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Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje Japanista 
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Kirje 22

Adventtiajan tervehdys Sinulle täältä kovaa 
vauhtia viilenevästä Tokushimasta! Poltto-
öljyllä toimivat lämmittimet/puhaltimet ovat 
olleet jo kohtalaisessa käytössä. Kylminä 
aamuina lämpöasteita on sisällä kymmenen… 
 
Joulu.   Christmas.           (eli kurisumasu). 
Joulua vietämme tänä vuonna varsin suurella 
perhejoukolla. Suomesta tulee Asakon 
pikkuveli Sampo Ella-vaimonsa kanssa. 
Tomio-veli taas tulee Päivi-vaimon sekä 
Elmo- ja Taimi-serkkujen kanssa 
Shanghaista. Lähimmät jouluvieraat ovatkin 
sitten Jorma-vaari ja Lea-mummo sekä 
Sinikka-isosisko Koben kaupungista 
naapurisaaresta. Tällä kertaa on siis Asakon 
perheväkeä edustettuna, mutta saammeko 
ensi vuonna viettää joulua suuremmalla 
Palmujoukolla? 
 
Jeesuksen syntymäjuhla – joulu – on 
seurakunnissa tapahtumarikasta aikaa. Täällä 
joulutapahtumat ovat erinomaisia
mahdollisuuksia saada luotua kontakteja 
ihmisiin, jotka muutoin eivät ehkä kirkkoon 
uskaltaudu.  
 
Japanissa joulun todellinen sanoma on 
monelle aika vieras. Kaupoissa soivat 
joululaulut, loistavat jouluvalot, koristellut 
joulukuuset, joulupukki, joulukakku, joululahjat 
saavat katukuvassa kyllä paljon tilaa. Eräs 
Itä-Tokushiman seurakuntalainen kertoi 
tilanteen kristillisestä leikkikoulusta, jota 
hänen lapsensa käyvät. Äitejä oli pyydetty 
auttamaan jouluvalmisteluissa ja tämä kristitty 
rouva askarteli joulukortteja yhdessä toisen 
äidin kanssa. Tämä toinen äiti pohti 
ääneen, ”Miksiköhän näissä korteissa on 
tämä Jeesus kuvattuna? Ei kai Jeesus nyt 
jouluun mitenkään liity.” Seurakuntalaisemme 
ei aluksi oikein edes ymmärtänyt, että ystävä-
äiti ei todellakaan tiennyt, että joulua 
vietetään nimenomaan Jeesuksen syntymän 
vuoksi. Siinä hän sai sitten todistaa, että kyllä 
Jeesus liittyy joulun viettoon – ja on Jeesus 
itse asiassa koko joulun päähenkilö!  

Joulun odotusta 

 
Osa Tokushiman kristillisen leikkikoulun 
lapsista on aivan tavallisia ei-kristittyjä 
japanilaisia. Buddhalais-shintolaiset perheet 
voivat hyvin laittaa lapsensa kristillisiin 
oppilaitoksiin, sillä kristinuskolla ei ole täällä 
mitenkään epäilyttävä tai huono maine. 
Kristillisissä kouluissa kuultava opetus 
Raamatusta on hieno tilaisuus saada 
Jumalan Sana itämään. Luultavasti tämän 
äidin lapsi itse olisi kyllä tiennyt joulun 
synttärisankarista paremmin kuin äitinsä. 
 
Meillä kun on kolme seurakuntaa 
kierrettävänä, niin tiedossa on kolmin-
kertainen määrä joulutilaisuuksia. Saapa 
nähdä, missä välissä ehdimme viettää joulua 
perheen (ja perhevieraiden) kesken. Näillä 
näkymin ehkä 25. päivä, sillä se on tavallinen 
tiistai-arkipäivä ja seurakuntien tilaisuudet kun 
painottuvat edelliseen viikonloppuun. 
Suomesta tulevia vieraita on pyydetty 
tuomaan mukanaan suomalaista sinappia, 
punajuuripurkkia ja sen sellaista, jotta eiköhän 
ainakin yksi suomalainen jouluateria saada 
aikaiseksi.      (AP)

 ｸﾘｽﾏｽ

Syksyn ruskan väriloistoa Hiruzenissa! 
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Lokakuun alussa vietimme Kansanlähetyksen Japanin 
lähettien yhteistä syysretriittiä Hiruzenin 
leirikeskuksessa. Meitä oli läsnä yhteensä 14 aikuista ja 
8 lasta. Sekä lapsille, että meille vanhemmille retriitti oli 
upea mahdollisuus tavata lähettitovereitamme ja viettää 
aikaa yhdessä toisten suomalaisten kanssa. Riemukkaat 
leikit muiden lasten kanssa olivat varmasti lastemme 
syksyn kohokohta.  

Marraskuun alkupuolella Japan Church Planting Institute 
(church planting eli ”kirkon istuttaminen” on uusien 
seurakuntien perustamista, evankelioimistyötä) järjesti 
kahden vuoden välein pidettävän konferenssinsa kauniin 
Fuji-vuoren lähellä. Laurilla oli Kansanlähetyksen 
edustajana mahdollisuus osallistua yhteensä noin 400 
Japanissa toimivan lähetystyöntekijän, japanilaisten 
pastorin, sekä seurakuntalaisen kanssa tilaisuuteen. 

Myös marraskuussa oli Länsi-Japanin evankelis-
luterilaisen kirkon työntekijöiden vuosikokous Hiruzenin 
leirikeskuksessa. Lähettitoverimme Harri ja Elina 

Huovinen esittivät kokouksessa ensi vuonna alkavan 
musiikkityön suunnitelmia. Vuosikokouksen yhteydessä 
pidettiin kirkon työyhteydessä olevien suomalaisten ja 
norjalaisten lähettien yhteinen tapaaminen. 

Tokushimassa pidetään ensi vuoden toukokuussa 
evankelioimispäivät, jota ovat yhdessä suunnittelemassa 
läänin useat protestanttiset seurakunnat. Kokouksissa 
Laurilla on ollut hieno mahdollisuus tavata läänissä 
toimivien kirkkojen edustajia. Kokoukset ovat olleet 
mielenkiintoisia myös japanilaiseen kokouskulttuuriin 
tutustumisen kannalta.  

Awaji-Shikokun alueen neljän luterilaisen seurakunnan 
työntekijäkokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa. 
Näissä meitä on neljä suomalaista lähettiä sekä kolme 
japanilaista pastoria vaimoineen. Mehän toimimme 
nimenomaan näiden Itä-Tokushiman, Ananin, 
Yoshinogawan ja Awajin seurakuntien yhteislähetteinä. 
Awaji jää tosin hieman paitsioon, sillä seurakunnasta 
vastaavat lähettitoverimme Jukka ja Helena Kallioinen.
           (LP)

Matkoja, kokouksia, verkostoitumista 

Perheen kuulumisia 

Benjaminin japaninkielessä vilahtelee vähän väliä paikalliset 
murreilmaisut, mikä lienee hyvä osoitus kielen aika hyvästä 
hallitsemisesta. Leikkikoulussa hän viihtyy oikein hyvin. Viime viikon 
kohokohta oli yhteinen kouluretki Tokushiman eläintarhaan. 
Leikkikoulussa ei vielä näin lämpimänä aikana käytetä lämmityslaitteita, 
joten varsinkin aamuisin on aika viileää. Tämän takia yritämme itse 
laittaa pojalle riittävästi vaatetta päälle. Yhtenä päivänä Benjamin oli ollut 
sen verran kylmissään, että oli kuulemma pitänyt pipoakin päässä 
lounasaikaan asti! Japanissa on sellainen perinteinen ajattelutapa, että 
mitä vähemmän lapsella on talvisin päällä, sitä terveempiä ja 
karaistuneempia lapsista tulee, eivätkä he tietenkään silloin vilustu. 
Suomalaista ihan hirvittää, kun talvellakin monilla lapsilla on 
sortsit/hameet ja vain lyhyet sukat jalassa. Vauvoillakin saattaa olla koko 
talven jalat paljaana. Benjaminille laitamme kuitenkin jo pitkät kalsarit 
housujen alle, eikä kukaan ole valittanut vielä siitä, ettemme kunnolla 
karaise poikaamme. 

Helen viihtyy vielä kotona, mutta kulkee toki mukanamme monissa 
seurakunnan tilaisuuksissa. Helen on Benjaminin kanssa aloittanut 
pikkulasten englannin piirin, jota pidämme Itä-Tokushiman kirkolla 
yhdessä Laurin kanssa. ”Mai neim is Heren” tulee jo ponnekkaasti, mutta 
nimensä hän jostain syystä lausuu japanilaisittain ärrällä. Vähän taitaa 
mennä sekaisin nämä suomet, japanit ja englannit.  

Yoshinogawan seurakunnan pastori 
Mori siunaamassa lapsia 

Eräänä päivänä katselimme pitkästä aikaa valokuvia Helenin kanssa ja Asako huomasi, että eipäs tyttö enää 
muistanut kaikkia Suomessa olevia sukulaisiaan kuvista. Samoin katselimme kerran DVD-levyltä ohjelmaa Suomesta. 
Lapset katselivat sitä kuin olisivat ensi kertaa nähneet Suomen maisemia ja ilmiöitä. Näin sitä kai sitten itsekin 
olemme me vanhemmat lähetyslapsina kasvaneet. Pitää yrittää pitää korostetusti lapsille ”suomalaista identiteettiä” 
esillä. Tästä syystä ehkä joulun aika on hyvää suomalaisten jouluperinteiden luomisen aikaa. 

Odotamme perheeseemme kolmatta lasta, jonka laskettu aika koittaa helmikuussa, jos Herra suo. Vauva on kasvanut 
hyvin ja liikuskelee jo ahkerasti. Sen verran Asakon olo on jo ”raskautettu”, että hänen on yritettävä ottaa vähän 
rauhallisemmin. Se ei tietysti aina ole niin helppoa, kahden pienen lapsen huushollin ja monien seurakunnan 
tilaisuuksien kanssa.  Suuri osa seurakuntavierailuista onkin suunniteltu tällä hetkellä lähinnä Laurin tehtäviksi.     (AP)
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Lauantaisin pidettävä pikkulasten englannin ryhmä on 3-
6–vuotiaille. Hieman haastavaa on ollut näinkin ison 
ikähaitarin opettaminen. Mukaviahan kaikki lapset ovat 
ja Raamatun kertomusta kuuntelevat aina hyvin 
tarkkaavaisena, mutta olisi ehkä kannattanut rajata 
ikäryhmä vähän tiiviimmäksi. 

Kerran kuussa olevat leivontapiirit ovat osoittautuneet 
suosituiksi. Ensimmäisellä kerralla leivoimme urakalla 
korvapuusteja ja toisella kerralla teimme sämpylöitä ja 
lohikeittoa. Oikein suomalaisella teemalla siis olemme 
lähteneet liikkeelle. Aivan uusia ihmisiä on tullut 
mukaan, kuten mukava naapurin täti sekä muutama äiti 
Benjaminin leikkikoulusta. 

Marraskuussa pidimme Ruska-minikonsertin, jonka 
teemana oli siis Suomi. Esitimme muutamia suomalaisia 
lauluja, näytimme kuvia Suomesta, pidimme Suomi-
aiheisen tietokilpailun jne. Kahvin kanssa nautittiin 
mauste- ja tiikerikakkua. Paikalla on mukava joukko 
väkeä, joka sai kuulla puheen Suomen lipussa 
näkyvästä rististä: ”Mitä se risti oikein tarkoittaa?”  

Lauri on ahkeroinut japaninkielisten saarnojen ja 
raamattuopetusten valmistelussa. Alkavien ryhmien 
ideointi ja suunnittelu on vienyt oman aikansa ja välillä 
väsymys iskee. Yritämme siksi mitoittaa työmme 
voimavarojemme mukaan. Vauvan syntymän jälkeen 
Asako ei varmastikaan pysty olemaan kaikessa mukana, 
joten seurakuntatyö jää pitkälti Laurin harteille. Asako 
siirtyy siis äitiyslomalle tammikuussa, mutta käytännössä 
äitiyslomalainenkin voi toimia lähettinä. Jokainen arjen 
kohtaaminen japanilaisten kanssa on lähetystyötä. 
Rukoilemme, että osaisimme käyttää näitä erilaisia 
kohtaamisia Jumalan haluamalla tavalla.                  (AP)

Syksy lähtikin alkuun päästyämme melkoisella tohinalla 
liikkeelle. Olemme aloittaneet erilaisia ryhmiä kolmessa 
eri seurakunnassa ja tavanneet monia uusia ihmisiä. 
Tämänhetkinen viikko-ohjelmamme on suunnilleen 
seuraavanlainen: 

Su:  Jumalanpalvelukset vuorotellen eri seurakunnissa, 
joissa Laurilla saarna; Kerran kuussa, nuorten 
aikuisten kokoontuminen (Itä-Tokushima) 

Ma:  Vapaapäivä 
Ti:  Vaihtelevasti lähetyksen omia kokouksia, 

tilaisuuksien valmistelua 
Ke:  Kahdesti kuussa joko leivontapiiri tai äiti-lapsi-

raamattupiiri (Itä-Tokushima) 
To: Vuoroviikoin raamattupiirin pito tai aikuisten 

englannin piiri (Yoshinogawa) 
Pe:  Lasten ja aikuisten englannin piirit (Anan) 
La:  Pikkulasten englannin piiri (Itä-Tokushima) 

Kaikissa piireissä on siis Raamatun opetus, mikä tekee 
mm. englannin piirit mielekkäiksi. Eipä sitä kai muuten 
kovin suurta intressiä olisi opettaa suomalaisena 
englantia japanilaisille. Näiden piirien kautta saa paljon 
uusia kontakteja. Ja rukouksemme on tietysti, että 
kylvetty Jumalan Sana jäisi itämään… 

Ensimmäisessä nuorten aikuisten tapaamisessa 
paistelimme pizzaa täällä meillä kotona. Syömisen 
jälkeen kyselimme vähän, miten itse kukin on tullut 
kristityksi. Tähän kysymykseen saa täällä usein varsin 
mielenkiintoisia ja erilaisia vastauksia.  

Eräs nuori mies kertoi näin: ”Kotini on täysin tavallinen 
buddhalainen koti. Ala-asteiässä lähistön kirkolla 
pidettiin pyhäkoulua. Veljeni houkutteli minutkin sinne 
kertomalla, että siellä saa aina välipalaa. Niinpä kävin 
kirkolla säännöllisesti useita vuosia. Raamatun asiat 
tulivat aika tutuiksi ja tärkeiksi. Lukiovaiheessa kuitenkin 
opiskelukiireet veivät aikaa niin, etten juuri enää käynyt 
kirkossa. Jatko-opiskelut veivät Tokushiman yliopisto-
kaupunkiin, ja siellä aloin taas käydä kirkossa, tällä 
kertaa Itä-Tokushiman luterilaisessa kirkossa. Jossain 
vaiheessa päädyin siihen, että nyt on minun aika ottaa 
kaste – ja tässä ollaan! Vuoristorataahan se uskonelämä 
välillä on, mutta päivä kerrallaan armosta käsin.” 

Yksi nuori nainen taas kertoi, näin: ”Minut kastettiin äidin 
ja isosiskon kanssa jo alle kouluikäisenä. Kirkossa 
kävimme ahkerasti ja äiti toimi jopa seurakunnan 
evankelistana. Nyt olen kaksikymppinen. Lapsena kaikki 
oli niin selvää, usko Taivaan Isään oli helppoa. Nyt en 
oikein enää tiedä, uskonko vai enkö…” Se oli riipaiseva 
todistus ja halusimme rohkaista häntä kertomalla, että 
Jumala kyllä pitää sinusta kiinni ja kasteen armo on luja, 
vaikka siltä ei aina tuntuisi.  

Rukoilkaa näidenkin nuorten puolesta, sillä 
japanilaisessa yhteiskunnassa ei ole helppoa olla 
avoimesti kristitty. Ympäristön paineet vievät helposti 
mukanaan ja japanilainen kiireinen elämänrytmi 
vierottaa helposti seurakuntayhteydestä. Sama koskee 
valitettavasti myös varttuneimpia kristittyjä.  

Englanninopetusta ja Raamattua 

Kolmen konfirmoitavan nuoren todistus-
puheenvuorot Yoshinogawan seurakunnassa 
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Siunattua joulua Sinulle toivottaen,                         

        

- Jumalan sana saisi itää 
tapaamiemme japanilaisten 
sydämessä 

- Joulun ajan tilaisuudet voisivat 
rohkaista seurakunnasta 
etääntyneitä kristittyjä takaisin  

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin ja Helen 

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 

- Lähettitovereistamme 

- Jouluvieraamme maailmalta 

- Innokkaista uusista opiskelijoista 
englanninryhmissä 

- Sanoma ihmiseksi syntyneestä 
Jumalasta voisi tavoittaa monia 
uusia japanilaisia 

- Varjelusta Asakon loppuraskauteen 
ja lähestyvään synnytykseen 

- Joulun todellisesta 
päivänsankarista, Jeesuksesta! 

- Japanilaisista työtovereistamme 

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 Pauli Vehko (040-577 8383)

 

(Helen)

Palmut maanantai-
iltapäivää viettämässä

läheisessä huvipuistossa.
Kukat kukkivat vielä

marraskuussa kauniisti.
Taustalla hyvin epä-

japanilainen tuulimylly…
>>>

<<< 
Lumihuippuinen  
Fuji-vuori näkyi  
vain yhtenä päivänä. 
Konferenssin muina 
päivinä vuori oli 
pilvien peitossa. 


