
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palmunen 
Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje 

Joulukuu 2006
Kirje 17

Tuo Merii kurisumasu on tietysti Merry Christmas japanilaisittain lausuttuna. Se ehkä kertoo
myös siitä, että joulu on täällä markkinoitu tehokkaasti länsimaisena juhlana joulupukkeineen ja
lahjoineen. Joulutähdet ja monet muut sähkövalot tuikkivat parvekkeilla ja pihoilla. Aika moni 
myös näyttää tietävän, että joulupukki on kotoisin Suomesta. Aika harva taas tuntuu tietävän,
että joulu on Jeesuksen syntymäjuhla.   
 
Syksy on sujunut meillä kummallakin opiskelun merkeissä. Asakolla opiskelut päättyvät 
virallisesti joulukuun lopussa. Siinäpä joutuu pohtimaan, onko tämä kielitaito nyt sitten täysin
riittävä – tuskin. Mutta itsenäisesti on toki tarkoitus jatkaa opiskelua, sen verran kuin lasten
hoidolta ehtii. Laurilla jatkuu YMCA:n koulu vielä maaliskuun loppuun. Lapset ovat kasvaneet ja 
kehittyneet, niin kuin tuossa iässä on tapana. He tuottavat kovasti iloa. Tammikuussa
hoitokaverit Noora ja Teemu muuttavat Suomeen, mikä saattaa aiheuttaa suuren ikävän… 

”Todellinen valo, joka valaisee jokaisen
ihmisen, oli tulossa maailmaan.
Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan
maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei
tuntenut häntä. Hän tuli omaan
maailmaansa, mutta hänen omansa eivät
ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille,
jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi
oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille,
jotka uskovat häneen.” Joh 1:9-11 
 
Jeesus valaiskoon joulusi! 

Näkymä parvekkeeltamme  

MERII KURISUMASU eli  HYVÄÄ JOULUA ! 

Nyt näyttää melko viralliselta vireillä ollut suunnitelma siitä, että maaliskuussa 
muutamme Asakon synnyinpaikkakunnalle Tokushiman lääniin naapurisaareen.
Siellä Laurin olisi tarkoitus päättää kieliopintonsa syksyyn mennessä. Sitten
aloittaisimme seurakuntatyön yhdessä japanilaisen vastuupastorin kanssa. Tällä 
tavalla kahden vuoden aikana saisimme hyvän pohjan seurakunnassa
työskentelemisestä, ennen kuin sitten olisimme yksin vastuussa kokonaisesta
seurakunnasta. Tämän enempää emme vielä asiasta tiedä, mutta muistakaa
rukouksissa, että asiat järjestyisivät. Muutto ja sopeutuminen uuteen paikkakuntaan 
ovat aina iso ponnistus, lapsiakin ajatellen. Toisaalta seurakunnat ja alue ovat
tuttuja Asakolle. Toivomme, että meille löytyisi uudesta paikasta mielekäs tehtävä.
Meidän ei onneksi tarvitse huolehtia liikaa, kun saamme olla Jumalan Valtakunnan 
”hommissa.”  
 
Joulukuussa on omat kiireensä: japanin kielitutkinto, leivontapiirin veto (A),
pyhäkoulu, suomalaisen joulukirkon saarna (L), lasten joulujuhla, uuden kirkkosalin
juhla, Hakulisten asunnon ”purkaminen”, kirkon ullakkoremontti, lähtöjuhlia jne.    

            AP

Palmut vuorella (kuva Maria Hakasalo)  



 

 
 
 
 
 

 

Rauhaisaa joulua toivottaen (ja jos kirje ei ehdi jouluksi, niin)  
siunattua uutta vuotta 2007 joka tapauksessa! 

           

- Nishinomiyan kirkkosalin 
vihkiminen 17.12.  

- Lasten joulujuhla Nishinomiyan 
kirkolla 23.12. 

- Joulun kastejuhlat:  
nuorehko neiti Nishinomiyassa, 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin ja Helen 
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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 

- Nishinomiyan kirkkosali näyttäisi 
valmistuvan suurista 
vaikeuksistakin huolimatta! 

- Lastenhoitajamme Hanna 
Hakulinen perheineen palaa 

Itamissa vanhempi rouva 

- Joulu on otollista aikaa kristilliselle 
kirkolle Japanissa, kun moni 
ensikertalainenkin tulee kirkkoon. 
Rukoilkaa, että Sana voisi 
koskettaa mahdollisimman monia! 

Suomeen 3.1. Olemme hyvin 
kiitollisia panoksesta jonka he ovat 
vuoden aikana antaneet 
lähetykselle. 

- Ystäviemme Hanna Kallion ja Kati 
Nevalaisen piristävä vierailu  

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) 

(Helen) 

Jouluvalmisteluja 
Joulukuu on juuri alkanut ja täällä alkaa ruska-aika olla pikkuhiljaa lopuillaan. Lunta tuskin on odotettavissa, mutta 
kylmä kausi alkaa pian. Kannattaa olla iloinen siellä Suomessa keskuslämmityksestä. Minusta tuntuu siltä, että 
Japanissa kylmän kokemisen aste on korkeampi kuin Suomessa. Täällä kun asuntoja ei kauheasti lämmitellä. Ulko- 
ja sisälämpötila saattavat olla samat. Sisällä joutuu pitämään sellaisia villapaitoja, joita Suomessa ei lainkaan 
tarvitse, samoin talvipeittomme ovat todella paksut. Jaloissa on syytä pitää villasukat, jollei kahdet.  
 
Kun katselee omien lasten joulun odotusta ja innostusta, muistaa hämärästi, kuinka joulu oli itsellekin lapsena aivan 
erityisen ihanaa aikaa. Kovasti jo Benjamin odottaa mm. piparien paistoa. Kyllä se oli kieltämättä hauskaa leipoa 
äidin kanssa. Taikina oli sitä paitsi niin hyvää, ehkä jopa vähän parempaa kuin paistettu pipari. Joulukuusiasiaa 
olemme pohdiskelleet. Pitäisikö sittenkin päätyä järkiratkaisuun tekokuusesta? Adventtikalenterin avaaminen on 
ehdoton kohokohta aamuisin. Sitten se kinkku, mistä löytyisi sopiva possupala? Täällä ei tietystikään suomalaisia 
perinteisiä joulujuttuja saa kaupasta, joten joudumme vähän soveltamaan. Mutta eiköhän aika lailla ”aito” jouluruoka 
saada valmistettua. Syksyn Suomen vieraamme ovat ystävällisesti varustaneet meitä mm. sinapilla, punajuuripurkilla 
ja piparkakkumausteella. Joululauluja kuuntelemme jo ja suunnitteilla on laulaakin naapureiden kanssa. 
 
Jouluna saattaa vähän ikävöidä Suomessa olevia sukulaisia ja ystäviä. Tänä jouluna sekä Laurin että Asakon 
vanhemmat ovat vaihteeksi viettämässä Suomi-joulua. Olisihan se mukava olla mukana rakkaiden joukossa. On 
sääli, kun ei voi tavata varsinkaan sisarusten ja ystävien pieniä lapsia, he kun kasvavat niin nopeasti. Samoin 
läheisten ystävien kanssa olisi hienoa saada istua iltaa. Asakon kaksoisveli Tomio muuttaa tammikuussa perheensä 
kanssa Shanghaihin. Saataisiinkohan heidät joskus kylään? Lähetyskurssitoverimme Siperian Omskista 
leikkimielisesti (?) ehdottivat tulevansa kesälomareissulle. Naapurimaassa kun ollaan… Mutta oikeastaan olemme 
hyvin kiitollisia niistä uusista ystävistä, joita täällä Japanissa saaneet. Useat heistä eivät ole kristittyjä, joten 
rukoilemme, että voisimme olla kertomassa heille varsinkin näin jouluna joulun oikeasta sankarista, Vapahtajasta.  
 
Mutta taidatte moni kuitenkin meitä aina välillä ajatella, nytkin on jo saapunut useita tervehdyksiä ja jopa paketteja 
jouluksi. Sydämelliset kiitokset! Tuntuu mukavalta tietää, että meillä on vankka tukijoukko siellä Suomessa. Olette 
ajatuksissamme!  AP 


