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Toukokuinen tervehdys 
täältä Tokushimasta! 
 
Kevät on hyvää vauhtia muuttumassa 
kesäksi. Puutarhamme kukoistaa vihreänä ja 
pahimmat rikkaruohotkin on taas saatu 
kitkeä.  Kauniin puutarha pitäminen kauniina 
vaatii aika lailla hommia. Ryttylässä kun 
asuimme lähetyskurssin ajan, niin Lauri teki 
paljon pihatöitä. Nyt Asako onkin hieman 
hämmästellyt kun samanlaista intoa ei 
löydykään enää japanilaisen puutarhan 
hoitoon… 
 
6.2.2008 syntynyt tyttövauvamme Aimi 
Kaarina otettiin pyhässä kasteessa Jumalan 
lapseksi ja Taivaan perilliseksi 1.4.2008. 
Kastejuhlaa vietimme Hiruzenissa Japanin 
lähettien vuosikokouksen ja retriitin 
yhteydessä. Kastepappina toimi vaari Matti 
Palmu. Lähetystyöntekijän perheessä on 
varsin harvinaista saada kaikki 
isovanhemmat mukaan kastetoimitukseen. 
Iloitsimme siitä, että Pihkalan mummo ja 
vaari, sekä Palmun mummo ja vaari pystyivät
olemaan läsnä pienen tyttömme elämän 
tärkeänä hetkenä. Kummeista paikalla olivat 
työtoverimme Elina ja Harri Huovinen. 
Shanghaissa olivat hengessä mukana toiset 
kummit: Asakon Tomio-veli Päivi-vaimonsa 
kanssa.  
 
Japanissa kouluvuosi alkaa huhtikuussa, 
joten Benjaminillakin alkoi uusi vuosi 
leikkikoulussa. Nyt alkanut lukuvuosi on 
viimeinen ennen peruskoulua. Benjamin 
viihtyy hyvin ”Kuu”-ryhmässä; monet äidit 
ovat tulleet ihmettelemään, miten Bennistä 
on tullut isojen ryhmän myötä paljon 
vilkkaampi ja kuuluvampi. Kielitaitoa kun on 
vuoden aikana tullut, niin sitä myötä leikitkin 
sujuvat japanilaisten kaverien kanssa paljon 
riehakkaammin. 

Helen ei vieläkään päässyt leikkikouluun, 
sillä vasta huhtikuun alkuun mennessä neljä 
vuotta täyttäneet voivat olla leikkikoulussa. 
Vielä kolmevuotiaamme viettää siis päivät 
kotosalla. Hän tykkää puuhastella pihalla ja 
on tehnyt tuttavuutta naapurin tädin ja toisen 
puolen naapurin talon lapsiin. Tädiltä hän saa 
aina välillä erilaisia herkkuja mukaansa. 
Lapsia hän taas huutelee aidan yli leikkimään 
ja niin he sitten meidän pihallamme 
etsiskelevät ötököitä ja sen sellaista.
Helenillä on myös söpö prinsessa-vaihe 
meneillään. Tällä hetkellä tosin saamme 
varsin usein nähdä kiukuttelevan 
prinsessan... Ei ole 3-vuotiaan elämä aina 
helppoa. 
 
Aimi-vauva on siis kohta nelikuinen; 
hymyilevä, jokelteleva ja käsiään imeskelevä. 
Isoveljen ja -siskon leikkien tarkkailu tuntuu 
olevan hyvin kiintoisaa puuhaa. Hyvin hän on 
kasvanut ja kehittynyt. Japanissa ei ole 
samanlaista neuvolajärjestelmää kuin 
Suomessa: eroavaisuuksia kuvastaa se, että 
Aimi on punnittu synnytyssairaalasta pääsyn 
jälkeen vain kerran. Sekin oli 1kk 
jälkitarkastuksessa. 3-4 kk iässä pitäisi saada 
ensimmäiset rokotukset, joten ehkäpä sen 
yhteydessä myös punnitaan ja mitataan 
pikkuneidin strategiset mitat. 

Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje 

”Rakas koko maailman Jumala, opeta 
meitä rakastamaan ja huolehtimaan 
toisistamme ja tarttumaan toisiamme 
kädestä kuin siskoa ja veljeä. Anna 
maailmaan rauha. Sinä olet kaikkien 
kansojen Herra.”     

- japanilainen lasten rukous

Helen ja keväiset atsaleat  
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Vieraita Etiopiasta. . . 
Kiirastorstaina vieraaksemme saapuivat kauan odotetut 
Annukka-mummo ja Matti-vaari Etiopiasta. He olivat 
ennen Japanin matkaa Taiwanissa pitämässä
perhetyön koulutusta. Pyrimme näyttämään heille työn 
ohella eri puolia Japanista, niin vuori- ja merimaisemia, 
kaupunkien humua, temppeleitä ja tarjoamaan erilaisia 
täkäläisiä ruokia. He pääsivät myös tutustumaan 
työhömme täällä ja käymään seurakunnan 
tilaisuuksissa. Niissä he saivat kertoa Etiopian 
terveisiä. Moni näytti saavan kipinän heidän 
tekemästään työstä kristillisten avioliittojen puolesta. 
Japanissakin olisi suuri tarve perhetyölle! Ehkä eniten 
taisivat mummo ja vaari kuitenkin nauttia 
lastenlastensa seurasta näinä reiluna kolmena 
viikkona. Edellisen tapaaminen kun oli 18.9.2005. 
 

. . . ja Suomesta  
Sakuroiden loistoa saivat nauttia myös lähetyksen 
työaluevieraat Ryttylän päästä: Keijo ja Riitta Rainerma 
sekä Tapani Kaitainen. He tulivat Laurin kanssa Länsi-
Japanin ev.lut. kirkon vuosikokouksesta ja yöpyivät 
japanilaisessa kodissamme kaksi yötä. Oli hienoa heitä 
täällä pitää ja käymämme keskustelut olivat rohkaisuksi 
meille. Yhtenä päivänä kiersimme yhdessä 
työpisteemme, eli kaikki kolme Tokushiman läänin 
luterilaista seurakuntaa, joissa tapasimme japanilaiset 
työtoverimme vaimoineen. Työaluevieraat olivat 
ensimmäistä kertaa Japanissa, joten uutta nähtävää ja 
opittavaa varmasti riitti. 

Miten uskoa? 
Eräs tokushimalainen vanhempi rouva on ollut 
useiden suomalaisten lähettien ystävä jo yli 30 
vuotta. Nyt hän on uuden elämäntilanteen edessä ja 
pohtii tulevaisuuttaan. Hän kertoi meille, että nyt 
hänellä olisi aika muuttaa elämänsä sisältöä. Hän 
arveli, että kyllä hänestä oikeastaan voisi kristitty 
tulla, mutta mitenkäs se nyt sitten tapahtuu. Tätä me 
eri tavoin olemme yrittäneet hänelle kertoa. Samoin 
moni muukin lähetti on sitä 30 vuoden aikana 
useamman kerran varmasti selittänyt. Tähän 
mennessä ei kuitenkaan usko ole vielä hänelle 
avautunut.  

Usko on toisaalta todella yksinkertainen asia, mutta 
sitten kuitenkin niin vaikea! Kristityksi tuleminen ei 
vaadi mitään sen enempää, kuin mitä Aimiltakaan 
odotettiin, kun hänet kastettiin. Jumalan armoa ei 
itse omilla teoilla ja valinnoilla ansaita. Se vain 
otetaan vastaan. Näin se on hänenkin 
tapauksessaan. Pyhä Henki synnyttää uskon. 
Jätämme tämän ystävämme rukouksiinne. 
Rukoilettehan meille viisautta ja oikeita sanoja 
jakaessamme evankeliumia uuden elämän antajasta, 
Herramme Jeesuksesta Kristuksesta! 

Matti ja Anna-Kaarina Palmu Kioton vesisateessa 

Palmut Hiruzenissa 1.4.2008. Kuva: Jukka Kallioinen
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Pullaa, englantia ja Raamattua 
Kaikessa seurakunnan työssä pyrimme selkeästi 
pitämään esillä Raamatun sanomaa syntien 
sovituksesta ja iankaikkisen elämän lahjasta. 
 
Kerran kuussa pidämme Itä-Tokushiman kirkolla 
leivontapiiriä. Ensin Asako opettaa rouville jonkin 
perisuomalaisen ruuan laittamista. Lauri pitää lyhyen 
raamattuhetken sillä välin kun ruoka on paistumassa.
Lopuksi sitten syömme yhdessä juuri leipomiamme 
herkkuja. Piirissä käy mm. vastapäisen talon 
naapurimme, joka tuo usein ystäviäänkin mukaan. 
Rukoilettehan, että ei-kristityt rouvat, jotka tätä kautta 
ovat mukana seurakunnan toiminnassa, voisivat tulla 
tuntemaan Jeesuksen! 
 
Lauri pitää Ananissa ja Yoshinogawassa kahdesti 
kuussa aikuisten englanninryhmää. Resepti on sama 
kuin leivontapiirissäkin. Ensin opiskellaan kolme varttia 
englantia, sen jälkeen on varttitunnin raamattuopetus. 
Kieliopin sijasta keskitymme ääntämisharjoituksiin, 
katsomme videota ja keskustelemme yksinkertaisesti. 
Lauri jakaa raamattuopetuksen kaikille monisteena, 
jossa on rinnakkain raamatun teksti ja kysymykset sekä 
englanniksi että japaniksi. Rukoilettehan, että Jumala 
voisi puhutella ja kutsua luoksensa englanninpiiriläisiä!
 
Ananissa on kerran viikossa lasten englanninryhmä. 
Lapsia on yhteensä kahdeksan, iältään 5-12 vuotiaita.
Laulujen, leikkien ja pelikorttien avulla opimme 
tervehtimään englanniksi, kysymään yksinkertaisia 
kysymyksiä, toteuttamaan helppoja käskyjä, jne. 
Lopussa lapset lukevat vuorotellen pätkän
japaninkielisestä lasten kuvaraamatusta ja Lauri selittää 
saman raamatunkertomuksen mahdollisimman 
yksinkertaisesti. 
 
Itä-Tokushimassa lasten englannin ryhmässä on 
hieman nuorempia lapsia, iältään 4-8 vuotta. Tätä piiriä 
pyöritämme koko perheen voimin. Benjamin ja Helen 
ovat innokkaita opiskelijoita, Aimi nukkuu sohvalla, Lauri 
opettaa englantia laulattamalla ja leikittämällä lapsia ja 
Asakon vastuulla on lyhyt opetus lasten kuvaraamatun 
avulla.  
 
Rukoilettehan, että pienet lapset Ananissa ja 
Tokushimassa oppisivat luottamaan Jumalaan, ja että 
heidän äitinsä, jotka ovat usein läsnä tunneilla, tuntisivat 
myös taivaan ja maan Luojan! 
 
Tämän lisäksi Laurin vastuulla on raamattupiiri
Johanneksen evankeliumista Yoshinogawan kirkolla, 
sekä sunnuntaijumalanpalvelusten saarnat kiertäen
kussakin kolmessa seurakunnassa. Osallistumme 
aktiivisesti erityisesti lähinnä kotiamme olevan Itä-
Tokushiman seurakunnan muuhun toimintaan; 
raamattupiireihin, miestenkokouksiin, kotikokouksiin, 
jne. Tärkeintä on kuitenkin olla kristittynä 
lähetystyöntekijänä täällä Japanissa ja tavoittaa ihmisiä 
arjen keskellä. Rukoilettehan, että Jumala siunaisi 
hänen Sanansa kylvetyn siemenen! 

Leivontapiiri Itä-Tokushiman kirkolla. Tällä kertaa 
opettajana Lea Pihkala. (Asako oli synnyttämässä) 

Aikuisten englanninryhmä Yoshinogawan kirkolla 

Lasten englanninryhmä Itä-Tokushiman kirkolla 

Yoshinogawan kirkon raamattupiirin aiheena on 
Johanneksen evankeliumi    (kuvat 2-4: Matti Palmu)
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Mukavaa alkavaa kesää! 
 

                                        (Aimi) 

- Mikko Goes to Heaven –
gospelyhtye saapuu Suomesta 
kiertueelle. Uusia ihmisiä 
evankelioiviin konsertteihin  

- Asakon rakas omainen Suomessa 
on heikossa kunnossa 

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 

- Aimin kasteesta  

- Olemme olleet terveinä 

- Uusista lapsista englanninpiireissä 
 

- Että ihmiset voisivat ottaa 
Jeesuksen vastaan niin 
erikoistilaisuuksissa kuin arkisissa 
pienpiireissämmekin! 

- Matin ja Anna-Kaarinan vierailusta 

- Siitä, että saamme olla mukana 
kertomassa ilosanomaa Elävästä 
Jumalasta! 

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)

 

Kevätretriitin yhteiskuva: (vas.tak.) Jorma Pihkala, Tapani Kaitainen, Keijo Rainerma, Lauri Palmu, Riitta 
Rainerma, Antti Kiviranta, Asako Palmu, Elina ja Harri Huovinen, Lea Pihkala ja sylissä Aimi Palmu, Seppo 
Vänskä, Sinikka Pihkala, Ulla Pendolin, Vuokko Vänskä, Jukka ja Helena Kallioinen, Anna-Kaarina ja Matti 
Palmu; (vas.ed.) Johannes Kiviranta, Alina ja Akio Huovinen, Benjamin Palmu, Iida Kiviranta, Helen Palmu 


