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Oletko sinäkin mukana juoksukilpailussa?
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“Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailussa 
kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon. 
Juoskaa siis niin, että voitatte sen! Jokainen 
kilpailija noudattaa lujaa itsekuria, juoksijat 
saavuttaakseen katoavan seppeleen, me 
saadaksemme katoamattoman. (1. Kor 9:24-
25)

Marraskuun 28. päivä lauantaina Koben 
luterilainen pappisseminaari järjestää 
jo viidettä kertaa varainkeruujuoksun 
luterilaisen pappiskoulutuksen jatkumisen 
mahdollistamiseksi myös tulevaisuudessa.
Vaikka kyseessä on ulkoilmatapahtuma, niin 
seminaari on esittänyt toivomuksen, että 
kannustusjoukot eivät tänä vuonna tulisi 
mukaan, vaan kannustaisivat sponsoroimiaan 
juoksijoita etänä.
  Minä juoksin viime vuonna 25 kierrosta 440 
metrin radalla, yhteensä 11.15 kilometriä 
ja sai kerättyä noin 1500 euroa kannatusta 
seminaarille. Tänä vuonna en taida päästä 
lähellekään samoja kierroslukuja, viimeksi 

tänä aamuna juoksin 5 kilometriä 35 minuuttiin. 
Oli muuten pisin juoksumatka sitten elokuun 
kaatumisen. Mutta vielä on aikaa varovaisesti 
treenata marraskuun varainkeruujuoksuun. 
Koska en olkapäävamman takia voi 
juosta yhtä kovaa kuin viime vuonna 
esitän Sinulle tässä kaksi haastetta: 
(1) Tule mukaan tänäkin vuonna, mutta 
isommalla tukisummalla per kierros 
(2) Tule mukaan tänäkin vuonna, mutta tue  
Laurin lisäksi myös tytärtämme Aimia, joka 
on lupautunut mukaan juoksemaan!
  Paavali kirjoittaa korinttilaiskirjeessä 
elämän juoksukilpailusta, siitä kuinka 
kristittynä meillä on katse kiinnitettynä kohti 
katoamatonta taivaspalkintoa. Marraskuinen 
Koben luterilaisen pappisseminaarin juoksu 
on lämminhenkinen varainkeruutapahtuma, 
jossa kaikki osallistujat saavat hyvän mielen 
palkinnon - juoksijat ja heidän tukijansa. Ja 
tavoitteena on se, että seminaari hyötyisi 
tilaisuudesta paitsi positiivisen julkisuuden, 
että myös taloudellisen tuen myötä.                 (LP)

Turvavälit kunnossa keskiviikkoaamun rukouspiirissä. Maskin käyttö 
Japanissa ei herätä intohimoja, mutta vaikeuttaa toki kuullun ymmärtämistä.
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Työtämme Japanissa voit tukea nimikkoseurakuntiemme Töölö, Tampereen Harju ja Tuomiokirkko, Kirkkonummi, Noormarkku, Ulvila,  
Kuopion Alava, Kallavesi, Männistö, sekä Järvi-Kuopio kautta. Taloudellisen tuen lähetystyölle voit myös kanavoida Helsingin  
Kansanlähetyksen: FI33 8000 1001 5582 47, Hämeen Kansanlähetyksen: FI71 5730 0820 0457 02, Pohjois-Savon  
Kansanlähetyksen: FI09 1078 3000 2019 38, Satakunnan Kansanlähetyksen: FI10 5700 0220 0055 91, Uudenmaan  
Kansanlähetyksen: FI48 8000 1501 4822 03 tai Suomen Kansanlähetyksen kautta: FI83 2070 1800 0283 25. Viitenumero: 22703. 

KIITOS tuestasi lähetystyölle! Tarvitsemme erityisesti rukoustukea. Lähetystyössä tarvitaan myös taloudellista tukea!

Asako ja Lauri
  PALMU

Postiosoite:
11-17 Kubo-cho,
Nishinomiya-shi, 
662-0927 JAPAN

Puhelinnumerot:
L +81-80-3859-3769
A +81-90-6413-7812

Sähköpostit: 
etunimi.palmu@sekl.fi

Internet-kotisivut: 
http://www.palmu.st/

Tämäkin kirje
löytyy netistä! 

Kaunista syksyä sinulle toivottaen!

Iloiten kiitämme Taivaan Isää:

Rukoilkaamme yhdessä:

Lämpimin terveisin,

Asako, Lauri, sekä lapset

• Uusista työntekijöistä Japaniin
• Olemme saaneet kaksi japanilaista äitiä 

mukaan pyhäkoulutiimiin
• Lasten koulu on sujunut hyvin 

• Seurakuntalaiset ja lähipiiri ovat  
varjeltuneet koronalta

• Laurin olkapää on alkanut parantua 
säännöllisen fysikaalisen hoidon avulla

• Uusien lähettien, Yamaguchien (17.10.)
ja Syrjäteiden (26.11.) turvallinen 
saapuminen ja asettuminen Japaniin. 
Johdatusta valmisteluihin ja voimia 
odottamiseen.  

• Koben luterilaisen pappisseminaarin 
varainkeruutapahtuman puolesta 28.11.

• Erään vaikean asian puolesta, joka on 
haastanut perheemme elämää viime 
aikoina. 

• Naevdalin perheen puolesta - rauhaa ja 
iloa tähän jännittävään vaiheeseen, jossa 
kielikoulun jälkeen tulisi aloittaa työt.

Tule sinäkin mukaan tukemaan pappiskoulutusta 
Japanissa! Lauri ja Aimi juoksevat marraskuussa.

Seurakuntaamme kuuluu oikein 
hyvää. Olemme aloittaneet teetarjoilun 
pienpiireissä, keskusteltuamme tosin 
asiasta ensin seurakuntaneuvoston 
kanssa. Keskiviikkoisin kokoontuvaan 
raamattupiiriin osallistuu enimmillään 
kuusi henkilöä, joten turvaväleistäkin 
on helppo pitää huolta. Rukouspiirissä 
(kansikuva) ei ole huolta siitä, että 
olemme liian lähellä toinen toistamme. 
On ollut ilahduttavaa kokoontua yhteen 
paitsi sunnuntaijumalanpalvelusten, 
niin myös pienpiirien muodossa.
 Norjalainen lähetti Christoffer 
Naevdal aloittaa marraskuussa 
lisäksi raamattupiirin, joka kokoontuu 
vain etänä. Kahdella eri tavalla 
kokoontuvalla raamattupiirillä pyrimme 
palvelemaan myös kaukana asuvia, 
sekä heitä jotka eivät tekniikkaa osaa 
kovin hyvin käyttää.
 Lokakuussa Lauri on juossut lisäksi 
virastoissa hakemassa tarvittavia 
papereita, jotta voisimme tämän 
vuoden aikana siirtää Nishinomiyan 
kirkon tontin ja rakennuksen 

omistuksen lähetykseltä Länsi-Japanin 
kirkolle. Onneksi kirkontoimiston 
yksi vapaaehtoinen eläkeläisjuristi 
hoitaa varsinaisen paperityön. 
Minä vain juoksen keräämässä 
tarvittavia dokumentteja ja otan kuvia 
rakennuksesta.
  Asakon kanssa olemme myös 
nähneet paljon vaivaa asuntoasioissa. 
Ensinnäkin yritämme saada vuokrattua 
omakotitaloa Yamaguchin perheelle ja 
siinä prosessissa on ollut monta mutkaa 
mukana. Onneksi olemme saaneet 
vuokrattua sisarjärjestöltämme Norjan 
luterilaiselta lähetysliitolta (NLM) 
kerrostaloasunnon läheltä lastemme 
koulua, johon uudet tulokkaat voivat 
asettua lakisääteiseen 14 päivän 
karanteeniin, jonka jälkeen he sitten 
voivat päästä muuttamaan omaan 
kotiinsa.
 Lokakuun lopulla on lapsillamme 
syyslomaa koulusta, joten lähdemme 
vielä käymään Nojirin mökillämme. 
Pyörä jäi sinne, ja mökki pitää vielä 
laittaa talviteloille.                          (LP)

Miten mukaan tukemaan seminaaria?
1) Lähetä sähköpostia Laurille
2) Kerro millä tavalla haluat tukea
esim. 3 euroa kierros tai 50 euroa yhteensä
3) Lisäksi: tuetko Lauria ja myös Aimia 

Saat lisäohjeita paluupostissa. KIITOS!


