
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Palmunen 
Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje 

Lokakuu 2006
Kirje 16

Pari kuukautta on taas vierähtänyt ja lienee
jo sopiva aika kirjoittaa Teille kuulumisia
täältä auringonnousun maasta. Kirjoitimme
ensimmäisen kirjeemme Japanista
lokakuussa 2005, eli aika lailla vuosi sitten.
Vasta vuosi sitten pöllähdimme tähän
maahan väsyneinä, parin tunnin yöunien
saattamana. Muistan vielä kun eräs
japanilainen seurakuntalainen tuli meitä
tervehtimään samana iltapäivänä, kun
olimme aamulla tulleet maahan.
(Tämänkertainen kirje on pitkästä aikaa
Laurin kirjoittama, joten minä-muodot 
tarkoittavat ”minua”) Päässä jyskytti, mitään
ei oikein ymmärtänyt – siinä me seisoimme
uuden kotimme eteisessä: uudet lähetit ja
japanilainen kristitty rouva. 
 
”Muista ottaa sitten paljon kuvia
ensimmäisen vuoden aikana. Ensimmäisen
vuoden jälkeen lähetti on jo niin tottunut
kohdemaansa elämänmenoon, että tuore
näkökulma ei enää välity valokuvissa.” Mm. 
tällaisia ohjeita minulle annettiin ennen
Japaniin tuloa. Nyt on se maaginen vuosi
kulunut. Kuvia on otettu seuraavasti:  
 
Japanissa: 
syyskuu 2005 – lokakuu 2006 8902 kpl  
Suomessa: 
elokuu 2004 – syyskuu 2005 3837 kpl  
 
Reilu kaksinkertainen kuvien määrä ei
pelkästään johdu uudesta maasta ja uusista 
kummallisista asioista, vaan myös uudesta
kamerasta. Olisi kiva kysyä 30 vuotta sitten
lähetystyöhön lähteneiltä vastaavia lukuja,
siis ajalta ennen digikameroita. Diakuvia
varmaan otettiin sadoittain ensimmäisen
vuoden aikana. Kun katsoo lähettien ottamia
kuvia 70-luvulta, niin kyllä vaan
työtovereiden kaulassa näyttäisi roikkuvan 
valokuvauslaite… 

1-vuotispäivän jälkeiset terveiset täältä Japanista! 

Määrällisesti kuvia on ainakin otettu, mutta mitä tulee tähän tuoreeseen näkökulmaan? Veljeni
kysyi pari viikkoa sitten minulta Skype –internet-puhelun aikana, että mikä hämmästyttää 
japanilaisessa elämänmenossa? Jaa… en heti osannut vastata tuohon kysymykseen. Jäin
miettimään, että olenko jo täysin turtunut tähän elämään vuoden jälkeen? Eikö minua enää 
hämmästytä se, että juniin jonotetaan kiltisti, ruuhkasta huolimatta kaikki ovat täysin hiljaa omiin
maailmoihinsa vetäytyneinä, rullaportaissa seistään oikealla vaikka liikenne on 
vasemmanpuoleista, julkisia roskakoreja ei tunnu löytyvän missään, koulussa läsnäolo on 
tärkeämpää kuin hereillä olo? Välillä kun tuntuu siltä, että tämä vuoden kestänyt kielikoulurutiini
on tylsistyttänyt havainnointikyvyn aivan minimiin. 

Afrikassa vuorikauriita voi nähdä 
luonnossa. Ylempänä oleva kuva on 
kuitenkin otettu Osakan eläintarhasta. Alle 
100m päässä kulkee moottoritie. Kuvasta on 
myös rajattu pois pilvenpiirtäjät. Alemman 
kuvan kukkia kasvoi myös Laurin lapsuuden 
kodin pihalla Etiopiassa. (Natsukashii – ”tuo 
mieleen rakkaita muistoja”) 
 

Miten nämä kuvat liittyvät tähän kirjeeseen?
Kyllä minusta on vielä hauskaa kohdistaa 
kameran linssi pieniin yksityiskohtiin… 



 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kielikoulun puolessavälissä 
Kun kerran kielikoulu on meidän pää-asiallinen toimenkuvamme tällä hetkellä, kirjoitan siis hieman tarkemmin tästä
työtehtävästämme. Elän normaalia kahdeksasta neljään arkirutiinia. Varttia vaille kahdeksan polkaisen pyörällä 
lähimmälle juna-asemalle. Ja puoli viiden aikaan palaan kotiin samalla pyörällä. Mitä sinä aikana tapahtuu? 

YMCA:n kurssitarjonta mahdollistaa neljä 6kk mittaista opiskelujaksoa. Minä aloitin opiskeluni 2. alimmalta tasolta,
joten puolentoista vuoden jälkeen on YMCA:n opiskelupolku käyty loppuun. Nyt, kahden puolivuotiskurssin jälkeen
olen YMCA-kielikoulun korkeimmalla luokkatasolla. Minun pitäisi siis ainakin teoriassa osata japania jo varsin hyvin.
Niin teoriassa… Naapurin kanssa jutellessa kielitaito tuntuu kuitenkin aika heppoiselta. Kirkkokahveillakin osaan vain
puhua tietyn tyyppisistä asioista, mutta heti kun mennään tutun aihepiirin ulkopuolelle, välillä tuntuu kuin
ylitsepääsemätön seinä ympäröisi kielellisen ymmärryksen. 

Koulussa käsittelemme kuitenkin aiheita varsin monipuolisesti, opiskeluaiheet vaihtelevat Pohjois-Korean 
ydinkokeesta japanilaisiin sananlaskuihin. Aamupäivisin käymme läpi oppikirjaa: tekstiä, uutta sanastoa, niissä
esiintyviä kanji-merkkejä, kielioppia, kuunteluharjoituksia. Iltapäivisin on hieman ”vapaampaa”; aiheet liittyvät Japanin
yhteiskuntaan, ajankohtaisiin uutisiin, maailmanhistoriaan, runouteen ja tarinoihin. Välillä tuntuu kuitenkin siltä, että
koulussakaan ei ymmärrä yhtään mitään, varsinkin kun aiheena voi olla asioita, joita ei edes omalla äidinkielellä kovin 
hyvin osaisi selittää. Esimerkiksi: ”Englannin teollisuusvallankumous” tai sellainen abstrakti käsite kuin ”demokratian
perusteet”. Tällä hetkellä ehkä parhaiten tulevaan seurakuntatyöhön valmentaa tarinoiden kertomiskurssi. Kurssi
tähtää siihen, että selitämme kuvin ja oheismateriaalein hyvin yksinkertaisia tarinoita, yksinkertaisin sanoin, helposti
ymmärrettävässä muodossa. Tämä jos joku valmentaa siihen, kun jonain päivänä tulen opettamaan Jeesuksen
ihmekertomuksia pienille (tai vähemmän pienille) japanilaisille. Hengellisen sanaston suppeus, monien Raamatussa
esiintyvien sanojen ymmärtämättömyys – tämä on ehkä suurin tämän hetken haasteeni. Koulu kun valmentaa ihmisiä
ensisijaisesti siihen, että he voivat opiskella japanilaisessa yliopistossa. Varsinaista lähetystyöntekijöille suunnattua
kielikoulua kun ei enää ole. 

Opiskelu jatkuu YMCA:ssa vielä seuraavat puoli vuotta. Sen jälkeisen kieliopiskelun muoto on vielä täysin auki.
Toivoisin, että sinä aikana voisin keskittyä nimenomaan seurakuntatyössä tarvittavaan hengelliseen sanastoon. 

Käyntejä eri seurakunnissa 
Oma kotiseurakuntamme Itami on varsin vireä seurakunta. Masaki-pastorimme aloitti noin kuukausi sitten rippikoulun 
pitämisen seurakunnan 12–13-vuotiaille pojille. Länsi-Japanin ev.lut. kirkolla ei ole virallista rippikoulu-ohjelmaa, joten 
yksittäiset seurakunnat toimivat pitkälti itsenäisesti monissa seurakuntatyöhön liittyvissä asioissa. Myös liturgiassa on
monenlaista käytäntöä, ehtoollistavatkin vaihtelevat eri seurakunnissa: jossain mennään alttarin eteen puolikaareen
seisomaan, jossain ehtoollinen jaetaan penkkeihin, jossain penkkeihin jaettu ehtoollinen nautitaan yhtä aikaa
seurakuntana, toisaalla taas kukin nauttii ehtoollisesta sitä mukaan kun se on hänelle jaettu. Synnintunnustus ja -
päästö eivät välttämättä kuulu osaksi jumalanpalvelusliturgiaa.  

Lokakuun puolessavälissä kävimme taas Awaji-saaren Sumotossa olevassa seurakunnassa. Ensimmäistä kertaa 
rohkaistuin pitämään lyhyen puheen ilman Asako-vaimoni tulkkausta. En sentään saarnaamaan asti uskaltautunut.
Lauloimme yhdessä Asakon kanssa muutamia gospel-henkisiä lauluja, sillä jumalanpalvelus oli erityinen gospel-
jumalanpalvelus, johon oli kutsuttu erityisesti sellaisia ihmisiä, jotka eivät normaalisti jumalanpalveluksiin osallistu. 
Tällä kertaa kävikin niin, että jokunen ”vakiokävijä” ei ollut paikalla, mutta sitten taas pari ”ensikertalaista” oli.
Rukoilemme Awajin seurakunnan työn puolesta. Muistakaa tekin rukouksissanne tätä pientä seurakuntaa, sen jäseniä, 
sekä tietysti Kallioisen Jukkaa ja Helenaa, jotka siellä työtä tekevät. 

Viime sunnuntaina 22.10. oli Shikokun saaren
Ananin seurakunnan työn alkamisen 30-
vuotisjuhlajumalanpalvelus. Ananin kirkko on
keskellä riisipeltoa ja sen katolla oleva risti
loistaa kauas, julistaen omalla tavallaan
Jeesuksen sovitustyön ilosanomaa.
Jumalanpalveluksen jälkeisessä juhlassa
luettiin mm. Ananin kaupunginjohtajalta tullut
virallinen onnittelutervehdys. Juhlassa olivat
myös läsnä vuosien varrella Ananissa työtä
tehneet, nyt Nishinomiyassa olevat Vänskän
Seppo ja Vuokko, sekä Awajissa olevat
Kallioiset. Asakokin on asunut lapsuudessaan
vuodet 1984-1989 Ananissa. 

Ananin seurakunnan kuoro, vasemmalla  
Kooriki-pastori. Hänen vierellään punaisessa mekossa meidän pikku Helen, joka halusi myös esiintyä. 



 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kartta-apua paikannimiin 
Kirjeessä esiintyy paikannimiä, jotka saattavat mennä 
sekaisin. Ohessa yksinkertaistettu kartta, josta voisi olla apua 
paikannimien hahmottamisessa.  
 

- Itamiin on vain 12 kilometriä, mutta autolla matkaan 
menee sunnuntaisin kolmisen varttia 

- Osakan kielikouluun Lauri kulkee junalla 
- Sumoto sijaitsee Awajin saarella, noin tunnin 

automatkan päässä 
- Anan on Shikokun saarella, noin 150 kilometrin 

päässä Nishinomiyasta 
 

- Hiruzeniin on 220 
kilometrin matka 
Nishinomiyasta. 
Japanin merelle on 
sieltä enää 50 km 

- Kesälomaa vietimme 
Nojirissa, vajaan 500 
kilometrin päässä 

 
- Awajin saarelle pääsee 

riippusiltaa pitkin, jonka 
jänneväli on maailman 
pisin – 1991 metriä! 

 
- Tehtävä: sijoita Tokio 

tälle kartalle ☺ ! 

Kotona ja retkellä 
Benjamin ja Helen viettävät omat ”työpäivänsä” 
kotosalla. Benjaminin huomio keskittyy tällä 
hetkellä sanojen lukemiseen ja kirjoittamiseen. 
Iltarutiineihin kuulu se, että luen lapsille ennen 
nukkumaanmenoa ”punaista kirjaa” eli Raamatun 
Ikuisia Kertomuksia. Helen matkii yleensä 
isoveljen temppuja, mutta kiipeilyssä roolit 
vaihtuvat, sillä Helen on uhkarohkea kiipeilijätyttö. 

Viikonloppuisin olemme usein käyneet 
Nishinomiyan pohjoispuolella olevalla Kabuto-
vuorella sijaitsevassa puistossa eväsretkillä. 
Siellä pääsee hetkeksi eroon kaupungin vilinästä 
(kuva oik.). 

Nishinomiya 

Sumoto 

Anan 

Itami

Hiruzen 

Osaka 

Nojiri 

 

Asakon palsta 
Tällä kertaa kirje on muutoin Laurin kirjoittama, 
mutta tässä kirjoittaa Asakokin vähän terveisiä: 
 
Minulla ovat kieliopinnot jatkuneet. Lokakuussa 
alkoi myös kolmen kuukauden intensiivikurssi 
YWCA:lla (Eli NNKY). Se on tosin vain kerran 
viikossa. Joulukuussa häämöttää maailman-
laajuinen japanin kielen tasokoe, johon on ihan 
mielenkiintoista osallistua. Saapa selville, mikä 
on kielitaito virallisesti. 
 
Joulukuun lopussa päättyvät sitten minun 
opintoni ainakin siltä osin, että lastenhoitoetu 
loppuu. Toivottavaa toki on, että pystyisi 
jatkamaan itsenäisesti kielen opiskelua – 
valmiiksi ei tule koskaan! Tammikuusta keskityn 
sitten olemaan kotona lasten kanssa, mutta 
osallistun toki seurakuntien toimintaan. 4- ja 2-
vuotiaitten kanssa ihan kaikki ei tosin ole 
mahdollista. Sen näkee sitten tammikuussa, 
kuinka asiat lähtevät rullaamaan. 
 
Oma työkenttänsä on olla tässä lähiympäristössä 
kristittynä. Keväällä olisi Benjaminin tarkoitus 
aloittaa japanilainen leikkikoulu, jonka kautta 
varmaan saa uusia kontakteja muihin äiteihin. 
Ystävystymisen kautta on yleensä mahdollisuus 
myös jutella hengellisistä asioista. Rukoilen, että 
Jumala voisi johdattaa ja saisin rohkeutta kertoa 
avoimesti evankeliumista.  
 
Ensi vuonna (alkupuolella) on myös 
todennäköistä, että joudumme muuttamaan 
paikkakuntaa. Vielä ei ole tarkkaa tietoa minne. 
Yksi rukousaihe onkin, että osaisimme 
lähettijoukkona tehdä viisaita päätöksiä 
moninaisissa työtä koskevissa asioissa. Aina se 
ei ole helppoa. Onneksi Jumala on meitä 
johdattamassa. 
 
Siunattua loppusyksyä jokaiselle lukijalle! 
 
  

Awaji 

Honshuu 

Shikoku 



 

 

Iloista syksyä toivottaen, 

           

- Nishinomiyan kirkkosalin 
rakennushankkeen puolesta  

- Nishinomiyan, Awajin, Itamin 
seurakuntien puolesta 

- Siunausta lähettien arkeen ja 
työhön täällä Japanissa 

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 

- Ananin seurakunnan 30-vuotisesta 
taipaleesta 

- Hyvin etenevistä kieliopinnoista 

- Terveydestä 

- Että evankeliumi Jeesuksen 
sovitustyöstä tavoittaisi 
mahdollisimman monen 
japanilaisen; erityisesti 
rukoilkaamme M-nimisen rouvan ja 
hänen perheensä puolesta 

- Japanin lähettien yhteisestä 
retriitistä. Kiitos Taivaan Isälle 
myös uusista läheteistä, jotka 
valmistautuvat Japaniin tuloon 
vuoden 2007 aikana. 

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) 

Japanin lähetit syysretriitissä Hiruzenin leirikeskuksessa 2.10.2006. 
Vas: Seppo ja Vuokko Vänskä, Annaliisa Häyrinen (Huovisten lastenhoitaja), Lauri ja Asako, Helena 

Kallioinen, Hanna Hakulinen (sylissä meidän Helen), Jukka Kallioinen, Elina Huovinen (sylissä Alina) Markus 
Hakulinen, Harri Huovinen. Edessä: Teemu ja Noora Hakulinen, meidän Benjamin, Akio Huovinen. 

(Helen)


