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Uusi vuosi ja uudet kujeet, vai miten se menikään?
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Tämä on ensimmäinen kirje, jonka minä 
Lauri kirjoitan nyt omissa nimissäni. 
Vuoden vaihteessa pidin ensin viimeisen 
vuoden 2021 vuoden lomaviikkoni ja 
tammikuussa sitten alkoi työt kokopäiväisesti 
aluekoordinaattorina Ryttylässä. Toki nämä 
tehtävät virallisesti alkoivat jo syyskuussa, 
mutta kun kiersimme Asakon kanssa 
nimikkoseurakunnissa vielä vuoden loppuun 
asti, niin tuntui ettei pääse vielä ihan sisään 
uusiin työtehtäviin. 

Nyt kuherrusjakso on ohi, ja on aika aloittaa 
työt ihan tosituntumalla. Vuotta 2022 kun 
katsoo näin vuoden alussa, on hyvä jo tässä 
vaiheessa katsoa mitä isoja tapahtumia on 
tulossa. Ainakin kesän Kansanlähetyspäivät. 
Olemme Asakon kanssa lupautuneet päivien 
johtajiksi yhdessä hallintojohtaja Samuli 
Virtasen kanssa. Ohjelmatoimikunnan 
kokouksia on pidetty pitkin syksyä ja nyt 
ollaan vaiheessa, jossa ohjelma pitäisi 

viimeistellä ja saada painokuntoon. Päivien 
teema on “Kotona täällä ja taivaassa” ja 
ne pidetään Ryttylässä 1.-3.7.2022. Tuletko 
sinäkin mukaan? Laita jo nyt tapahtuma 
kalenteriisi, niin tiedät mitä tehdä heinäkuun 
ensimmäisenä viikonloppuna. Toivottavasti 
voimme kokoontua ihan paikan päälle sinne 
Ryttylään!

Toinen tapahtuma, josta kannan vastuuta 
on syyskuussa pidettävät Israel-päivät 
Ryttylässä. Juutalaistyöhön painottuva 
tapahtuma pidetään 23.-25.9.2022. Jos et 
ole vielä tällaiseen tapahtumaan osallistunut, 
niin laitapa sekin kalenteriisi. 

Meitä on Ryttylässä lähetyksen ulkomaisen 
työn osastolla neljä aluekoordinaattoria. 
Kaksi henkilöistä toimii osa-aikaisesti 
ulkomailla, toinen Venäjällä ja toinen 
Kyproksella, joten yhteiset kokoukset ovat 
olleet todella tarpeellista sisäänajoa työhön.

Korona-ajan jumalanpalvelus. Lauri saarnasi Helsingin Kansanlähetyksen messussa 16.1.2022. Asako säesti pianolla. Kuva: Matti Palmu
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KIITOS tuestasi lähetystyölle! Tarvitsemme erityisesti rukoustukea. Lähetystyössä tarvitaan myös taloudellista tukea!

       LAURI 
       PALMU

Postiosoite:
Opistotie 1, 
12310 RYTTYLÄ

Puhelinnumero:
+358 44 321 7952

Sähköposti: 
etunimi.palmu@sekl.fi

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

Tämäkin kirje
löytyy netistä! 

Uuden vuoden terveisin,

Iloiten kiitämme Taivaan Isää:

Rukoilkaamme yhdessä:

Aluekoordinaattori-Lauri

• Olemme välttyneet toistaiseksi koronalta. 
Sairastimme koko perhe flunssaa 
joululoman aikaan, mutta se ei testeissä 
paljastunut ilmeisesi koronataudiksi.

• Aivan mahtavan kauniista talvisäistä. 
Välillä sataa lunta, välillä pakastaa. 
Sitten on vesisadetta ja lumi sulaa, mutta 
olemme nauttineet täysin siemauksin.

• Rauhaa Etiopiaan - köyhä kansa kärsii 
sodan keskellä. Rukoilemme viisautta 
päättäjille!

• Että Japani avaisi rajansa uusille 
työviisumeille ja uudet lähetit pääsisivät 
maahan. 

• Lähetystyötä tukevat seurakunnat täällä 
Suomessa.

• Asakon tammikuussa alkaneiden 
opintojen puolesta. Iloa, intoa ja viisautta 
suunnitella ajankäyttö tehokkaasti ja 
viisaasti.

• Siunattuja kohtaamisia eri ihmisten 
kanssa eri puolilla Suomea. Seuraava 
vierailu on Loviisassa ensi viikonloppuna.

sunnuntaina. Koronarajoitusten 
takia jumalanpalvelukseen pääsee 
vain 30 henkilöä ja messun jälkeinen 
lähetystilaisuus on peruttu. Tarkoitus 
on kuitenkin striimata jonkinlainen 
haastattelutuokio messun päätteeksi, 
jota voi sitten seurata netissä. 
Kerromme terveisiä työstämme 
Japanissa.

Nimikkoseurakunnista
Meidän Palmujen kotimaanjakson 
aikana nimikkoseurakuntamme 
ovat tehneet määrä-aikaisia 
kohdesopimuksia Japanin lähetystyön 
tukemiseksi. Kohteena on HAT-Koben 
seurakunta sekä Koben luterilainen 
pappisseminaari. Iloitsemme siitä, että 
moni näistä sopimuksissa on voimassa 
“kunnes Palmut palaavat Japaniin”, eli 
seurakunnat haluavat jatkaa työmme 
tukemista myös tulevaisuudessa. 
Kiitos kaikille teille, jotka olette työtä 
tukeneet näiden vuosien aikana. 
Yhdessä me tätä työtä teemme!
 

Paluu Etiopiaan
Yksi Etiopian raamatunkäännöstyössä 
oleva lähettimme sai vihdoin 
yhteistyöjärjestöltämme SIL Etiopialta 
luvan palata kohdemaahan. Viime 
vuoden syksyllä maan poliittinen 
tilanne oli sen verran epävakaa, että 
monet lähetysjärjestöt joutuivat 
evakuoimaan työntekijöitään pois 
maasta. Meidän kohdallamme 
henkilö oli jo valmiiksi Suomessa, 
joten käytännössä hänen paluunsa 
viivästyi muutamalla kuukaudella. 
Olen iloinen, että paluu järjestyi. Mutta 
tässä iso rukousaihe: nimittäin rauhaa 
Etiopiaan.

Loviisassa saarnaamassa
Loviisan suomenkielinen seurakunta 
oli meidän nimikkoseurakuntamme 
vuoteen 2018 asti. Seurakuntaliitosten 
myötä seurakunta on nyt Agricolan 
suomalainen seurakunta, johon 
olen menossa saarnaamaan 23.1. 

Oma virallinen potretti
Tähän asti meistä on otettu aina 
perhekuva, tai sitten on ollut 
viranomaispapereihin passikuva, 
mutta jotenkin hassulta tuntuu 
nähdä virallinen potretti, jossa on 
vain yksi henkilö. Tuollainen yllä 
oleva kuva minusta napattiin viime 
vuoden työntekijäseminaarissa. On 
siinä jotain tuttua näköä.

Kuva: Philippe Gueissaz

KOTONAKOTONA
täällä ja taivaassa


