
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Palmunen 
Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje 

Saan Kristukselta tehtävän, 
saan toivon, rohkeuden. 
Hän armahdetun johdattaa 
luo toisten ihmisten. 
En pelkää pettymyksiä, 
saan voimaa Herralta. 
Hän avaa tiet ja sydämet, 
hän kulkee rinnalla. 

Elokuu 2006
Kirje 15

Helteiset terveiset itse kullekin!  

Olemme kuulleet, että Suomessakin on riittänyt hellettä tänä kesänä. Joko siellä alkaa olla jo
syksyistä? Meillä täällä Japanissa riittää yli 30 asteen lämpöä vielä kuukausi, pari.  

Sydäntä ovat lämmittäneet monet kesätervehdykset sieltä Suomesta. Merkkipäivämuistamisista
suuret kiitokset vielä kerran! Heinäkuu alkoi Benjaminin neljävuotispäivien merkeissä. Iloinen 
päivänsankari pääsi pian kokeilemaan uutta polkupyöräänsä. Vähän ilmeisesti jännitti uusi
menopeli, kun vanha kolmipyöräinen olisi sittenkin vielä kelvannut pikkupojan mielestä. Mutta
onnistuihan se ajaminen apupyörien kanssa varsin hienosti. Elokuussa kovasti jo jutteleva 
Helen puolestaan osasi hienosti puhaltaa kohti kahta kynttilää. Taisipa Laurille ja Asakollekin
tulla ikää lisää… (A) 

Jos joudun tuskaan, pimeään, 
niin miksi pelkäisin, 
kun tiedän, että kanssani 
on Kristus sielläkin. 
Saan tarkoituksen elämään, 
saan rauhan sydämeen, 
kun Herralleni täällä teen 
sen kaiken, minkä teen. 

P. Perkiö (Laula kaikki maa 76)

Nojiri-järvi, Naganon läänissä  



 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Awajilla 
Heinäkuun alussa saimme nauttia hyvien ystäviemme Meri ja Pauli Vehkon vierailusta täällä meillä reilun viikon
verran. Kävimme eräänä päivänä yhdessä Awajin saarella, jossa sijaitsee vuoden 1995 suuren maanjäristyksen
keskus. Siellä on nyt museo, jonka simulaattorissa voi mm. kokea, miltä ”tuntuu” 7,3 Richterin asteen maanjäristys.
Asakohan oli silloin tammikuussa 1995 viettämässä vapaaehtoistyövuottaan läheisessä Tokushiman kaupungissa,
jossa järisi ”vain” 4 Richterin asteen verran. Melkoinen kokemus (ei mukava) se kuitenkin oli. Japanin maantieteellinen 
sijainti mannerlaattojen yhtymäkohdassa tarkoittaa sitä, että maanjäristysten todennäköisyys on varsin suuri.
Maanjäristysten lisäksi tuhoa aiheuttavat erityisesti näin loppukesästä taifuunit sekä rankkasateisiin liittyvät tulvat ja
maanvyöryt. Kun muistaa vielä, että tulivuoren purkaukset ja tsunamitkin ovat Japanissa vuosisatojen varrella
koetelleet tätä maata, niin voi vain arvailla, miten paljon tämä kaikki on vaikuttanut kansakunnan kulttuuriin,
mentaliteettiin ja uskontoihin. Turvallisin mielin kuitenkin perheenä elämme arkea täällä. Onhan tämä monessa
muussa mielessä hyvinkin turvallinen maa – verrattuna vaikka moneen muuhun Kansanlähetyksen työalueeseen. Ja
loppujen lopuksi elämämme on Taivaan Isän kädessä, tapahtuu mitä tapahtuu.    

Samaisella Awajin saarella sijaitsee yksi Kansanlähetyksen työpisteistä, josta vastuussa ovat Jukka ja Helena
Kallioinen. Samana päivänä pääsimme yllättäen osallistumaan erään rouvan ja hänen kahden tyttärensä kastejuhlaan
tässä pienessä kirkossa. Tämä oli vaikeitakin vaiheita kokeneelle seurakunnalle suuri ilojuhla. Kiitollisuudella
muistamme rukouksessa näitä kolmea. Vaikeuksista huolimatta Jumala tekee työtään. Awajin saari on hyvin vahvaa
buddhalaista aluetta, jossa kristillisen kirkon kasvu on tuntunut tuskallisen hitaalta. Silti kun saa tavata vaikkapa vain 
yhden japanilaisen, joka on saanut kokea ilon pelastumisestaan, tietää, että työ ei ole turhaa. 

Elokuussa tuurasimme yhtenä sunnuntaina Kallioisia Awajilla. Lauri piti saarnan vielä tällä kertaa suomeksi ja Asako
tulkkasi. Pääsipä Asako vielä toimimaan kanttorinakin. Helen roikkui saarnan aikana kainalossa ja pianoakin piti
soittaa tyttö sylissä, mutta on hyvä jo tässä vaiheessa oppia tekemään kaikkea lasten kera… Seurakuntalaiset eivät
olleet moksiskaan. (A) 

 

Lomailua 
Heinäkuun puolessa välissä alkoi sitten kesälomamme ja suuntaisimme Naganon lääniin Nojiri-nimisen järven rannalla 
sijaitsevalle lähinnä ulkomaalaisten lomakylään. Ajomatka kesti noin kuusi tuntia. Naganossahan pidettiin 1998
talviolympialaiset, joten talvisin siellä on runsaasti lunta. Kesäisin taas ilmasto on selvästi viileämpi kuin Nishinomiyan
alueella, mikä on yksi syy lomakylän sijaintiin. Muita syitä ovat kaunis järvi, jossa on hyvä uida sekä upeat 
vuorimaisemat. Lomakylä on perustettu 1900-luvun alussa lähinnä lähetystyöntekijöiden kesäpaikaksi; nykyisin siellä 
on muitakin kuin lähettejä. Seurakuntatyön luonne täällä Japanissa vaatii melkein sen, että lähetit poistuvat
työpaikkakunnaltaan, jos mielivät lomailla. Jos pysyisi paikoillaan, töitäkin joutuu sitten tekemään, koska lähetinhän 
pitää tietysti olla koko ajan käytettävissä! Niin se vain täällä on. Vapaapäivien viettokin on usein vähän niin ja näin,
näin kertovat kokeneet Japanin lähetit. Meillä kielikoululaisillahan ei vielä ole tätä ongelmaa. Meille oli joka 
tapauksessa suuri helpotus päästä muutamaksi viikoksi pakoon kesän kuumuutta.  

Kaksi ensimmäistä viikkoa Nojirissa olivat varsin sateisia. Saapumispäivästä alkaen viisi päivää sattui alueelle
katkeamaton sade. Välillä satoi rankasti, välillä vähän hiljaisemmin, mutta kertaakaan ei sade lakannut! Viidessä
päivässä satoikin sitten saman verran kuin kuukaudessa keskimäärin. Tästä harvinaisesta sadejaksosta oli kai
Suomessakin uutisissa mainittu, mutta meillä ei onneksi ollut mitään hätää. Kumisaappaat ja sateenvarjo olivat 
arvossaan. Oli oikeastaan mukava pelailla lautapelejä sisällä ja välillä käydä saapaskävelyillä. Loppuaikana olivat
sitten mitä kauneimmat säät, jolloin kävimme ahkerasti uimassa.  

Nishinomiyan urbaanin ympäristön jälkeen oli hienoa olla luonnon helmassa. Vuokraamamme mökki oli hauska pikku
rakennus, johon ei tosin kuumaa vettä tullut, mutta kylmää kuitenkin polun päässä olevasta hanasta johdolla
laskemalla. Ja sähköä tuli myös, vaikka kerran yksi jatkojohto alkoi oikosulun takia kipinöidä. Taisivat sähkösysteemit 
olla noin 50-luvulta. Varsinkin lapsia kiinnostivat monenmoiset erikoiset ötökät, jotka asustelivat metsissä. Oli upeita
perhosia, jättiläismäisiä etanoita, kaikenmaailman koppakuoriaisia, valtavia sudenkorentoja, sammakoita jne. Oli sitten 
myös ötököitä, joista emme välittäneet niin nähdä, ainakaan mökin sisällä tai varsinkaan omassa niskassa... Kyllä on
Luojalla ollut mielikuvitusta luomakuntaa suunnitellessaan.  

Isompiakin eläimiä olemme nähneet kesällä. Nishinomiyan läheisellä vuorella Benjamin aivan itsenäisesti huomasi
villisikaemon ja kaksi poikasta kävelevän metsässä. Nojirista teimme retken läheiseen apinalaaksoon, jossa
luonnonvarainen apinayhteiskunta asustaa. Niillä on siellä talvisaikaan kuumia lähteitä, jossa lämmittelevät. Nyt 
kesällä polskivat viileissä jokialtaissa. Apinoita sai seurata aivan niiden vieressä, mikä oli hieno elämys meille kaikille.
Näitä japanin apinoita voi muuten seurata ”livenä” internetissä: www.jigokudani-yaenkoen.co.jp   

Toisena päivänä teimme retken viereiseen Niigatan lääniin, jossa Lauri vietti kolme kuukautta vaihto-opiskelijana v. 
2000. Kävimme katsomassa yliopistoaluetta – tällä kertaa kesäasussa eikä parin metrin lumen peittämänä niin kuin 
viimeksi. Merkittävän vierailun teimme paikalliseen Urasan kirkkoon. Siellä Lauri kävi aikoinaan joka viikko ja sai
kipinän lähetystyöhön Japaniin seuratessaan pienen seurakunnan ja sitä paimentavan pastorin ja rouvan tärkeää
työtä. Pieni kirkko oli entisellään ja pastoriperhe oli paikalla, muistivat jopa meidät varsin hyvin. Oli mukava kuulla
seurakunnan kuulumisia ja kertoa, että olemme nyt itse lähetystyössä Japanissa. (A) 



 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kesäisin, mutta nyt jo opiskeluterveisin, 

           

- Viime kirjeessä mainittu vasta 
kastettu mies Itamin srk:sta pääsi 
pian kirjeen jälkeen Taivaan Kotiin. 

- Muistamme leskeä ja 10-vuotiasta 
poikaa. Japanissa harvinaiset 
kristilliset hautajaiset olivat 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin ja Helen 

PALMU 

POSTIOSOITE: 
4-10-3-504  

Nishinomiyahama, 
Nishinomiya-shi, 

 662-0934 JAPAN 
 

PUHELINNUMERO: 
+81-798-26-1057 

(muistathan aikaeron) 
 

SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

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

 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Mukavasta kesälomasta Nojirissa 

- Kivoista kesälomahetkistä 
Hakulisen ja Huovisen perheiden 
kanssa. 

koskettavat ja puhuttelivat  
varmasti myös ei-kristittyjä 
osallistujia evankeliumin toivolla. 

- Voimia alkavaan syksyn 
aherrukseen, niin meille täällä kuin 
teille siellä Suomessa! 

- Virkistävä kristittyjen yhteys 
Nojirissa erimaalaisten lähettien 
kanssa 

- Varjeluksesta matkoilla 

Arki jatkuu 
Kielikoulu on siis jälleen alkanut Laurilla päivittäisine oppitunteineen ja iltaisine läksyjen lukuineen. Koulun tapa 
toivottaa opiskelijat tervetulleeksi kesälomalta oli järjestää heti alkuun kuusivaiheinen tentti, joka piti sisällään 
kuuntelu-, kanji-tehtäviä, luetun ymmärtämistä, haastattelutilanteen, sekä tietysti kielioppia ja ainekirjoituksen. Lauri oli 
tietoinen tulevasta tentistä, mutta päätti kuitenkin yrittää loman lomana levätä ilman liiallista stressiä. Nykyistä 
lukukautta on vielä jäljellä kuukauden verran. Seuraava lukukausi alkaakin sitten lokakuun toisella viikolla. Asakolla on
yhtälailla kieliopintoja, tosin hänellä ne loppuvat jo vuoden lopussa. Joulukuussa hänellä on erään kielikokeen
suorittaminen. Lastenhoitajastamme Hanna on ollut suureksi avuksi hänen hoitaessaan lapsia kun vanhemmat
ahertavat kieliopintojen parissa. (A) 

Helen pääsi helpolla, muiden kiivetessä mäkiä Asako ja lapset lasten paraatissa (vas.)

Työtämme Japanissa voit tukea nimikkoseurakuntiemme Alavan, Kalevan, Karttulan, Kirkkonummen, Loviisan, Meilahden, Männistön ja Nilsiän
kautta. Taloudellisen tuen työllemme voit myös kanavoida 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 Pekka ja Hannele Härkönen 
(040-543 2327) 
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