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Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje 

Terveisiä taas Japanista! 
Toinen työkautemme alkoikin aikamoisella
vauhdilla. Saavuimme kuumaan ja kosteaan 
Japaniin kesäkuun loppupuolella ja 
asustelimme pari viikkoa yhdessä Vänskien 
kanssa tässä Nishinomiyan kirkolla. 
Pääsimme heidän opastuksessamme 
tutustumaan seurakunnan toimintaan ja 
moniin käytännön asioihin. Sepon ja Vuokon 
palattua Suomeen pääsimme laittamaan 
omaa kotiamme pystyyn.  

Ensimmäisellä työkaudella on monenmoista 
käytännön asiaa, jota pitää hoitaa heti 
alussa. Toiselle työkaudelle kun tulimme, 
meillä oli onneksi moni asia jo valmiina. 
Esimerkiksi ajokortteihin ei tarvinnut tehdä 
muuta kuin osoitteenmuutos. Pankki- ja 
postitilit olivat jo olemassa, yksi 
kännykkäliittymä valmiina, japanilainen 
luottokortti odottamassa, jne. Siitä huolimatta 
kaikenlaista byrokratiaa jouduimme mekin 
kokemaan. Tällä kertaa kukaan ei meitä 
kuljettanut paikasta toiseen, vaan saimme 
omin voimin ja omin kielitaidoin hoitaa kaikki 
tarvittavat virastoasioinnit. 

Käytetyn auton osto Toyotan omasta 
liikkeestä sujui alkuun varsin sujuvasti. 
Katsoimme liikkeen oman valikoiman, sitten 
totesimme nettipäätteellä, että 100 km 
päässä olevassa toisessa liikkeessä olisi
kiinnostava malli. Auto toimitettiin tänne,
jonka jälkeen pääsimme tekemään kauppoja. 
Kulkuneuvoa varten pitää kuitenkin olla 
parkkipaikka. Kirkon vieressä on tontti, jonka 
omistaja vuokraa pysäköintitilaa kuudelle 
autolle. Niistä kaksi on lähetyksen/kirkon 
käytössä, mutta asia ei ollutkaan niin 
yksinkertainen. Vaikka sopimus jatkuu 
entiseen malliin, mutta koska pysäköitävä 
auto vaihtuu, niin omistaja halusi 6 
kuukauden vuokran etukäteen. Lisäksi 
poliisilaitosta varten tarvittavaa todistusta 
pysäköintitilasta jouduimme odottamaan 
puolitoista viikkoa, sillä ”tarvittava leimasin oli 
muualla”. Saimme kuitenkin auton sopivasti 
perjantaina kun jo seuraavana maanantaina 
lähdimme kesälomareissuun 500 kilometrin 
päähän. 

Ulkomaalaiskortit saimme kaupungintalolta 
myös samaisena perjantaina. Alun perin 
hakemusta jätettäessä he lupasivat kortit 
vasta tiistaille, jolloin meidän olisi pitänyt jo 
olla lomalla. Varsin hyvä ajoitus!              (LP)

Kotimme ja työpaikkamme!
(kuva: Matti Palmu)

Toyota Voxy lausutaan ”bokushii”. Sana 
”pastori” lausutaan puolestaan ”bokushi”. 

Metsän keskellä olevalta lomamökkimme 
parvekkeelta avautuu näköala järvelle… 
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Uusia kuvioita kotona ja töissä 

Benjamin kävi edellisellä työkaudella Tokushimassa ensin 
japanilaista leikkikoulua, sitten muutaman kuukauden verran 
japanilaista ala-astetta. Suomessa hän suoritti suomalaisen 
alakoulun ensimmäisen luokan Ryttylän koulussa. Nyt hänellä on 
edessään kouluopinnot englannin kielellä, sillä hän aloittaa 19.8. 
toisen luokan kansainvälisessä Canadian Academyssä.  

Koulun asiantuntijat näkivät parhaaksi, että Helenin olisi hyvä 
käydä vielä vuoden verran esikoulua. Canadian Academyssä 
aloitetaan ensimmäinen luokka normaalisti kuuden vuoden iässä, 
ja Benjaminkin on ikäisiään vuoden verran jäljessä, joten vuoden 
odottelu pitää Helenin ja Benjaminin välisen eron kahdessa 
vuodessa. Käymme nyt parhaillaan keskusteluja, voisiko Helen
päästä japanilaiseen leikkikouluun kesken lukuvuoden. Muutaman 
sadan metrin päässä kirkosta on kunnallinen leikkikoulu, johon 
ilmeisesti olisi mahdollisuus päästä. Japanilainen koulu vahvistaa 
Helenin kielitaitoa ja antaa hänelle sosiaalisia taitoja, joita sitten 
tarvitaan myöhemmin.  

Seurakunnan kuviot alkavat pikku hiljaa selkiytyä. 
Jumalanpalvelus sunnuntaisin sekä raamattupiiri keskiviikkoisin 
toimivat viikko-ohjelman tukipilareina. Lisäksi on suunnitteilla 
naisten piiri torstaille. Suomen kielen oppilaat ovat kokoontuneet 
kirkolle kieltä opiskelemaan perjantai-iltaisin neljällä eri tasolla. 
Käymme nyt keskusteluja siitä, miten parhaiten pystymme 
jatkamaan suomenopetusta. Iltaryhmien haaste on se, että toinen 
meistä vanhemmista on kotona omien lastemme kanssa. Vielä 
isompi haaste on löytää toimiva ohjelma, jolla lasten 
englanninryhmät saataisiin järkevällä tavalla pidettyä. Vänskät 
ovat tehneet upeaa työtä tähän asti ja saaneet useita äitejä ja 
lapsia mukaan seurakunnan järjestämiin englanninryhmiin. Emme 
haluaisi aloittaa uusien kontaktien löytämistä nollapisteestä, joten 
mielellämme yritämme jatkaa toimintaa nykyisten lasten kanssa.
Pienten lasten kanssa ei tosin ihan kaikkeen pysty venymään. 

Suuri muutos edelliseen työkauteen on se, että olemme nyt 
kokonaisvastuussa seurakunnan toiminnasta. Laurin kohdalla se 
tarkoittaa sitä, että joka sunnuntai on saarna ja vastaavasti 
Asakolla säestysvastuu. Kun meitä nuoria lähettejä alkaa olla aika 
paljon tässä lähietäisyydellä, niin ehkäpä me saisimme 
käynnistettyä yhteistyötä niin, että joskus voisi saada vapaan 
viikonlopun.  

Nyt kun loma on takanapäin ja syksyn työtehtävät edessä, 
ensimmäisenä tehtävänä on tulevan pyhän saarnan valmistus. 
Japanin luterilaisten kirkkojen kalenterin mukaan 22.8. sunnuntain 
tekstit ovat Jesaja 66:18-23, Heprealaiskirje 12:18-29 ja Luukas 
13:22-30. Evankeliumitekstissä Jeesus asettaa kaikki kuulijansa 
vakavan haasteen eteen. "Kilvoitelkaa päästäksenne sisään 
ahtaasta ovesta. Minä sanon teille: monet yrittävät mennä sisään 
mutta eivät siihen kykene.”  Ovi on ahdas ja kaiken lisäksi se ei 
pysy avoinna loputtomiin. Jumala yksin sulkee ja avaa ovia, mutta 
meidän on käytävä sisään ovesta silloin kun se vielä on auki. 
Rukoilkaamme, että Jumala pitäisi ovea vielä auki, niin että 
mahdollisimman moni pääsisi sisälle Jumalan valtakuntaan! 

(LP)
Helenin 6-vuotissynttäreitä sydän-teemalla 
vietettiin mökissä. Vieraina kaksi 
suomalaista lähettiperhettä, kolmas perhe 
oli jo jatkanut matkaa etelään. 

Kuka sanoi, että eläimet eivät pidä 
vedestä? Tämä apinauros ainakin nauttii 
kuuman lähteen lämmöstä. Kesälomaan 
kuuluu vierailu apinapuistossa. 

Nojiri-järvellä järjestetään joka kesä 
ilotulitus. Erikoisuutena on veden pinnalla 
räjähtävät ilotulitteet. Mitäköhän kalat 
pitävät näistä paukuista? 
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Iloa ja lämpöä syksyysi toivottaen, 

    
                                       

- Työn alkuun saaminen ja uusien 
asioiden oppiminen, 
seurakuntalaisiin tutustuminen, 
sopeutuminen uuteen paikkaan  

- Työ tuntuu kovin haasteelliselta – 
voimia ja jaksamista  

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen ja Aimi 

PALMU 

POSTIOSOITE: 
11-17 Kubo-cho  
Nishinomiya-shi, 

 662-0927 JAPAN 
 

PUHELINNUMERO: 
+81-798-34-2119 

 
TEKSTIVIESTIT: 

+81-90-8525-1906 
 

SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

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

 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Varjeluksesta matkoilla 

- Mukavasta kesälomasta järven 
rannalla 

- Nishinomiyan seurakunnan 
aktiivijäsenet 

- Monien vanhojen tuttujen ja 
ystävien tapaaminen 

- Toimivat kirkkotilat 

- Benjaminin koulun alku englannin 
kielellä, Helenin japanilainen 
leikkikoulu 

- Että voisimme olla Kristuksen 
valona näillä kulmakunnilla, missä 
milloin liikummekaan 

Äitejä ja lapsia, jotka käyvät Etelä-Nishinomiyan seurakunnan englanninpiireissä. (kuva: Seppo Vänskä) 

Työtämme Japanissa voit tukea nimikkoseurakuntiemme Alavan, Kalevan, Karttulan, Kirkkonummen, Loviisan, Meilahden, Männistön ja Nilsiän
kautta. Taloudellisen tuen työllemme voit myös kanavoida Helsingin Kansanlähetyksen: 800010-1558247 tai 572302-2183383 (Viite 22703) tai
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 Helsingissä: Terhi ja
Henri Halminen (040-764 7060) ja Pohjois-Savossa: Jouni ja Vappu Palmu (050-405 9762) Uudellamaalla Pauli Vehko (040-577 8383).


