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Palmunen 
 Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje          Tammikuu 2016  -  Kirje 61 

Alkanut vuosi on ollut perin erikoinen. 
Tammikuun ensimmäisellä viikolla 
huomasimme, että saaren puistossa 
ensimmäiset ume-puut (Japaninaprikoosi) 
alkavat jo kukkia. Kuitenkin viime viikolla on 
Japaniin iskenyt oikein kylmä aalto, jonka 
seurauksena Japanin eteläisimmillä Okinawan 
subtrooppisen ilmaston saarilla on satanut 
ensimmäistä kertaa (kirjatussa) historiassa 
lunta. Tälläkin hetkellä Koben kaupungissa on 
lämpötila reilusti pakkasen puolella. 
 
Olimme sopineet viime viikonlopuksi saarna- 
ja luentomatkan Japaninmeren rannalle 
Yonagon kaupunkiin, joka sijaitsee noin 250 
kilometriä koilliseen täältä Koben kodistamme. 
Kuinka ollakaan, juuri tälle viikonlopulle 
ennustettiin ennätyskylmää ja myös pahoja 
lumisateita. Ei sitten muuta kun kaivamaan 
varastosta sinne jätettyjä lumiketjuja ja 
valmistautua tulevaan matkaan pienellä 
jännityksellä. 
 
Japanin moottoritiet ovat suurimmalta osaltaan 
maksullisia ja tiesimme, että matkan varrella 
olisi tietty tieosuus, jolla pitää mahdollisesti olla 
talvirenkaat alla. Mutta koska autossamme on 
vain kesärenkaat ja koska yhtä matkaa varten 
emme raaskineet ostaa talvirenkaita, niin 
lähdimme reissuun lumiketjut peräkontissa. 
 
Kun matkaa oli jäljellä enää noin 60 kilometriä, 
oli erään tunnelin jälkeen pikatielle rakennettu 
 

pysäytyspiste, jossa tarkistettiin kaikkien 
autojen renkaat. Kesärenkailla ajavat ohjattiin 
asentamaan lumiketjuja, talvirenkailla ajavat 
pääsivät jatkamaan matkaansa. Lumiketjuilla 
ei saa ajaa kuin 50km/h vauhdilla, joten ajaa 
köröttelimme loppumatkan osin kuivalla ja osin 
lumisella tiellä. Yövyimme Norjan luterilaisen 
lähetysliiton lähettämän lähettiperheen kotona 
ja kävimme iltakävelyllä ihailemassa 
Japaninmeren kuohuvia aaltoja. 
 
Sunnuntaina pääsimme osallistumaan 
alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 
Yonagon seurakunnan vauhdikkaaseen 
kahden tunnin pyhäkouluun, Laurilla oli 
jumalanpalvelussaarna ja iltapäivällä luento 
uskontunnustuksesta. Länsi-Japanin ev.lut. 
kirkon nykyinen presidentti toimii seurakunnan 
pastorina ja oli oikein rohkaisevaa nähdä 
kirkko, jossa oli paljon lapsia ja nuoria mukana 
toiminnassa. Vietimme myös yhteisen aterian 
seurakuntalaisten kanssa, jossa oli hauskaa 
ohjelmaa. 
 
Varsinaisesti lumiketjut tulivat tarpeeseen 
vasta paluumatkalla. Köröttelimme myräkän 
keskellä letkassa pikatietä eteenpäin ja 
seurasimme navigaattorista sekä tieyhtiön 
kotisivuilta tilannetta ja vihdoin 100 kilometrin 
köröttelyn jälkeen saatoimme poistaa 
lumiketjut auton etupyöristä.                      (LP) 
 
 
 

Suomen evankelisluterilainen Kansanlähetys                www.sekl.fi        

  

Lumivaroitus! Pikatien nopeusrajoitus 50km/h  
Harvinaiset lumi- ja pakkasterveiset  
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 Iloiset joulujuhlat HAT-Kobessa 
 
HAT-Koben joulujumalanpalvelus pidettiin 20.12. 
sunnuntaina. Sen yhteydessä eräs nuori nainen sai 
kasteen ja liittyi sen kautta Jumalan perheväkeen tullen 
yhdeksi Taivaan perilliseksi. 23.12. kansallisena 
vapaapäivänä seurakunnassa vietettiin joulujuhlaa. 
Asako osallistui lähes jokaiseen ohjelmanumeroon, 
soittamalla tai laulamalla tai muuten vain esiintymällä. 
Lapset kunnostautuivat joulukuvaelman rooleissa: 
Benjamin oli Herodes, Helen itämaan tietäjä ja Aimi 
esiintyi paimenena.                                                        (LP) 

Iloiset joulujuhlat Seishinissä 
 
Myös Seishinin seurakunnassa vietettiin 
joulujumalanpalvelusta neljäntenä adventtisunnuntaina. 
Laurilla oli jumalanpalveluksessa saarna ja 
vapaaehtoisista seurakuntalaisista ja heidän ystävistään 
oli koottu kuoro, joka oli harjoitellut Halleluja-koraalia 
syyskuusta lähtien. HAT-Koben joulujuhlan päätyttyä 
kävimme vielä Seishinin seurakunnan iltatilaisuudessa. 
YouTubessa on video Halleluja-kuoron esityksestä, joten 
käykääpäs katsomassa: https://youtu.be/2YqcQmZ3C6w  
linkistä löytyvä video.                                                     (LP) 
 
 

Umepuu (Japaninaprikoosi) kukkii ennen sakuroita. (Kuvattu 8.1.2016)  Lumiketjujen avulla kesärenkaista tulee talvirenkaat.  
Autonavigaattori ker too millä tieosuudella on voimassa talvirengaspakko.  

HAT-Koben seurakunnan joulujuhla 23.12.2015  Seishinin seurakunnan Halleluja-kuoro 20.12.2015 
(kuvakaappaus Youtube-videosta)  

Väliaikaisesti useamman seurakunnan lähettinä 
 
Kuten olette voineet seurata viime vuoden kirjeistämme, niin olemme toimineet useamman seurakunnan työntekijöinä 
heinäkuusta lähtien. Asako palvelee HAT-Koben seurakunnassa, jonka pappina työskentelee lähettikollegamme Arni 
Hukari. Lisäksi siellä on myös eläkkeellä oleva japanilainen pastori avustamassa. Lauri taas palvelee Seishinin ja 
Midorigaokan seurakunnissa, joissa molemmissa toimivat pastorit ovat jo virallisesti siirtyneet eläkkeelle. Kyseessä 
oli väliaikaisratkaisu, joka toteutettiin siksi aikaa, että saamme lähetyksenä tehtyä tarvittavat sijoituspäätökset, jotka 
neuvoteltiin yhdessä Länsi-Japanin ev.lut. kirkon johdon kanssa. Taustalla oli myös tilanne, jossa yksi lähettiperhe ei 
voinutkaan terveydellisistä syistä johtuen palata Japaniin. Monen monet neuvottelut on nyt pidetty ja päätökset tehty. 
Kirkkohallituksen tammikuun kokouksen jälkeen sijoitukset ovat nyt julkisia, joten niistä voi vihdoin puhua vapaasti. 
Huhtikuusta 2016 lähtien meidän Palmujen yhteiselle vastuulle tulee Etelä-Nishinomiyan ev.lut. seurakunta.      (LP) 
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 Mukavia vieraita Suomesta 
 
Laurin veli Jouni, sekä hänen vaimonsa Vappu, sekä 
kolme lasta tulivat vierailulle Japaniin 24.12. Kuopion 
Palmut toimivat lähettisihteereinämme Pohjois-Savon 
Kansanlähetyksen alueelle, joten vierailu oli heille myös 
Japanissa tehtävään lähetystyöhön tutustumisen 
mielessä avartava. Toivottavasti tätä kautta informaatio ja 
kuvaus lähetystyöstä kulkee eteenpäin siellä Suomessa. 
 
Ennen kaikkea vierailu oli meille perheenä tärkeä. 
Sukulaisten tapaaminen täällä Japanissa on varsin 
harvinaista herkkua. Lapsille mahdollisuus viettää aikaa 
serkkujen kanssa oli iso ilo. 
 
Kuljimme yhdessä lähialueen nähtävyyksiä katsomassa, 
sekä tutustutimme Japanin herkulliseen makumaailmaan. 
Luonnollisesti vieraat pääsivät osallistumaan varsin 
moneen seurakunnan tapahtumaan vierailun aikana.                                                          
(LP) 

Serkukset Kioton kultaisen paviljongin edustalla  

Hello Kitty lienee yksi tunnetuimmista japanilaisista piirroshahmoista  

Kirkon presidentti on vaihtumassa myös huhtikuussa 
 
Tällä hetkellä Länsi-Japanin ev.lut. kirkon presidenttinä toimii pastori Hideki Matsumura. Hänet valittiin ensimmäisen 
kerran presidentiksi vuonna 2012. Ensimmäisen toimikauden jälkeen hänet valittiin toiselle kaksivuotiskaudelle, joka 
päättyy tämän vuoden maaliskuussa. Tämän neljän vuoden aikana hän siis toimii paitsi oman seurakuntansa 
pastorina, niin myös koko kirkon presidenttinä. Järjestelmä on varsin suuri rasite sille seurakunnalle, jonka työntekijä 
on valittu kirkkohallitukseen. Tästä johtuen Yonagon seurakunta ja sen pastori odottavat jo innolla seuraavan 
presidentin valintaa. Kirkkojärjestyksen mukaisesti presidentin toimikausien pituus on maksimissaan 2+2 vuotta, eli 
Matsumura-sensein vastuut päättyvät seuraavaan vuosikokoukseen. Rukoilettehan johdatusta tuleviin vaaleihin! (LP) 

 Monenlaista muuta 
 
Joulukuussa Lauri toimi Kansain alueen suomenkielisen 
jumalanpalveluksen liturgina ja saarnamiehenä. Tämä 
Kansain alueen suomalaistyö tuli myös vastuullemme 
tämän vuoden alusta lähtien. Laurille on tähän liittyen 
luvassa erään suomalais-japanilaisen pariskunnan 
avioliiton siunaaminen Himejissä keväällä. 
 
Asako lupautui auttamaan Aotanissa sijaitsevan 
kristillisen leikkikoulun Aobaenin äiti-lapsi piirissä 
pitämällä muutaman leivontapiirin. Tilaisuuksissa tehdään 
yhdessä ruokaa ja tutkitaan samalla vähän Sanaa. 
Samanlaisia leivontapiirejä Asako pitää myös HAT-Koben 
seurakunnassa. 
 
Olemme tutustuneet myös alueen muihin lähetteihin. 
Lauri on jonkin verran mukana Canadian Academyssa 
tapahtuvassa nuorten kristillisessä toiminnassa, 
osallistumme säännöllisesti alueen lähettien yhteisiin 
kokoontumisiin Kansain Missionary Fellowshipiin, jossa 
olemme tutustuneet myös muun maalaisiin 
lähettitovereihin.                                                           (LP) 
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Hyvää uutta vuotta, rukoussillalla tavataan! 

 

- Seurakuntien ja lähetyksemme 
kevään vuosikokoukset 

- Varjelusta ja voimia muuttoihin ja 
tehtävämuutoksiin. 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen 

 ja Aimi 
PALMU 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa! 
www.palmu.st 

- Ilahduttavista joulutilaisuuksista ja 
kasteesta HAT-Koben 
seurakunnassa 

- Laurin veljen Jounin ja hänen 
perheensä vierailusta tänne 
Japaniin jouluna. 

- Uudet vastuuhenkilöt Suomessa: 
Kansanlähetys on kutsunut 
kirkkoherra Teijo Peltolan 
apulaislähetysjohtajan tehtävään 
1.5.2016 alkaen. 

- Mahdollisuudesta kokea lunta ja 
pakkasta myös täällä Japanissa! 

- LJELK-presidentti Matsumurasta 
ja hänen seurakunnastaan. 

- Mahdollisuuksista palvella siellä, 
missä meitä eniten tarvitaan. 

Työtämme	 Japanissa	 voit	 tukea	 nimikkoseurakuntiemme	 Alavan,	 Järvi-Kuopion,	 Kallaveden,	 Kirkkonummen,	 Loviisan,	 Meilahden,	
Männistön	 ja	 Tampereen	 Tuomiokirkkoseurakunnan	 kautta.	 Taloudellisen	 tuen	 lähetystyölle 	 voit	 myös	 kanavoida	 Helsingin	
Kansanlähetyksen:	FI33	8000	1001	5582	47	(keräyslupa	2020/2013/5473),	Hämeen	Kansanlähetyksen:	FI71	5730	0820	0457	02	
(keräyslupa:	 2020/2013/4884),	 Pohjois-Savon	 Kansanlähetyksen:	 FI09	 1078	 3000	 2019	 38	 (keräyslupa	 5740/0009/2015)	 tai	
Uudenmaan	 Kansanlähetyksen	 kautta:	 FI48	 8000	 1501	 4822	 03	 (keräyslupa	 POL-2014-13961).	 Viitenumero:	 22703	 tai	 sitten	
viestiksi	”Palmut	sekä	kotiseurakuntasi	nimi”	(kirkon	lähetyskannatustilastoa	varten).	Lähettisihteerimme	Helsingissä: 	Terhi	ja	Henri	
Halminen	(040-764	7060)	ja	Pohjois-Savossa:	Jouni	ja	Vappu	Palmu	(050-405	9762)	ja	Uudellamaalla	Pauli	Vehko	(040-577	8383)	

 

POSTIOSOITE: 
(20.6.2016 ASTI) 
1-10-101-3906  

Koyo-cho Naka, 
Higashinada-ku, 

658-0032 Kobe-shi,  
JAPAN 
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Lauri: +81-80-3859-3769 
Asako: +81-90-6413-7812 
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Paluu Nishinomiyan seurakuntaan 
 
Palvelimme Etelä-Nishinomiyan seurakunnan 
työntekijöinä kesästä 2010 kesään 2014 asti. Sen jälkeen 
seurakunnan vastaavina työntekijöinä ovat toimineet 
Tuula ja Henry Liivola. Liivolat siirtyvät huhtikuussa Länsi-
Japanin ev.lut. kirkon toivomuksesta erään toisen 
seurakunnan työntekijöiksi, joten meidät sijoitetaan 
takaisin Nishinomiyan seurakuntaan. Myös Ulla Pendolin 
on mukana seurakunnan työntekijätiimissä, joten meillä 
on hieman suurempi työntekijätiimi tällä kertaa. 
 
Rukoilkaa meille viisautta, rakkautta ja intoa työskennellä 
tutussa mutta kuitenkin uudessa seurakunnassa. Tämän 
hetken suunnitelmien mukaan työt alkavat siis 1.4.2016, 
mutta tarkoituksenamme on muuttaa Nishinomiyan 
kirkolle sitten kun lastemme kouluvuosi on päättynyt, eli 
vasta kesäkuussa.  (LP) 

Palmut putkessa, vai miten se menikään? 
         Kuva: Tatu Heimari 


