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Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje

Lämpöterveisiä Tokushimasta!
Sadekausi on alkanut ja kesän kuumuus ja
kosteus ovat jo antaneet ensimmäiset
näytteensä. Sadekausi tietää sitä, että
pyykkejä on vaikea saada kuiviksi ja kosteata
on. Juhannus oli juuri, joskin täällähän sitä ei
vietetä laisinkaan. Siksi jäi meiltäkin juhannus
aika lailla viettämättä.
Muutostamme tänne Tokushimaan on nyt
kulunut kolme kuukautta ja voimme sanoa
varsin
hyvin
kotiutuneemme
tänne.
Kodistamme on Tokushiman keskustaan
autolla noin 15 min. ja merenrannalle
kivenheiton verran. Kotiamme ympäröivät
muutamat omakotitalot, pienkerrostalot, pari
kuppilaa sekä ruohosipulipellot. Koska alue
on suistoaluetta, maa on hiekkainen ja
täkäläinen ”jättiläisruohosipuli” viihtyy siinä
hyvin.
Pyörällä
pääsee
nopeasti
ruokakauppoihin ostoksille. Kätevintä on se,
että Benjaminin leikkikoulu on vain 5 minuutin
kävelymatkan päässä.
Kuten viime kirjeessä kerroimme, on talomme
hyvin japanilainen tatamimattoineen ja
perinteisine puutarhoineen. Suomalainen
perhe ja perinteinen japanilainen talo oli
ilmeisesti sen verran kiinnostava yhdistelmä,
että toukokuun lopulla meillä vieraili
televisioryhmä kuvaamassa pienen pätkän
elämästämme täällä. Se näytettiin sitten
paikallisessa aamutelevisio-ohjelmassa. Itse
ajattelimme, että onhan se hyvä käyttää
kaikkia kanavia, että voisi edes vähän pitää
evankeliumia esillä. Ohjelmassa tuli selvästi

ilmi, että olemme luterilaisen kirkon lähettejä
ja tarkoituksenamme on kertoa japanilaisille
Hyvästä Sanomasta.
Televisioryhmää ihmetytti myös se, että
Asako on tosiaan syntynyt Tokushimassa.
Niinhän se tosiaan on, siksi maisemat ovat
tuttuja ja täällä on paljon valmiiksi ystäviä ja
tuttavia.
Koulutienkin Asako on täällä
aloittanut. Siksi Asakosta tuntui myös
mukavalta ajatus, että ehkä joku vanha kaveri
leikkikoulu- ja ala-asteajalta olisi nähnyt
ohjelmapätkän.
Vanhoihin
japanilaisiin
koulukavereihin kun ei ole valitettavasti jäänyt
mitään yhteyttä.
Olemme olleet myös hyvin iloisia siitä
lämpimästä vastaanotosta, jonka alueen
kolme luterilaista kirkkoa ovat meille antaneet.
Lähimpänä
sijaitsee
Itä-Tokushiman
seurakunta, 2 km päässä. Siellä Asako oli 19vuotiaana vuoden verran vapaaehtoistyössä
veljensä kanssa. Autolla puolisen tuntia
menee Yoshinogawan seurakuntaan, jossa
Asako
vietti
ensimmäiset
8
vuotta
elämästään. Vajaa tunti menee autolla Ananin
seurakuntaan,
jossa
Asako
taas
oli
vanhempiensa kanssa viisi vuotta, 13vuotiaaksi
saakka.
Eli
kyse
on
tosiaan ”vanhoista tutuista kirkoista.”
Kaikki
seurakunnat
ovat
siis
Kansanlähetyksen työn tuloksena syntyneitä.
Tarkoitus olisi syyskuusta alkaen kiertää
näissä kolmessa eri seurakunnassa.
(AP)
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Sakurakristittyjä
Kun on tavannut vanhoja ja uusia tuttuja eri seurakunnissa, on myös joutunut kyselemään, missä on se ja se henkilö.
On surullisen paljon niitä, jotka ovat kastettu, mutta jotka eivät nyt enää käy koskaan kirkossa. Syitä on varmasti
monenlaisia: tulehtuneet ihmissuhteet seurakunnassa, tyytymättömyys pastoriin tai seurakunnan tilaisuuksiin, kiireinen
työ ja harrastukset jne. Syvä huoli on näistä ihmisistä. Kun ihminen vieraantuu Jumalan Sanasta, jää Jumala helposti
elämässä taka-alalle ja tämän maailman arvot saavat vallan. Yhtenä päivänä Jumala saattaakin sitten olla täysin
unohtunut. Eräs japanilainen pastori puhui osuvasti ”sakura-kristityistä.” Hetken aikaa sakura kukkii, mutta sitten
terälehdet tippuvat ja lakastuvat maassa...
Eikä näitä sakura-kristittyjä ole vain Japanissa. Taitaa niitä olla ihan joka maassa. Oletko sinä elävässä yhteydessä
Jeesukseen? Jumalan Sanan kuuleminen ja lukeminen, hengelliset tilaisuudet, kristittyjen yhteys, rukous ja ehtoollinen
eivät ole sitä varten, että Jumala niitä sinulta vaatisi tai varsinaisesti tarvitsisi. Ne ovat sitä varten, että sinä saisit
päivittäin tietää ja kokea olevasi Taivaalliselle Isälle rakas ja ainutlaatuinen, synnistä pelastettu ja armahdettu lapsi. Ne
ovat siis sitä varten, että me kristittyinä tarvitsemme niitä. Ihminen tarvitsee ruokaa ja juomaa, samoin sielumme
tarvitsee ravintoa Jumalan Sanasta.
Taivaallinen Isämme on kädet avoinna vastaanottamassa kaikkia kauas joutuneita. Siihen luottaen jatketaan rukousta
näiden sakura-kristittyjen puolesta, niin Japanissa kuin muuallakin!
(AP)

Serkkua katsomassa Kiinassa...
Huhtikuun lopulla meillä oli ilo vierailla viikon verran
Shanghaissa Asakon kaksoisveljen Tomion, hänen
vaimonsa Päivin ja kummipoikamme Elmo-serkun luona.
Tomio on siellä työnsä puolesta. Suloista 1-vuotiasta
Elmoa emme olleet vielä aiemmin tavanneetkaan.
Ensi vierailumme Kiinassa olikin mielenkiintoinen.
Vaikka Aasiassa ollaankin, niin Kiinan ja Japanin
kulttuurit eroavat yllättävän paljon toisistaan. Tietysti jo
kieli on aivan erilainen, vaikka kirjainmerkit ovatkin
jossain määrin samoja kuin Japanissa. Shanghai oli
valtava
kaupunki
lukemattomine
uusine
pilvenpiirtäjineen. Upporikkaita on, mutta sitten paljon
paljon enemmän köyhiä kansalaisia. Liikenne oli
kaaosmaista. Ihmiset olivat rentoja ja iloisia verrattuna
kohteliaisiin ja vähän jäykkiin japanilaisiin. Ostosten
tekeminen oli aika ärsyttävää ainaisen tinkimisen ja
välillä jopa varsinaisen huijaamisen vuoksi. Lapsiamme
kiinalaiset jaksoivat ihailla ja silitellä loputtomiin, niin
lapsirakkaita he ovat. Kiinalainen ruokakulttuuri oli rikas
ja kauniita maisemiakin näimme.

Vappupäivän ilta Shanghaissa!

Saimme
osallistua
Shanghain
kansainvälisen
seurakunnan
jumalanpalvelukseen,
johon
tosin
kiinalaisilla ei ole asiaa. Valtiovalta valvoo vielä tarkkaan
kansalaisiaan. Meillä oli myös mahdollisuus olla mukana
yhden
päivän
ajan
Shanghain
japaninkielisen
seurakunnan seminaarissa. Shanghaissa asuu paljon
japanilaisia ja heidän joukossaan on jopa 100 kristittyä.
Sinä päivänä kastettiin yksi mies joukon jatkeeksi. Oli
hienoa saada olla sitä todistamassa.

Tuntui tärkeältä päästä hautajaisiin, kun ei ollut nähnyt
Lilja-mummoa melkein kahteen vuoteen. Viimeisellä
tapaamisellamme 2004 tiedostimme kyllä kumpikin, että
emme tapaa enää tässä ajassa. 95-vuotiaana hän
Kristukseen luottaen siirtyi Taivaan kotiin. Oli surullista
laskea mummo hautaan, mutta toisaalta oli toivo
jälleennäkemisestä ja kiitollisuus hänen elämästään.

Vaikka matkamme oli lyhyt ja näimme vain välähdyksen
valtavasta maasta, jäi Kiina mieleemme uudella tavalla.
Kiinalla on vaikea historia ja nykypäivänäkin suuria
ongelmia ja haasteita. Toivoa on myös. Maassa on
paljon kristittyjä, joista osa hyvin vaikeassa asemassa.
Jätetään Kiina rukouksiimme!
(AP)

...ja hautajaisissa Suomessa
Saimme huhtikuussa suruviestin Asakon isoäidin Lilja
Pihkalan poismenosta. Toukokuussa Asako matkusti
yksin viikoksi Suomeen osallistuakseen hautajaisiin.

Kaikesta huolimatta oli hienoa tavata pitkästä aikaa
perhettä, sukulaisia ja ystäviä – ketä nyt siinä lyhyessä
ajassa ehti nähdä. Suomi näytti ihmeen kauniilta
alkukesän
vehreydessä,
sauna
maittoi
ja
ruisleipä. ”Hyvä maahan se Suomi olikin”, totesi Asako
palatessaan. Lapset ja Lauri selvisivät hyvin kotona
viikon ajan.
(AP)
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Sumoton lähetteinä
Kesäkuusta aloitimme ”sijaisuutemme” Sumoton kirkolla.
Vakituiset lähetit, Jukka ja Helena Kallioinen ovat 3
kuukautta Suomessa, joten vastaamme sen ajan
seurakunnan
toiminnasta,
ei
tosin
aivan
täysipainotteisesti. Sumoto sijaitsee vajaan tunnin
moottoritiematkan
päässä
naapurisaarella.
Pääsääntöisesti
käymme
siellä
keskiviikkoisin
päiväseltään sekä yövymme lauantaista sunnuntaihin.
Silloin pidämme 2-4 tilaisuutta lauantaina ja
jumalanpalveluksen sunnuntaina. Jonkin verran ihmisiä
käy myös ihan pistäytymässä ja silloin voi syntyä hyviä
keskusteluja. Monet kirkossa kävijät eivät ole vielä
kristittyjä. Siksi on ilo nähdä heidät siellä Sanan
kuulossa.
Sumoton seurakunta on vielä varsin pieni, mutta
iloksemme tilaisuuksissa on kuitenkin käynyt ihan
kiitettävästi
väkeä.
Vajaa
kymmenen
kuulijaa
sunnuntaiaamuna lämmitti kovasti sydäntä. Laurilla on
ollut iso homma valmistella japaninkieliset saarnat,
mutta hän on selvinnyt oikein hyvin. Saarnojen
valmisteleminen on tuntunut omalta hommalta ja Asako
on auttanut tekemällä saarnoihin viimeisen kielen
tarkastuksen.
Pienessä kirkossa lähetti on monitoimimies. Vähäisiäkin
taitojaan saa käyttää täysipainotteisesti. Suntio-Lauri
imuroi kirkon ja asettaa penkit paikoilleen sekä kerää
parkkipaikalta roskat. Emäntä-Asako asettelee alttarille
kukat ja valmistaa kirkkokahvileivonnaiset. Lauri-sihteeri
printtaa ohjelmat ja julisteet. Kanttori-Asako säestää
virret, yhtenä sunnuntaina vakiojuontajan ollessa
estynyt, tehtävästä vastasi Juontaja-Asako, ja tietysti
Pastori-Lauri saarnaa. Englanninopettaja-Lauri opettaa
englantia lapsista aikuisiin, Raamatunopettaja-Asako
pitää
raamattuhetkiä
englannin
opiskelijoille.
Lapsityöntekijä-Asako pitää lasten kirkkokerhoa ja
Evankelista-Lauri
vetää
aikuisten
Raamattukeskustelukerhoa. Benjamin ja Helen pyörivät muuten
vaan siinä seassa, tuoden mukavaa eloa kirkkoon.
On ollut mukavaa olla Suomotossa, kun välipäivinä ehtii
aika hyvin valmistella tulevia tilaisuuksia. ItäTokushiman kirkolla pyrimme myös viikoittain käymään.
Asako vetikin siellä jo yhden äiti-lapsikerhon
raamattuhetken.
Vielä on syyskuusta alkavan kiertävän työmme tarkka
kuva vielä vähän epäselvä. Jospa se tästä pikku hiljaa
lähtee rakentumaan. Toiveenamme on pystyä
auttamaan mahdollisimman paljon japanilaisia, usein
ylityöllistettyjä pastoreita.
(AP)
Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun
ääneni, tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. Jos sinä,
Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää?
Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me
eläisimme sinun pelossasi. Minä odotan sinua, Herra,
odotan sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun
sanaasi. Psalmi 130

Alkupalat japanilaisittain: raakaa tonnikalaa, raaka
katkarapu, kevyesti kiehautettu kala...

Lasten kuulumisia
Benjamin on iloksemme viihtynyt ihmeen hyvin
leikkikoulussa. Reippaasti hän sinne joka päivä menee
ja tuntuu nauttivan päivän leikeistä. Päivä alkaa 8:50 ja
päättyy 14:10. Kielitaito on kohentunut kovasti ja
kavereitakin taitaa jo olla, vaikka vähän ujo poika onkin.
Harva se päivä Benjamin lauleskelee oppimiaan lauluja
ja opettaa ne Helenillekin, joka matkii innokkaasti.
Kesäkuussa alkoi uimasesonki. Lapset pääsevät
päivittäin sään salliessa räpiköimään leikkikoulun pihaaltaalla. Tekisi mieli äidinkin mennä sekaan...
Benjamin
odottaa
jännittyneenä
lähestyvää
5vuotispäivää ja Helenkin jo pohtii, milloin hänen
elokuiset ”synterinsä” ovat. Leikkikoulun heinäkuun
syntymäpäiväjuhlilla on Asakoa pyydetty opettamaan
lapsille vähän suomea ja laulamaan ”Tuiki tuiki
tähtönen.” Toivottavasti leikkikoulusta saisi hyviä
kontakteja, joita voisi sitten kutsua kirkkoonkin.
Helen on myös ruvennut kovasti puhumaan,
enimmäkseen suomea, mutta välillä myös japania.
Nukkeleikit ovat alkaneet kovasti kiinnostaa pikkuneitiä.
Kohta 3-vuotias haluaa mieluusti tehdä asioita ”ite”,
mutta jos se ei onnistu, tulee iso itku.
>>> Muutamia yövieraita olemme saaneet pitää nyt jo
televisiostakin tutussa ☺ tatami-vierashuoneessamme.
Jorma-vaari on pari kertaa käynyt lasten suureksi iloksi
Tokushiman puolella. Lähettitoverimme Huoviset olivat
lastensa kanssa myös kylässä. Oli mukava nähdä lapset
taas leikkimässä yhdessä pitkästä aikaa. Nikusen
pariskunta Tampereelta pistäytyi lyhyesti Tokushimassa.
Kivirannan lähettiperhe on luvannut käydä tutustumassa
kotiimme heinäkuussa. Heinäkuussa saapuu Suomesta
myös eräs läheinen ystäväpariskunta vieraaksemme.
Elokuussa vietämme kesälomaa samassa Naganon
läänin mökkikylässä kuin viime vuonnakin. Loma tulee
varmasti olemaan virkistävä. Pelkästään pako etelän
kuumuudesta pohjoisempaan on varmasti paikallaan.
(AP)
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Äidin ollessa Suomessa,
isä ja lapset kävivät retkellä
läheisessä Hiwasan
kaupungissa.
Rannalla voi joskus
nähdä merikilpikonnia.
Me näimme niitä
vain lähellä olevassa
kilpikonnamuseossa.
>>>

<<<
Tokushiman kaupunki
sijaitsee meren rannalla
Yoshino-joen
suistoalueella. Tässä
näkymä kaupungille
läheisen Bizan-vuoren
huipulta.

Asako, Lauri,
Benjamin ja Helen

Erittäin hyvää kesää toivottaen,

(kirjurina tällä kertaa Asako)
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(Helen)

Iloiten kiitämme Taivaan Isää:
- Benjamin viihtyy leikkikoulussaan
- Lähettisihteereillemme Palmuille
Kuopiossa syntyi tytär Amanda
Ilona. Uusi serkku siis lapsillemme!

- Uusista läheteistä! Jukka ja KukkaMaaria Vänskä, sekä Matilda
saapuivat Japaniin 24.6.
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Rukoilkaamme yhdessä:
INTERNET-SIVUT:
http://www.palmu.st/

Ystäväkirje löytyy
myös netistä!
Käy tutustumassa:
www.palmu.st

- Seurakunnasta vieraantuneiden
puolesta

- Ei-kristityt kontaktit Sumoton
seurakunnassa

- Terveyttä ja voimia kuumaan
kesäkauteen

- Japaniin tuloon valmistautuvan Ulla
Pendolinin puolesta. Hän tulee
näillä näkymin Japaniin
alkuvuodesta 2008!

- Siunausta lähettien arkeen ja
työhön täällä Japanissa
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