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6.2. syntyi kolmas lapsemme, suloinen pieni 
tyttö, Aimi Kaarina. Painoa oli 3956g ja 
pituutta 53cm. Synnytys sujui hyvin ja vauva 
on terve ja terhakka, myös Asako on toipunut 
nopeasti. Kiitos kaikille esirukouksesta ja 
kaikesta muustakin muistamisesta! Olemme 
kiitollisia Taivaan Isälle tästä pienestä 
ihmeestä! 

Vauvan kutsumanimi Aimi on japanilainen. Ai 
merkitsee rakkautta ja mi kauneutta. Tuntuu 
mukavalta, että Aimi syntyi samassa 
sairaalassa kuin Asako aikoinaan, samaisen 
lääkärin ollessa ottamassa lasta vastaan. 
Hyvin tohtori Kaji muisti vielä ”Pihikara-sanin 
kaksosten” syntymän. Olipa tämä meillekin 
uusi kokemus synnyttää Japanissa, eroja 
kyllä löytyi Suomeen verrattuna, vaikka yhtä 
turvallista toki on täällä kuin Suomessakin. 
Asako koki Jumalan varjelusta koko 
odotuksen ja synnytyksen aikana, vaikka 
välillä vähän jännittivät täkäläiset systeemit.

Vauva on nyt kuukauden ikäinen ja melko 
tyytyväinen pikku neiti. Isoveli ja –sisko ovat 
hyvin ihastuneita uuteen tulokkaaseen 
ja ”hoitavat” vauvaa innokkaasti. Mutta 
kyllähän se taas vaatii totuttelua tämä vauva-
arki ja pientä väsymystä ei voi välttää.  

Asakon äiti Lea-mummo oli auttamassa 
viikon verran, mikä on luksusta 
lähetyskentällä – harvalla lähetillä on 
isovanhemmat lähettyvillä. Jorma-vaari ja 
Sinikka-tätikin pääsivät vauvaa katsomaan 
sairaalaan. Suuri ilon aihe on myös se, että 
Aimin kastejuhlaan saapuvat myös toiset 
isovanhemmat Etiopiasta asti. Pääsiäiseksi 
saapuvat siis Laurin vanhemmat Anna-
Kaarina ja Matti Palmu ensi kertaa Japaniin. 
Emme ole heitä tavanneetkaan 2,5 vuoteen, 
joten jälleennäkeminen on odotettu.       (AP)

Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje 

Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini 
kohdussa olet minut punonut. Minä olen 
ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. 
Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän 
sen. Minä olen saanut hahmoni 
näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan 
alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole 
salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo 
idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. 
Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat 
kaikki päiväni jo luodut. Kuinka ylivertaisia 
ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, 
kuinka valtava onkaan niiden määrä! Jos 
yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin on 
hiekanjyviä. Minä lopetan, mutta tiedän: sinä 
olet kanssani. Ps.139:13-18 

Ananin seurakunnan pastori Kooriki pitää luentoa aiheesta ”Seurakuntayhteys ja 
todistaminen” 11.2.2008 pidetyillä alueen neljän luterilaisen seurakunnan kirkkopäivillä. 
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Opiskellaan englantia … ja Raamattua! 
Työ on jatkunut vauvan syntymästä huolimatta entiseen malliin, joskin Asakon osalta toki rauhallisemmin. Laurilla on 
säännölliset viikko-ohjelmat hoidettavanaan. Olemme iloinneet uusista ihmisistä eri piireissä. Yhdessä englannin 
piirissä on rouva, joka on ollut selvästi kiinnostunut Jeesuksesta. Toisessa englanninryhmässä käyvät mm. isä, äiti, ja 
kaksi pientä lasta – koko perheen voimin! Yhteen raamattupiiriin on tullut myös eräs aivan ensikertalainen, joka on 
selvästi Jumalan puhuttelema. Rukoilettehan, että ilosanoma Jeesuksesta ja Jumalan Sana voisi koskettaa heidän 
sydämiään.  

Englannin piirien pitoon Lauri on löytänyt hyvää materiaalia ja on innostunut kokeilemaan erilaisia opetusmenetelmiä. 
Jospa tuota englantiakin jäisi ihmisten päivin vähän… Lähetystyön kannalta pääpaino on tietysti lopun Raamattu-
hetkessä, mutta on se mukava, jos englantiakin jäisi mieleen. Joskus vähän epätoivoista tuo englannin opetus, kun 
mm. lausuminen on japanilaisille yllättävän vaikeata. Lasten ryhmissä laululeikit taitavat olla tehokkaimpia 
opetuskeinoja. Aikalailla työllistetty on Lauri ollut viime aikoina. Isyyslomaa hän ehtii pitää ehkä sitten kesäloman 
yhteydessä. 

Maalis-huhtikuussa saamme Suomesta työalavierailijoita. Myös Länsi-Japanin ev. lut. kirkon vuosikokous sekä 
lähettien oma retriitti ovat silloin, joten pientä vilskettä riittää. Kristillisistä juhlista toisin kuin joulu, pääsiäinen ei ole 
millään tavalla esillä japanilaisessa yhteiskunnassa. Eipä toisaalta ole pääsiäisnoidat tai –puput sekoittamassa itse 
pääsiäisen sanomaa, niin kuin Suomessa joskus tuntuu olevan. Mutta rukoillaan, että pääsiäisen mahtava sanoma 
voisi koskettaa ihmisiä jumalanpalveluksissa ja eri piireissä: Jeesus kuoli ristillä, jotta meidän ei tarvitsisi kärsiä 
rangaistusta pahoista teoistamme. Eikä siinä kaikki, Hän nousi kuolleista ja voitti kuoleman vallan. ”Jumala on 
rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, 
vaan saisi iankaikkisen elämän.”                      (AP)

Siunattua pääsiäisen aikaa! 
 

            (…ja tietysti vielä pikku-Aimi)

- Laurin vanhempien oleskelu 
Japanissa 

- Seppo ja Vuokka Vänskä palaavat 
Japaniin seurakuntatyöhön  

- Pääsiäisen ajan tapahtumat eri 
seurakunnissa 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen ja Aimi 
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POSTIOSOITE: 
3-9-14  

Minami-Okinosu,  
Tokushima-shi, 

 770-0874 JAPAN 
 

PUHELINNUMERO: 
+81-88-664-2746 

 
TEKSTIVIESTIT: 

+81-90-8525-1906 
 

SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

INTERNET-SIVUT: 
http://www.palmu.st/ 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Aimi-vauvan turvallinen syntyminen 
– kiitos elämän lahjasta! 

- Uusi lähettimme Japanissa, Ulla 
Pendolin on kotiutunut 
Nishinomiyaan 

- Voimia ja kärsivällisyyttä 
kasvaneen perheen ja talouden 
hoitoon 

- Jukka ja Kukka-Maaria Vänskän 
työjakso Japanissa päättyy – kiitos 
arvokkaasta työstä!  

- Jeesuksesta kiinnostuneet 
piiriläiset 

Työtämme Japanissa voit tukea nimikkoseurakuntiemme Alavan, Kalevan, Karttulan, Kirkkonummen, Loviisan, Meilahden, Männistön ja Nilsiän 
kautta. Taloudellisen tuen työllemme voit myös kanavoida Pohjois-Savon Kansanlähetyksen:  Nordea 107830-201938 tai Sampo 800019-
1612060 tai Uudenmaan Kansanlähetyksen kautta: Sampo 800015-1482203. Viestiksi: Palmut sekä kotiseurakuntasi nimi (kirkon lähetys-
kannatustilastoa varten). Lähettisihteerimme Pohjois-Savossa: Jouni ja Vappu Palmu (050-405 9762) ja Uudellamaalla Pauli Vehko (040-577 8383)

 


