
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palmunen Tammikuu 2009
Kirje 29

Tässä kirjeessä haluamme tuoda
rukouksiinne erityisesti seuraavat henkilöt: 
 
Rouva I ei ole kristitty. Hän asuu Itä-
Tokushiman kirkon lähellä. Hänen miehensä 
kristityt vanhemmat toivat hänet kirkkoon
eräänä sunnuntaina. Sen jälkeen hän on 
lapsiensa kanssa käynyt jumalanpalveluksis-
sa, lasten joulujuhlassa, leivontapiirissä, 
nuorten äitien raamattupiirissä... 
 
Herra T ei ole kristitty. Hän opiskeli 
Amerikassa. Musiikkiharrastajana hän tapasi 
erään konsertin yhteydessä maailmankuulun 
kapellimestarin, jonka veli on toiminut 
lähetystyöntekijänä Ananin seurakunnassa. 
Tammikuun eräänä sunnuntaina hän tuli 
ensimmäistä kertaa elämässään kirkkoon
kotikaupungissaan Ananissa. ”Vaikka en ole 
kovin uskonnollinen, olen viime aikoina 
kiinnostunut Jumalasta ja Raamatusta.” 
 
Pikku M käy lasten englanninpiirissä. 
Kukaan hänen perheestään ei ole kristitty. 6-
vuotiaan tytön silmät hehkuvat ilosta, kun 
hän kuuntelee lasten Raamattua. ”Minäkin 
haluaisin tämän Jeesus-kirjan!” 
 
Monien kristittyjen rouvien miehet eivät ole 
kristittyjä. Vaimot pohtivat usein miten he 
osaisivat kertoa miehilleen Jeesuksesta...  

Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje 

23.12. pidetyssä konsertissa Itä-
Tokushiman kirkolla oli 90 henkeä! 

Kiitos teille ystävämme! 
 
Suuri kiitos kaikista joulukorteista, 
kirjeistä, paketeista, teksti-viesteistä, 
puheluista…!  Lapset hihkuivat innosta 
joka kerta, kun ovikello soi postimiehen 
merkiksi. Täällä Japanissa postipaketit 
kannetaan kotiovelle asti. Jokainen, joka 
on asunut ulkomailla, tietää, kuinka paljon 
posti Suomesta ilahduttaa! 
 
Tällä kertaa joulu oli hieman rauhallisempi 
kuin toissa vuonna. Emme olleet yhden 
päivän aikana kuin korkeintaan yhdessä 
tilaisuudessa; yövieraitakin oli vain kolme.  
 
Joulun tilaisuuksissa kävi mukavasti väkeä. 
Ainoastaan Itä-Tokushiman leivontapiirin 
joulujuhla oli pienoinen pettymys, sillä
muutaman seurakuntalaisen lisäksi läsnä oli 
ainoastaan yksi ei-kristitty. Mutta iloitsimme 
suuresti siitä, että juuri tämä ei-kristitty 
naapurimme oli läsnä tilaisuudessa. 
 
Joulun kohokohta oli ehkä kansallisena 
vapaapäivänä 23.12. pidetty kynttiläkonsertti 
Itä-Tokushiman kirkolla. Lauri oli ollut 
seurakunta-aktiivien kanssa jakamassa 
mainoksia mm. Tokushiman yliopiston portin 
edessä, vaikka vähän epäili tuleeko sieltä 
kukaan. Hieman häpeissään hän sitten 
huomasi ainakin viiden nuoren opiskelijan 
tulleen mukaan konserttiin. Konsertin 
musiikkiesitykset hoituivat seurakunnan 
omien laulajien ja soittajien voimin. Asakon 
isä Jorma Pihkala oli pääpuhujana. Kirkon 
kaikki tuolit olivat käytössä, kun yli 90 henkeä 
kuunteli kaunista musiikkia ja evankelioivaa 
puhetta. ”Tänään on teille Daavidin 
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on 
Kristus, Herra.” 
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Taivaan Isän siunausta alkaneelle vuodelle 2009! 
 

                                        (Aimi) 

- Arkkipiispan vierailu pääsiäisen 
aikaan 

- Taloudellinen tilanne pienissä 
seurakunnissa 

- Voimia ja viisautta työhömme 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen ja Aimi 

PALMU 

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 

- Uudesta armon vuodesta 

- Jumalaa etsivistä uusista ihmisistä 
seurakunnissa – jospa Sana itäisi!

- Uskollisista lähettäjistämme – 
siunausta teille! 

Työtämme Japanissa voit tukea nimikkoseurakuntiemme Alavan, Kalevan, Karttulan, Kirkkonummen, Loviisan, Meilahden, Männistön ja Nilsiän 
kautta. Taloudellisen tuen työllemme voit myös kanavoida Helsingin Kansanlähetyksen, 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) 

Itä-Tokushiman kirkon pastori Okazaki ja 
seurakuntaneuvoston jäsen Tai kävivät tammikuussa 
lähetyksemme vieraina 10 päivän matkalla Suomessa. 
He osallistuivat Kansanlähetyksen työntekijäseminaariin 
Ryttylässä ja vierailivat useissa seurakunnissa. Takaisin 
palattuaan molemmat miehet olivat intoa täynnä ja 
kertoivat seurakuntalaisille, miten siunattu heidän 
matkansa oli. Yhteys suomalaisten kristittyjen ja 
japanilaisten kristittyjen välillä syveni matkan ansiosta 
entisestään! 
 
Tammikuu on seurakunnissa varsin työntäyteinen mm. 
vuosikokouksien valmistelun vuoksi. Viime sunnuntaina 
oli Ananin seurakunnan vuosikokous, jossa pohdittiin 
mm. sitä miten yhteistyötä lähetyksen kanssa voisi 
syventää. Tulevana sunnuntaina on vuosikokous 
Yoshinogawassa ja helmikuun toisena sunnuntaina Itä-
Tokushimassa. Kokousten jokavuotinen huoli on tulojen 
ja menojen kohdistaminen. Ananin seurakunta saa 
tukea Kansanlähetykseltä japanilaisen pastorin 
palkkaukseen, mutta esim. Itä-Tokushiman 
seurakunnan toiminta ja sen ainoan palkatun työntekijän 
(pastori) palkka rahoitetaan kokonaan kolehtitulojen ja 
42 seurakuntalaisen säännöllisten uhrien avulla.  

Perheen kuulumisia 
Helmikuussa vuoden täyttävä Aimi otti ensimmäiset 
askeleensa viime vuoden puolella. Nyt hän tekee jo 
kovasti tutkimusretkiä ympäri taloa ja kaappeja. 
Vauvanruokamössöt eivät aina maistu, kun mieluummin 
söisi jo samaa mitä kaikki muutkin. Helmikuussa on 
sitten ensimmäinen syntymäpäivä. Helen on käynyt 
tutustumassa tulevaan leikkikouluunsa. Iso prinsessa 
pääsee siis vihdoin aloittamaan leikkikoulun. Shoppailu
on Helenistä kivaa, varsinkin jos saisi joskus ostaa 
nukeille prinsessavaatteita. Benjamin aloittaa tänä 
vuonna koulun kaksi kertaa, ensin huhtikuussa 
Japanissa ja sitten toisen kerran elokuussa Suomessa. 
Kouluilmoittautuminenkin on jo lähetetty Ryttylän 
alakouluun. Pikkulegojen ja Aku Ankan lisäksi askartelu, 
laskutehtävät ja kirjoittaminen kiinnostavat.  

Helsingin Kansanlähetys teki joulukuussa 
päätöksen meidän tukemisesta. Lähettäjäjoukkomme 
siis kasvaa! Käykääpäs tutustumassa Helsingin 
Kansanlähetyksen kotisivuihin osoitteessa 
http://www.hekl.fi/ 


