
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palmunen Maaliskuu 2009
Kirje 30

nähdä niitä, joita Jumalan Sana on saanut 
vahvistaa ja niin iloissaan ja suruissaan
elävät Jumalan armosta, seurakunnassa
monin tavoin vastuuta kantaen.  
 
Seurakunta ei ole mikään tavallinen 
harrastuskerho, vaan Jumalan perheväen 
koti, jossa jokainen saa olla oma itsensä, 
jossa uskalletaan rohkeasti ilmaista
mielipiteitä ja tunteita. Jokainen on yhtä 
arvokas, sillä jokainen on Jumalan lapsi –
armahdettu syntinen Jeesuksen tähden. 
Seurakunnassa Jumalan Henki vaikuttaa
Sanansa kautta.  
 
Tätä kaikkea olemme saaneet täällä tänä 
aikana kokea, mutta myös rajut taistelut ovat 
arkipäivää. Vihollinen tekee kaikkensa, että 
kristityt (lähetitkin!) riitelisivät ja/tai
vieraantuisivat seurakunnasta, että kristityt
perheet hajoaisivat tai että kirkkoon olisi
ensikertalaisen vaikea tulla.  
 
Kaiken taistelun keskellä on turvallinen olo, 
sillä Jumala on luvannut olla kanssamme ja 
huolehtia lapsistaan. Vaikka joskus tuntee 
avuttomuutta, on meillä Jumalan 
lupaus: ”…Minä saan avun Herralta, häneltä, 
joka on luonut taivaan ja maan.” Ei siis 
mikään ihan turha taho.  

(AP)

Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje Japanista 

Minä kohotan katseeni vuoria kohti. 
Mistä saisin avun? Minä saan avun 

Herralta, häneltä, joka on luonut 
taivaan ja maan. (Ps. 121:1-2)

Terveisiä Japanin vuorilta! 
 
Kevät tekee hiljalleen tuloaan, 
puutarhassamme alkavat taas rikkaruohot 
vihertää, tosin myös narsisseja ja muita 
kukkiakin näyttää putkahtavan sieltä täältä. 
Sakuroiden kukinta on juuri alkamassa. 
Vuoren rinteitä näkee jo hauskojen vaaleiden 
pehkojen täplittävän – vuorisakuroita.  
 
Alkuvuosi on sujunut tasaisesti tutulla 
rytmillä, johon kuuluvat viikoittaiset
jumalanpalvelukset, englannin piirit, 
raamattuopetukset, leivontapiirit jne. 
Pikkuhiljaa ovat seurakuntalaiset 
havahtuneet siihen, että olemme täällä 
Tokushimassa enää muutaman kuukauden 
ajan. Monet toivovat, että työmme voisi vielä 
jatkua.  
 
Itse olemme joutuneet pohtimaan 
aloittamiemme työmuotojen jatkoa meidän 
poistuttuamme. Moni piiri joudutaan 
lopettamaan, sillä pastoreilla ei useinkaan ole 
resursseja niitä jatkaa. Pieni toive meillä on 
ollut, että seurakunnan keskeltä nousisi 
vastuunkantajia, joilla olisi intoa jatkaa 
vaikkapa leivontapiirejä, jotka ovat olleet 
hyviä tavoittavan työn muotoja.  
 
Tavoittavan työn lisäksi olemme kokeneet 
tärkeäksi tukea sitä, että seurakunnan 
kristityt voisivat kasvaa uskossaan. Onkin ilo 
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Yhteistyö eri kirkkojen välillä Tokushiman läänissä on varsin 
mittavaa. Tammi- ja toukokuussa on kirkkojen työntekijöiden 
yhteinen vuosikokous. Tällä kertaa osallistujia oli 24 henkilöä, 
lisäksi 15 työntekijää oli ilmoittanut poissaolostaan ja välitti 
terveisiä. Aktiivitoiminnassa on mukana siis lähes 40 kirkkoa. 
 
Käytännössä yhteistyö näkyy vuosittain joulukuussa 
järjestettävässä yhteiskristillisessä ”Kansalaisten Joulujuhla” -
tilaisuudessa. Joka kolmas vuosi (viimeksi siis vuonna 2008)
järjestetään kaksipäiväiset evankelioimispäivät, johon kutsutaan 
tunnettu evankelista vieraaksi. Tällä hetkellä pohditaan sitä, millä 
tavalla Tokushiman läänin kirkot voisivat osallistua vuonna 2010 
järjestettävään Kansai Franklin Graham Festivaaliin (Franklin on 
Billy Grahamin poika). 
 
Lisäksi maaliskuun alussa vietettiin Maailman rukouspäivää.
Tokushimassa tilaisuus järjestettiin anglikaanikirkon tiloissa.
Tämän vuoden teema oli: “Kristuksessa on monta jäsentä, mutta 
vain yksi ruumis.” Jumalanpalveluksen oli valmistanut Papua-
Uuden-Guinean Maailman rukouspäivän toimikunta. Käykääpäs 
katsomassa NNKY-liiton kotisivuilta www.ywca.fi minkälainen 
ohjelma oli 2009 vuoden tilaisuudessa. Olettaisin, että 
suomenkielinen ohjelma on ehkä japaninkielistä helpompi lukea.

(LP)

Yhteistä työtä Tokushiman läänissä 

Mitä kuuluu Palmun lapsille? 
Helmikuun alussa täytti Aimi vuoden. Nyt hän jo juoksentelee joka paikassa ja 
sanoo muutamia sanoja. Useimmiten ”KATO!”, osoittaen pienellä 
etusormellaan mielenkiinnon kohdetta. 1-vuotias on suloinen pieni 
tutkimusmatkailija – maailma on täynnä ihmeitä. Oo... ja ne portilla suljetut 
portaat, niihin kun pääsisi kiipeämään... 
 
Helenille valkeni eränä päivänä se suuri tosiasia, että hän on syntynyt 
HämeenLINNASSA. Se tarkoittaa tietysti sitä, että hän on aito ja oikea 
prinsessa, sillä vain prinsessat syntyvät linnassa. Hän valmistautuu innolla 
alkavaan leikkikouluun. Hän puhuu jo varsin sujuvasti paikallista awa-murretta, 
joten eiköhän tyttö hyvin sulaudu muiden joukkoon. 
 
Benjamin ”valmistui” leikkikoulusta ja sai komean todistuksen rehtorilta. 
Perheet olivat seuraamassa kaikki mustissa puvuissaan, äideillä kukka 

>>
Aimi täytti yksi vuotta, 

kiehtova kynttilä 
kakussat

<< 
Helen ja leikkikoulun piha 

\\ 
Benjamin ja oma opettaja 
lopputodistuksen kera 

rinnassa. Huhtikuun alussa alkaa sitten 
oikea koulu, koulupuku on hankittu ja monet 
muut varusteet nimikointeineen. Taitaa 
Bennikin ihan innolla odottaa uutta vaihetta 
elämässään.                                           (AP)
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Helmikuun lopussa meillä oli hieno mahdollisuus käydä 
Japanin eteläisellä pääsaarella, Kyushussa. Meidät oli 
sinne kutsunut Fukuokassa olevat Sley:n lähetit, 
Paulasaaret. Oli mielenkiintoista tutustua heidän 
työhönsä siellä ja osallistua jumalanpalvelukseen, jossa 
Lauri saarnasi.   
 
Meitä oli pitkään kiinnostanut käydä myös Nagasakin 
kaupungissa, jolla on pitkä kristillinen historia. Sinne 
saapuivat ensimmäiset lähetyssaarnaajat 1500-luvulla ja 
kristillinen sanoma sai hetken levitä, kunnes rajut vainot 
pysäyttivät sen. Kävimme tutustumassa 26 marttyyrin 
muistomerkkiin ja museoon. Nämä kristityt, joista nuorin 
vain 12-vuotias, ristiinnaulittiin ko. kukkulalla helmikuussa 
1597. Japanissa ei enää tällaista tapahdu, ja mekin 
saamme täällä vapaasti julistaa evankeliumia. Ei voinut 
kuitenkaan olla ajattelematta sitä, että eri puolilla 
maailmaa kristittyjen vainot ovat täyttä totta tänäkin 
päivänä.  
 
Sydäntä riipaiseva oli nähdä pienen Kyllikki-tytön hauta, 
jota kävimme katsomassa Nagasakin historiallisella 
hautausmaalla. Hänen vanhempansa olivat ensimmäiset 
suomalaiset lähetystyötekijät Japanissa v. 1900. Vajaa 2-
vuotias lapsi menehtyi pian sairauteen. Voi vain kuvitella 
vanhempien surun keskellä vierasta maata ja kulttuuria. 
Kolmas kohde Nagasakissa oli Atomipommi-museo 
Rauhan puistoineen. Taisivat nämä Nagasakin kohteet 
olla vähän turhan synkkiä lapsia ajatelleen. 
Loppumatkasta näimme savuavia tulivuoria sekä 
pääsimme aitoon kuumaan lähteeseen kylpemäänkin 
Beppun kylpyläkaupungissa.  
 
Mennessä ajoimme koko matkan pikateitä pitkin, mutta 
paluumatkalla tulimme Kyushun saarelta Shikokun 
saarelle lautalla. Shikokun saarelta pääsee muille saarille 
siis pitkiä siltoja pitkin, tai sitten autolautalla. Reissun 
aikana saimme nähdä kauniita vuori- ja merimaisemia. 

(AP)

Kyushun matka 
26 marttyyrin 
muistomerkki.  
 
Siihen liittyvässä 
museossa oli 
esillä mm. 
kylttejä, joissa 
luvataan palkkio 
kiinni saadusta 
kristitystä. 
Kiristinusko oli 
kielletty toista 
sataa vuotta, 
mutta silti pieni 
joukko säilytti 
uskonsa ollen  
”piilokristittyinä.” 

Nagasakin 
komea katolinen 
katedraali 
tuhoutui täysin 
atomipommin 
pudottua – tässä 
jäljelle jäänyt 
osa.  
 
Kävimme 
katsomassa 
myös uudestaan 
rakennettua 
kirkkoa.   
 

<< Pienen Kyllikin hauta 

Jumalanpalvelus Fukuokassa 
Sley:llä on jo yli satavuotinen historia 
Japanin lähetystyössä 

Atomipommi-museo Nagasakissa
Pommi tappoi n. 70 000 henkeä.  
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Aurinkoisia kevätpäiviä sinulle toivottaen! 
 

                                        (Aimi) 

- Lähettien vuosikokous ja retriitti 
Hiruzenissa. Vuosikokouksessa 
valitaan mm. uusi johtokunta 
seuraavaksi 3 vuodeksi. 

- Arkkipiispan ja seurueen vierailu 
pääsiäisen aikaan työpisteissämme

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen ja Aimi 

PALMU 

POSTIOSOITE: 
3-9-14  

Minami-Okinosu,  
Tokushima-shi, 

 770-0874 JAPAN 
 

PUHELINNUMERO: 
+81-88-664-2746 

 
TEKSTIVIESTIT: 

+81-90-8525-1906 
 

SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

INTERNET-SIVUT: 
http://www.palmu.st/ 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Mielenkiintoinen matkamme 
Kyushun saarella 

- Olemme viihtyneet hyvin 
Tokushimassa. 
 

Työtämme Japanissa voit tukea nimikkoseurakuntiemme Alavan, Kalevan, Karttulan, Kirkkonummen, Loviisan, Meilahden, Männistön ja Nilsiän 
kautta. Taloudellisen tuen työllemme voit myös kanavoida Helsingin Kansanlähetyksen, 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 Pauli Vehko (040-577 8383) 

Tässä vaiheessa tiedossa olevia ohjelmia heinä-marraskuulle.  
 

Heinäkuu 
04.07. Tulo Suomeen 
08.07.-13.07. Avioliittoleiri Kalajoella 
19.07. Tulojuhla Karttulan seurakunnassa 
27.07.-31.07. Lähetyskurssi II 
 

Elokuu 
02.08. Nuorten Kesä 
09.08.-11.08. Lähettipäivät 
* Benjamin aloittaa Ryttylän alakoulun 
 

Syyskuu 
* Laurilla alkaa palkaton opintovapaa 
06.09. Tulojuhla Kalevan seurakunnassa 
20.09. Tulojuhla Loviisan seurakunnassa 
27.09. Tulojuhla Nilsiän seurakunnassa 
 

Lokakuu 
* Asakolla alkaa hoitovapaa  
11.11. Tulojuhla Kirkkonummen seurakunnassa 
23.11.-25.11. Kotoutumisseminaari 
 

Marraskuu 
08.11. Tulojuhla Alavan seurakunnassa 

- Pohjois-Savosta kolme ”äijää” 
piristivät vierailullaan meitä – 
kiitokset heidän työpanoksestaan 
HAT-Koben kirkon remontissa! 

- Pikku hiljaa pitäisi ryhtyä 
pakkauspuuhiin – voimia ja intoa…

- Parin kuukauden kuluttua päättyvät 
piirit – vielä olisi mahdollisuus 
kylvää Sanaa!  

Perhepotretti kotiportilla >>
itselaukaisimella kuvattuna


