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Talviset terveiset 
Parina päivänä on luntakin hieman satanut,
joten kylmimmässä ajassa ollaan. Silti jo ume-
puut ja narsissit ovat alkaneet pikku hiljaa
kukkia. Kamelia kukkii muuten upeasti koko
talven. Paljon puhutaan sakuroista, mutta
kamelian eri lajien kukkivat puut ja pensaat
ympäri kaupunkia ovat näyttävä talviajan ilo.  

Jostain syystä meillä on ollut hautajaisia nyt
joka kuukausi lokakuusta alkaen.
Joulukuussa saatoimme rakkaan Japanin
tädin Taivasmatkalle. Tämä Nakanon täti on
ollut Pihkalan perheen lasten hoitajana ja
muutoinkin kuin läheinen sukulaistäti. Hän oli
69-vuotias. 

Tammikuussa Asakon rakas isoäiti pääsi
vuorostaan perille 96-vuotiaana. Asako
osallistui hautajaisiin ja viipyi viikon
Suomessa.  Oli tärkeä päästä mukaan
hautajaisiin, tavata perhettä ja sukulaisia.
Säät olivat Suomessa silloin kylmät, mutta
sitäkin kauniimmat.  

Ero rakkaista on aina raskas, mutta kaikissa
viimeisimmissä hautajaisissa on ollut vahvasti
läsnä jälleennäkemisen toivo. Se että
tapaamme taas Taivaassa, lohduttaa.
Samalla on hyvä muistaa oman elämän
rajallisuus ja pitää kiinni omasta
”Taivaslipusta.”  

On myös iloisia uutisia, kuten tänään.
Saimme juuri tiedon Asakon pikkusiskon
perheeseen syntyneestä uudesta
pienokaisesta Koben naapurikaupungissa.
(AP) 

 

Vielä kesään asti… 
Joulun ajan tilaisuudet sujuivat hyvin ja
Asakon siskon perhe ilahdutti kahden viikon
vierailullaan meitä. Heti uuden vuoden jälkeen
alkoivat seurakunnan vuosikokoukseen
liittyvät valmistelukiireet. Kokous saatiin
pidettyä ja uusi seurakuntaneuvosto valittua.
Koska palkattuja työntekijöitä ei ole lähettien
lisäksi, toimii moni seurakunnan tehtävä
vapaaehtoisvoimin. Seurakunnan kirjanpitäjän
pestiin ei ollut liiemmälti halukkaita, mutta
sellainen kuitenkin lopuksi löytyi.   

Joulukuussa kasteopetuksen aloittaneet äiti ja
tytär eivät ole pystyneet käymään kirkolla ja
suunniteltu kastepäivä jouduttiin siirtämään

eteenpäin. Heidän puolestaan pyydämme
erityistä rukousta.  

Paljon puheessa joutuu jo käyttämään
termejä ”kesään asti” tai ”sitten kun
menemme Suomeen.” Seurakuntalaisille ja
muillekin eri kontakteille on aina iso paikka,
kun työntekijät lähtevät ja uudet saapuvat.
Muutokset ovat usein haastavia. Kaikkeen
kuitenkin tottuu ja muuttuvat kuviot saattavat
tuoda aivan uusia mahdollisuuksia. Voimme
hyvillä mielen jättää seurakunnan vastuun
Liivolan Tuulalle ja Henrylle, kokeneille
Japanin läheteille. (AP)  
 

KKaammeelliiaa  ((ccaammeelllliiaa jjaappoonniiccaa))
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Suomalainen ruokakulttuuri 
Olemme pitäneet Nishinomiyan seurakunnassa aina
silloin tällöin leivonta/ruokapiirejä, jotka ovat olleet
varsin suosittuja. Japanilaiset ovat kulinaristeja ja alati
kiinnostuneita eri maiden ruokakulttuureista. Meitä on
jopa haastateltu kahdesti paikallisiin lehtiin.  

Ensimmäisellä kerralla Asako kertoi suomalaisesta
pulla-kahvikulttuurista ja esitteli reseptinä korvapuustit.
Toisella kertaa me yhdessä kerroimme ruokamuistoja
liittyen lohikeittoon, jälleen reseptin kera. Yllättävän
moni on nämä artikkelit huomannut. 

Hyvältä yläasteen kotitalouspohjalta (kolme vuotta
sentään) Asako opettaa piirissämme ensin
valitsemansa ruoan tai leivonnaisen ja yhdessä
valmistamme ne. Pyrkimys on valita sellaisia ruokia,
joita on helppo ja vaivatonta tehdä kotonakin. Leivonta
ylipäätänsä on japanilaisille melko eksoottista ja

koetaan hyvin vaikeaksi. Uuneja ei kodeissa välttämättä
edes ole. Täten pullat ja leivät ovat olleet erityisen
suosittuja aiheita, kun huomataan, että ei se niin
vaikeata ole. 

Sillä aikaa kun tuotokset ovat uunissa, pitää Lauri
raamattuopetuksen ja sen jälkeen syömme yhdessä
iloisen rupattelun kera. Koska Pohjoismaat, erityisesti
Suomi on ollut muodissa Japanissa viime vuosina, tulee
ruokapiiriin myös suomen kielen oppilaitamme ja muita
”Suomi-friikkejä.” Myös alueen ulkosuomalaisia on aina
muutama mukana.  

Viimeksi erään suomioppilaan toivomuksesta leivoimme
Runebergin torttuja sekä lähestyvän ystävänpäivän
kunniaksi kaakaopalloja. Onnistuivat hyvin!  

(AP)

NNiisshhiinnoommiiyyaann kkiirrkkoollllaa ttuuttuussttuummmmee ssuuoommaallaaiisseeeenn  lleeiippoommiisskkuullttttuuuurriiiinn
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Iloista ja valoista kevättä Sinulle! 

 

- Maaliskuussa saapuva uusi 
Hukarin lähettiperhe sekä toista 
kautta jatkava Nummelan perhe 

- Kahden kastetta halunneen naisen 
puolesta 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen 

 ja Aimi 

PALMU 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Uudesta serkusta, joka syntyi juuri 
täällä Japanissa. 

- Terveydestä influenssa-aallon 
keskellä 

- Seurakunnan vastuunkantajista 

- Että Jumala kutsuisi yhä uusia 
työntekijöitä Japaniin evankeliumin 
ilosanomaa levittämään 

- Seurakunnan ja sen jäsenten 
puolesta muutosten keskellä 

- Innokkaista Japanin työn tukijoista 
ja esirukoilijoista 

- Lasten hyvin sujuvasta 
koulunkäynnistä 

- Iankaikkisen elämän toivosta 
 

Työtämme	Japanissa	voit	tukea	nimikkoseurakuntiemme	Alavan,	Kalevan,	Karttulan,	Kirkkonummen,	Loviisan,	Meilahden,	Männistön	ja
Nilsiän	 kautta.	 Taloudellisen	 tuen	 työllemme	 voit	myös	 kanavoida	Helsingin	Kansanlähetyksen:	 FI33	 8000	 1001	 5582	 47	 tai	 FI88
5723	0220	1833	83	(Viite	22703)	tai	Pohjois‐Savon	Kansanlähetyksen:	Nordea	FI09	1078	3000	2019	38	tai	Sampo	FI53	8000	1901
6120	60	tai	Uudenmaan	Kansanlähetyksen	kautta:	Sampo	FI48	8000	1501	4822	03.	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)	ja	Uudellamaalla	Pauli	Vehko	(040‐577	8383)	

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

 662-0927 JAPAN 
 

PUHELINNUMERO: 
+81-798-34-2119 

 
TEKSTIVIESTIT: 

+81-80-3859-3769 
 
 

SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

 

Tässä vaiheessa suunnitteilla olevia ohjelmia
kotimaanjaksolle 
 

Heinäkuu 
11.07. Tulo Suomeen 
 

Elokuu 
08.08.-10.08. Lähettipäivät Ryttylässä 
* Kaikki lapset aloittavat Ryttylän alakoulussa 
 

Syyskuu 
* Laurilla alkaa taas kerran palkaton opintovapaa 
Vierailu Kirkkonummen seurakunnassa 
 

Lokakuu 
Vierailu Loviisan seurakunnassa 
 

Marraskuu 
Vierailu Kalevan seurakunnassa Tampereella 
 

Joulukuu 
Vierailu Meilahden seurakunnassa Helsingissä 
 

Tammikuusta eteenpäin 
Vierailuja Pohjois-Savon seurakunnissa 
 
Otathan yhteyttä, niin sovitaan päivät tarkemmin! 
 

AAiimmii  ttääyyttttii  hheellmmiikkuuuussssaa  kkuuuussii  vvuuoottttaa..  
HHäänn  aallooiittttaaaa  kkoouulluuttiieennssää  hhuuhhttiikkuuuussssaa..  


