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Lomalta 
Kesälomaa saimme viettää taas kaikessa 
rauhassa  pohjoisemmassa Japanissa Nojiri-
järven rannalla. Säät olivat oikein hyvät.
Tänä kesänä paikalla oli useita muitakin 
suomalaisia lähettejä, joten oli mukavaa 
viettää suomenkielistä aikaa heidän 
kanssaan mm. seurojen, saunomisen, 
grillauksen, lättykestien ja mölkkyilyn parissa. 
Nojirissa viettää lomaansa suuri joukko mm. 
lähettejä eri maista ja heihin oli myös hienoa 
tutustua ja vetreyttää vähän englannin 
kieltäkin. Lauri kunnostautui pyöräilemään 
mäkisen 15 km reitin järven ympäri noin joka 
toinen päivä. Asako ja lapset nauttivat 
erityisesti uimisesta, vauvallekin tuntui 
järvessä lilluminen maittavan. Aimi muuten 
oppi loman aikana ryömimään ja istumaan 
sekä sai kaksi hammasta.  
 
Nojirista käsin kävimme Tokion 
suurlähetystössä anomassa Aimille Suomen 
passia ja samalla teimme lasten hartaasti 
odottaman visiitin Disneyland:iin. Kyllä oli 
lapsilla ja aikuisillakin monenlaista 
ihmettelemistä. Paraatissa nähtiin ”ihan 
oikeita” prinsessojakin, mistä Helen erityisesti 
iloitsi. 

Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje 

Reilun kuukauden poissaolo kotoa:
sähkölaitteet irti seinästä, kaasuhana 
kiinni, myrskyluukut ikkunoiden eteen…
Tulikohan kaikki tarvittava mukaan? 

Syysterveisiä! 
 
Itse asiassa ilma ei ole kovin syksyinen tällä, 
sillä hellettä vielä piisaa, mutta syyskuu lukee 
kuitenkin kalenterissa. Syksy on meidänkin
osaltamme lähtenyt jälleen hyvään alkuun 
työn puolesta. Eri opetusryhmät ovat taas
jatkuneet ja uuttakin on aloitettu. 
 
19.9. tuli meillä täyteen tasan kolme vuotta 
täällä Japanissa. Se merkitsi myös viisumin
vanhenemista ja olemmekin jo anoneet uutta. 
Passissa on merkintä siitä, että 
viisumihakemus on käsittelyssä, joten vaikka 
nyt yliaikaisia olemmekin, se ei tuota 
ongelmia. Rukoillaan kuitenkin, että 
saisimme viisumin jatkon ongelmitta. Kovan 
paperityön anomus aina vaatii, mutta 
toistaiseksi tähän maahan on lähetyksemme 
saanut hyvin viisumeja toisin kuin moniin 
muihin työalueisiin. Tämä on iso kiitosaihe. 
 
Kolme vuotta on siis vierähtänyt täällä. 
Kiitollisella mielellä olemme tästä ajasta ja 
siitä, että Suomessa on laaja lähettäjäjoukko 
jaksanut olla tukemassa työtämme. Työn 
tulokset tietää yksin Jumala, mutta uskomme 
lujasti, että Jumalan Sanan esillä pito ei ole 
koskaan turhaa.  
 
Työ siis jatkuu, niin meillä kuin teilläkin, 
rakkaat lähettäjät! Näillä näkymin vielä 
vajaan vuoden olemme täällä Tokushimassa 
ja sitten vietämme kotimaan jakson 
Suomessa. Neljän vuoden jälkeen onkin 
varmaan jännittävää olla taas Suomessa.
Taidamme jo olla vähän ”muukalaistuneita.” 
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Voimia ja siunausta syksyysi! 
 

                                        (Aimi) 

- Yoshinogawan kirkolla alkanut uusi 
ruokapiiri – että piiri voisi houkutella 
ensikertalaisia Sanan kuuloon. Ensi 
kerralla oli jo mukavasti uusia 
ihmisiä pullaa leipomassa ja 
Raamattua opiskelemassa. 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
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Asako, Lauri, 
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- Kesäloma oli virkistävä 

- Terveydestä 

- Vetämämme eri piirit ovat lähteneet 
taas mukavasti liikkeelle. 

- HAT-Koben uusi työpiste – 
erityisesti että löytyisi vakinainen 
kokoustila ja alueen ihmiset 
osaisivat tulla tilaisuuksiin. 

 

 

- Sumoton seurakunnalle löytynyt 
uusi ”pappila” – rukoillaan myös, 
että kirkkotila-asia ratkeaisi ja 
kiitetään niistä, jotka haluavat 
aloittaa kasteopetuksen. 

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)

 

Lähetysuutisia 
14.9. oli lähetyksellämme juhlapäivä, kun HAT-Kobe -nimisellä alueella vietettiin uuden työpisteen avajaisia. Tämä 
asuinalue syntyi 1995 yli 6000 henkeä vaatineen maanjäristyksen jälkeiseen suureen asuntopulaan. Alueella asuu 
melkoisesti väkeä korkeissa kerrostaloissa eikä siellä ollut toissa sunnuntaihin asti yhtään kristillistä kirkkoa. Jumala 
antoi näyn kirkon perustamisesta samanaikaisesti parillekin taholle. Miettimisen ja rukoustaistelun jälkeen näky on nyt 
toteutunut tai oikeastaan alkamassa toteutua. Tämä pieni työpiste on vielä aivan pioneerivaiheessa, joten paljon 
esirukousta tarvitaan. Tarvetta evankeliumille on varsinkin niiden ihmisten keskuudessa, joilla elämältä meni pohja 
maanjäristyksen myötä. Asakon isä Jorma Pihkala on tällä hetkellä vastuussa työpisteestä. Olimme mukana 
aloituspäivän kiitosjuhlassa, ja olikin hienoa olla todistamassa tällaista hetkeä. Toiminta alkoi nyt pienessä 
väliaikaistilassa, mutta ei voinut olla unelmoimatta siitä, että tulevaisuudessa täällä on suuri joukko kristittyjä 
ylistämässä Jumalaa omassa kirkkotilassa!  
Toinen iloinen hetki lähetystyölle oli Ananin kirkossa muutama sunnuntai sitten. Näyttäisi siltä, että seurakunnan 
omasta joukosta nousisi ensi kertaa kokopäiväinen Jumalan valtakunnan työntekijä. 28-vuotias Asuka Baba kertoi
oman tarinansa ja näkynsä myös lähetystyöstä. Kristittyjen vanhempien tyttärenä hän viisivuotiaana kertoi todella 
pelänneensä kuolemaa ja kokeneensa olevansa liian huono kristityksi. Jumalan armo sai häntä kuitenkin koskettaa ja 
hän sai uskoa syntinsä anteeksi ja itsensä Jumalan lapseksi. Usko sai kasvaa ja muutama vuosi sitten hän meni 
erään ryhmän mukana lyhyelle avustusmatkalle Mongoliaan. Matkan jälkeen hän oli ajatellut, että Mongoliassa hän ei 
ainakaan voisi asua. Kuinka ollakaan, Jumala kuitenkin puhutteli eri tavoin ja kutsui työhönsä. Toiveena on nyt päästä 
lähetystyöntekijäkoulutukseen ja – kuinka ollakaan – jopa Mongoliaan hänellä olisi nyt into lähteä. Oli rohkaisevaa 
koko Ananin pienelle seurakunnalle nähdä ”oma tyttö” lähdössä lähetystyöhön. Rukouksenamme on, että kaikki 
työpisteet ja seurakunnat voisivat todella kasvaa niin, että jonain päivänä voisivat itse olla lähettämässä työntekijöitä 
maailmalle. (AP) 


