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                                                        Sakura-kirsikoiden aika Japanissa on ylen kaunis – mutta myös kovin lyhyt. Oikealla kukat ovat jo varisseet. 

   

Kaivokselassa 15.7.2017 

 

Hyvät ihmiset, keskikesän terveiset Länsi-Vantaalta! 

 

Kesä on kauneimmillaan, pionit ovat kukassa, ilmakin on lämmin.  

Kovin paljon on tapahtunut sitten maaliskuisen kirjeemme. Kertoilen tässä jo-

kusia paloja siitä kaikesta, ensinnä tietysti Japanin-matkastamme. 

 

Matka JAPANIIN Olimme aivan ennakkosuunnitelman mukaisesti matkalla 17.3.-19.4.2017. 

Tämä oli neljäs matkamme Laurin ja Asakon perheen luo Japaniin.  

 

Seurakuntaelämää Japanin Palmut asuvat Etelä-Nishinomiyan kirkon yläkerroksissa hyvin vilkas- 

liikenteisen kadun varrella. Nishinomiya on sikäläisittäin pieni kaupunki, 

”vain” vajaat puoli miljoonaa asukasta, Osakan ja Koben välimaastossa. Seu-

rakunta on osa Länsi-Japanin ev.lut. kirkkoa (WJELC, noin 4.000 jäsentä). 

 

Olimme mukana useita kertoja seurakunnan jumalanpalveluksissa ja jokusissa 

muissa tilaisuuksissa, kuten raamattu-, englannin- ja leivontapiireissä. Seura-

kunta on suomalaisittain hyvin pieni, vajaat 50 jäsentä. Pääsiäispäivä oli tuolle 

seurakunnalle tavallista isompi juhla, kun kasteiden ja seurakuntaan liittymis-

ten myötä jäsenluku kasvoi 20% (ennen 40, sitten 48).  

 

Pian maahan saapumisemme jälkeen saimme tavat kaikki Kansanlähetyksen 

japaninlähetit, kun he kokoontuivat lähettikokoukseen Nishinomiyan kirkolle. 

Kansain alueen suomalaisten pääsiäiskirkon yhteydessä tapasimme sitten mui-

takin suomalaisia, lähettejä (Kylväjä, baptistit) ja muuten maassa asuvia.  
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Kahdenlaisina turisteina Koululasten kevätloman aikana matkailimme Japaninpalmujen kanssa 

muutamia päiviä Asakon (ja Aimi-tyttären) synnyinsaarella Shikokulla.  

Kävimme mm. Itä-Tokushiman, Ananin ja Yoshinogawan kirkoilla, missä 

toisaalta Asako (s. Pihkala) on elänyt lapsuudessa ja koululaisena, ja missä toi-

saalta Palmut ovat sittemmin palvelleet myös nuorina lähetteinä. Vierailimme 

Shikokun itärannikolla kilpikonnamuseossa sekä valasmuseossa. Kochissa 

ihastelimme hienoa linnaa, ja satuimme mukaan varsinaiseen mediatapahtu-

maan, kun paikallisen ilmatieteen laitoksen johtaja julisti virallisesti sakura-

kirsikankukkakauden alkaneeksi. Vielä kävimme tippukiviluolissakin. Paluu-

matkalla poikkesimme vielä Awajin seurakunnan uudelle kirkolle. 

 

Tokio-Hiroshima-Beppu Tämä oli ensimmäinen kerta, kun matkustelimme Japanissa hiukan turisteina  

myös ”itsenäisesti”, ilman isäntä-Palmuja. Ostimme etukäteen viikon yleisli-

pun Japanin rautateille, ja niin matkustelimme junissa, myös luotijunissa. Ensin 

menimme junilla Tokioon, Itä-Japaniin. Asakon takavuosien pianonsoitonopet-

taja ja miehensä kierrättivät meitä tuossa valtavassa kaupungissa. Tokiossa on 

13 miljoonaa asukasta, Suur-Tokiossa 36 miljoonaa.  

 

Heti tullessa kävimme Suomen suurlähetystössä (1.4.) äänestämässä kunnallis-

vaaleissamme. Seuraavana päivänä pääsimme japaninkieliseen messuun Suo-

mi-kirkossa. Siellä palvelee edelleen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) lähette-

jä, ja se on osa Japanin luterilaista kirkkoa (JELC, noin 22.000 jäsentä). 

 

Tokiosta matkasimme Länsi-Japanin Hiroshimaan, mihin tutustuimme kävel-

len mm. rauhanpuistossa ja -museossa. Toisen maailmansodan lopulla atomi-

pommilla tuhotun kaupungin keskustassa on nyt korkeita pilvenpiirtäjiä. – 

Matkamme jatkui vielä Beppun kylpyläkaupunkiin, joka on Japanin eteläi-

simmällä saarella Kyushulla. Beppussa kiersimme kävellen ”seitsemän kuuman 

lähteen kierroksen” ihastellen erivärisiä, kiehuvan kuumien lähteiden vesiä re-

hevillä vuorenrinteillä.  

 

Sakura-kirsikankukat Kirsikan kukinta-aika maalis-huhtikuussa on Japanissa niin iso juttu, että kou- 

lujen lukuvuoden alkukin määräytyy sen mukaan. Me saimme tällä(kin) mat-

kalla kokea tuon juhla-ajan alusta loppuun, kukansilmuista suurenmoiseen 

kukkamereen ja sitten ”hanafubukiin” eli kukkien varisemisen aikaan.  

 

Vierailumme lopulla saimme vielä elää Hiljaisen viikon ja pääsiäisen juhla-

ajan yhdessä japanilaisen seurakunnan ja alueen suomalaisyhteisön kanssa. 

Matti oli liturgina suomalaisten pääsiäiskirkossa (Hiljaisen viikon lauantaina) 

ja saarnasi pääsiäisjumalanpalveluksessa Laurin toimiessa tulkkina japaniksi.  

 

Lähettiperheen elämää Saimme kuukauden verran elää arkea ja juhlaa lähettiperheen kodissa. Lapset  

käyvät englanninkielistä koulua. Benjamin on nyt kesäkuussa lopettanut 8. 

luokan eli siirtyy syksyllä lukioon. Helen lopetti 6. luokan, Aimi 3:nnen. Kaik-

ki he ovat aikanaan olleet japaninkielisessä leikkikoulussa ja vähän ekaluokal-

lakin, joten he ovat sujuvia kolmen kielen käyttäjiä. Me ummikot saimme tulk-

kipalveluita milloin keneltäkin perheenjäseneltä. Perheen kotikieli on suomi. 

 

Minä lainasin jokusia kertoja Asako-miniän polkupyörää, joten saatoin hiukan 

laajentaa lähiympäristön tutustumisaluettani. Tuo 70 km. oli huhtikuinen alku 

tämän vuoden pyöräilykaudelleni. - Nyt heinäkuun puoliväliin mennessä olen 

tänä vuonna polkenut yhteensä noin 1.400 kilometriä. 
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”Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän.” Joh. 14:9 

”Jumala sanoo sinulle: Katso, tässä on Poikani, kuule häntä ja ota hänet vastaan. Jos sen teet,  

uskosi ja pelastuksesi on varma. Niin, sinä sanot, mutta minä en tiedä, pysynkö uskossa. Ota nyt kuitenkin  

tämänhetkinen lupaus ja sovitus vastaan ja varo, ettet koeta tutkia Jumalan salaisuuksia uteliaasti tai liian tarkasti.  

Kun uskot Jumalan ilmoitukseen ja otat hänen Sanansa vastaan, saat vähitellen nähdä myös salatun Jumalan.”  
Martti Luther (Tienviittoja-hartauskirjassa 11. kesäkuuta)  

SUOMESSA  Matkamme oli kaikin puolin hyvä, mutta oli taas ihmeen hyvä kotiin tulla taas.  

Monenlaista olemme kokeneet Suomessakin viime kuukausien aikana. 

 

Retki pohjoiseen Touko-kesäkuun vaihteessa teimme 10 päivän matkan Pohjanmaan kautta Poh- 

jois-Suomeen. Vierailimme sisareni luona Tampereella ja serkkuni luona La-

pualla. Olimme mukana lähettitoverin häissä Larsmossa. Vierailimme lähetti-

toverien luona Kokkolassa ja Vaalassa, sitten poikkesimme Hailuotoon. 

 

Torniossa viivyimme muutamia päiviä, kun Anna-Kaarina osallistui luokkansa 

kanssa riemuylioppilasjuhliin. Minä retkeilin ystävärouvan pyörällä ahkerasti, 

kävin useita kertoja pyörällä myös ulkomaanmatkalla… Oli niin koleaa ja tuu-

lista, että paljolti poljin siksakkia Haaparannan kaduilla tuulelta suojassa. 

 

Paluumatkalla poikkesimme messuun Kemin kirkossa ja kyläilimme vielä lä-

hettitoverien luona Haapavedellä ja vanhimman veljeni luona Jyväskylässä. 

 

Toukokuun ensimmäisenä pyöräilin Lähetystalon viimeisiin (?) vappumyyjäi-

siin. Olemme puhujavierailleet oman seurakunnan siioninvirsiseuroissa ja esit-

täneet Japanin terveisiä Helsingin Seuratuvalla, oman seurakunnan (ja Kansan-

lähetyksen) lähetysillassa sekä ’Vantaanjengissä’, seurakuntamme alueella 

asuville läheteille siis. - Olemme myös jatkaneet kirkkoturismiamme. Touko-

kuussa olimme messussa Hämeenkylän kirkossa tässä naapurissa, kesäkuussa 

Helsingin Mustasaaressa. – Hengellisten kesäjuhlien kirjosta taidamme kertoa 

vasta seuraavassa kirjeessä, kun tälle on jo kertynyt aika lailla mittaa. 

 

Siirtolapuutarhamökillemme Palmurantaan ’muutimme’ tänä vuonna tavallista 

myöhemmin, vasta kesäkuun puolivälin viikonloppuna. Senkin jälkeen yö-

vyimme välillä toista viikkoa kotona heinäkuussala, kun isännöimme skotlanti-

laista lähettitoveripariskuntaa. Siitäkin ehkä enemmän seuraavassa kirjeessä. 

 

Sydänkesän terveisin Matti   (ja Anna-Kaarina) 
 

 

 

 

 

 

 

 
- Sähköpostissa tulevassa ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta pääset Internetiin Etiopianpalmujen kotisivuille; 

- Internet-ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta voit avata ja tulostaa pdf-muodossa olevan kirjeen otsakekuvioineen; 

- Voit lukea ja halutessasi tulostaa ystäväkirjeemme valokuvineen internet-osoitteessa http://etiopian.palmu.st/ 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 

 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Japanin Palmujen, myös heidän kolmen lapsensa puolesta; 

- Länsi-Japanin ev.lut. kirkon työn puolesta, lähetystyönteki-

jöiden puolesta Japanissa ja muualla maailmassa; 

- Rauhaa maailman levottomille alueille, Lähi-itään,  

Afrikkaan ja muuallekin; 

- Valtionpäämiesten puolesta, vallassa olevien ja valittujen, 

heidänkin, jotka vaikuttavat kerrassaan oudoilta;  

 

- Nepalin perhetyön johtajien, Anjilan ja Manojin (+ kolme 

lasta) puolesta Intiassa (kahden vuoden opiskelut siellä). 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Hyvin onnistuneesta Japanin-matkastamme; 

- Kesän valosta ja lämmöstä, kukista, linnuista ym.; 

- Kaikenlaisista ilmoista kauniissa luonnossa; 

- Riittävästä terveydestä, mahdollisuudesta liikkua;  

- 100-vuotiaasta, itsenäisestä isänmaastamme; 

- Ystävistä, sukulaisista, mahdollisuuksista tavata; 

- Hengellisistä kesäjuhlista eri puolilla Suomea, niille 

kokoontuvista suurista joukoista; 
 

- Siitä, että kaikkien ikävien uutisten keskelläkin tie-

dämme, että viime kädessä kaikki valta on Jumalan! 

http://etiopian.palmu.st/
http://www.palmu.st/
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KUVIA PALMUJEN JAPANIN-MATKALTA 2017 
(Tämän kirjeen nettiversiossa on näiden lisäksi iso liuta kuvia.) 

 
 

(Pääsiäisjumalanpalvelus Etelä-Nishinomiyan seurakunnassa, vanha ja nuori Palmu saarnapalveluksessa; etualalla pyörätuolissa vanhin,  

99-vuotias jäsen, joka sai heinäkuussa iäisyyskutsun; Pääsiäisen kirkkoväki; Suomalaisten pääsiäiskirkon kirkkokahvit; Luotijunia; 

Etiopianpalmut turisteina Tokion rantamaisemissa, sekä näkymä Hiroshiman kaupungista, yksi vaurioitunut rakennus etualalla; 

Messu Tokion ”Suomi-kirkossa”, ja paluulento Japanista yli Siperian Suomeen huhtikuussa 2017) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 
 


