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Kirje 51

Pitkästä aikaa, rakkaat ystävät! 
”Hisashiburi desu” sanoisi japanilainen
pitkästä aikaa ystäväänsä tavattuaan.
Tapasimme tällä viikolla ystävämme ja
kollegamme Ullan, joka on juuri palannut
vuoden kotimaanjaksolta. Kevään aikana on
ollut paljon ”pitkästä aikaa” tapaamisia.
Jorma-vaari oli Mikko Goes to Heaven -
konserttikiertueen managerin roolissa
muutaman kuukauden jälkeen Japanissa.
Tapasimme tässä kuussa kolmen vuoden
tauon jälkeen myös kummipoikamme Akion,
joka tuli Japaniin kesävieraaksemme.  

MGTH:n viides Japanin kiertue 

Mikko Goes to Heaven -niminen gospelbändi
kävi Japanissa edellisellä työkaudellamme.
Mikko Nikula yhdessä MGTH-bändin kanssa
vieraili toukokuussa Länsi-Japanissa pitäen
yhteensä 23 konserttia kirkoissa ja kouluissa.

Oman seurakuntamme gospelkonsertti
pidettiin 25.5. sunnuntaina. Olimme
lähettäneet alueella ilmestyviin sanomalehtiin
tapahtumailmoituksen julkaistavaksi.
Jaoimme yhdessä seurakuntalaisten kanssa
mainoksia lähialueen koteihin. Lauri yritti
houkutella Hyogon lääniin rajatulla internet-
mainoskampanjalla uusia kävijöitä kirkon
kotisivuille ja sitä kautta myös konserttiin.  

LLuuee  kkiieerrttuueeeessttaa  lliissääää  MMGGTTHH--kkoottiissiivvuuiillttaa
hhttttpp::////wwwwww..mmggtthh..ffii//jjaappaann--ttoouurr--22001133

 

Asako kutsui kuntosalilta kasvotuttuja
mukaan. Pidimme tapahtumaa esillä kaikissa
seurakunnan toimintapiireissä. 

Kirkkosali olikin lähes täysi; vajaa kymmenen
kuulijaa olisi vielä mahtunut mukaan, joten
hyvin iloisia olemme. Kuntosalituttuja tuli
neljä, erään seurakuntalaisen isä oli
ensimmäistä kertaa mukana seurakunnan
järjestämässä tilaisuudessa, joku sanoi
tulleensa lehti-ilmoituksen perusteella.
Iloitsemme kaikista uusista kontakteista jota
musiikin välityksellä saimme ja toivomme, että
kävijät rohkaistuisivat tulemaan toistekin
kirkkoon.  
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Paperitöitä virastoissa  
Työalan esimiehen tehtäviin kuuluu mm.
lähetyksen viranomaisasiointi. Siinä
ominaisuudessa Lauri on tehnyt tänäkin
vuonna lukuisia dokumentteja
maahanmuuttovirastoon viisumihakemuksia
varten. Tällä hetkellä ovat erään
kansainvälisyyslinjalaisen opiskelijan
viisumipaperit olleet vetämässä jo kohta kaksi
kuukautta. (Rukousvastaus tuli kesken kirjeen
kirjoittamisen: viisumitakaus tuli tänään!)
Hänen olisi tarkoitus syksyllä tulla tänne lähes
yhdeksän kuukauden mittaiselle jaksolle. 

Hieman työläämpi prosessi on hoitaa
lähetyksen rekisteröintikuvioita. Olemme tällä
hetkellä muuttamassa lähetyksemme
virallisesti rekisteröityä toimistoa (osoitetta).
Kansanlähetys on rekisteröitynyt Japanissa
uskonnolliseksi yhdyskunnaksi jo vuonna
1976. Nyt koska toimisto-osoitteessamme
oleva seurakunta on mahdollisesti etsimässä
uutta tonttia ja rakentamassa sinne
itsenäisesti uutta kirkkorakennusta, on
lähetyksen ehkä viisaampi siirtyä pois siitä
osoitteesta. Siispä nyt kerätään papereita,
tehdään pöytäkirjoja, otetaan kuvia joilla
todistetaan seurakunnassa olevan aktiivista
toimintaa jne. Jospa syksyyn mennessä
viranomaiset hyväksyvät meidän toimistomme
siirron toiseen osoitteeseen. 

Tämän kaiken mielenkiintoinen puoli on se,
että sitä kautta saa mahdollisuuden tutustua
vanhoihin lähetyksen pöytäkirjoihin ja
papereihin. Näin esimerkiksi silloin kun etsii
arkistomapeista vuoden 1976
perustamissäännöistä sellaista versiota,
joissa olisi viranomaisen hyväksymisleima
mukana.  

Lähettiliikennettä  
Työalamme kokee muutoksia tänäkin kesänä kun Kirsti
Viitasaari lähti 24.6. maanantaina takaisin Suomeen. Hän
palveli täällä syksystä lähtien lasten Suomi-koulun opettajana.
Kirstin 70-vuotisjuhlaa vietimme toukokuussa. Ihmettelimme
kovasti miten rohkeasti Kirsti-ope lähti palvelemaan lähetystä
täysiin vieraaseen maahan ja kulttuuriin. Vantaankosken
seurakunnan tilaisuuksissa voit varmaan kuulla lisää Kirstin
seikkailuista Japanissa.  

25.6. palasi Ulla Pendolin vajaan vuoden mittaiselta
kotimaanjaksoltaan. Ulla paitsi opettaa suomalaisia lähettien
lapsia, niin hän palvelee myös HAT-Koben seurakunnassa
jumalanpalveluksissa ja kieliryhmissä. Kovasti muut lähetit ja
japanilaiset seurakuntalaiset ovat häntä odottaneet takaisin. 

3.7. lähtee vuorostaan Nummelan perhe kotimaanjaksolle
ensimmäisen työkautensa jälkeen. Awajin seurakunnan
kirkkohanke on edennyt ilahduttavasti jo rakennusvaiheeseen.
Tarkoitus olisi saada uusi kirkkorakennus ja pappila käyttöön jo
ensi vuoden helmi-maaliskuussa. Rukoiletteko hankkeen
puolesta? Jos haluatte olla myös taloudellisesti tukemassa
kirkkohanketta, niin Kansanlähetyksen kotisivuilla on siitä
tarkempaa tietoa. 

Elokuun lopulla tulee Jorma Pihkala Japaniin Nummeloiden
sijaiseksi Awajille. Jorma-vaarihan oli täällä MGTH-kiertueen
managerina, mutta kesän jälkeen hän tulee taas
seurakuntavastuuseen.  

Syyskuussa olisi tarkoitus saada tänne eräs vastavalmistunut
sosionomi kv-linjan kautta avustamaan seurakunnissa tehtävää
lapsityötä.  

NNaaaappuurrii--KKoobbee  oonn  ssaattaammaakkaauuppuunnkkii..  
TTuunnnniissttaattkkoo  ttyyttttööjjeenn  kkaassvvoott??  

KKoobbee  TToowweerr  oonn  jjoosskkuuss  oolllluutt  hhuuoommaattttaavvaa  mmaaaammeerrkkkkii..   
NNyytt  ssee  jjääää  vväähhäänn  mmuuiiddeenn  rraakkeennnnuusstteenn  vvaarrjjoooonn..  

KKaannssaannlläähheettyyssppääiivväätt  55..--77..77..  KKaannkkaaaannppääää  
TTuuttuussttuu  lläähheettyyssttyyööhhöönn  kkeessääjjuuhhlliillllaa!!  
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Oma seurakuntamme Etelä-Nishinomiyassa 

Jumalanpalveluksiin osallistuvien henkilöiden määrä on hieman
laskenut tänä vuonna. Koemme että olemme varsin kovassa
kilpailutilanteessa, jossa ihmisten ajasta kilpailevat monenlaiset
eri tahot. Työssä olevien päivät ovat pitkät.
Vanhempainyhdistyksen hallituksessa istuva rouva ei pääse
jumalanpalveluksiin, jos yhdistyksen kokous osuu sunnuntai-
aamupäiväksi. Lisäksi on asuinkorttelikokouksia, lasten
opiskelukuvioita, puolison retki- tai ostostoiveita, väsymystä jne. 

Jumalanpalvelusten lisäksi seurakuntamme toiminnan
muodostavat kotikokoukset ja raamattupiirit. Harmittavaa
sinänsä, että tällä hetkellä seurakuntalaisista vain harvat
jäsenet osallistuvat muuhun säännölliseen toimintaan.
Keskiviikko-illan raamattupiirin neljästä osanottajasta yksi on
seurakuntalainen, toinen on muun seurakunnan jäsen, kolmas
on ei-kristitty, joka on käynyt viime syksyn pianokonsertin
jälkeen joka viikko raamattu- ja rukouspiirissä, ja se neljäs on
Lauri, joka vetää toimintaa. 

Torstai-aamun raamattupiireissä käy sama seurakuntalainen
kuin keskiviikko-iltaisinkin, mutta tällä kertaa hän tulee
pyörätuolissa olevan äitinsä kanssa. Tältä 94-vuotiaalta
isomummolta murtui muuten juuri vasemman jalan reisiluu. Hän
on nyt sairaalassa hoidettavana. Leikkaus meni hyvin, mutta
rukoilisitteko hänen toipumisensa puolesta? 

Perjantain kieliryhmissä on eräs
seurakuntalainen auttamassa vastaanotossa.
Joka toinen perjantai pidettävässä pienten
lasten enkkuryhmässä käy parhaimmillaan yli
30 lasta (ja 20 äitiä), jolloin kaikki
ylimääräinen apu on tervetullutta.  

Seurakunnassamme ei valitettavasti ole
riittävän suuria tiloja, jolla saisimme äidit pois
toiseen tilaan häiritsemästä opetusta, joten
yritämme tulla toimeen vain pienellä
hyssyttelyllä ja vetoamisella. Iloitsemme siitä,
että alueen perheet eivät koe seurakuntamme
toimintaa mitenkään haitallisena, vaan
osallistuvat suurin joukoin lasten opetukseen.

Kerran kuussa kokoontuu jumalanpalveluksen
jälkeen ”Siionin tyttäret” niminen nuorehkojen
naisten raamattupiiri. Tähän asti toiminta on
ollut vain naisille, mutta ilmeisesti piiriläiset
ovat esittäneet toivomuksen, että pastorikin
voisi tulla joskus pitämään raamattuluentoa
tilaisuuksissa. On hieno seurata näitä
seurakuntalaisia, jotka ovat kuin sisaruksia
keskenään. Sisaria Herrassa, toden totta. 

SSeeuurraakkuunnnnaann ppyyhhääkkoouulluullaaiissiiaa  vväähhäänn  iissoommmmaallllaa jjoouukkoollllaa JJuuhhllaajjuummaallaannppaallvveelluukksseenn  jjäällkkeeeenn  oonn  ttaarrjjooiilluuaa 

PPiikkkkuu  sseeuurraakkuunnttaallaaiinneenn KKiirrkkkkookkuuoorroo eessiiiinnttyyyy 
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Iloa ja rauhaa Herrassa! 

        

- Suuressa Mukana -kampanja 

- Kansanlähetyspäivät 
Kankaanpäässä 

- Varjelusta itse kunkin matkoille 
kesän aikana 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen 

 ja Aimi 

PALMU 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Ystävistä ja työtovereista 

- Mikko Goes to Heavenin onnistunut 
konserttikiertue 

- Seurakuntamme toiminnassa 
mukana olevat ihmiset 

- Suomen kirkon, sen seurakuntien 
ja sen yhteydessä työtä tekevien 
järjestöjen, sekä työntekijöiden ja 
vastuunkantajien puolesta 

- Virkistävän loman puolesta 

- Lähettäjämme eri puolilla 

- Terveydestä ja mahdollisuudesta 
tehdä työtä Japanissa 

- Lasten sujuvat koulukuviot ja 
heidän ystävänsä 

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: 

 
 

Palmun perheen kesäsuunnitelmia 

13-vuotias kummipoikamme Akio tuli Japaniin 12.6. ja palaa takaisin Suomeen 1.7. Erityisesti Benjamin on ollut iloinen
saadessaan kaverin kesälomapäivien ajaksi. Lasten kesäloma Canadian Academystä alkoi jo 15.6.  

Lauri kävi yhdessä Akion, Benjaminin ja Helenin kanssa katsastamassa Nojiri-järven rannalla olevaa mökkiä ja
laittamaan sen kuntoon talven jäljiltä. Ajomatka 500 kilometriä suuntaansa teki tosin aika tiukkaa, paitsi kuskille, niin
myös nuorille matkustajille. Sinne metsän keskellä olevaan mökkiin tarkoitus on reilun kahden viikon päästä lähteä
kesälomaa viettämään. Naganon läänissä on hieman viileämpää kuin täällä Nishinomiyassa, joten innolla odotamme
mahdollisuutta virkistyä. Olkoon Sinunkin kesäsi siunattu ja virkistävä! 

  


