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Kirje 19

Sakurapuut loistavat vaaleanpunaisessa kukkaverhossaan, aurinko paistaa lämpimästi 
työhuoneen ikkunasta, metsäkyyhkynen kujertaa katon reunalla, palmupuut heiluvat navakassa 
merituulessa, ... Olemme siis muuttaneet asuinpaikkaa. (tosin kyllä se aurinko paistoi 
Nishinomiyassakin ja siellä niitä sakurapuita oli aivan yhtä paljon) 
 
Kielikouluni Osakan YMCA:ssa päättyi torstaina 15.3. jonka jälkeen ehdimme yhdessä pakata 
tavaroitamme pari päivää (toki Asako oli jo suuren osan pakannut aikaisemmin). Muuttoauto 
kuljetti sitten pahvilaatikot ja muutamat huonekalut tänne  Tokushimaan, kolmen tunnin 
ajomatkan päähän. Täytyy sanoa, että muutto oli taas iso urakka. Uuden asunnon siivoamiseen 
meni myös varsin monta päivää, mutta nyt alkavat tavarat jo olla paikoillaan. 
 
Jätimme vanhan kotimme mahdollisimman asuttavaan kuntoon, sillä samalla viikolla saapuivat 
maahan Kansanlähetyksen uudet lähetit Antti ja Susanna Kiviranta, sekä lapset Iida, 
Johannes ja Pietari, jotka asettautuivat asumaan samaiseen Nishinomiyahaman asuntoon. 
Muistattehan Kivirannan perhettä rukouksissanne, kun he aloittavat kielikoulun ja 
totuttautumisen japanilaiseen elämänmenoon. 
 
Uusi kotimme on vanha japanilaishenkinen omakotitalo samalla Okinosun saarella, kuin yksi 
tulevista palveluseurakunnistammekin sijaitsee. Asuntomme toisessa kerroksessa on kaksi 
makuuhuonetta, alakerrassa vierashuone, työhuone, olohuone sekä keittiö. Käytäviä, keittiötä ja 
työhuonetta lukuunottamatta kaikissa huoneissa on tatamilattia.  
 
Kirkkomatkaan menee lasten kanssa kävellen vajaat 20 minuuttia. Benjaminin leikkikouluun on 
toisaalta paljon lyhyempi matka. Benni aloitti omat japaninkielen opintonsa 12.4. paikallisessa 
leikkikoulussa, johon on linnuntietä vain 250 metriä kodistamme. 
 
Kiitos monista pääsiäistervehdyksistä mitä saimme tänne Japaniin. Uudet yhteystietomme tänne 
Tokushimaan löytyvät tämän kirjeen loppuosasta. Olemme listanneet myös paikallisen 
kännykkä-numeromme, johon Suomesta tulevat tekstiviestitkin osaavat perille. 

Keväinen tervehdys Tokushimasta! 

Muutimme 19.3.2007 
Nishinomiyasta 13-
kerroksisesta talosta 
Tokushimaan uuteen 
kotiin, jossa on oma 
autotalli ja pieni piha.

Helenin hämmentynyt kysymys:  
”Äiti, onko tämä meidän uus koti?” 

(leirikeskuksessa lähettien yhteisessä kevätretriitissä pian muuton jälkeen) 
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Kristus on ylösnoussut! 
”Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen 
kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät 
kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä 
hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta 
elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla 
herätettiin kuolleista.” Room. 6:3-4 

Pääsiäissunnuntaina menimme tervehdyskäynnille 
Ananin seurakuntaan. Pääsiäisjumalanpalveluksessa 
kastettiin pieni tyttö. Kasteen sanoma korostui näin 
pääsiäisen alla. Meidät on kastettu Kristuksen 
kuolemaan, jotta me voisimme elää uutta elämää aivan 
niin kuin ylösnoussut Vapahtajamme!  

Yritimme omille lapsillemme selittää miksi pääsiäisenä 
syödään kananmunia. Tänäkin pääsiäisenä ystävämme 
olivat muistaneet meitä Suomesta suklaamunilla, joita 
Benni ja Helen riemusta hihkuen etsivät olohuoneen 
piiloista pääsiäisaamuna. Jumalanpalveluksen 
jälkeisessä ruokahetkessä jaettiin myös uuden elämän 
symboleita, keitettyjä kananmunia. Veimmepä yhden 
pussin pääsiäisrakeita ja suklaamunia kaikkien 
nautittavaksi. 

Pääsiäismunaan sisältyy elämän mysteeri: uuden 
elämän syntymisen ihme. Makealla tavallaan myös 
suklaamunat julistavat ”Jeesus on ylösnoussut!” 

 

 
Ensimmäisenä Tokushiman sunnuntaina menimme Itä-
Tokushiman kirkkoon. Siellä olikin varsinainen 
juhlapäivä, sillä jumalanpalveluksen yhteydessä vietettiin 
ensin Englannissa kastetun lapsen seurakuntaan 
liittämistä, sitten oli erään Tokiossa yliopisto-opiskelunsa 
aloittavan nuoren miehen konfirmaatio, ja viimeisenä 
Palmun perheen tulojuhla. Siinä juhlassa olivat 
suomalaiset hyvin edustettuina, sillä saimme pitää 
vieraanamme nuoruusajan ystäviämme Pekka ja Merja 
Söderlundia sekä Oliver-poikaa. Pekka kävi samaa 
lukiota Laurin kanssa Keniassa ja Merja (s. Heimonen) 
on taas käynyt Asakon kanssa Japanin suomalaista 
koulua yhtä aikaa. 

Pääsiäissunnuntaina olimme sitten vierailulla Ananin 
kirkossa – ensimmäistä kertaa tulevien työntekijöiden 
roolissa. Olemmehan toki käyneet aikaisemmin 
Ananissa, mm. 30-vuotisjuhlissa, josta kirjoitimme viime 
lokakuussa. 

Nyt tulevana sunnuntaina meidän olisi tarkoitus vierailla 
Yoshinogawan seurakunnassa. Asakolle se on tuttu 
kirkko jo lapsuudesta, mutta minä en siellä ole vielä 
käynyt kertaakaan. Lasten kannalta iloinen asia on myös 
se, että Jorma-vaari tulee viikonloppuna vierailulle 
kotiimme. Tapasimme vaaria tosin ensimmäisen kerran 
vuoteen jo Hiruzenin lähettien kokouksessa. 

Bennin innostunut havainto:  
”Mä  saan  paljon  uusia  kavereita 

yoochienissa ” 
 

(pari päivää ennen japanilaisen leikkikoulun alkua) 

 

Awajin seurakunnassa olemme käyneet jo muutaman 
kerran aikaisemmin. Siitä tulee meille 
ensimmäinen ”oikea” harjoitteluseurakunta, kun näyttää 
siltä, että toimimme Kallioisen pariskunnan sijaisina 
heidän lyhyen kotimaajaksonsa aikana kesä-
heinäkuussa. Tämän hetken suunnitelma on se, että 
pitäisimme normaalin sunnuntai-jumalanpalveluksen 
lisäksi vähintään yhden viikottaisen raamattupiirin; 
muuten toiminta tulisi olemaan syksyyn asti varsin 
vaatimatonta. Tästä kerromme sitten tarkemmin 
seuraavassa kirjeessämme kun tiedämme tarkemmin. 

Tarkoitus on nyt kevään ja kesän aikana selvittää eri 
seurakuntien toiveita, sekä yhdessä suunnitella minkä 
tyyppistä viikko-ohjelmaa meille toivotaan syksyllä 
alkavaa työtä ajatellen. Sillä välin tulemme olemaan 
ehkä aktiivisimmin läsnä Itä-Tokushiman seurakunnan 
toiminnassa, tosin ihan vaan seurakuntalaisen roolissa. 
Kysyin jo pastorilta, että sopiiko se hänelle, että tulen 
kuunteluoppilaaksi hänen pitämiinsä raamattupiireihin.  

Puolentoista vuoden intensiivisen japanin opiskelun 
jälkeen olo on välillä varsin toivoton, kun tuntuu, että en 
ymmärrä pastorin saarnoista paljoakaan. Hieman mieltä 
lämmittää kuitenkin se, kun eräs japanilainen rouva 
valitti pastorin puhuvan niin vaikeasti että jopa hänenkin 
on vaikea ymmärtää saarnoja... 

Ananissa oli pääsiäisjumalanpalvelukseen jälkeen 
yhteinen ateria. Tässä kuva lastenpöydästä. 

Vieraita Tokushiman Palmuilla - ja Palmut vierailuilla seurakunnissa 
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Palmujen tulevat työtoverit ja -alue 

 
Syksyllä aloitamme tavoittavan seurakuntatyön Awaji-
Shikoku –saarten lut. seurakunnissa. Oheinen kuva 
seurakuntien välisen yhteistyön suunnittelukokouksesta. 
Kokouksessa käsiteltiin tulevan työnkuvamme lisäksi 
mm. saarnakiertoa, kun pastorit käyvät vuorotellen 
toistensa seurakunnissa saarnamatkoilla. 

 
 

- Yoshinogawan seurakunnassa työskentelee pastori 
Mori (vas.) 
 

- Awajin seurakunnassa Sumoton kaupungissa  
työskentelevät 
lähettitoverimme Jukka  
(2. vas.) ja Helena (ei 
kuvassa) Kallioinen. 

 
- Ananin seurakunnasta 

vastaa pastori Kooriki 
(2.oik.). 

 
- ”Kotiseurakuntamme” 

on Itä-Tokushiman 
seurakunta. Okazaki-
pastori (oik.) tulee 
toimimaan lähimpänä 
esimiehenämme  

 
 

Nishinomiya 

Sumoto 

Anan 

Awaji 

Honshuu 

Shikoku 

Tokushima

Yoshino-
gawa 

Uudenmaan lähettisihteeri 
vaihtuu 
Suuri kiitos Pekka ja Hannele Härköselle 
vaivannäöstänne tähän asti! Uudenmaan 
Kansanlähetyspiirin alueella näitä lähettisihteerin 
tehtäviä jatkaa Pauli Vehko. Mikäli asut 
eteläisen Suomen alueella, niin otathan 
renkaaseen liittyvissä asioissa yhteyttä Pauliin. 

 
040-577 8383 (iltaisin)

 

Miksi vasta syksyllä? 
Niin. Miksi aloitamme seurakuntatyön vasta 
syksyllä? Tulimme Japaniin syyskuussa 2005. 
Kielikouluvaihe kestää kaksi vuotta. Siinäpäs se 
lyhyesti. Vaikka Osaka YMCA:n kielikoulu loppui 
jo maaliskuussa, tulen jatkamaan itsenäisesti 
opintojani kotoa käsin. Pyrin siihen, että 
perehtyisin erityisesti japaninkieliseen 
Raamattuun ja keskeiseen seurakuntatyön 
sanastoon. Ja niitä ihania kiinalaisia kanji-
sanamerkkejä ei voi unohtaa, mikäli haluaa pitää 
lukutaitoa yllä... 

 

Pieni leikkikoululainen kuuluu Sakura-ryhmään. 
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Aurinkoisia kevätpäiviä teillekin toivottaen,       (kirjurina tällä kertaa Lauri) 

        

- Awaji-Shikokun saarten 
seurakuntien puolesta 

- Benjaminin alkaneen leikkikoulun 
puolesta 

- Siunausta lähettien arkeen ja 
työhön täällä Japanissa 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin ja Helen 

PALMU 
POSTIOSOITE: 

3-9-14  
Minami-Okinosu,  
Tokushima-shi, 

 770-0874 JAPAN 
 

PUHELINNUMERO: 
+81-88-664-2746 

 
TEKSTIVIESTIT: 

+81-90-8525-1906 
 

SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

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

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Varjeluksesta erinäisillä matkoilla 

- Uudesta viihtyisästä kodistamme 

- Lähettien yhteisestä kevätretriitistä 
Hiruzenin leirikeskuksessa 

- Kivirantojen perheen kieliopintojen 
ja Japaniin sopeutumisen puolesta

- Kivirantojen lastenhoitajan Tiina 
Nymanin puolesta 

- Voimia loppurutistukseen 
kieliopintojen parissa 

- Lämpimästä vastaanotosta, mitä 
olemme saaneet kokea alueen 
seurakunnissa 

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 Pauli Vehko (040-577 8383)

 

(Helen)

Hiruzen sijaitsee 
pohjoisempana Tottorin 

läänissä. Viimeisenä 
aamuna kun heräsimme, oli 

maa lumesta aivan 
valkoinen. Isi ja Benni 

tekivät yhdessä näin 
komean lumiukon!

>>>

<<< 
Tokushiman kaupunki 
sijaitsee meren rannalla 
Yoshino-joen 
suistoalueella. Joen 
varrella on mukavan 
pehmeää hiekkaa. Iso 
hiekkalaatikko siis Helenin 
mielestä. 


