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Toukokuu 2005
Kirje 8Palmunen 

Asako, Lauri, Benjamin ja Helen Palmun ystäväkirje 

”Taivaan Isällä on paljon lapsia,  
paljon lapsia on Taivaan Isällä. 

Mä niistä yksi oon, ja sinä myös. 
Siis kiitos Herralle!” 

 
Tällaista lasten laulua on Benjamin laula-
nut viime aikoina. Jumala haluaa, että jo-
kainen olisi Hänen lapsensa, iästä riippu-
matta. Jeesuksen kautta meillä on mah-
dollisuus olla Jumalan lapsia ja Taivaan 
perillisiä, ihan kaikilla. 
 
Taivaan Isänä Jumala haluaa pitää meistä
huolta joka päivä. Hän haluaa olla muka-
na arjessamme ja myös kuulla, mitä meil-
le kuuluu. Me saamme luottaa siihen, että 
olemme rakastettuja lapsia niin hyvinä
kuin huonoina päivinä. Eikös tämä ole kii-
toksen arvoista! 

”Siis kiitos Herralle!”        A 

OLEN TAIVAAN ISÄN LAPSI

Kesäiset terveiset Ryttylästä! 
Kevät (ja kesä) tuli yllättävän nopeasti pitkän 
pakkasjakson jälkeen. Ei ihan uskonut, että 
kevät sieltä tulee, mutta niin ne lumet sulivat 
ja leskenlehdet tulivat esiin. Äitienpäiväksi 
saatiin kerättyä kimppu valkovuokkoja. Niin 
se kevät vain ilahduttaa mieltä! 

Kummasti mieli jo valmistuu tulevaan läh-
töömme ja miettii tulevaa. Käytännön asioita 
olemme jo joutuneet miettimään. Rukoilem-
me, että Jumala johdattaisi meitä tässä val-
mistautumisen vaiheessa eri asioissa. 

Tuoreita terveisiä Japanista olemme saa-
neet monelta taholta. Asakon kaksoisveli 
Tomio sekä pikkuveli Sampo vaimonsa Ella-
Riian kanssa olivat vierailulla Japanissa 
Asakon vanhempien luona. Samoin samalla 
lähetyskurssilla ollut Huovisen perhe kävi 
mummolareissulla Japanissa.  

Oli mukava kuulla kaikilta heiltä, mitä Japa-
niin kuului ja vielä useiden kuvien kera. Huo-
visilta saimme myös paljon ”sisäpiirin tietoa” 
Japanin kentältä. Hehän ovat myös tulossa 

Japaniin lähetystyöhön. Meillä on nyt mm. 
tiedossa asunto, johon asetumme syyskuus-
sa. Olemme siellä kerran käyneet joitakin 
vuosia sitten ja muistikuva on, että kyseinen 
kerrostaloasunto on varsin tilava ja mukava 
lapsiperheelle. Huoviset ottivat ystävällisesti 
meille kuviakin asunnosta, niin voi vähän 
orientoitua! He osasivat kertoa, että läheltä 
löytyy hyvä ruokakauppa ja lastentarhakin. 
Tulemme siis asumaan kielikouluajan eli 
kaksi vuotta Nishinomiyan kaupungissa, joka 
sijaitsee lähellä Osakaa. 

Ryttylän pieni kylä vaihtuu siis tiiviiseen kau-
punkimaisemaan. Pitää nyt nauttia siis va-
rastoon täällä Suomessa laajasta ja vehre-
ästä pihasta, läheisistä metsistä, suomalai-
sista järvistä ja leppoisasta maalaiselämäs-
tä. Kyllähän Japanissakin on kaunista luon-
toa. Varsinkin vuoret ja merenrannat ovat 
huikaisevan kauniita. Nishinomiyasta joutuu 
tosin matkaamaan jonkin verran, ennen kuin 
pääsee aivan luonnon ääreen. Hyvillä mielin 
kuitenkin odottelemme lähtöämme.   A  
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Benjaminin pulinoita 
Talviset lumileikit olivat mahdottoman mukavia Benja-
minista, mutta innokkaasti odoteltiin hiekkalaatikon
esiintuloa lumen alta. Lumen sulaessa oli ihana läträtä
vedellä ja kurahousut olivat silloin tarpeen. Milloinkahan 
pikku-poika pääsee seuraavan kerran kunnon lumileik-
keihin? Alueella, johon asetumme Japanissa kun ei lun-
ta juuri näe talvisin. 

Mutta mukava oli päästä eroon talvitamineista. Nyt
hiekkalaatikolla kuluu helposti monta tuntia päivässä.
Aamupäivällä ovikello useimmiten soi ja naapurin Luu-
kas-ystävä kysyy: ”Voiko Benni tulla ulos?” Ja sitten
alkavat hauskat pihaleikit. Kolmipyöräisellä Benjamin jo
polkee reippaasti pitkiäkin matkoja.  

Sisällä taas jos Benjaminista ei kuulu mitään, on syytä
nopeasti mennä katsomaan, mitä on tekeillä. Näppärä 

Helenin  
kurlutuksia… 

Yhdeksänkuinen Helen sairasti vesirokon viikko pari
sitten. Pari päivää oli kovin tuskaista, mutta onneksi se
meni ohi. Kovin oli säälittävän näköinen suurine pau-
kamineen. Isoveli Benjamin sairasti taudin aiemmin,
mutta hänellä rokko oli lievempi. Onpa sitten tämäkin
tauti sairastettu.  

Helen istuu jo tukevasti itse ja liikkuu jonkin verran.
Varsinaisesta ryömimisestä ei ehkä vielä voi puhua.
Lauri tosin pitää ahkerasti konttausharjoituksia tyttösel-
le. Helen on varsin toimelias ja iloinen tyttö. Erilaiset
ääntä päästävät lelut ovat varsinkin suosiossa. Haus-
kinta on ehkä seurata isoveljen leikkejä, varsinkin jos ne
ovat äänekkäitä ja pomppimista sisältäviä. Benjamin 
myös huolehtii hellästi pikkusiskostaan. Kerran yritti
jopa kantaa huoneen poikki, mutta taisi 8 kg olla liikaa
ja vauva irtosi otteesta. Onneksi ei käynyt pahasti. 

Helen on sanonut jonkin aikaa: ”ÄTTI (äiti).” Se on il-
meisesti jonkinlainen yleissana, jota hän toistelee usein.
Melkein olimme kuulevinamme myös sanan: ”ITI (isi).”
Mämmämmää ja tättättää –äänteitä on myös harjoiteltu
ahkerasti.   

Hienoa on seurata lasten kehitystä. Sen myös tajuaa, 
miten ainutlaatuista aikaa tämä on, lapset kun kasvavat
nopeasti. Lapset ovat mitä suurimmassa määrin Juma-
lan lahjaa.              A 

 

Muutama sana vanhempien  
kuulumisia 
Pääsiäisen ajan vietimme rauhallisesti täällä Ryttylässä.
Näin vanhemmiten on oppinut arvostamaan luterilaista 
kirkkovuotta Suomessa. Hiljaisella viikolla on puhuttele-
vaa osallistua kirkossa eri tilaisuuksiin ja kaikki huipen-
tuu pääsiäiseen iloon. Kaunis symboliikka on avautunut
ehkä vasta nyt aikuisena. Ihan samanlaista ei kirkoissa
Japanissa ole, kristillinen kulttuuri on hieman erilaista 
siellä, niin kuin tietysti pitääkin. Sanoma tosin on aivan 
sama! Nyt iloitsimme kuitenkin ”suomalaisesta” pääsiäi-
sestämme. Vappuna taas Lauri pääsi vihdoin paista-
maan pihagrillissä makkaraa, vaikka vähän viileätä vielä 
olikin.  

Lauri on ollut melko paljon tekemistä niin erilaisten tilai-
suuksien pitämisessä sekä yliopisto-opiskelussa. Yhden 
kokonaisen viikon Lauri oli Pohjois-Savossa kiertämäs-
sä ja Asako oli lasten kanssa kotona. Vesirokko esti
joitakin yhteisiä menoja; Asakolle oli suurta juhlaa, kun 
pääsi yksin viettämään Emma-serkun häitä Tampereel-
le. 10-tuntinen reissu oli pisin tähän mennessä ilman 
Heleniä. Kotiäidille tekee hyvää, kun saa vain istua rau-
hassa, jutella ihmisten kanssa, nauttia hyvästä ruoasta
ja ohjelmasta ilman lapsista huolehtimista!  

Asako aloitti uuden harrastuksen, sauvakävelyn. Aja-
tuksena oli, että sitä voisi jatkaa myös Japanissa. Lauri-
kin voisi vaikka innostua, kun sauvoja voi säätää myös
pidemmälle kävelijälle. Nyt vain ei vielä tiedä, nauravat-
ko japanilaiset ohikulkijat itsensä kipeäksi, kun ulko-
maalainen huitelee kahden kepin kanssa. Lähettitoverit 
Etiopiasta ja Venäjältä kertoivat nimittäin, että sauvakä-
velyn harrastaminen kävi siellä hieman kiusalliseksi,
kun paikallisten mielestä se oli aivan naurettavaa puu-
haa ja kävelystä ei meinannut tulla mitään kommenttien
vuoksi…             A

 
poika keksii välillä vaikka mitä koiruuksia. Osalle voi
nauraa, mutta välillä saa Benni kovat nuhteet ja joutuu
istumaan miettimistuolilla ja pyytämään anteeksi.  

Eräänä päivänä Benjamin sanoi: ”Minä olen Jumalan 
lapsi. Helenkin on Jumalan lapsi ja isi ja äitikin ovat.” 
Emme tiedä, miten paljon lapsi vielä ymmärtää Juma-
lasta, mutta rukouksemme on, että lapset voisivat aina 
pysyä Jumalan lapsina, myös aikuisena.          A
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Kevään seurakunta- ja  
piirivierailuja 
Seitsemästä nimikkoseurakunnastamme neljässä on 
ollut jo matkaansiunaamisjumalanpalvelus: Alava, 
Nilsiä, Männistö ja Meilahti. Näissä tilaisuuksissa 
olimme luonnollisesti läsnä koko perheen voimalla. 

Tämän lisäksi Lauri on vieraillut erilaisissa tapahtu-
missa yksinään. Asako on jäänyt lasten kanssa kotiin. 

Lauri on ollut Kansanlähetyksen edustajana mm. 
Tampereen hiippakunnan lähetysseminaarissa Ori-
mattilassa ja Rovaniemen rovastikunnan lähetyssih-
teerien kokoontumispäivässä Sallassa. 

Ryttylän lähetysseminaarissa maaliskuussa Lauri oli 
toisen päivän juontajana. Vierailuja on ollut Meilahden 
lähetyspiirissä, Lohjan ja Loviisan Sanan äärellä –
illoissa, Siilinjärven ja Nilsiän Hoitavan sanan illoissa 
ja Tuusniemellä kotiseuroissa. 

Lauri kävi huhtikuussa pitämässä reilu 20 oppituntia 
lähetystyöstä Leppävirran, Kuopion, Siilinjärven ja 
Karttulan alueella kouluissa. Luokat vaihtelivat esi-
koulusta lukion 2. luokkaan, joten ikähaitari oli mel-
koinen. 

On ollut todella rohkaisevaa tavata Kansanlähetysys-
täviä ja/tai lähetysystäviä. Turvallisin mielin lähdem-
me Japaniin, kun tiedämme, että niin monessa pai-
kassa meitä muistetaan esirukouksin.  

Suuri rukousaihe on kuitenkin se, että myös nuo-
ria ja nuoria aikuisia saataisiin aktivoitua lähetys-
työn tueksi! Mikä olisi se tapa, jolla nuoremmatkin 
voisivat itse kokea osallistuvansa lähetystyöhön?

L

Teologian opintojen  
puolivälissä 
Lauri on kuluneen kevään aikana saanut suoritettua
Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa jonkin
verran opintoja. Piispainkokouksen erillispäätöksen pe-
rusteella muualla maisterintutkinnon suorittaneet voivat
hakea pappisvihkimystä teologian kandidaatin, eli
alemman korkeakoulututkinnon suoritettuaan. Teologian
kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa.

Lauri on saanut opinnoista nyt suoritettua latinan kurs-
sia lukuun ottamatta ns. yleis-, perus-, ja kieliopinnot.
(60 ov). Tämä tarkoittaa sitä, että kandidaatin tutkintoa
varten vaadittavat opinnot ovat nyt puolessavälissä. 

Kesäopintojen yhteydessä Lauri suorittaa nyt kirkkojen
ja uskonnollisten yhteisöjen tehtäviin painottuvia sovel-
tavia opintoja. Käytännössä tämä tarkoittaa rippikoulun,
sielunhoidon ja jumalanpalveluselämän harjoitusopinto-
ja. Tähän opintokokonaisuuteen kuuluu myös ohjattu
työharjoittelu jossain seurakunnassa, mutta tämän har-
joittelun suorittaminen jäänee ensimmäiselle kotimaan-
työjaksollemme. 

Lauri selvittää nyt laitoksilta, mitä opintoja hän pystyy
suorittamaan kirjallisessa muodossa. Esimerkiksi mis-
siologian (lähetystiede) opintoja pystyy suorittamaan
kirjallisuusreferaatteina. Tarkoituksena on etsiä sellaisia
kursseja, josta olisi hyötyä myös Japanin työtehtävissä.
               L

Tervetuloa matkaansiunaamisiin  
Näissä jumalanpalveluksissa nimikkoseurakuntamme 
lähettää meidät suorittamaan seurakunnan lähetystehtä-
vää Japanissa. Mikäli et ole päässyt osallistumaan per-
heemme matkaansiunaamisiin, niin vielä ei ole liian myö-
häistä. Heinä-elokuussa meillä on vielä kolme matkaan-
siunaamista: 1 Pohjois-Savossa ja 2 Uudellamaalla. 
 

- 17.7.2005 
Karttulan seurakunta 

- 14.8.2005 
Kirkkonummen seurakunta 

- 21.8.2005 
Loviisan suomenkielinen seurakunta 

 

Jumalanpalveluksen jälkeen on yleensä lähetystilaisuus, 
jossa kerromme tarkemmin tulevasta työstämme Japa-
nissa. Tervetuloa kirkkoon kanssamme! 
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- Lähetysherätystä kristityille Suo-
messa, missio on vielä kesken! 

- Käytännön asioiden järjestyminen, 
kun lähtömme Japaniin lähestyy 

Iloiten kiitämme: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin ja Helen 

PALMU 

POSTIOSOITE: 
Punkankuja 6 as. 4 
12310 RYTTYLÄ 

 
PUHELINNUMEROT: 
040-709 8495 (Lauri) 
040-559 9589 (Asako) 

019-757 112 (koti) 
 

SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

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

 
 

 

 

Taloudellisen tuen  
työllemme voi kanavoida 

Pohjois-Savon Ev.lut.  
Kansanlähetyksen kautta:  
 Nordea 107830-201938 tai 
Sampo 800019-1612060. 

Uudenmaan Ev.lut.  
Kansanlähetyksen kautta:  

Sampo 800015-1482203  

Viestiksi: Palmut sekä kotiseu-
rakuntasi nimi (kirkon lähetys-

kannatustilastoa varten). 

Voit tukea työtämme myös  
Alavan, Karttulan,  

Kirkkonummen,  Loviisan,  
Meilahden, Männistön ja  

Nilsiän seurakuntien kautta. 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Luonnon herääminen kevääseen 

- Laurin antoisa matka Pohjois-
Savossa 

- Jumalan varjeluksesta matkojen 
aikana 

- Hoitava Rakkaus - Kansanlähetys-
päivät Porissa 1.-3.7.2005  

- Japanien pienten seurakuntien 
puolesta 

Iloisin terveisin, 
 

 

 
ja Helen 

 
Muistathan kertoa kun 

osoitteesi muuttuu! 

Kuulumalla ystävärenkaa-
seemme Sinäkin olet mu-
kana lähetystyössä.  

Kirjoitamme ystävären-
kaallemme säännöllisesti 
ystäväkirjeen, jossa ker-
romme kuulumisia opiske-
lusta, lähetystyöstä ja 

Tarkempaa tietoa ystävärenkaan toiminnasta 
perheestämme. Kirje tulee 
ystävärenkaan jäsenille 
postitse tai sähköpostilla. 
Kaikki kirjeet ovat myös 
luettavissa kotisivuillamme 
http://www.palmu.st/.  

Ystävärenkaaseen voi 
kuulua myös ilman talou-

dellista sitoutumista. Toi-
vomme kuitenkin, että 
renkaaseen liityttyäsi ky-
selet Jumalan edessä 
omaa paikkaasi ja tapaasi 
toimia lähettäjänä.  

Meistä olisi myös mukava 
kuulla Sinun kuulumisia! 

- Mahdollisuus avoimesti kertoa lä-
hetystyöstä ja sen perusteista tääl-
lä Suomessa 

- Kaikki lähettäjämme, jotka ovat 
innolla mukana työssämme. Iloit-
semme kaikista kohtaamisista en-
nen lähtöä. 


