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Nyt toukokuussa olemme pikku hiljaa 
pitäneet viimeisiä kertoja piirejämme. Tällä 
viikolla oli Yoshinogawan seurakunnassa 
viimeinen Laurin vetämä raamattupiiri. 
Johanneksen evankeliumi tuli vajaan kahden 
vuoden aikana läpi käydyksi. Näin viimeisellä 
kerralla saimme jokainen kertoa, mitä oli 
jäänyt mieleen ja muita päällimmäisiä tuntoja. 
 
Eräs rouva, joka on silloin tällöin ollut 
mukana piirissä, kertoi, että hän ei ole 
oikeastaan kristitty, sillä häntä ei ole kastettu. 
Sitten hän pyysi: ”Lauri-sensei, voisitko nyt 
kertoa, mikä se kaste on.” No, Laurihan 
kertoi ja rouva totesikin, että kyllähän se hyvä 
juttu olisi. Toisetkin osallistujat rohkaisivat ja 
kertoivat omat todistuksensa kasteen 
tuomasta suuresta lahjasta. Tässäpä onkin 
rukousaihe, että tämä rouva voisi rohkaistua 
kasteelle.  

(AP)

Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje 

Konnichiwa! 
 
Kouluvuosi alkoi täällä Japanissa 
huhtikuussa sakuroiden kukkiessa ja 
ekaluokkalainen Benjamin lähtee nykyisin 
iloisesti kouluun joka aamu. Leikkikoulun 
alkua jo kovasti odottanut Helenkin pääsi 
vihdoin aloittamaan Sakura-ryhmässä. 
Leikkikoulussa on ilmeisesti erittäin hauskaa.
 
Koulujen alkajaiset ovat täällä isoja 
tapahtumia, joissa vanhemmat ovat 
kameroineen mukana juhlavaatteissaan. 
Monilla äideillä oli kauniit kimonot päällään. 
 
Tässä lähikoulussamme lapsilla on 
koulupuvut, Benjaminkin pukeutuu siis 
aamuisiin valkoiseen kauluspaitaan, mustiin 
housuihin ja takkiin, jota koristavat kultaiset
napit.  
 
Helenin leikkikoulussa saa olla omat 
vaatteet, mutta päälle puetaan valkoinen 
takki ja ulkoleikkeihin oman ryhmän värinen 
hattu – Sakura-ryhmällä tietysti 
vaaleanpunainen.  
 
Huhti-toukokuussa on koulujen alkamisen 
lisäksi ollut muitakin tapahtumia. Lähettien 
yhteinen retriitti oli jälleen Hiruzenin 
kauniissa vuorimaisemissa. Pääsiäisen 
aikaan oli Japanin työalueeseen 
tutustumassa arkkipiispa seurueineen. 
Pistäytyivätpä he täällä meidän 
kodissammekin.  Myös Asakon vanhempia jo 
lähes 40 vuotta lähettämässä ollut 
lähetysystäväkonkari oli vierailemassa 
Japanissa ensimmäistä kertaa.  
 
HAT-Koben uusi työpiste sai uudet, kiinteät 
tilat ja olimme niiden avajaisissa. 
Suomalainen remonttiporukka oli saanut 
hyvää jälkeä aikaan. Alttarikalusteet oli kaikki 
hienosti käsin tehty. Näissä uusissa tiloissa 
on hyvä työn alkaa.  
 
Itä-Tokushiman seurakunta viettää 30-
vuotisvuottaan ja sen merkeissä oli 
huhtikuussa juhlajumalanpalvelus. Olimme
opetelleet ”Jeesus mua rakastaa” suomeksi 
ja esitimme seurakunnan lasten kanssa sen 
hienoissa uusissa T-paidoissa.  

Ekaluokkalainen Benjamin
kouluun lähdössä!
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4.7. olemme tulossa Suomeen vuodeksi kotimaan jaksolle.
Odotamme innolla tapaavamme vuoden aikana mahdollisimman 
monen teistä, rakkaat Palmusen lukijat! 
 
Heinä-elokuussa meillä on ns. tuloloma sekä vuosiloma. 
Syyskuussa Lauri jatkaa neljä vuotta ”kesannolla” olleita opintojaan
Helsingin teologisessa tiedekunnassa. Lauri pyrkii suorittamaan 
opintojaan niin paljon kuin suinkin pystyy vuoden aikana. Asako 
jää hoitovapaalle.  
 
Koska emme ole Kansanlähetyksen palkkauksessa kuin ns. tulo-
ja lähtölomien ajan, emme valitettavasti pysty kiertämään ehkä niin 
paljon eri paikkakunnilla ja tilaisuuksissa kuin haluaisimme. 
Tarkoituksenamme on toki vierailla nimikkoseurakunnissamme ja -
piireissämme. Kolmen pienen lapsen kanssa joutuu myös 
miettimään, miten paljon he jaksavat kulkea reissuissa mukana.  
 
Benjamin aloittaa suomalaisen alakoulun elokuussa ja Helen on 
ilmoitettu seurakunnan päiväkerhoon. Aimi on kotona. Lapset eivät 
kuulemma muista mitään Suomesta, joten älkää loukkaantuko, jos 
he eivät muista teitä. Taitavatpa lähisukulaisetkin joutua hieromaan
tuttavuutta lapsiin vähän niin kuin ensi kertaa. Aimillehan Suomi on
oikeastikin uusi paikka. Me vanhemmatkin olemme olleet tiiviisti 
poissa Suomessa lähes neljä vuotta, joten pientä muukalaistumista 
on saattanut tapahtua. Toivottavasti emme vaikuta aivan 
omituisilta ☺ (AP) 

Kotimaan jakso 

Hyvästejä ja 
lähtövalmisteluja 

Leivontapiirien ja englannin piirien 
viimeiset kerratkin ovat tässä viikon sisällä. 
Rukouksemme on, että niissä käyneet 
monet ei-kristityt ihmiset voisivat oppia 
tuntemaan Jumalan. Vaikka oma työpanos 
tuntuu usein kovin vaatimattomalta, 
vaikuttaa Jumala onneksi itse Sanansa 
kautta.  
 
Kesäkuussa viikko-ohjelmamme on 
typistetty ja keskittyy lähinnä 
viikonloppujen jumalanpalveluksiin ja 
lähtöjuhliin. Odotettavissa on luultavasti 
jonkinasteinen ruuhka erilaisia läksiäisiä, 
kyläkutsuja sekä vierailuja, kun monet 
haluavat tavata meidät vielä ennen 
lähtöämme. Aika suuri ponnistus on tietysti 
koko talon tyhjennys ja tavaroiden sijoitus 
1) varastoon Japaniin, 2) Suomeen 
rahdilla, 3) Suomeen matkalaukuissa, 4)
kierrätykseen tai roskiin. Mahdollisimman 
vähin tavaroin haluaisimme tulla Suomeen, 
sillä viivymme sillä kuitenkin vain vuoden. 
Onnemme on se, että saamme asua 
Suomen ajan kalustetussa ja varustetussa 
asunnossa. Se helpottaa elämää erittäin 
paljon.  

(AP)

Itä-Tokushiman seurakunnan lapsia 
laulamassa ”Jeesus mua rakastaa! 

Itä-Tokushiman seurakunnan 30-
vuotisjuhlalogo (vas.) ja juhla t-paidan 

teksti (alla) 

5.5. lastenpäivän tapahtumassa sai 
kokeilla japanilaisen prinsessan 

hoviasua: 12-kerroksinen kimono 
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Japanissa kastejuhlat pidetään usein pääsiäis- tai joulujumalanpalveluksissa. 
Tänä pääsiäisenä saimme Ananin seurakunnassa olla mukana erään N-sanin
kastejumalanpalveluksessa. Tapana on yleensä kasteen jälkeen kuulla 
tuoreelta kristityltä puheenvuoro, jossa hän kertoo, miten hän on kohdannut 
Jumalan. Tässä on osia N-sanin todistuksesta: 

”Kun synnyin, en millään päästänyt ääntä. Olin kuullut tämän ja siitä johtui 
ehkä se, että ajattelin, ettei minun olisi oikeastaan pitänyt syntyä lainkaan. 
Ajattelin myös usein lapsena, että jos en olisi syntynyt, en olisi tuottanut 
vaivaa äidilleni. Isäni oli alkoholisti ja löi usein äitiäni. Äidin kyyneleet vain 
vahvistivat ajatusta siitä, että syntymäni oli virhe. Vajaa kolmevuotiaana 
muutimme äidin ja pikkuveljen kanssa isovanhempieni luo. Isoäitini harjoitti 
erästä uskontoa aktiivisesti. Joka aamu hän suoritti kotialttarin edessä 
palvontamenoja ja jos jotain pahaa tapahtui, hän varoitti ’jumalan 
rangaistuksesta.’ Vaikuttikohan tämä kaikki siihen, että huomaamattani pidin 
itsestään selvänä, että on olemassa Jumala. Muuta se Jumala, johon uskoin, 
ei ollut kuitenkaan se, jota isoäitini palvoi. 

12-vuotiaana isoäitini kuoli. Niistä ajoista lähtien aloin kokea, että minua 
suojelee jokin suuri olemus. Mutta en voinut tietää, mikä tämä olemus oli. 
Elämäni oli monella tapaa synkkää vielä siihen asti kuin aloitin 
sairaanhoitajan työt: äitini velat, vanhempien riidat, isäni kuolema. Kaiken sen 
keskellä silti koin, että minua suojelee joku.  

Ensimmäistä kertaa sain käteeni Raamatun viimevuoden kesällä. Olin ollut 
pian 11 vuotta naimisissa. Kolme vuotta aiemmin olin alkanut harkita 
avioeroa. Miehelläni oli omaa liiketoimintaa, mutta koskaan se ei oikein
menestynyt ja tuntui että mieheni vain norkoili kotona. Meillä ei ollut lapsia. 
Yritimme puhua ja ylittää välillemme syntynyttä juopaa, mutta se ei tuntunut 
onnistuvan. Silloin päätin, että on aika erota.  

Vaikka tämä päätös oli mielestäni pyrkimys parempaan, asia vaivasi minua. 
Tässä elämäntilanteessa eräs ystäväni lähetti minulle Raamatun. Lukiessani 
Raamattua näin selvästi oman syntisen olemukseni. Jumalalla oli suunnitelma 
minunkin pelastuksekseni.  Ymmärsin, että se Jumala, johon olen uskonut 
lapsuudesta asti, se ’Joku’, joka minua on varjellut, onkin Raamatun 
kaikkivaltias ja totuudellinen Jumala. Tunsin, että olen ympäröity suurella 
rakkaudella ja tämä sama rakkaus oli myös lähettänyt juuri minut syntymään 
tähän maailmaan. Olin kohdannut Jeesuksen. 

Vaikka vaikeita päiviä vielä jatkui, Jumalan Sana lohdutti minua. Johanneksen 
evankeliumissa 15:4-7, siinä Jeesus sanoo olevansa viinipuu ja kehottaa 
olemaan Hänessä kiinni. Haluan olla kiinni Jeesuksessa. Tällaisenani minäkin 
saan olla Jeesuksen oma. Hän on kärsinyt syntini rangaistuksen. Haluan 
lähteä kulkemaan uskon tietä. Vaikeuksienkin keskellä voin katsoa 
Jeesukseen, rukoilla Hänelle. Haluan tulla ihmiseksi, joka rakastaa 
sydämestään muita.  

Nyt koen, että Jumala on antanut ammattinikin minulle kutsumukseksesi. 
Sairaanhoitajan työssäni voin palvella muita. Matteuksen evankeliumin 25:40: 
'Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä 
veljistäni, sen te olette tehneet minulle.' Tämän Raamatun paikka 
sydämessäni päätän puheeni. ” 

On aina riemullista osallistua kastejuhlaan. Pääsiäisjumalanpalveluksen 
jälkeen söimme seurakunnan kanssa yhdessä lounasta. Oli mielenkiintoista 
kuulla siinä kahvia juoden, miten N-san oli ylipäätänsä päätynyt tänne Ananin 
kirkolle. Sama ystävä, joka oli hänelle Raamatun antanut, oli myös suositellut 
luterilaista kirkkoa ja kotisivun kartan avulla hän oli löytänyt sitten vihdoin 
Ananin kirkolle. Sitä ennen hän oli etsinyt kahta muutakin seurakuntaa, mutta 
ensimmäisellä ei ollut kotisivuja ja toiseen hän ei löytänyt virheellisen 
karttalinkin vuoksi perille. (AP) 

Pääsiäisriemua 

Ananin seurakunnan pastori Koriki 
kastaa N-sanin kolmiyhteisen 

Jumalan nimeen!

Pääsiäisjumalanpalveluksen 
jälkeinen juhlalounas Ananissa
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Aurinkoisia kesäpäiviä sinulle toivottaen, 
 

                                        (Aimi) 

- Pääsiäisenä kastettu N-san 

- Kastetta pohtiva H-san 

- Kaikki neljän vuoden aikana 
kohtaamamme ihmiset, jotka 
etsivät tarkoitusta elämäänsä.  

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen ja Aimi 

PALMU 

POSTIOSOITE 
SUOMESSA: 

Punkankuja 6 as 4 
12310 RYTTYLÄ 

 
PUHELINNUMERO: 

019-425-1736  
 

MATKAPUHELIMET: 
040-709-8495 (L) 
040-559-9589 (A) 

 
SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

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

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Arkkipiispan seurueen vierailu 
työalueellamme sujui todella hyvin 
ja koimme vierailun antoisaksi. 

- Uusi serkku syntyi Suomessa – 
odotamme jo innolla 
ensitapaamista. 

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 lähetyskannatustilastoa varten). Lähettisihteerimme Pohjois-Savossa: Jouni ja Vappu Palmu (050-405 9762) ja
Uudellamaalla Pauli Vehko (040-577 8383) 

 

Heinäkuu 
04.07.   Tulo Suomeen 
08.07.-13.07.  Avioliittoleiri Kalajoella 
19.07.   Tulojuhla Karttulan seurakunnassa 
27.07.-31.07.  Lähetyskurssi II Kauniaisissa 
 

Elokuu 
02.08.   Nuorten Kesä Ryttylässä 
09.08.-11.08.  Lähettipäivät Ryttylässä 
* Benjamin aloittaa Ryttylän alakoulun 
 

Syyskuu 
* Laurilla alkaa palkaton opintovapaa 
06.09.   Tulojuhla Kalevan seurakunnassa 
13.09.   Tulojuhla Meilahden seurakunnassa 
20.09.   Tulojuhla Loviisan seurakunnassa 
27.09.   Tulojuhla Nilsiän seurakunnassa 
 

Lokakuu 
* Asakolla alkaa hoitovapaa  
11.11.   Tulojuhla Kirkkonummen seurakunnassa
16.11.-18.11.  Kotoutumisseminaari Ryttylässä 
15.11.   Tulojuhla Männistön seurakunnassa 
 

Marraskuu 
08.11.   Tulojuhla Alavan seurakunnassa 

- Koko neljävuotinen työkautemme 
Japanissa on ollut täynnä Jumalan 
huolenpitoa. Kiitos Herralle! 

- Kiitos Jumalalle uskollisista 
lähettäjistä! 

- Voimia muuttoon ja Suomeen 
sopeutumiseen.  

- Viisautta siihen, että osaamme 
käyttää Suomen aikamme 
hyödyllisesti ja viedä lähetysnäkyä 
eteenpäin eri yhteyksissä. 

5.5. pojat saivat pukeutua samuraiksi
tässä oma urhea soturimme 
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