
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palmunen 
Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje  

Marraskuu 2012

Kirje 48

Onnittelut 95-vuotiaalle Suomelle!  
Joulukuu lähestyy kovaa vauhtia ja kohta
onkin Suomen itsenäisyyspäivä. Miten se
näkyy täällä Japanissa? Ei oikeastaan
mitenkään. 6.12. torstaina meillä on
englanninpiirit ihan normaalisti. Isommat
lapset keskustelevat ehkä Kirsti-open johdolla
Suomi-koulussa aiheesta, me ehkä
sytytämme sinivalkoisen kynttilän ja kiitämme
Taivaan Isää itsenäisestä kotimaasta. 

Suurlähetystöstä tuli tänäkin vuonna
kutsukortti Tokioon itsenäisyyspäivän
vastaanotolle ja Kansain Suomi-Japani
yhdistys järjestää itsenäisyyspäivän juhlan
25.11. sunnuntaina Kobessa. Molemmat
tilaisuudet taitavat kuitenkin jäädä meidän
perheeltä väliin. 

Tunnetussa suomalaisessa laulussa
pohditaan, että mitä siitä taakse jääneestä
kotimaasta voisi kertoa kysyjille. Arki-
aamuisin lasten koulumatka kulkee
”lempisillan” yli. Sillan ylitettyämme laulamme
usein samalla sävelmällä omatekoista laulua
”Lempisilta taakse jäi...” Jokaista
ystäväkirjettä kirjoittaessa pohtii myös, että
mitä kaikkea sitä voisi kertoa sinne Suomessa
ja muualla päin maailmaa oleville
ystävillemme. Ettei vaan anna
kiiltokuvamaista vaikutelmaa työstä täällä
seurakunnan keskellä. Mukava olisi saada
palautetta teiltä, että minkälaisia asioita te
meidän haluaisitte kertovan.                     (LP)

Vastoinkäymistä vuorella 
Aina eivät asiat toteudu niin kuin me niitä itse
alun perin suunnittelemme. Henkilökohtaisesti
sain tämän kokea kun kesäloman aikana
olimme miesporukalla vaelluksella Nojiri-
järven vieressä olevalla Kurohime-vuorella.
Vajaan 20 kilometrin vaellusreitti alkoi 1150
metrin korkeudelta huipun ollessa 2053
metrissä. Liukastuin loivassa alarinteessä
korkean heinikon keskellä kulkevalla polulla ja
nyrjäytin nilkkani pahasti. Loput kymmenen
kilometriä nilkutin sitten kipeällä jalalla.
Seuraavana aamuna kävin ortopedin
vastaanotolla: röntgen-kuvassa ei näkyny
murtumaa. Seuraavalla viikolla kävin
varmuudeksi magneettikuvauksessa: ei
murtumaa. Kolmen kuukauden jälkeen kipu
on suurimmalta osalta hävinnyt, mutta kahden

MMaaiisseemmaa  KKuurroohhiimmee--vvuuoorreellttaa
((hheettkkii  eennnneenn lliiuukkaassttuummiissttaa))

viikon päästä
oleva Kobe-
maraton jää
siis minulta
väliin tältä
vuodelta.   (LP)

 

 

 

 

BBeennnniinn,,  
HHeelleenniinn  jjaa  
IIssiinn  lleemmppii--
ssiillttaa  



 

 

PalmunenSivu 2  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... ja seurakunnassa 
Seurakuntamme eräs pahasti dementoitunut A-san on
ollut jo pitkään hoitokodissa. Lähetin hänelle viime
kuussa kirkon 20-vuotisjuhlaesitteen ja yhteiskuvan,
mutta kirje tulikin takaisin. Soitin hoitokotiin, jossa
sanottiin, että hän on jo viime vuoden elokuussa
joutunut sairaalaan flunssan takia. Kas kun aiemmin
tänä vuonna lähettämäni kirjeposti ei tullut takaisin. A-
san täyttäisi tässä kuussa 98 vuotta, joten
todennäköisyys sille, että hän on edelleen hengissä on
varsin pieni. Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja soitti
pyynnöstäni kyseisen kaupungin virastoon, jossa he
ilmoittivat, etteivät voi luovuttaa yksityishenkilön tietoja
ulkopuoliselle. Eräs toinen seurakuntalaisemme tuntee
tämän perheettömän A-sanin kaukaisen sukulaisen,
mutta tämäkään ei tiedä mitä hänelle kuuluu. Hän
sentään pystyy asiaa ehkä selvittämään, että saisimme
asiassa varmuuden. 

Huhun mukaan eräs toinen miespuolinen
seurakuntamme jäsen myös kuoli tänä vuonna. Asiaa
on vaikea varmistaa, sillä miehen yhteystiedot eivät ole
ajan tasalla. Soitin huhun kuultuani siihen
seurakuntaan, jossa tiesin hänen aiemmin käyneen
säännöllisesti. Pappi kertoi, että mies on jatkanut
matkaansa johonkin muualle ja siitäkin on jo jonkin
verran aikaa. Puhelin ei vastaa ja postit tulevat takaisin. 

Yksi eläkeläinen on jäänyt kokonaan pois seurakunnan
toiminnasta. Hän asuu tässä aivan kirkon lähellä ja
häntä kävin autolla jumalanpalveluksiin hakemassa.
Soitin hänelle aina etukäteen varmistaakseni, että hän
jaksaa tulla kirkkoon. Kunnes hän sitten alkuvuodesta
ilmoitti, että ei tarvitse enää soittaa, sillä hän jää
toistaiseksi pois seurakunnan toiminnasta. 

Erään nuoren rouvan miehen vanhemmat suuttuivat
kun perheen kolmivuotias tytär oli sanonut
buddhalaisen kotialttarin edessä ”aamen”. Miehen ja
tämän vanhempiensa kieltämänä rouva ei saa tulla
enää lasten kanssa kirkkoon.  

Tässä siis joitain surullisia tapauksia tämän vuoden
ajalta. Seurakunnan 34 jäsenestä varsin moni on teillä
tietämättömillä. Yhdeksää näistä jäsenistä en ole koko
tänä kahtena vuotena tavannut kertaakaan.             (LP)

Ilon pilkahduksia 
Otsun kotikokoukset ovat tänä vuonna olleet hieman
tauolla johtuen siellä asuvan seurakuntalaisemme
miehen heikosta kunnosta. Mutta sen sijaan aloitimme
täällä Nishinomiyassa kotikokoukset. Kerran kuussa
pidettävissä kotikokouksissa opiskelemme Raamattua
Mailis Janatuisen Ilosanomapiiri-oppaan avulla.
Laulamme virsiä ja välillä keskustelu on varsin vilkasta.
Meitä on kerrallaan paikalla 5-8 henkilöä;
osallistujajoukko on sekalaista, mutta suurin osa heistä
on ei-kristittyjä. Kynnys tulla sisään kirkon ovesta
johonkin seurakunnan tilaisuuteen on varsin korkea,
mutta kun raamattupiiri kokoontuu seurakuntalaisen
kotona, sinne on helpompi tulla.  

Poikkeuksen tähän tekee eräs jo eläkkeellä oleva
mieshenkilö, jonka postiluukkuun jaoimme mainoksen
Sari Blån pianokonsertista. Hän tuli kirkkoon esitteen
perusteella. Hän kertoi olevansa kiinnostunut
raamatusta, joten kutsuin häntä keskiviikkoiltaisin
kirkossa kokoontuvaan raamattupiiriin. Ja hän on siitä
lähtien ollut joka kerta läsnä. 

Toinen ei-kristitty rouva osallistuu paitsi kotikokouksiin,
niin myös torstai-aamun raamattupiiriin kirkolla. Hän
ymmärtää jo varsin selvästi monia kristinuskon
perusasioita, ymmärtää kasteen tärkeyden, mutta
hänen kohdallaan miehen vastustus on edelleen se,
joka estää häntä ajattelematta kastetta omalla
kohdallaan. 

Kielipiireissä on innokas kävijäjoukko. Lapset nauttivat
englanninkielisestä leikkikerhosta ja meitä
lähetystyöntekijöitä ilahduttaa se hartaus, jolla he
kuuntelevat piirin lopussa olevaa raamattuopetusta.
Asakon vetämässä aikuisten englanninpiirissäkin
kävijämäärä on kasvanut voimakkaasti tämän vuoden
aikana.           (LP)

PPiiiirriilleeiikkkkiiää  eennggllaannnniikkssii
KKuuvvaa:: MMiikkaa JJäärrvviinneenn

RRaakkaass JJeeeessuuss,, ssiiuunnaaaa mmeeiittää!!  



 

 

PalmunenSivu 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suomi-koulun opettaja Kirsti 
Kirsti Viitasaari tuli syyskuun lopulla Japaniin vuodeksi
opettamaan lähettien lapsille äidinkieltä. Minähän
tunnen Kirstin jo lapsuudestani Etiopiassa, jossa hän
toimi Suomen Lähetysseuran lähetystyöntekijänä. Nyt
jo eläkkeelle päässyt Kirsti on innolla lähtenyt kokonaan
uudenlaiseen palvelutehtävään. Kirsti asuu vajaan
neljän kilometrin päässä kotoamme ja polkee reippaasti
keskiviikko-iltapäivisin opettamaan Benjaminia ja
Heleniä. Torstaina hän käy Savosen Maunoa
opettamassa Kobessa.  

Perjantaisin hän auttaa HAT-Koben seurakunnan
suomipiireissä opettamalla toista ryhmää. Sunnuntaisin
hän sitten kiertää kolmessa seurakunnassa, joissa on
Kansanlähetyksen lähettejä. On ollut todella
rohkaisevaa nähdä, miten ennakkoluulottomasti hän on
lähtenyt lähetystyöhön ihan vieraaseen maahan.     (LP)

Lähettien yhteinen retriitti 
Lokakuun lopulla pidimme yhteisen syysretriitin Awajin
saarella, johon osallistuivat kaikki Kansanlähetyksen
lähetit. Vuoden 2009 kesällä Japanissa oli hetkellisesti
13 aikuista ja 9 lasta. Nyt meitä on enää 7 aikuista ja 9
lasta. Kaksi perhettähän jäi yllättäen Suomeen jo yhden
työkauden jälkeen ja moni kokenut lähetti on jäänyt
eläkkeelle. 

Retriittiin osallistuivat lähettien lisäksi Donkki-lehden
toimitussihteeri Mika Järvinen vaimonsa Lauran kanssa.
Laura oli täällä aiemmin vuoden ajan kv-linjan kautta
Nummeloiden lastenhoitajana toimien samalla myös
Nishinomiyan seurakunnan yhden suomipiirin
opettajana. Mikan kuvasi vajaan kolmen viikon aikana
av-materiaalia Japanin lähetystyöstä. Innolla
odotamme, että minkälaisia videoita ja kuvia täältä
työalueelta sinne Suomeen saadaan näytille.           (LP)

SSeeuurraakkuunnnnaann  hhaauuttaa  OOttssuussssaa
KKuuvvaa::  KKiirrssttii  VViiiittaassaaaarrii

LLaappsseett  KKiirrssttii--ooppeeaa  vvaassttaassssaa  lleennttookkeennttäällllää

Erityistilaisuuksia seurakunnassa 
Lokakuussa meillä oli harvinainen tilaisuus pitää
kirkossamme pianokonsertti. Suomesta vajaan parin
viikon kiertueelle tulleen Sari Blån ohjelmassa oli
suomalaista pianomusiikkia. Konsertin managerina ja
myös yhdessä nelikätisessä kappaleessa esiintyi
Kaarina Savonen.  

Perinteisesti olemme käyneet pyhäinpäivän
jumalanpalveluksen jälkeen Kyoton lähellä Otsussa
sijaitsevalla haudalla pitämässä hartaushetkeä. Tänä
vuonna menimme poikkeuksellisesti tiistai-aamuna
hartautta pitämään. Lapset olivat kukin tahoillaan
koulussa, joten pääsimme Asakon kanssa molemmat
lähtemään. Mukana oli lisäksi Kirsti Viitasaari, sekä
kolme seurakuntamme naista.  

Biwa-järven rannalla olevan Otsun seurakuntahan
liitettiin Nishinomiyan seurakuntaan vuonna 2007.

Yhdistymisen myötä jäsenmäärä kasvoi kertaheitolla 6
henkilöllä. Samassa yhteydessä seurakunta sai
otsulaisilta heidän omaa kirkkoa varten säästämänsä
varat, sekä hautapaikan.  

Marraskuun 11. päivänä vietettiin jumalanpalveluksen
yhteydessä lasten siunaushetkeä. Japanissa 7-, 5-, ja
3-vuotiaat lapset viedään shinto-temppeliiin
siunattavaksi marraskuun puolenvälin tienoilla.
Kristilliset kirkot haluavat tarjota perheiden tueksi
vastaavaa seremoniaa, joten myös seurakunnissa
järjestetään marraskuussa juhlia, joissa rukoillaan
lapsille erityistä Jumalan varjelusta ja siunausta.  

Meilläkin lapset tulivat yksi kerrallaan alttarille siunausta
vastaanottamaan. Tilaisuudessa otettiin valokuva
kustakin lapsesta erikseen, joten siitä jää perheille
mukava muisto.         (LP)
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Jumalan siunausta sinulle toivottaen, 

        

- Nishinomiyan seurakunnan jäsenet

- Tulevat joulun erityistapahtumat 

- Kansanlähetyksen talouden 
tasapainottamishaasteet 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen 

 ja Aimi 

PALMU 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Lapsista jotka käyvät innokkaasti 
seurakunnan tilaisuuksissa 

- Perheenjäsenistä, ystävistä ja 
lähettäjistä, jotka meitä muistavat 
niin monin tavoin 

- Uskovien yhteydestä  

- Varjelusta lapsille koulutiellä 

- Voimia ja viisautta työntekoon, 
kärsivällisyyttä ja rakkautta 
ihmisten kohtaamiseen, iloa ja 
rauhaa Herrassa! 

- Mahdollisuudesta kokoontua 
yhdessä muiden lähettien kanssa 
retriittiin marraskuussa 

- Etsijöistä, jotka käyvät kirkossa 

- Ilosanomasta, jota kannattaa viedä 
eteenpäin Japanissakin 

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:
Vappu	ja	Jouni	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: 

 
 

Huoli lähetyksestä 
Lähetysjärjestömme Kansanlähetys on taloudellisesti vaikeassa
tilanteessa. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä liittohallitus antoi
kesällä lähetysjohtajalle valtuudet valmistella ja toteuttaa kaikki
henkilöstöä ja toimintaa koskevat toimenpiteet, joilla voidaan
pienentää tulevaa alijäämää. Syyskuussa käynnistyivät
yhteistoimintaneuvottelut, jonka tavoitteena on toiminnan ja
henkilöstömäärän pysyvä sopeuttaminen talouden
tasapainottamiseksi. Neuvottelut on nyt saatu päätökseen.
Seuraavaksi esimiehet käyvät neuvotteluja niiden työntekijöiden
kanssa, joiden työhön ja toimenkuvaan mahdollisilla toimenpiteillä on
vaikutuksia. Neuvottelujen alkuvaiheen alustavan arvion mukainen
vähennystarve on 20 henkilötyövuotta. 

Miten tämä kaikki tulee vaikuttamaan 
esimerkiksi Japanissa tehtävään  
lähetystyöhön, emme osaa vielä  
arvioida, mutta muistathan  
Kansanlähetystä rukouksessa.  
Rukoustuen lisäksi lähetys tarvitsee  
myös taloudellista tukea.  

PPaallmmuunn  ppeerrhhee  llookkaakkuuuussssaa  22001122
KKuuvvaa::  KKaaaarriinnaa SSaavvoonneenn


