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  Addis Abebassa 30.4.2008 
 

Ystävät, Hyvää pääsiäisajan jatkoa teille kaikille! Tänään on vapunaatto, mutta kirjeen saadessanne vappu  
on ollut ja mennyt - mutta pääsiäisaika on yhä meneillään! [Etiopiassa pääsiäinen oli vasta 27.4.] 
 

Japani! Olipa elämys saada elää kolme viikkoa Japanissa! Niin perin erilaista, niin kovin teknistä, kiireis- 
tä, ja uskokaa tai älkää: KYLMÄÄ! En ole aikoihin palellut yhtä paljon kuin noina Japanin-
viikkoina erityisesti sisätiloissa. Eihän siellä suomalaisittain oikeasti niin kauhean kylmä ollut, 
mutta 10-15 astetta vain tuntui tosi kalsealta. Ja sitten toisaalta: niin perin ystävällistä, toimivaa, 
sujuvaa, toiset huomioonottavaa, sanalla sanoen LÄMMINTÄ! Tuntui hyvältä. 
 

Kastejuhla Aimi Kaarina Palmu liitettiin pyhässä kasteessa seurakunnan jäseneksi, Jumalan lapseksi ja tai- 
vaan perilliseksi 1.4.2008 Hiruzenissa, Japanissa. Saimme pysähtyä miettimään omaakin kastet-
tamme itse kukin: elänkö minä kasteen armosta. Pienen lapsen avuttomuus puhuttelee. Meille 
avuttomille Jumala suo armon ja Pyhän Hengen johdatuksen, ilman pienintä omaa ansiotamme! 
 
Kastejuhla oli osa Kansanlähetyksen lähettienkokousta. Iltaohjelmassa saimme Anna-Kaarina ja 
minä tilaisuuden esitellä Mekane Yesus -kirkkoa ja sen perhetyötä paitsi KL:n myös samassa kes-
kuksessa tuolloin kokoontuneille norjalaislähetyksen (NLM) ja Kylväjän läheteille.  
 

Palmujen kodissa Tokushiman kaupungissa 
 

Valtaosan kolmen viikon vierailuajastamme majailimme Asako ja Lauri Palmun kodissa. Olimme 
viimeksi nähneet tuon perheen syyskuussa 2005 heidän lähtiessään ensimmäiselle työjaksolleen 
Japaniin. Nyt saimme seurata jonkin aikaa perheen arkea ja vähän juhlaakin. Oli hyvä olla.  
 
Viimeksi tavatessamme 3-v., nyt 5½-vuotias Benjamin on innokas leikkikoululainen, joka vierai-
lumme aikana siirtyi (uuden lukuvuoden alkaessa huhtikuussa) uudelle luokalle. Hän lukee suju-
vanoloisesti sekä japanin- että suomenkielisiä tekstejä. Syksyllä 2005 yksivuotias tyttölapsi Helen 
on nyt omaa tahtoaan voimakkaasti etsivä 3½-vuotias - kuin itse aurinko kun sille päälle sattui. 
Benjaminin kanssa vaihdoimme monet karhunhalaukset, Helenin kanssa taas prinsessanhalaukset. 
 
Tutustuimme nuorten Palmujen kanssa heidän seurakuntiensa lisäksi monenmoisiin kohteisiin lä-
hellä ja vähän kauempanakin. Kerroimme heille jo etukäteen, että tulemme sukulaisvierailulle, 
emme niinkään turisteiksi, mutta paljon turistillekin käypää uutta myös näimme ja koimme. 
 

1. työjaksoa  on usein eri lähetysten ajattelussa perinteisesti pidetty paitsi kielenopiskeluaikana myös yleisesti 
uuteen maahan, uuteen ilmastoon, uuteen kulttuuriin yms. tutustumisjaksona. Näin ollen läheteiltä 
ei ennen toista työjaksoa ole ainakaan periaatteessa edellytetty ns. täyttä työpanosta tai -kykyä. - 
Japanissa jo kielikoulukin kestää täydet kaksi vuotta, eli puolet 1. työjaksosta menee jo siihen. 
Nuoret Palmut olivat kyllä yllättävän hyvin ja täysillä jo nyt sisällä työnsä kuvioissa.  
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Asako-miniämmehän osaa japanin kieltä paljolti jo lapsuudestaan; Laurin(kin) kielitaitoa häm-
mästelimme monen monta kertaa. Kaksi Laurin japaninkielistä saarnaakin pääsimme kuulemaan, 
pääsiäisaamuna Ananissa ja vielä lähtöaamunamme 13.4. Itä-Tokushimassa. Palmut tekevät nyt 
kaksi vuotta (2007-2009) työtä kolmessa seurakunnassa, mainituissa sekä vielä Yoshinogawassa. 
 

Pienpiirejä Pienen kirkon seurakunnatkin ovat pieniä, sata henkeä on jo paljon Japanissa. Seurasimme vieres- 
tä, miten Lauri perusteellisesti valmistautui milloin aikuisten, milloin lasten englanninpiiriin yms. 
Siinä mukana kulkiessaan näyttivät perheen lapset oppivan vähän jo englantiakin! 
 

Pienten seurakuntien jumalanpalvelusta näytti usein seuraavan seurakuntalounas, joka syötiin suit 
sait ruokasaliksi muutetussa kirkkosalissa. Me vanhatpalmut saimme osaksemme summattoman 
määrän ystävällistä huomiota ja kiittelyä, "kun olette tällaisen palvelijan meille kasvattaneet..."! 
 

Ruokia saimme nautiskella ja ihmetellä joka lähtöön. Lajeja tuntui löytyvän loputtomasti, joka ruokapai- 
kassa erilaisia ja eri tavoin tarjoiltuina! Meren eläviä siellä paljon harrastetaan, ihan hyvää kyllä. 
Etiopiaan palattuamme emme paljoa voi syömisistämme kertoa esim. apulaisrouvallemme, evan-
keliselle kristitylle - hänelle jo sianlihansyömisemme on kauhistus, merenelävistä puhumatta! 
 

Perhetyötä tunnutaan tarvittavan kaikkialla. Olimme Japanissa lomareissulla, mutta toki kerroimme vähän  
joka käänteessä avioliitto- ja perhetyöstäkin: mainitun lähettienkokouksen lisäksi viidessä eri seu-
rakunnassa sekä Koben raamattukoululla ja teologisessa seminaarissa. Eloa on paljon - mistä 
työntekijät Japanin-perhetyön saralle? Jospa Jumala antaisi joitakin uusia alkuja sinne teologiseen 
seminaariin tai vaikkapa Nishinomian seurakuntaan, mistä liekki voisi levitä? 

 

 Pääsiäisterveisin 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 (vanhat ja uudet) Internetissä valokuvineen kaikkineen osoitteessa 

http://etiopian.palmu.st/ 
- Saadaksesi laajemman kuvan lähetystyöstä vierailepa Lähetysseuran kotisivulla osoitteessa http://www.mission.fi/ 
- Käypä myös Vantaan seurakuntien kotisivuilla! Muutamat nimikkolähetit toimittavat sinne pieniä blogi-kirjoituksia,  

Palmutkin vuorollaan joka kolmas viikko:  http://www.vantaanseurakunnat.fi/kansainvalinen_vastuu/lahetysblogi 
 
Tämä kirje on netissä sananmukaisesti KUVAKERTOMUS Japanista - 35 kuvaa! Käy ihmeessä katsomassa kuvat! 
TÄMÄN KIRJEEN KUVAT: 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Meduusa (polttiaiseläin) Tyynen valtameren rannalla;  
2) Aimi Palmun kastejuhla; 3) Vauva ja vaari käsikkäin; 4) SEKL-japaninlähetit huhtik. 2008; 5) Hiruzenin lumihuippuja;  
6) Japanin Palmujen kotitalo; 7-8) Olohuone, vierashuone; 9) Pääsiäisen aamupalapöydässä; 10) Tokushimaa vuorelta:  
11) Valtameren rannalla; 12) Silta Shikoku-saarelta pohjoissen; 13) Kioto-temppelikaupunki; 14-17) Upea, mutta lyhyt on sa-
kura-kukkien aika! 18) Benjamin leikkikoulussa... 19) ja lukemassa japaniksi kirkossa; 20-22) Ruokia joka lähtöön! 23) Vottia 
Japanissa! 24-28) Itä-Tokushiman seurakunnasta; 29) Ananin srk:sta; 30-31) Yoshinogawan srk:sta; 32) Osaka, suurkaupunki; 
33) Pihkaloilla Kobessa; 34) Lapset Annukka-mummon ja Matti-vaarin kanssa, ja  35) Japanin Palmut Tokushimassa 12.4.-08. 

 

Lunastettu ja uudistettu sielu, miten määrättömästi oletkaan velkaa Kristukselle. Miten erikoisella tavalla sinun onkaan vaellettava ja 
suoritettava jokainen velvollisuutesi. Minkä ylistys- ja kiitospäivän pitäisi sunnuntain sinulle olla. Mikä taivas on olla seurakunnan 
yhteydessä – olla Kristuksen kanssa enkelien ja pyhien seurassa! … Hämmästy ja ihmettele joka kerta Kristusta ajatellessasi. Ja kun 
näet syntiä, katso Kristuksen armoon, joka on antanut sen anteeksi. Ja kun olet ylpeä, katso Kristuksen armoon, joka on tekevä sinut 
nöyräksi ja painava sinut maan tomuun.   -    1600-luvun hengellinen kirjailija Thomas Wilcox, Kallis hunajan pisara, Herättäjä 2001, s. 50-51 
 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
- Perhetyön laajenemisesta eri työalueille, kiinnostuksesta 

ja innostuksestakin eri tahoilla; 
- Onnistuneesta Japanin-vierailustamme; 
- Mahdollisuudesta tutustua moniin uusiin ystäviin ja työ-

tovereihin Japanissakin; 
- Nuorten Palmujen hyvästä alusta Japanissa; 
- Terveistä lastenlapsistamme: Japanissa Benjamin, Helen 

ja Aimi, Kuopiossa Lyydia, Hilda ja Amanda. 
- Varjeluksesta matkoilla Japanissa ja koti-lentomatkoilla  

(Japani-Taiwan-Hongkong-Thaimaa-Kenia-Etiopia); 
- Siitä, että Jumala varjeli Etiopiaa yli huhtikuisten vaali-

en niin, ettei levottomuuksia ole ilmaantunut. 
 

- Yhä jatkuvasta pääsiäisajasta - siitä, että voimme 
joka sunnuntai juhlia elävää, Ylösnoussutta! 

RUKOILKAA SIIS: 
- Lähetystyön ja seurakuntien puolesta Taiwanissa ja Ja-

panissa, että yhä uudet ihmiset löytäisivät Jeesuksen; 
- Taiwanin kirkon perhetyön, Heiskasten ym. puolesta; 
- Luterilaisen kirkon puolesta Japanissa, että kirkko löy-

täisi uusia(kin) toimintamuotoja työn edistämiseksi; 
- Nuorten Palmujen ja kaikkien japaninlähettien puolesta; 
- SATEITA ETIOPIAAN - nälänhätä on pahenemassa! 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
        * Koulutusta perheneuvojina toimiville seurakuntien  
           papeille ym. vastuunkantajille Addiksessa 1.-2. ja  5.5. 
        * Hosainan-matkamme 24-31.5. (perhetyön perusteiden   
           kurssi Hosainan  teol seminaarilla 28-31.5.) 
        * Perhetyön kouluttajien kouluttajakurssi (heille, jotka  
           jatkossa järjestävät kouluttajakursseja) 2-14.6.-08. 
            


