
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Palmunen 
Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje 

Hei taas rakkaat ystävät, perheen-
jäsenet ja lähettäjämme!  

Kirjoitimme edellisen kirjeemme pikai-
sesti ennen joulua, ajatuksena siitä, että
saisitte sen vähän niin kuin joulukortin
korvikkeena. Nyt on siitä vierähtänyt ja 
varsin pitkä tovi. Siitä tuo alkuterveh-
dyskin ”hisashiburi = pitkästä aikaa”.  

Suomessa varmaankin katsotte enem-
män tai vähemmän urheilulähetyksiä 
Italian Torinosta. Myös täällä Japanissa
maajoukkue saa paljon näkyvyyttä uuti-
sissa. Tätä kirjettä kirjoittaessani, Suo-
mi ei ole (vielä?) saanut yhtään kultami-
talia, joka tuntuu kovasti kotikatsomoita
harmittavan. Täällä Japanissa taas tus-
kastellaan sitä, miten yksikään mitalitoi-
vo ei ole onnistunut suorituksissaan.
Harmittavia neljänsiä sijojakin japani-
laisurheilijat ovat saaneet.  

Urheilukisat ovat yksilöiden ja kannatta-
jien ilonhetkien lisäksi suurten petty-
mysten sävyttämiä. Urheilijat ovat kovi-
en paineiden edessä, heitä jännittää
oma suorituksensa, mutta tämän lisäksi
heidän painotaakkaansa lisäävät koko
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Tuleva mäkihyppääjä?
kotimaan katsojien luomat odotukset. Heidän odotetaan suoriutuvan suorituksistaan hyvin ja 
voittavan muut urheilijat, joilla on samanlaiset vaatimukset omilta maanmiehiltään. Silti vain yksi
voittaa kultamitalin. 

Tähän liittyen, japanilaisia uutissivustoja lukiessani, pistää silmään yksi merkittävä piirre japani-
laisissa urheilijoissa.  Ja se liittyy anteeksipyyntöön. Urheilija, joka ei saanut osallistua kilpailuun 
liian pitkien suksien (tai liian pienen painon) takia, pyytää julkisesti anteeksi kisavirkailijoilta,
kannustajiltaan ja joukkuetovereiltaan. Samalla tavalla toinen urheilija pyytää kannattajiltaan 
anteeksi neljättä sijaansa. 

Miten lohduttavaa onkaan armon ilosanoma siinä miten se meille Raamatussa ilmoitetaan. Mei-
dän ei tarvitse eikä pidä tehdä itse mitään ansaitaksemme pelastusta. Sanoma on yksinkertai-
nen: usko Jeesukseen, ota vastaan pelastus - sinun ei tarvitse ansaita sitä omilla pyrkimyksilläsi 
ja hyvillä teoillasi. Kaikki kelpaavat Jumalalle! Kaikki halukkaat saavat pelastuksen kultamitalin! 
Meidän ei tarvitse pyytää anteeksi sitä, miten heikkoja me olemme tai miten me emme onnistu-
neet täyttämään muiden asettamia odotuksia. Jumalalle me kelpaamme sellaisena kuin olem-
me.  

Omassa arjessa, kielikoulun opintojen keskellä, pienen japanilaisen seurakunnan jumalanpalve-
luksessa, junassa istuessa, pyörällä ajaessa – pyörii mielessä kysymys: Miten minä kohtaan 
japanilaisen ihmisen? Miten minä välitän hänelle Jumalan rakkautta? Miten minä kerron hänelle 
Jeesuksen pelastustyöstä? Yritän kuitenkin pitää mielessä, että lähetystyöntekijänkään arki ei 
saa muodostua vain ulkonaisiksi teoiksi ja suorituksiksi. Jumala tekee työtään meissä ja meidän 
kauttamme, kun me annamme hänelle siihen oikeuden!                                                            (L)



 

Välähdyksiä koulupäivän keskeltä… 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polkupyörät vasemmalla vai oikealla puolella  
– tai keskellä tietä? 

Kuljen päivittäin 3,7 kilometrin matkan kotoamme
Nishinomiyahamasta Nishinomiyan Hanshin-junayhtiön 
asemalle. Pyöräreittini kulkee osin Japanissa erittäin har-
vinaista kevyen liikenteen väylää pitkin. Sitten on myös
pätkä hyvin kapeaa katua, jossa ei jalkakäytävää ole. Ja-
panissa on vasemmanpuoleinen liikenne. Ilmeisesti se kai
koskee pyöräilijöitäkin, mutta minusta välillä tuntuu, että
mitään logiikkaa ei ole - tai sitten en vielä ole sitä oppinut.
Eräänä päivänä seurasin kauempaa 4 lukiolaistytön mat-
kaa. He polkivat mukavasti rinnakkain, ja vastaantulevat
autot joutuivat kapealla tiellä heitä väistämään, sillä neljän
tytön rintama täytti yhden kaistan kokonaan ja vähän vielä
yli. Jalkakäytäväpätkällä taas saa olla varovainen sen ta-
kia, että aamulla läheisen ala-asteen ja ylä-asteen oppi-
laat kulkevat samaan aikaan kouluihinsa. Matkan varrella
olevan pikatien alla kulkevan 6-kaistaisen kadun ylitys
onnistuu siitä hyvin, että juuri reittini varrelle osuu kevyen
liikenteen ylikulkusilta.  

 

Minuuttiaikataulun mukaan kulkevat junat nielevät
työmatkalaiset sisäänsä 

Työmatkaliikenteessä 10 minuuttia tekee suuren eron ju-
nien matkustajamäärässä. Klo 08:22 lähtevään erikoispi-
kajunaan jonottaa Nishinomiyan asemalla täysi laiturillinen 
ihmisiä. Ihmettelen päivittäin sitä, että miten he kaikki
mahtuvat junavaunuihin sisään. Erikoispikajuna on siitä
kätevä, että se pysähtyy vain kerran Nishinomiyan ja
Umedan välissä. Seuraava pikajuna joka menee samalta 
laiturilta 2, lähtee klo 08:25. Se pysähtyy viisi kertaa sa-
man matkan aikana. Tästä syystä siinä on hieman väl-
jempää ja siksi joskus kuljen sillä. Klo 08:26 menee ykkösraiteelta tavallinen juna, joka pysähtyy kaikilla asemilla. Klo 
08:29 menee toinen tavallinen juna kakkosraiteelta. Klo 08:34 kakkosraiteen ohittaa ohikulkeva juna pysähtymättä ja 
klo 08:36 menee taas erikoispikajuna. Yleensä kuljen tällä 08:36 junalla. Matkaan menee junasta riippuen 18, 23, tai
30 minuuttia.  

Umedassa kävelen maan alla Higashi-Umedan asemalle, jossa pysähtyy Tanimachi-linjan metro. Umedan maanalai-
nen terminaali on varsin vilkas paikka, sillä kävelymatkan päässä on kolmen eri junayhtiön asemat, sekä kolmen eri 
metron pysäkit. Tanimachi-metro kulkee ruuhka-aikaan 2-3 minuutin välein ja matka kestää 5 pysäkkiä ja 11-12 mi-
nuuttia. 

 

Paljon temppeleitä – paljon ihmisiä 

Tanimachi 9-chomen metroasemalta on 400 metrin pituinen kävelymatka YMCA kielikouluun. Tämän lyhyen matkan
varrella näen 12 buddhalaista temppeliä ja yhden suuren shinto-pyhäkön. Monet näistä temppeleistä ovat lukittujen 
ovien takana ilman mitään toimintaa, mutta shinto-pyhäkössä ja yhdessä buddhalaisessa temppelissä käy ihmisiä ko-
ko ajan tasaiseen tahtiin. Ilahduttavaa kyllä korttelin päässä koulustamme on yksi kristillinen kirkko, jonka rakennuksen
katolla komea punainen risti julistaa Kristuksesta. 

 

Hotelleja 3 tunnin käyttöä varten 

Tanimachin alue on tunnettu temppeleistään, mutta myös lepohotelleista. On Miamia, Tuhkimoa, Pientä Ranskaa, Dal-
lasia, Belleä, jne. Alkuun ihmettelin, kun hotellien ovienpielessä olevissa kylteissä esiintyy kahdenlaista hinnastoa. On 
Stay-hinnat, yöpymistä varten. Tämän lisäksi on Rest-hinnat, pistäytymistä varten. Rest-hinnalla voi vuokrata hotelli-
huoneen kolmeksi-neljäksi tunniksi. Hotellien vieressä olevilla parkkipaikoilla päivystävät hotellien työntekijät ja asiak-
kaiden yksityisyyttä kunnioittaen pysäköityjen autojen rekisterikilvet on häveliäästi peitetty vanerilevyllä.                    (L)

Koulun lähellä olevan kirkon oven yläpuolella 
on kuva Hyvästä Paimenesta! Samanlainen risti 

loistaa kerrostalorakennuksen katolla. 

Koulun lähellä olevaan shinto-pyhäkköön 
mennään suuren kiviportin läpi! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Asakon koulu 
Asako kielikoulu lähti käyntiin tammikuun puolessa vä-
lissä. Hän käy kahdesti viikossa kolme tuntia kerrallaan
Tooya-sensein oppitunneilla muutaman juna-aseman 
päässä meiltä. ”Koulukaverina” on Huovisen Elina.
Huovisen perhe (Elina, Harri ja lapset Akio ja Alina) oli
kanssamme yhtä aikaa lähetyskurssilla ja tammikuussa
saapuivat Japaniin. Elina on myös Japanin lähetyslapsi,
joten kielitaito on aika lailla samantasoinen Asakon
kanssa. Opettajan johdolla pyrimme pureutumaan japa-
nin kieleen syvällisemmin. Tavoitteena olisi oppia lisää
kirjainmerkkejä sekä lisätä sanavarastoa. 

Joka päivä on lastenhoitaja lasten kanssa klo 9-15, jo-
ten Asako pystyy opiskelemaan kunnolla myös kotona.
Kanji-merkkien opiskelu onkin ennen kaikkea itsenäistä
puurtamista. Kotiäidistä on tuntunut kuitenkin suoras-
taan ylelliseltä, kun saa kaikessa rauhassa opiskella!
On myös mukavaa huomata, että tunnistaa yhä enem-
män kirjainmerkkejä kauppojen kylteistä ja mainoksista.
Kanji-merkkejähän on useita tuhansia. Keskivertojapa-
nilainen tunnistaa ehkä 2000 merkkiä. Jos tuhat osaisi,
pärjäisi jo melkoisen hyvin.  (A) 

Pikkukuulumisia 
Joulun vietto mummolassa oli mukava pyrähdys arjesta.
Pääsimme ajamaan ”uusvanhalla” sammakonvihreällä
Toyotallamme Fukuyaman mummolaan 4 tunnin ajo-
matkan päähän päivän myöhässä, sillä yllättävä lumi-
myräkkä pysäytti autoliikenteen lähes kokonaan alueel-
lamme. Onneksi lumi suli melko nopeasti pois, talviren-
kaita kun ei tällä seudulla käytä kukaan. Lauria jännitti
ensimmäinen ajomatka vasemmanpuoleisella liikenteel-
lä ja vieraassa maassa, mutta kaikki meni hienosti.
Emme päässeet eksymäänkään. Myöhemmin Asakokin
on uskaltautunut auton rattiin. Parkkipaikkamme on
kolmikerroksinen, vaijerihissi tuo auton alas ja siitä pää-
see sitten kyytiin.  

Lapset ovat olleet pieniä flunssaa lukuun ottamatta ter-
veinä ja leikkivät yhdessä välillä iloisesti, välillä pienen
kinan kera. Ongelma on yleensä se, että Helen haluaa
pistää näppinsä kaikkeen ja siten sotkee isoveljen leik-
kejä. Helen-tyttö haluaisi myös painaa kaikkia mahdolli-
sia nappeja, mikä aiheuttaa harmia isälle ja äidille. Hän
on myös oppinut avaamaan ovia, mikä taito olisi voinut
tulla myöhemminkin… Sanojakin on jo useita. Hän ihas-
tuu erityisesti, kun näkee hauvoja ja vauvoja. (A) 

Lastenhoito 
Jotta Asakollakin olisi mahdollisuus opiskella japania,
Kansanlähetys järjestää kielikouluajaksi lastenhoidon. 
Lastenhoidon järjestyminen japanilaisin voimin ei ole 
enää moneen vuoteen onnistunut. Tästä syystä lasten-
hoito järjestyy suomalaisen vapaaehtoisen avulla.  

Meidän lastenhoitokuvion järjestyminen nykyisessä
muodossaan on varsin uskomaton kuvio. Ystäväper-
heemme Hakuliset Savonlinnasta muuttivat vuodeksi 
Japaniin, jossa Hanna (os. Rämä) toimii vapaaehtoise-
na lastemme hoitajana. Hakulisilla on omasta takaa
kaksi lasta, 6-vuotias Noora, sekä 4-vuotias Teemu. 
Hanna on lapsuudessaan viettänyt useita vuosia Japa-
nissa lähetyslapsena. Tämän lisäksi hän on ollut väli-
vuoden lukion ja yliopiston välissä Japanissa lastenhoi-
tajana. Hanna on ammatiltaan luokanopettaja, joten
hommassa on ammattipedagogin otetta! 

Olemme kiitollisia siitä, että alkuun täysin hullulta kuu-
lostanut idea on loppujen lopuksi toteutunut. Hakuliset 
saivat asuntonsa vuokrattua täksi vuodeksi, Markus sai
työnantajaltaan luvan tehdä etätöitä Japanista käsin.
Tietotekniikka-alallahan se on varsin mahdollista. Olem-
me iloisia siitä, että heille järjestyi asunto aivan meidän
kerrostalomme naapuritalosta, joten Hannalla ja lapsilla 
ei ole pitkä työmatka. 

Sillä välin kun Hanna on meillä 4 lapsen kanssa, Mar-
kus pystyy tekemään töitä omassa kodissaan ja Asako
pääsee käymään joko kielikoulutunneilla, tai sitten muu-
ten keskittymään kielenopiskeluun työhuoneessamme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastenhoito on sujunut varsin hyvin. Omat lapsemme
eivät varmaan edes tajua olevansa ”hoidossa”, kun
omaan kotiin saapuu aamulla Hanna-hoitaja kahden 
kaverin kanssa. Teemu-ystävä on vain ½ vuotta häntä 
vanhempi, ja heillä sujuu leikit mukavasti. Toinen tärkeä 
leikkitoveri on Huovisen Akio, jota tosin emme ihan niin
usein pääse tapaamaan välimatkan vuoksi. Hauska
juttu on se, että sekä Akio että Teemu ovat meidän
kummipoikiamme. Tuntuu hienolta, että voimme viettää
poikien ja heidän perheidensä kanssa aikaa täällä Ja-
panissa!  

Japanin kieltä Benjamin ilmeisesti jo ymmärtää jonkin 
verran, vaikka ei juuri vielä sitä puhu. Benjamin osaa
nykyisin piirtää hienoja kuvia väriliiduilla. Helen haluaisi 
lähinnä syödä liituja. Kerran Asako jo pelästyi, kun tytön 
suu oli aivan punainen, kuin täynnä verta. Se olikin vain
väriliitua! (L+A) Helen-tyttö haluaisi painaa kaikkia nappeja! 

Bennin uudet kaverit Teemu ja Noora! 



 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keväisin terveisin, 

           

- ”Lähikirkkomme” Nishinomiyan srk 
tarvitsee uuden kokoontumistilan 

- Terveyttä koko perheelle 

- Japanin lähetystyön tulevaisuuden 
suunnitelmien puolesta 

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 

- Lastenhoitajastamme Hannasta ja 
lasten uusista kavereista Noorasta 
ja Teemusta 

- Huovisten perheen ja heidän las-
tenhoitajansa Annaliisa Häyrisen 
saapumisesta Japaniin 

- Maaliskuun työaluevierailu,  
lähettien retriitti ja vuosikokous 

- Hakulisten, Huovisten ja Annaliisan 
sopeutumisen puolesta 

- Mahdollisuudesta opiskella kieltä 

- Asakon selkä on jo parempi 

 

Uusi kotiseurakuntamme Itami 
Tammikuusta lähtien olemme pääsääntöisesti ryhtyneet käymään Itamin luterilaisen seurakunnan jumalanpalveluksis-
sa. Syksyllähän kävimme läheisessä Nishinomiyan seurakunnassa, joka on Kansanlähetyksen työpiste. Siirtymisen
tarkoituksena on, että uudet lähetit jakaantuisivat hieman tasaisemmin eri seurakuntiin. Itamin kirkko on noin puolen 
tunnin automatkan päässä. Sunnuntain jumalanpalvelukseen kokoontuu noin 30 henkilöä. Seurakunta vaikuttaa varsin
vireältä ja meidät on otettu hyvin ystävällisesti vastaan. Tilatkin ovat melko tilavat ja lapsillekin on pyhäkoulu. Omat 
lapset tosin eivät ihan vielä pysy mukana, kun muut lapset ovat ala-asteikäisiä. Itamin seurakunnassa toimii pastori 
osa-aikaisesti siten, että hän toimii myös Luterilaisen raamattukoulun opettajana. Työtoveriksi pastorille seurakunnas-
sa on palkattu evankelista.  

 

Kiitos  
Kiitos vielä kerran kaikille joulun ajan muistamisesta! Joulukuu oli jännittävää aikaa, kun melkein joka päivä oli posti-
luukussa paketteja, kirjeitä ja kortteja! Lähes sanattomia olimme erään lähetysystävän lähettämästä pitsipäiväpeitosta. 
Hän oli jokaisen silmukan omin käsin virkannut! Yksittäisistä pienistä silmukoista syntyi pitsipaloja ja sadoista paloista
viimein iso kaunis peite. Kun oikein asiaa miettii, niin sellaistahan tämä kristityn elämä ja lähetystökin on. Me jokainen 
virkkaamme niitä pieniä silmukoitamme ja yhdessä siitä syntyy jotain suurta ja kaunista! Taivaallinen ”käsityöopetta-
jamme” neuvoo vaikeissa kuvioissa ja korjaa meidän pieleen menneitä kuvioitamme ja sotkeentuneita lankakeriämme. 

Kiitos esirukouksistanne. Uusi opiskeluvaihe on haastava ja varsinkin Laurilla päivät ovat varsin täysiä. Asakollakin on
eri tavalla nyt kiirettä, kun ennen. Asakoa on ilahduttanut se, että monet ovat rukoilleet hänen selkänsä puolesta. On
myös ollut mukava huomata, että olemme kotiutuneet tänne eikä kaikki tunnu enää niin oudolta. Laurikin pystyy jo yl-
lättävän hyvin kommunikoimaan japanin kielellään.  

Haasteita riittää monessa asiassa, mutta olemme kiitollisia, että Jumala on niissä läsnä kanssamme.                        (A)

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) 


