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Kirje 39

työpaikkansa. Sydämemme itkee kun 
katsomme tuhoa mitä tsunami sai aikaan. 
Ole Jumala lähellä kärsiviä ja epätoivoisia!” 

Pian tämän jälkeen seurakuntamme jäsenen 
toinenkin poika tuli perheensä kanssa pahoin 
maanjäristyksestä ja tsunamista kärsineestä
Sendaista. Myös heidän ystäväperheensä 
seurasi perässä. Ja niin seurakuntalaisemme 
avasi kotinsa paitsi omille lapsilleen, niin 
myös muutamalle muulle Itä-Japanista 
turvaan hakeutuneelle. Isät palasivat takaisin 
työpaikoilleen, mutta äidit jäivät tänne Länsi-
Japaniin ja pienet lapset aloittivat uuden 
kouluvuoden uudessa koulussa. 

”Pelko ja epävarmuus täyttää sydämemme 
ydinvoimalaonnettomuuden jäljiltä. Siunaa 
Herra äkillisesti pakoon lähteneitä, muista 
taloudellista vahinkoa kärsineitä, varjele heitä 
jotka terveytensä uhalla työskentelevät 
ydinvoimalan korjaustöissä.” 

 
Me, jotka olemme kaukana kriisialueelta, 
käännymme hädässämme Jumalan puoleen 
ja pyydämme, että hän armahtaisi ja varjelisi. 
On lohduttavaa tietää, että me emme ole 
yksin, vaan kristityt ympäri maailmaa 
rukoilevat Japanin puolesta. (LP) 

Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje 

Suru täyttää sydämemme kun tiedämme 
miten paljon tuhoa ja kärsimystä tämä maa 
on joutunut kokemaan viimeisen reilun 
kuukauden aikana. 

”Armollinen Jumala. Emme voi koskaan 
unohtaa mitä tapahtui 11.3.2011 klo 14:46. 
Tänä päivänä jouduimme kohtaamaan 
murhetta, epävarmuutta ja pelkoa. Älä anna 
meidän menettää rukoilevaa sydäntä tämän 
syvän epätoivon keskellä, Herra auta meitä!”

Sunnuntaiaamuna, vain kaksi päivää 
maanjäristyksen jälkeen seurakunta-
laisemme aikuinen poika tuli 
aamujumalanpalvelukseen. Hän asuu
perheensä kanssa vain reilun 50 kilometrin 
päässä pahoin vaurioituneesta 
ydinvoimalasta. Itse järistys ei aiheuttanut 
heidän kotiinsa vahinkoja, mutta nähtyään 
televisiosta kun ydinvoimalassa tapahtui 
ensimmäinen vetyräjähdys, he pakkasivat 
kiireesti tavaransa ja lähtivät yötä myöten 
ajamaan tänne länteen, yli 600 kilometrin 
päähän turvaan. Koko yön ajettuaan isä ja 
äiti, sekä kaksi pientä lasta tulivat kirkkoon. 

”Lohduta armollinen Jumala heitä jotka 
menettivät maanjäristyksessä perheensä ja 
ystävänsä, niitä jotka menettivät kotinsa tai 

11.3.2011 
maanjäristys, 

tsunami, 
vetyräjähdys 

jälkijäristykset 
mediatsunami 

Kiitos teille muistamisesta rakkaat ystävämme! 
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Laurin vanhemmat Anna-Kaarina ja Matti Palmu ovat luonamme 
reilun kuukauden verran. Sakurat puhkesivat juuri kukkaan ja niitä 
olemme voineet yhdessä ihailla. Sakurat sinistä taivasta vasten on 
huikean kaunis näky. Ja yöaikaan taas sama vaalea kukkaispilvi 
luo taianomaisen tunnelman. Siitä voisi kirjoittaa runon, jos osaisi. 

Lapset varsinkin iloitsevat isovanhempien tulosta. Eräänä päivänä 
saman pöydän äärellä olivat Annukka-mummo, Matti-vaari ja 
Jorma-vaari. Aimi toisteli iloisena: ”mummo, vaari, vaari…” Yksi 
mummo vielä puuttui ringistä.  

Matti ja Anna-Kaarina tulivat tänne Taiwanista, jossa he olivat 
pitämässä perhetyön koulutusta. Vaikka he ovat täällä lomalla, niin 
silti luentoja on heillekin suunniteltu. Anna-Kaarina piti 
askarteluryhmän lopuksi puheen Parisuhteen palikoista. 
Sunnuntaina 17.4. on heidän tarkoitus pitää saarna/luento Itä-
Tokushiman kirkolla. Lauantaina 23.4. Matti pitää ensin saarnan 
Kansain alueen suomalaisessa pääsiäismessussa, sitten Laurin 
tulkkaamana seuraavana päivänä seurakuntamme 
pääsiäisjumalanpalveluksessa. 21.4. ja 28.4. heille on varattu 
luentomahdollisuus Koben luterilaisessa pappisseminaarissa. 
Tämän lisäksi he osallistuvat seurakuntamme toimintaan ja 
piireihin mukavan piristysruiskeen tavoin. 

Alkuvuoden aikana on muitakin ystäviä ja uusia tuttavuuksia 
vierailleet kirkollamme, monet palvelleen lahjoillaan 
seurakunnassamme. Toukokuun puolella saapuu vielä Asakon veli 
Sampo perheineen käymään Japanissa.  (AP) 

Kyläilijöitä 

Oma paikkakuntamme 
Kaukaa Suomesta katsottuna Japani näyttää varsin pieneltä maalta. Meiltä täältä Nishinomiyasta on linnuntietä 
kuitenkin yli 600 kilometriä Fukushiman ydinvoimaloihin.  

Lähetyksemme huolehtii kuitenkin kaiken keskellä hyvin läheteistään. Olemme saaneet Suomesta tänne 
säteilymittarin, jolla pystymme itse seuraamaan montako mikrosievertiä tunnissa on kulloinenkin säteilytaso. Tämän 
lisäksi Suomen Tokion suurlähetystö tiedottaa aktiivisesti maassa oleville kansalaisilleen tilanteen kehittymisestä. 
Japanin hallituksen ja uutislähetysten lisäksi seuraamme aktiivisesti myös Suomen Ulkoministeriön, 
Säteilyturvakeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen sivuja. 

Kansanlähetyksen ulkomaisen työn koordinaattori Arto Hukari tuli tänne viikon mittaiselle vierailulle keskustelemaan 
yksin ja yhteisesti kaikkien lähettien kanssa. Olemme pitäneet yhteisiä palavereita katastrofin tiimoilta jo ennen Arton 
tuloa ja kriittisimpinä hetkinä meillä oli jopa päivystysvuorot käytössä. Olemme myös tavanneet muiden 
lähetysjärjestöjen, Kylväjän ja Sleyn lähettejä ja olemme voineet olla antamassa ja saamassa vertaistukea heiltäkin. 

Meidän arjessa katastrofi näkyy siinä, että kaupoissa on keräyslippaita ja tiettyjen tuotteiden saatavuus on 
heikentynyt. Jotta ihmiset eivät hamstraisi turhaan elintarvikkeita, niin pullotetulle vedelle ja kuivamuonalle on 
kauppakohtaisesti laitettu myyntirajoituksia. Bensiiniä saa aivan normaalisti ja hintakaan ei ole noussut katastrofin 
jälkeisen kuukauden aikana kuin alle kaksi eurosenttiä per litra. 

Länsi-Japanin ev.lut. kirkolla ei ole toimintaa Itä-Japanin katastrofialueilla, mutta yhdessä muiden luterilaisten 
kirkkojen kanssa olemme mukana katastrofin avustus- ja jälleenrakennustyössä. Japanin luterilainen katastrofiapu on 
saanut ulkomailta avustuslupauksia noin 1.4 miljoonan euron edestä (pelkästään Saksasta 1 miljoonan verran). 
Ensimmäisen budjetin mukaan kriisivaiheen työ kestää 3 kuukautta, jona aikana jaetaan ruokatarvikkeita, 
hygieniatuotteita ja muita tarvittavia välineitä. Jälleenrakennusvaiheeseen on varattu suunnitelmassa 9 kuukautta, 
johon sisältyy kriisiterapiaa, lastenhoitoapua, vapaaehtoisten käyttämistä, sekä asumis- ja elintarvikeavustuksia 
kotinsa menettäneille. Kokonaisuudessaan Japanin luterilainen katastrofiapu on laskenut tarvitsevansa noin 2.1 
miljoonaa euroa projektinsa rahoittamiseksi. Länsi-Japanin kirkkoon kuuluvat seurakunnat ovat tähän mennessä itse 
lähettäneet paitsi taloudellista avustusta myös 10 vapaaehtoista katastrofityöhön. Meidänkin 
seurakuntaneuvostomme teki viime sunnuntaina päätöksen lahjoittaa seurakunnan budjettivaroista osa 
katastrofiapuun. Mikäli sinä haluat olla taloudellisesti tukemassa katastrofista kärsiviä japanilaisia, niin voit kanavoida 
tukesi Kansanlähetyksen ja Länsi-Japanin ev.lut. kirkon kautta Japanin luterilaiseen katastrofiapuun. (LP) 

 

Annukka-mummo, Matti-vaari
sekä Benjamin
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Etelä-Nishinomiyan luterilainen seurakunta on perustettu 
vuonna 1992. Kastettuja jäseniä meillä on yhteensä 33. 
Seurakunnan toiminnassa mukana on näistä jäsenistä 
vain 22. Nämä ovat siis sellaisia henkilöitä, jotka ovat 
osallistuneet jumalanpalvelukseen/ehtoolliselle edes 
kerran kahden vuoden sisällä. 

Seurakunnassamme pidetään kirjaa osallistujien 
lukumäärästä. Esimerkiksi jumalanpalveluksen aikana 
eteisen pöydällä on vihko, johon kävijät kirjoittavat 
nimensä. Nyt kun olen käynyt läpi ensimmäisen 16 
jumalanpalveluksen läsnäolijoita, ajattelin jakaa 
muutamia tilastoja siitä. 

Tänä vuonna jumalanpalveluksiin on osallistunut 
yhteensä 356 ihmistä, mutta keskimäärin vain 18 aikuista 
ja 6 lasta. Kerran kuussa on ehtoollinen, johon osallistui 
keskimäärin 15 aikuista ja 1 lapsi. Aikuisista 7 ja lapsista 
2 on osallistunut tähän mennessä jokaiseen vuoden 2011 
jumalanpalvelukseen tässä seurakunnassa. Kaiken 
kaikkiaan eri osallistujia on ollut 56 aikuista ja 17 lasta. 
Se että eri kävijöitä on ollut 73, mutta keskimäärin vain 24 
tarkoittaa, että todella moni on ollut vain kerran 
jumalanpalveluksessa. Totta kai tilastoja ”vääristävät” 
mm. suomalaiset lähetysystävät, jotka käyvät vierailulla 
seurakunnassamme, mutta suuri haasteemme on se, että 
miten ihmiset saataisiin tulemaan kirkkoon useammin.  

Jumalanpalvelukset eivät ole seurakuntamme ainoita 
toimintamuotoja. Viikon aikana meillä on raamattupiiriä, 
juoksupiiriä, englannin- ja suomenpiirejä ym. Viikon 
aikaan kohtaamme keskimäärin 46 ihmistä, joten 
seurakuntalaisten lukumäärään nähden meillä käy varsin 
mukavasti ihmisiä tilaisuuksissa. Aina on tilaa uusille! 

Uutena tarpeellisena työmuotona olemme huhtikuussa 
aloittaneet lasten pyhäkoulun. Jumalanpalveluksen 
alussa on ensin lapsille suunnattu hartaushetki. Ensin 
lauletaan yhdessä mukava laulu, sitten lapsille (ja itse 
asiassa läsnä oleville aikuisille) kerrotaan 
raamatunkertomus kuvien avulla, sitten opetellaan 
yhdessä kuukauden raamatunlausetta. 
Jumalanpalveluksen aikana yksi aikuinen on lasten 
kanssa lastenhuoneessa, jossa käydään 
raamatunkertomus läpi vielä tehtäväkirjan avulla.  

Maaliskuun katastrofin myötä seurakuntamme 
jumalanpalveluksiin osallistuu neljä uutta lasta, joten työ 
on tärkeää. Suurin haasteemme ja huolenaiheemme on 
kuitenkin tässä se, että miten saamme nykyisin voimin 
tätäkin tehtävää pyöritettyä. Asako säestää lähes 
jokaisessa jumalanpalveluksessa, Laurilla on lähes joka 
sunnuntai saarna, vapaaehtoiset seurakuntalaiset 
vastaavat jumalanpalveluksen juonnosta, kolehdin 
keräämisestä, ihmisten ohjaamisesta penkkeihin ja 
raamatuntekstin lukemisesta, joten uusi työmuoto 
työllistää jo entisestään työllistettyjä työntekijöitä. 
Yritämmekin nyt innostaa uusia ihmisiä mukaan 
vastuunkantamiseen. Muistattehan erityisesti tätä 
lapsityötä rukouksissanne?  (LP) 

Nishinomiyan srk-uutisia 

Helenillä päättyi
leikkikoulu

maaliskuussa.
Huhtikuussa hän

aloitti ensimmäisen
luokan lähistön

japaninkielisellä
ala-asteella.

Ekalla luokalla on
yhteensä 203

oppilasta 6 eri
rinnakkaisluokalla.

Säteilymittari mittaa 14.4.2011 taustasäteilyn tasoksi
0,08 mikrosievertiä tunnissa. Vertailun vuoksi
Suomen taustasäteily vaihtelee välillä 0,05 - 0,30
mikrosievertiä tunnissa (µSv/h). Alueellinen vaihtelu
annosnopeuksissa johtuu Suomen säteilyturva-
keskuksen mukaan uraanipitoisuuseroista kallio- ja
maaperässä. Esimerkiksi 14.4.2011 klo 11 Tampereen
taustasäteily oli 0,149 µSv/h.  

Aimi täytti 3 vuotta helmikuussa!
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Taivaallista säteilyä ja aurinkoisia kevätpäiviä sinulle toivottaen! 

 

  

- Katastrofin uhrien puolesta 

- Voimia uusiin työtehtäviin ja kaiken 
kiireen keskelle 

- Suomen jaksoon valmistautuvien 
lähettitoverien puolesta  

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: 

+81-80-3859-3769 
 

SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

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

 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Matti-vaarin ja Annukka-mummon 
vierailu Japanissa huhti-
toukokuussa 2011 

- Benjamin ja Helen nauttivat 
kouluistaan 

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) ja Uudellamaalla Pauli Vehko (040-577 8383). 

- Lapsista ja aikuisista jotka ovat 
mukana seurakuntamme 
toiminnassa 

- Siitä, että hän on luvannut olla 
meidän kansamme aina! 

- Uusien työmahdollisuuksien 
avautumisen puolesta, siunausta 
erityisesti lapsille, jotka käyvät 
kirkossa  

- Varjelusta lähettiperheille 

21.-24.3.2011 
vietimme 
lähetyksen 
vuosikokousta  
ja kevätretriittiä 
Hiruzenin lumisissa 
maisemissa. 
 
Pystyimme siis 
pitämään taukoa 
mediamylläkästä 
muutaman päivän 
ajan.  
 
Kuvassa ovat kaikki 
Kansanlähetyksen 
13 aikuista lähettiä  
ja 10 lasta. 


