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Palmunen 
 Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje          Toukokuu 2016  -  Kirje 63 

Tervehdys teille lähettäjät, sukulaiset ja 
ystävämme! Edellisestä kirjeestä on kulunut 
aikaa jo yli kaksi kuukautta. Pahoittelut 
pienestä tiedotuskatkoksesta. Paljon on 
ehtinyt tapahtua sitten maaliskuisen kirjeen. 
 
Ensin huhtikuussa aloitimme työt tässä meille 
jo ennestään tutussa Etelä-Nishinomiyan 
luterilaisessa seurakunnassa. Toukokuussa 
sitten muutimme kotimme Koben kaupungista 
tänne Nishinomiyan kirkon pappilaan. 
 
Japanissa huhtikuu symboloi uutta alkua. Uusi 
lukuvuosi alkaa kouluissa huhtikuussa, monet 
yritykset aloittavat uuden tilikauden 
huhtikuussa, yliopistosta valmistuneet 
opiskelijat aloittavat työelämän aherruksensa 
myös huhtikuussa. Huhtikuu vedetään sitten 
alkuinnostuksen huumassa vähän turhankin 
reippaasti. Toukokuun ensimmäisellä viikolla 
vietetään ns. kultaista viikkoa, jolloin useampi 
kansallinen vapaapäivä osuu peräkkäin. 
Tämän jälkeen joillekin japanilaisille iskee 
väsymys ja monet jopa sairastuvat. Ilmiö on 
sen verran yleinen, että sitä 
kutsutaan ”toukokuun taudiksi.” 
 
Joskus on hyvä olla rehellinen itselle ja todeta 
milloin väsyttää. Tämän jälkeen pystyy sitten 
arvioimaan, miten työtehtävät priorisoidaan, 
mitkä voi jättää mahdollisesti tekemättä, mitkä 
delegoida muille, ja tietysti yrittää sitten levätä 
mahdollisuuksien mukaan. 
 

Lauria rohkaisi suuresti se, että juuri 
muuttomme aikaan, saimme seurakuntaan 
saarna-apua kahdeksi peräkkäiseksi 
sunnuntaiksi. Ensin saarnasi eräs teologisen 
seminaarin toisen vuoden opiskelija, jonka 
Länsi-Japanin ev.lut. kirkko nimitti vuodeksi 
palvelemaan tässä kotiseurakunnassamme. 
Opiskelija Hitoshi Niwa on jo yhden työuran 
tehnyt, reilu kuusikymppinen mieshenkilö, joka 
eläkkeelle jäätyään aloitti opinnot Koben 
luterilaisessa pappisseminaarissa. Hänen 
perheensä asuu Tokion lähellä, joten 
aikamoinen välimatka hänellä on käydä välillä 
kotona. 
 
Toukokuun neljäntenä sunnuntaina saarnasi 
sitten HAT-Koben seurakunnassa palveleva 
eläkkeellä oleva pastori Yoshiaki Hirono. Nyt jo 
yli 70-vuotias Hirono-sensei on innokas 
tietokoneen käyttäjä. Hän on valmistanut 
saarnansa yhteyteen Powerpoint-esitelmän, 
jonka kuvien ja tekstien avulla hän jaksottaa 
jumalanpalvelussaarnansa. 
 
Nishinomiyan monille seurakuntalaisille ja 
jumalanpalveluskävijöille varmaan vaihtelu 
virkistää. Sen sijaan, että he joutuisivat 
kuuntelemaan suomalaisen lähetin kielellisesti 
jossain määrin heikkoa saarnaa, on hyvä, että 
he voivat välillä kuunnella äidinkielenään 
japanin kieltä puhuvien opetusta.   
 
(LP) 
 

Suomen evankelisluterilainen Kansanlähetys                www.sekl.fi        

Toukokuun ruusut kukkivat Rokkoon saarella  

”Hisashiburi desu!”, eli suomeksi sanottuna ”pitkästä aikaa!” 
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Muuttoilmoituksia ja monenlaista virastoasiointia 
 
Japanissa muuttoilmoitusta ei pysty tekemään keskitetysti, vaan jokaiselle 
taholla pitää ilmoittaa erikseen muuttuneesta osoitteesta. Japanin Posti 
kääntää postilähetykset uuteen osoitteeseen maksutta vuoden ajan. Tämän 
lisäksi vanhan asuntomme vastaanotossa luvattiin kääntää muuta meille 
tulevaa postia kuukauden ajan Nishinomiyan osoitteeseen. 
 
Varsinainen muuttoilmoitus tehdään kaupungintalolla. Ensin käydään sen 
kaupungin virastossa, josta muutetaan ja tehdään lähtöilmoitus, ja sitten 
muuton jälkeen tehdään uudessa kaupungissa tuloilmoitus. Tämän lisäksi 
uusi osoite pitää ilmoittaa matkapuhelinoperaattorille, luottokorttifirmoille, 
pankeille jne. Ajokortissakin lukee henkilön osoite, joten periaatteessa 
tarvitaan käynti poliisilaitoksella. Meidän ajokorttimme olivat menossa 
vanhaksi kesä-heinäkuussa, joten uusimme kortit vasta muuton jälkeen, niin 
uusiin viisivuotisiin ajokortteihin tuli heti uusi osoite. 
 
Viisumimme ovat myös vanhenemassa, joten kävimme tällä viikolla 
jättämässä Osakan maahanmuuttoviraston Koben paikallistoimistoon 
hakemuksen jatkoviisumia varten. Toivottavasti saisimme viisumin 
seuraavaksi viideksi vuodeksi, niin ei tarvitsisi tätäkään prosessia uusia ihan 
heti. Oma lukunsa viranomaisasiointiin on myös lähetyksen esimiehen 
osoitteenmuutos. Myös se pitää rekisteröidä Japanin ulkoministeriön 
oikeudellisten asiain toimistoon 14 päivän sisällä muutosta.                  (LP) 
 

Hyvästi vanhalle kodille. Aika siir tyä eteenpäin toiseen 
paikkaan. Asako sulkee oven viimeistä ker taa. 

Onko olemassa helppoa muuttoa? 
 
Tätä kysymystä pohdimme Asakon kanssa, kun 
suunnittelimme perheemme muuttoa Rokkoon saarelta 
tänne Nishinomiyaan. Olemme muuttaneet nyt joka 
kesä jo kolmena vuotena peräkkäin. Työt alkoivat jo 
huhtikuussa, joten järkevintä olisi ollut muuttaa heti 
asunnon vapauduttua maaliskuun lopussa. Ajattelimme 
kuitenkin antaa lasten käydä kouluvuotensa loppuun 
tutussa ympäristössä, jolloin suunnittelimme 
toteuttavamme muuton vasta kesäkuussa. Sen ajan 
olisimme kulkeneet lähes päivittäin seurakunnan 
tapahtumissa Rokkoon saarelta käsin. 
 
Kansanlähetys kuten varmaan hyvin tiedätte, on 
taloudellisesti varsin tiukoilla. Muuttamalla aikaisemmin 
säästäisimme vuokrakuluissa. Samoin pohdimme sitä, 
että työn kannalta olisi helpompi asua kirkon 
välittömässä läheisyydessä. Näistä syistä johtuen 
kerroimme lapsille huhtikuun loppupuolella, että 
muuttomme osuisikin jo toukokuuhun.  
 
Ymmärrettävistä syistä lapset eivät olleet täysin 
ihastuneita muuttuneisiin suunnitelmiin, mutta se, että 
pappilarakennuksessa on huomattavasti enemmän tilaa 
ja siksi lapset saisivat kukin oman makuuhuoneen, 
tuntui kuitenkin tyydyttävän heitä. He kulkevat nyt 
viimeiset kouluviikkonsa autokyydillä aamuin ja illoin. 
Tätä samaa koulukuljetussysteemiä pyöritimme Asakon 
kanssa jo aiemmin Nishinomiyassa asuessamme. 
Lasten ollessa kyydissä menemme pikatietä pitkin 
koululle noin varttitunnissa ja vanhempi palaa sitten 
tavallisia teitä pitkin 30-40 minuuttia takaisin kotiin. 
 

Varsinainen muutto 17.5.2016 sujui erittäin jouhevasti. 
Muuttofirman miehet kantoivat laatikot ja huonekalut 39. 
kerroksesta autoon ja toisessa päässä sitten toiseen tai 
kolmanteen kerrokseen niihin huoneisiin mihin tavarat 
halusimme. 
 
Nyt muutosta on kulunut reilu viikko, suurin osa 
tavaroista on paikoillaan, mutta muutama laatikko on 
vielä purkamatta. Oma työhuoneeni on vielä varsinainen 
kaaos, kun ajattelin käydä samalla läpi vanhoja 
papereita ja pistää silppuriin tarpeettomia asiakirjoja. 
Internet- ja puhelinyhteys toimivat, tietokoneet on 
yhdistetty tulostimeen, joten työtä pystyy tekemään 
pienen kaaoksenkin keskellä. 
 
Muuttaminen on lähetin arkea, sanotaan. Onneksi 
tämän hetken suunnitelmien mukaan palvelemme täällä 
Nishinomiyan seurakunnassa seuraavan muutaman 
vuoden ajan, niin ei tarvitse ehkä heti muuttaa.      (LP) 

Tyttö muuttolaatikossa!  
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Etelä-Nishinomiyan seurakunta 
 
Työ Nishinomiyan lähes puolen miljoonan asukkaan 
kaupungissa Koben ja Osakan välissä alkoi vuonna 1991. 
Silloin saatiin vuokratuksi erään kristityn pariskunnan 
talosta noin 25 neliön tila kirkon toimintaa varten. 
Myöhemmin voitiin vielä vuokrata toinen 18 neliön huone 
samasta talosta.  
 
Parempia kirkkotiloja oli etsitty vuosien kuluessa, kunnes 
keväällä 2006 löytyi nykyinen kiinteistö, joka sijaitsee 
hyvällä paikalla yhden kaupungin pääkadun varrella. 
Suomessa järjestetyn keräyksen turvin kiinteistö saatiin 
hankituksi 41,5 miljoonan jenin (300.000 euroa silloisella 
valuuttakurssilla) hinnalla. Tontin koko on 130,7 neliötä ja 
3-kerroksisessa 278 neliön rakennuksessa sijaitsee myös 
pappila. 
 
Etelä-Nishinomiyan seurakunnassa jumalanpalveluksiin 
osallistuu runsaasti eri-ikäisiä henkilöitä, lapsista 
vanhuksiin. Ikähaitari on tällä hetkellä viisi kuukautta – 97 
vuotta. Jumalanpalveluksessa käy keskimäärin 24 
henkilöä. Seurakunnassa on jäseniä yhteensä 40.  
 
Kun vertaamme jumalanpalveluskävijöitä edelliseen 
työjaksoomme Nishinomiyassa kaksi vuotta sitten, 
voimme iloksemme todeta, että seurakunnassa käy nyt 
enemmän lapsiperheitä. Pyhäkoulutyö on muuttunut 
tärkeäksi painopisteeksi seurakunnan toiminnassa. 
 
Viikoittainen ohjelma on muodostumassa seuraavaksi: 
 
Sunnuntaisin: jumalanpalvelus ja pyhäkoulu, kerran 
kuussa naisten raamattupiiri, kerran kuussa 
seurakuntaneuvoston kokous. Kuoro pari kertaa kuussa. 
Syntymäpäiväjuhla ja uutena toimintamuotona rukouspiiri 
ennen jumalanpalvelusta kerran kuussa.  
Keskiviikkoisin: raamattupiiri illalla, kerran kuussa Chapel 
-kahvila, jossa on mahdollista keskustella erilaisista 
asioista kahvi/teekupin ja pullan/kakun äärellä. 
Torstaisin: raamattupiiri kahdesti kuussa ja englanninpiiri 
kahdesti kuussa. Leivontapiiri silloin tällöin. 
Perjantaisin: suomipiiri illalla.  
 
Tarkoituksenamme on miettiä syksyllä jotain muuta 
tavoittavaa toimintaa, mahdollisesti jotain lapsia ja heidän 
vanhempiaan kirkolle houkuttelevaa piiriä. Ihmisten 
kohtaamiselle ja sielunhoidolle on tärkeä varata aikaa. 
 
Seurakunnan tilaisuuksissa käy useita ei-kristittyjä 
henkilöitä, joita olemme rohkaisemassa syvällisempään 
Raamatun opiskeluun ja jopa kasteopetuksen 
aloittamiseen. Yksi pehmeä tapa aloittaa kastekoulu on 
opiskella Raamattua katekismuksen ja kristinopin avulla.  
Muistattehan rukouksissa erityisesti rouva K:ta joka käy 
kahden lapsensa kanssa jumalanpalveluksissa ja myös 
raamattupiirissä viikolla. 
 
Rukouksemme on, että kirkossa kävijät voisivat kasvaa 
uskossa ja juurtua Jumalan Sanaan. Myös haluaisimme 
kohdata uusia ihmisiä täällä Nishinomiyassa ja kertoa 
heille Jeesuksesta.                                                    (LP) 

Vihkikappeli Himejissä, jossa Lauri kävi toukokuussa toimittamassa 
erään suomalais-japanilaisen pariskunnan avioliiton siunaamisen.  
Nämä vihkikappelit ovat hotellien ja hääpaikkojen yhteydessä eikä  
niissä tehdä yleensä muuta kuin ”vihitä” hääpareja. Joskus pappikin  
on vain näyttelijä, tällä ker taa sentään oikea pappi. 

Näiden kahden kirkkovieraan välinen ikäero on yli 97 vuotta.  
Iloitsemme siitä, että seurakunnassamme käy kaikenikäistä väkeä. 
porukkaa. Rukoilemme, että seurakuntamme voisi palvella näitä  
kaikenikäisiä kirkkovieraita mahdollisimman hyvin! 
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Aurinkoa ja lämpöä sinulle toivottavat 

 

- Kansanlähetyksen taloudellisen 
tilanteen puolesta 

- Viisautta erilaisten remonttien 
toteuttamisen keskellä 

- Että ihmiset kohtaisivat Jeesuksen 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen 

 ja Aimi 
PALMU 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa! 
www.palmu.st 

- Nishinomiyan seurakunnasta ja 
sen jäsenistä 

- Varjeluksesta muuttohässäkän 
keskellä 

- Lasten hyvin sujuneesta koulusta 

- 19.6. gospelkonsertti kirkossamme, 
että uusia ihmisiä voisi tulla ja 
Jumalan Sana puhuttelisi 
musiikissa ja puheissa. 

- Johdatusta työalaamme koskevien 
suunnitelmien tekemisessä 

- Uusista kontakteista 
Nishinomiyan kirkolla 

- Mahdollisuudesta olla Suuressa 
mukana 

- Ystävistä ja sukulaisista  

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)	

 

UUSI POSTIOSOITE: 
11-17 Kubo-cho, 
Nishinomiya-shi,  
662-0927 JAPAN 

 
PUHELINNUMEROT: 

Lauri: +81-80-3859-3769 
Asako: +81-90-6413-7812 

 
SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

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

 

Remonttia ja korjaustöitä 
 
Rakennukset, aivan niin kuin ihmisetkin, rapistuvat ikääntyessään. 
Tämän hetken murheenamme ovat kirkkotilan yhteydessä olevan 
miestenvessan kosteusongelmat. Vessan kalusteet ovat irrotettu 
paikoiltaan ja lattia on revitty auki. Nyt remonttimies pohtii, miten vessan 
lattian alle kondensoituva vesi saataisiin estettyä sekä viemärin 
hajuhaitat tukittua. Mistään pienestä jutusta ei ole kysymys, sillä 
kosteus- ja hajuongelmat ovat vaivanneet aika lailla alusta alkaen. 
 
Pappilan puolella saimme tapetoitua makuuhuoneiden seinät ja 
uusittua ikkunoiden hyttysverkot. Vielä on putkimiehen kanssa 
sopimatta eri hanojen tiivisteiden uusiminen, sekä ehkä isompana 
huolena kylpyhuoneen kylpyamme, josta valuu vettä väärään paikkaan. 
Voi olla, että edessä on hieman isompi remontti kylpyammeen osalta. 
Haluaisitko sinä olla osaltasi tukemassa Kansanlähetystä näiden 
yllättävien kulujen kattamiseksi?  
 
(LP) 
 
 

Tämän näköiset työntekijät jatkavat nyt työtä  
Etelä-Nishinomiyan seurakunnassa. 


