
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palmunen 
Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje 

18.9.2005 sunnuntaina 
n. klo 15, Suomi:  
- 150 kiloa tavaraa  
viidessä matkalaukussa, 
lastenrattaat, matka-
sänky, pahviputkilo jossa  
Marimekon sinikukka-
kuvioinen pöytäliina,  
käsipakaasit, lapset  
pyörivät jossain…  
 
- Ystäviä saattamassa 
meitä, yhdessä rukoile-
massa Jumalalta varje-
lusta matkaamme ja  
tulevaan työhömme.  
Kiitos kun tulitte! 

LÄMPIMÄT TERVEISET JAPANISTA! 

Viisautta, voimaa, uutta toivoa… 

Nyt on jo aika nousta ja työhön lähteä, 
tervehtiä päivää ilo silmissä. 
Viisautta, voimaa, uutta toivoa  
pyydämme ja saamme Herralta. 

Aikaa on enää vähän ja työmme valtava, 
siksi polvillemme: Herra armahda! 
Tulta anna kylvää, liekin leimahtaa, 
uusiin ponnistuksiin innostaa. 

Kaikkea emme tiedä, vieraina kuljemme. 
Elämämme tunnet sinä, Herramme. 
Siksi, Vapahtaja, ole lähellä. 
Kulje joka hetki vierellä. 

Sen itse, Jeesus sanoit, kun käskit  
opettaa kansoille maan päällä  
ilosanomaa: 
”Olen joka päivä teidän kanssanne,  
saatte sanastani voimanne.”  

Irja Hiironniemi 

Onko siitä todellakin jo kuukausi, kun 
tulimme tänne Japaniin? Alun sekavista 
mielikuvista huolimatta olemme 
pikkuhiljaa päässeet ihan arkisen elämän 
alkuun täällä Japanissa.   (L) 

Tämä runo ehkä kuvaa tuntojamme tällä 
hetkellä. Arkea eläessämme tulee välillä 
tajuntaan tieto, että olemme täällä
Jumalan työssä! Siinä tuntee itsensä 
kovin pieneksi ja voimattomaksi.  

Onneksi Vapahtajamme kulkee 
vierellämme, joka hetki. Siihen saamme 
luottaa niin me täällä Japanissa kuin 
sinäkin siellä kaukana Suomessa. Siksi 
uutta päivää voi tervehtiä iloiten. 
Välttämättä uusi päivä ei ole aina helppo, 
mutta Jumala on luvannut antaa meille
viisautta, voimaa, uutta toivoa… (A) 

19.9.2005 maanantaina n. klo 9, Japani: 
- Aikaero 6 tuntia Suomeen verrattuna, siellä on vielä yö 
- Lapset nukkuivat koneessa muutaman tunnin, aikuiset eivät sitäkään vähää 
- Viisumileimat passeihin, sama tavarakasa rattaisiin, tullissa leima saattamattoman  
matkatavaran ilmoituslomakkeeseen 
- Jorma-vaari on meitä vastassa, tunnin päästä olemme jo omassa kodissamme, jossa  
Lea-mummo ja Sinikka-täti jo odottavat 
- Hetkeä myöhemmin Seppo ja Vuokko Vänskä tulevat tervetulokahveille 

Kuva: Jorma Pihkala
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Koti kuntoon 
Maahan saavuttuamme meitä odotti Nishinomiyassa meren rannalla tekosaareen rakennetulla kerrostaloalueella
täysin kalustettu ja viihtyisä asunto. Edellisiltä asunnossa asuneilta läheteiltä oli jäänyt yhtä ja toista hyödyllistä, joten 
monia tarve-esineitä ei tarvitse enää hankkia. Lisäksi Japanin mummo ja vaari olivat ruokakaappejakin täydentäneet! 

Ottaen huomioon, miten jouhevasti kaikki käytännön asiat oli hoidettu ja kun maa on vielä niin kovin tuttu, oli Asakolle 
yllätys, kuinka parina ensimmäisenä päivänä tuntui todella ahdistavalta olla täällä. Suuri kysymys oli päässä: ”Mitä 
minä täällä teen? Mitä hyötyä minusta täällä on?” Siinä olikin hyvä jutella asioista Jumalalle varsinkin parina
ensimmäisenä yönä, kun lapsillakin oli oma ”yökerho” meneillään. Varmasti ne ovat niitä kysymyksiä, joita jokainen
lähetti jossain vaiheessa itseltään kyselee, enemmän tai vähemmän epätoivoisena. Sellaisina hetkinä kokee valtavana 
lahjana sen, että esirukoilijat muistavat uskollisesti Suomessa.  

Ympäristö tuntui aluksi Ryttylän maaseutuun verrattuna kovin keinotekoiselta, mutta merenrantamiljöö on varsin

Benjaminin sanoitukset 
Vähän yllätyksenä on tullut se, että Benjamin menee vallan lukkoon japaninkielisessä seurassa. Sinänsä hyvin
ymmärrettävä reaktio. Pikku hiljaa jotkut japanilaiset ystävät ovat vähän saaneet tehtyä tuttavuutta pikku poikaan. 
Kaipa se hämmentää, kun herättää niin suurta huomiota monissa paikoissa. Aivan vieraat ihmiset tulevat
taputtelemaan ja puhuvat vielä niin paljon sitä japania! Kuuliaisesti hän silti vilkuttaa kaikille tervehtijöille ja sanoo ”bai
bai”, kun pyydetään. 

Vielä suurempi yllätys oli tässä pari viikkoa sitten, kun huomasimme, että Benjamin osaa lukea japanilaisia
tavukirjaimia. Hän oli niitä eräässä lastenohjelmassa useamman kerran nähnyt ja kuullut. Tavukirjaimista on helppo
muodostaa sanoja, toisin kuin suomalaisten aakkosten kanssa. Bennillä on myös pahvikortteja, joissa on kuva ja
kuvan sana kirjoitettuna. Niistä hän on oppinut jo monia japaninkielisiä sanoja. Olemme toiveikkaita, että muutamassa 
kuukaudessa Benjamin jo oppisi vähän puhumaankin japania, jolloin ei enää niin hämmentäisi. 

Lähetyksen syysretriitti, mummolareissu, eläintarhassa käyminen ja jo useat vieraat Suomesta ovat ilahduttaneet
pientä kolmevuotiasta. (Kiitos Matilda, Kukkis, Jukka, Reijo, Laura, Tauno, Raija ja Markku!) Pikkusiskostakin tuntuu 
olevan jo kovasti seuraa. Muutaman kerran hän on kaipaillut vanhaan kotiin ja varsinkin naapurin Luukas-poikaa. 
Ilmeisesti Benni on kuitenkin tajunnut, että tämä tässä taitaa nyt olla se uusi koti. Pääasia, että äiti, isä ja pikkusisko
ovat mukana. (A) 

Helenin tavutukset 
Heleniä ei maan ja asunnon vaihdos tuntunut kovasti haittaavan. Touhuttavaa riittää yksivuotiaalla. Äidillä ja isällä on 
kova työ pysyä kiipeilevän ja sinne tänne säntäävän tytön perässä. Omaa tahtokin jo löytyy ja tietää varsin hyvin, 
milloin tekee jotain kiellettyä. Toruttaessa hän saattaa heittäytyä dramaattisesti lattialle ja heitellä tavaroita. Välillä
äidillä ja isällä menee hermot, mutta toisaalta Helen on valloittava hymyineen ja touhuineen. Helen ei vierasta ketään 
ja on yhtä hymyä japanilaisille vastaantulijoille. Asakolla tulee oma lapsuus mieleen, kun kuuntelee ylitsevuotavia
ylistyksiä lapsista, joita satelee ympäristöstä. Ihmiset ovat aina hyvin kiinnostuneita lapsista, niin kuin taitaa olla joka
kulttuurissa. (A) 

hienosti tehty ja saaressamme on useita puistoja ja leikkikenttiä.
Lapsiperheitä alueella on runsaasti ja leikkikavereita löytyy, kunhan
vain Benjamin uskaltaa japaninkieliseen leikkiin mukaan. Muutaman
viikon jälkeen alkoi Asakosta tuntua kaikki taas varsin tutulta. On
suunnattoman suuri etu, että pystyy sujuvasti puhumaan japania heti
alusta lähtien. Laurilla on vielä iso työ tehtävänään, mutta yllättävän 
hyvin hänkin pystyy kommunikoimaan japanilla tarvittaessa. Häneltä 
meni silmälasit rikki ja osasi ihan itse ensin kysyä, missä olisi lähin
optikko ja mennä tilaamaan uudet lasit! 

No, pikku hiljaa rupeaa tottumaan ja koti alkaa tuntua kodilta. 
Saimme kuukauden odottelun jälkeen laivarahdin ja nyt on tuttuja
tavaroitakin jo esillä. Mikä ilo olikaan lapsilla, kun laatikoista tuli esiin
pitkään kadoksissa olevat lelut! Kaikki kimpsut mahtuivat kaappeihin, 
vaikka aluksi se vähän huoletti. Asako rasitti selkänsä kaikessa
tavaroiden kantamisessa ja laittamisessa, mutta jospa se siitä.  

Lokakuun alussa saimme kokoontua koko KL:n lähettijoukon kanssa
syysretriittiin kauniiseen vuoristoon. Oli virkistävää tavata kokeneita
kollegoita. Saimme jakaa yhdessä Japanin lähetystyön iloja ja
suruja. Retriitin jälkeen vietimme mummolassa Fukuyamassa vielä
muutamia päiviä. (A) 

 
Asumme 13-kerroksisen 
talon 5. kerroksessa. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mikä maa, mikä paikka? 
Millaista on Japanissa? Tätä meiltä monesti kysellään. Se on niin suuri kysymys, johon ei ihan lyhyesti voi vastata.
Toivottavasti voimme näissä kirjeissämme pikku hiljaa hieman valottaa sitä, minkälainen maa Japani on tänään ja
millaista siellä on olla kristittynä.  

Aloitetaan aivan lähiympäristöstämme. Ympäristöön olemme tutustuneet rattaiden kanssa kävellen, pyöräillen sekä
junalla kulkien. Yksi ruokakauppa on aivan likellä sekä posti, lääkäriasema, apteekki, kukkakauppa, pesula ja joitakin 
kuppiloita. Parin kilometrin päässä on jo isojakin kauppoja. Asumme siis tekosaarella, joka on tehty tuomalla kauhea 
määrä maata meren päälle! Olisikohan saari noin 1,5 km2:n kokoinen? Parvekkeeltamme avautuu puolittain 
merinäköala, merellä seilaa erilaisia laivoja. Vastapäätä parveketta on taas lastentarha, josta kantautuu päivän mittaan 
iloisia lasten ääniä. Vaikka oma asuntoalueemme on hieman syrjässä keskustasta, on Nishinomiyan seutu 
kuitenkin osa valtavaa kaupunkirypästä. Nishinomiyan asukasluku on 430 000. Vähänkin kaupunkien keskustaan 
mentäessä ihmispaljous on valtava ja liikenne on vilkasta. Naapurikaupunkeja ovat mm. Kobe ja Osaka, jotka ovat
miljoonakaupunkeja. Kobe muistetaan 1995 maanjäristyksestä, jossa kuoli yli 6000 ihmistä. Myös Nishinomiya
kärsi pahoin. Ihmeen nopeasti Japanissa toivutaan katastrofista, valtavasti on rakennettu uutta, niin kuin oma
asuntoalueemmekin.  

Omaa asuntoaluettamme ympäröi oikein kiva merenrantapuistikko, jota pitkin voi kävellä kilometrinkin katselleen
suojaisen merenlahden purjehtijoita, vesilautailijoita ja melojia. Valitettavasti ei rannoilla ole uimamahdollisuutta,
muuten olisimme kuumina syyskuun päivinä pulikoineet meressä koko päivän! Toisaalta tekosaaren toisessa päässä
on pienteollisalue, joka nyt ei ole niin mukavaa kävelyaluetta. Kaiken kaikkiaan olemme jo melko mukavasti tottuneet
uuteen paikkaan. (A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurin kielikoulu 
Kielikouluni alkoi torstaina 6.10. tasokokeella, jonka perusteella minut laitettiin opetusryhmään. Kielikoulu on NMKY:n 
pitämä oppilaitos Osakassa. Siellä voi suorittaa yhteensä neljä 6 kk mittaista kurssia. Opetusta on siis 4 eri tasolla. 
Kokeen perusteella minut laitettiin 2. tasolle. Olenhan jo Suomessa opiskellut Kauppakorkeassa japanin kieltä ja 
vuonna 2000 olin 3 kuukautta opiskelijavaihdossa täällä Japanissa. 

Luokassani on yhteensä 12 henkeä: 6 miestä ja 6 naista. Korealaisia on yhteensä viisi, Kiinasta 2 opiskelijaa,
Taiwanilta, Puolasta, Meksikosta, Suomesta ja Ruotsista yksi kustakin. Ruotsalaisen pojan äiti on japanilainen, joten
hänellä on jonkin verran kokemusta japanin kielestä jo lapsuudestaan. 

Koulumatka on noin tunnin mittainen. Ensin ajan polkupyörällä noin 20 minuuttia pohjoiseen Nishinomiyan Hanshin-
rautatien asemalle. Siellä menen pikajunalla itään Osakan Umedan asemalle vajaassa 20 minuutissa; juna pysähtyy 
matkalla vain kerran. Yleensä pääsen viimeistään ensimmäisen pysähdyksen jälkeen jopa istumaan. Umedassa
vaihdan kulkuneuvoa maanalaiseen, jossa 5 pysäkkiväliä aika lailla etelään. Lopuksi kävelen viitisen minuuttia
NMKY:n rakennukselle. 

Aamupäivän tunnit alkavat klo 09:30 ja niitä on kolme. Lounastauon jälkeen tunnit jatkuvat iltapäivällä vielä 13:10-
15:10. Kotona Nishinomiyassa olen puoli viiden aikaan, ellen käy matkalla jossain kaupassa. 

Opetuskielenä on japani. Se onkin ainoa yhteinen kieli, jota me kaikki opiskelijat ymmärrämme jossain määrin.
Tunneilla luemme ääneen, keskustelemme, teemme kielioppiharjoituksia, kirjoitamme aineita ja välillä opettaja tenttaa 
meitä mm. kiinalaisperäisten kanji-merkkien osaamisesta. Kotiläksyjä on joka päivä; tähän asti niihin on mennyt 2-3 
tuntia illassa. Yksi suurista haasteista on kanji-sanamerkkien opetteleminen. Muut luokan oppilaat ovat 1-tasolla 
opetelleet noin 500 merkkiä. Minulle suuri osa niistä on vielä vieraita.  

Loppuvuoden Asako on lasten kanssa kotona, joten pystyn toivottavasti keskittymään oikein tehokkaasti kielen
opiskelun aloittamiseen. Kahden pienen lapsen kanssa Asakolla on kotona kädet täynnä. Kun lapset on saatu
nukkumaan, ehtii hänkin vähän kerrata japanilaisia kanji-merkkejä. Meille molemmille on tietysti myös erittäin
tehokasta kielen sekä kulttuurin opiskelua elää täällä, kaikkien mainostekstien, kuulutusten, japaninkielisen tv:n,
kauppiaiden, leikkikavereiden ja naapureiden keskellä. (L) 



 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaikkea ihmetellen ja uuteen elämänmenoon sopeutuen, 

 

- Asakon selkä on ollut todella kipeä 
viimeiset pari-kolme viikkoa 

- Että osaisimme olla Jeesuksen  
todistajia uusissa ihmissuhteissa 

- Uudet tuttavat ja ystävät 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin ja Helen 

PALMU 

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 

- Turvallinen matka 

- Sopeutuminen on hyvässä alussa 

- Koti saatu kuntoon 

- On saatu tutustua moneen  
japanilaiseen 

 

Uusia tuttavuuksia 
On ollut hienoa tutustua naapuruston ihmisiin. Japanilaiseen tapaan kuuluu alussa käydä tervehdyskäynnillä lähimpien 
naapureiden ovella ja ojentaa pieni lahja. Alueella on melko paljon asukkaita ja muutamia tuttavuuksia on jo syntynyt
lähinnä puistoissa ollessa. Lasten kautta on todella helppo ottaa kontaktia ihmisiin, tai paremminkin he ottavat meihin 
kontaktia. Japanilaiset ovat hyvin ystävällisiä ja kiinnostuneita aina juttelemaan, varsinkin kun saa japania puhua. Aika
pian herää kysymys, miksi olemme Japanissa ja voimme kertoa, että olemme kristillisen kirkon palveluksessa,
lähetystyössä. Jospa sitten kun tuttavuudet syvenevät, voisi kertoa myös tarkemmin siitä, että on Jumala, joka
rakastaa ja haluaa pelastaa.   

Lähin luterilainen seurakunta on pieni Nishinomiyan seurakunta, jossa työstä vastaavat Seppo ja Vuokko Vänskä,
kokeneita Kansanlähetyksen lähettejä. Olemme osallistuneet seurakunnan tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan ja
tutustuneet moniin seurakuntalaisiin. Useat seurakuntalaiset olivat Asakolle jo entuudestaan tuttuja. On ollut
virkistävää olla mukana pienen, mutta kotoisen seurakunnan tilaisuuksissa. Kristittyjen yhteys on valtava lahja ja
ylittää kansallisuusrajat. Jotenkin saarnatkin ovat puhutelleet japaniksi kuultuina erityisen paljon, ainakin Asakoa, joka
ne suunnilleen ymmärtää! Rukoillaan, että tämä pieni seurakunta voisi kasvaa ja varttua myös hengellisesti. 
Seurakunta kaipaa myös kipeästi suurempia tiloja. (A) 

 

 

Terveisiä 
On ollut mukava huomata, että olemme pystyneet olemaan paljon yhteydessä Suomen ystäviin ja sukulaisiin. Sen on 
mahdollistanut mahdollisuus käyttää sähköpostia ja ilmaista internet-puhelua. Perinteinen postikin kulkee ja ilahduttaa!

Meitä rohkaisee se, että Suomessa (ja vähän muuallakin) on joukko ihmisiä, jotka haluavat meitä muistaa ja tukea. Ei 
ole itsestään selvää, että haluatte ottaa kirjeitämme vastaan. Kiitos teille! Haluamme toivottaa Hyvän Jumalan
runsasta siunausta itse kunkin syksyyn ja talveen. Tiedän, että monella saattaa olla monella tapaa vaikeaa elämässä. 
Toisilla taas voi olla seesteinen ja onnellinen elämänvaihe. Jumala yksin tietää, minkälaisia elämän vaiheita kuljet tällä 
hetkellä. On lohdullista, että Hän tietää ja välittää ihan oikeasti. Hän ei jätä meitä yksin. (A) 

ja Helen 


