
Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920, kansanlähetys.fi, 
keräyslupa: sekl.fi/maksuinfo

Kansanlähetys Asako ja Lauri Palmun kirje - Syyskuu 2021 - Nro. 115

Lentokoneella, mutta enkelin siipien suojassa
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Saavuimme Tokiosta Suomeen 16.7. 
Finnairin lähes tyhjällä koneella. Lapsetkin 
kun ovat jo isoja, niin onpa matkustaminen 
käynyt helpoksi, toista se oli aiemmin. Suomi 
otti meidät vastaan lämpimän helteisesti! 

Olimme matkustaneet Tokioon, koska 
Osakan lento oli peruttu. Olimme varautuneet 
korona-testauksiin ja muihin viivästyksiin. 
Kävinkin kuitenkin niin, että Finnair ei 
enää vaadi korona-testiä matkustajalta. 
Aikamoinen rahan säästö! Tämä vapautti 
meidät tapaamaan tokiolaista perhettä, 
johon oli aiemmin syntynyt vauva. Samalla 
kävimme tutustumassa Olympiakaupunkiin 
ja sen stadioneihin (kaukaa muurien takaaa). 
Kovan onnen kisat olivat pian alkamassa 
Tokiossa. 

Lentomatka sujui hyvin ja kaiken kukkuraksi 
juuri sillä viikolla ei Japanista Suomeen 
tulijoilta vaadittu koronatestia edes rajalla 
eikä minkäänlaista karanteenia. (Seuraavalla 

viikolla se jo vaadittiin.) Halusimme kuitenkin 
tehdä vapaaehtoisesti testin, niin omaisia 
voisi tavata rauhallisemmin mielin. 

Asunnossa meitä odottivat pedatut pedit sekä 
jääkaappi täynnä ruokaa! Kiitos järjestäjille! 
Olohuone oli täynnä pahvilaatikoita KL:n 
ullakkovarastosta vuodelta 2003, kun olimme 
pakanneet asuntomme lähetyskurssia varten. 
Olimme ottaneet tehtäväksi käydä nämä 
tavarat läpi kesällä, siinä oli monta muistoa 
vastassa! Japanin romppeet saapunevat 
joskus syyskuussa. 

Kesällä tapasimme rakkaitamme ja ystäviä,  
vietimme ylioppilasjuhlia, tutustuimme 
tuleviin koulureitteihin, söimme jäätelöä... 
Jotenkin olen kokenut, että esirukoukset ovat 
kantaneet meitä näinä viikkoina Suomessa. 
Uusi asunto, uusi ympäristö, uudet koulut, 
uudet työt, uudet sosiialiset suhteet, uudet 
harrastukset... On paljon asioita, johin pitää 
totutella, eikä se ole aina helppoa.    (AP) 

Meillä on parveke! Siellä voi myös istua tai keinua ja ihastella maisemaa. Japanissa meillä oli kaksikin parveketta, 
mutta niin vilkkaan kadun varrella, että ei niissä oleskeltu. Lasten koulut ovat alkaneet ja arki alkaa asettumaan.    
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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:
Kysy halutessasi  
osoite Tikkurilaan  
sähköpostilla!

Puhelinnumerot:
L +358-41-495-2041
A +358-41-795-8452

Sähköpostit: 
etunimi.palmu@sekl.fi

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

Tämäkin kirje
löytyy netistä! 

Tapaamisiin piakkoin! 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää:

Rukoilkaamme yhdessä:

Kesäisin terveisin,

Asako, Lauri, sekä lapset

• Hirono-sensei on aloittanut erään rouvan 
kasteopetuksen Nishinomiyassa ja 
samalla yksi pariskunta on siirtymässä 
seurakunnan jäseneksi

• Varjeluksesta matkoilla
• Lasten koulukuvioiden järjestyminen
• Mahdollisuudesta tavata sukulaisia ja 

ystäviä täällä Suomessa

• Nishinomiyan seurakunnan, sen 
työntekijöiden ja kirkossa kävijöiden 
puolesta. Erityisesti kasteoppilaan 
puolesta. 

• Että Japani avaisi rajansa uusille 
työviisumeille ja Rantamäet pääsisivät 
Japaniin. (He ovat muuten Tikkurilan 
seurakunnan nimikkolähettejä)

• Varjelusta seurakuntavierailuille, jotka 
alkavat nyt syyskuussa.

• Voimia ja viisautta uusiin työtehtäviin
• Johdatusta Asakon työtilanteeseen ensi 

vuoden alusta lähtien.
• Että saisimme olla kannustamassa ja 

innostamassa uusia ihmisiä mukaan 
lähetystyöhön.

Aluekoordinaattori Lauri
Lauri aloittaa 20.9. maanantaina 
uudet tehtävät Kansanlähetyksen 
ulkomaanosastolla Ryttylässä 
aluekoordinaattorin roolissa. Hänen 
vastuullaan ovat Etiopian ja Japanin 
työalueet, raamatunkäännöstyötä, 
juutalaisten parissa tehtävää työtä 
sekä työalueiden taloushallinnan 
ohjaamista. 
 Vuoden 2005 syyskuusta lähtien 
työskentelimme Japanissa - kahta 
kotimaassa vietettyä vuotta ja 
yhtä kotimaassa vietettyä kesää 
huolimatta - varsin pitkän jakson, 
jonka aikana saimme olla itse mukana 
ruohonjuuritason evankelioimis- ja 
seurakuntatyössä. Nyt on hetkeksi 
aika vaihtaa näkökulmaa ja aloittaa 
tehtävät lähetyksen tukitoiminnoissa 
täältä kotimaasta käsin. Jumalalta 
saatu lähetystehtävä on kuitenkin 
yhteinen ja siihen tarvitaan sekä 
lähtijöitä että lähettäjiä! Rukoilettehan 
voimia ja viisautta uusiin tehtäviin ja 
haasteisiin. (LP)

Olympiatunnelmaa Tokion kentällä! 
Lentokenttä oli epätodellisen hiljainen, mutta 
siellä täällä odottelivat olympia-viranomaiset 
sekä tv-kamerat urheilijoita paikalle. Oranssit 
paidat ovat Japanin olympia-paidat. 

Tervetuloa mukaan!
Meillä on ilo ja kunnia käydä kertomassa 
terveisiä Japanista lähettävissä 
nimikkoseurakunnissamme. Osa 
seurakunnista on meillekin uusia 
tuttavuuksia, joten tutustumiskäynniksi 
näitä voi kutsua. Ohessa siis tiedoksi, 
missä olemme tämän hetken 
suunnitelman mukaisesti:
• Kirkkonummen seurakunta 19.9. 
• Karttula 25.9. la klo 14
• Kallaveden seurakunta 26.9.  

klo 10 Kallavesi ja klo 14 Maaninka
• Harjun seurakunta 3.10.,  

Lielahden kirkko klo 12
• Ulvilan seurakunta 17.10. klo 10, 

Kohtaamispaikka Pori klo 15 ja 16
• Pomarkku 24.10. klo 10, iltapäivällä 

Noormarkku tai Lavia
• Järvi-Kuopion seurakunta 31.10., 

Nilsiä klo 10
• Töölön seurakunta 14.11. 

Meilahti klo 12
• Tampereen Tuomiokirkko-

seurakunta 21.11. 
• Kuopion Alavan seurakunta 28.11.

Uusi kotimme Tikkurilassa
Olemme kiitollisia siitä, että 
löysimme ystävien avustuksella 
vuokra-asunnon, josta käsin kukin 
perheenjäsen pääsee kätevästi 
liikkumaan eri suuntiin. (LP)


