
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Japanin ilmasto 
Japani sijaitsee pääosin lauhkealla 
vyöhykkeellä, ja maassa on neljä vuodenaikaa 
- viisi, jos sadekausi lasketaan mukaan. 
Japanin saariston pituuden ja vaihtelevan 
pinnanmuodostuksen vuoksi maan ilmasto 
on kuitenkin hyvin monimuotoinen.  

Pohjoisessa talvet ovat pitkiä ja lunta voi 
sataa runsaastikin, kun taas eteläisimmillä 
saarilla ilmasto on jo subtrooppinen. Talvisin 
kylmä, kuiva tuuli puhaltaa Siperiasta 
Japaninmerelle ja kohdatessaan Tyynen-
meren lämpimän ilmamassan tuo rankkoja 
lumisateita maan länsirannikolle.  

Kesällä vuorostaan kostea, Tyyneltämereltä 
puhaltava tuuli tuo Japaniin lämmintä ilmaa. 
Myöhäiskesällä ja syksyn alussa päivän-
tasaajan alueen trooppiset matalapaineet 
synnyttävät taifuuneja, jotka tuovat usein 
rankkasateita. 

Lue lisää netistä:  
http://fi.wikipedia.org/wiki/Japanin_maantiede 
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Vuosi on alkanut hyvällä vauhdilla. 
Haluamme kiittää teitä suuresti kaikista 
joulun ajan muistamisista. Sydäntä 
lämmittävää oli lukea kortteja ja availla 
paketteja! Joulukuussa oli kirkossamme 
varsin runsaasti eri joulutapahtumia ja 
vuodenvaihteessa jo tuntuikin olo jo vähän 
rähjääntyneeltä. Tammikuu tosin oli varsinkin 
Laurilla kiireinen hallinnollisten asioiden 
vuoksi. 

Mieltämme ovat myös välistä synkentäneet 
seurakuntalaisten välillä syntyvät kärhämät. 
Kirkossa on monenlaisia, monenikäisiä 
ihmisiä. Aina eivät ihmissuhteet mene niin 
kuin toivoisi. 29.1. seurakuntamme 
vuosikokouksessa valittiin kuluvan vuoden 
2012 toimintateemaksi: ”Rakastava,
anteeksiantava ja lämmin kirkko.” Se 
toivoaksemme hyvä ja Jumalan tahdon 
mukainen tavoite tälle vuodelle.  

Ikävintä on tietysti, että joku jää pois 
seurakunnan toiminnasta jonkun toisen 
mieltä pahoittavan sanomisen vuoksi. 
Huolettaa kovin, miten kristityn käy, jos hän
jättäytyy kokonaan pois Sanan kuulosta ja 
seurakuntayhteydestä. Meidän pienessä
seurakunnassamme on useita monenlaisista
syistä toiminnasta poisjääneitä kristittyjä. On
jopa muutamia, joita emme edes ole 
tavanneet koskaan. Näiden ihmisten 
puolesta pyydämme rukousta. Toivoisimme 
kovasti, että jos ei meidän seurakunta, niin 
edes joku muu seurakunta voisi heille löytyä 
ja sitä kautta usko päästä kasvamaan. (AP) 

Talviterveiset ! 

Täällä saattaa yöllä olla pakkasta. Tai
sitten joskus jopa sataa lunta hetkeksi
aikaa autoja koristamaan. Tai sitten voi
mennä vuorelle lumen edessä
poseeraamaan... 
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Kristityn elämää Japanissa 
Kristittynä oleminen ei ole aina helppoa japanilaisessa 
yhteiskunnassa. Usein mietimme yhdessä japanilaisen kristityn 
kanssa, miten toimia vaikkapa buddhalaisissa hautajaisissa, joissa 
kuolleen hengen palvominen on tärkeä osa seremoniaa. Jos siihen ei 
vuorollaan osallistu, erottuu väkisinkin. ”Eikö tuo kunnioita vainajaa 
tämän vertaa?” Koetaan, että hän häpäisee sukunsa. 

Uusi vuosi alkaa erään seurakuntalaisemme vanhempien kotona 
sillä, että koko lähisuku kokoontuu perhealttarin eteen ja isäntä 
rukoilee vainajahengiltä suojelusta jokaiselle erikseen. 
Synkretistiselle japanilaiselle on hyvin vaikea käsittää, että tällainen 
”esi-isien kunnioittaminen” on kristitylle ongelma.      

Tämä kristitty ystävämme nykyisin pyrkii muina miehinä silittelemään 
kissaa ja katselemaan toisaalle, eikä isä onneksi pakota häntä 
osallistumaan rukoilemiseen.  

Japanissa on myös buddhalainen kalenteri kuoleman jälkeiselle 
ajalle, jossa säännöllisin väliajoin sukulaisten pitää suorittaa erilaisia 
riittejä vainajien puolesta. Kunnon japanilaisen pitäisi myös hoitaa 
hyvin haudat, jotta esi-isien henget pysyvät tyytyväisinä. Nämä kaikki 
tilaisuudet ovat yhden sortin ”sukujuhlia”, joihin ainakin lähiomaisten 
odotetaan osallistuvan.  

Tämä ystävämme haudoilla käydessään omalla vuorollaan laulaa 
virren ja rukoilee Isä meidän -rukouksen. Perheenjäsenet ovat jo 
tähän tottuneet, mutta naapurihautojen vierailijat välillä kuulemma 
purskahtavat nauruun.  

Vaatii siis rohkeutta joutua erottautumaan joukosta uskon vuoksi, 
varsinkin tässä yhteisökeskeisessä kulttuurissa. Perhepiirissä se 
ehkä vielä onnistuu, mutta entä työpaikan vastaavissa tilanteissa? 
Joskus voi työpaikka olla kiinni siitä, tuleeko mukaan shinto-
temppeliin rukoilemaan vuotuista hyvän menestyksen rukousta vai ei. 

Omat lukunsa ovat perheiden kotialttarit, jotka liittyvät vainajien 
henkien palvelemiseen. Esikoispoika yleensä huolehtii alttarikaapista 
vaimonsa kanssa. Mutta mitäs jos rouva on kristitty ja mies ei? On 
miehellä toki oikeus pitää alttarinsa. Perinteisesti vaimolla olisi 
velvollisuus hoitaa alttarin päivittäinen hoito.  

Eräs seurakuntalaisemme on tässä tilanteessa kieltäytynyt 
hoitamasta alttaria, joten mies joutuu nyt kai itse hoitamaan kukat ja 
uhrilahjat. Mutta eipä itsestä tuntuisi kovin mukavalta kristittynä jakaa 
koti kyseisen alttarin kanssa...       AP 

Hautausmaalla kristityn hauta on kaikkien
muiden hautojen keskellä. 
 
 
Temppelijuhla Tokiossa. Isäntäperheemme
oli sitä mieltä että kristitty lähetyssaarnaaja
voisi olla ihan hyvin kantamassa pyhäkön
koristeellista arkkua. Lähetti oli eri mieltä. 

Lahja Kansanlähetykselle 
Kansanlähetyksen laaja työ on yhä enemmän yksittäisten kristittyjen 
tuen varassa. Tunnetko Sinä jonkun muun, joka haluaisi tukea 
evankeliumin levittämistyötä Suomessa ja lähetyskentillä?  

Lue lisää netistä:  
http://www.sekl.fi/sekl/tue-tyotamme 
 
 
”Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja 
rauhalla teidät, jotka uskotte, niin  
että tiellä Pyhän Hengen voimasta  
olisi runsas toivo.” Room 15:13 
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”Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa!” 
Ps.106:1 

    
                                    

- Kivirannan lähettiperhe 

- Hengellistä ja määrällistä kasvua 
seurakuntaamme 

- Viisautta seurakunnan 
paimentamiseen 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen ja Aimi 

PALMU 

POSTIOSOITE: 
11-17 Kubo-cho  
Nishinomiya-shi, 

 662-0927 JAPAN 
 

PUHELINNUMERO: 
+81-798-34-2119 

 
TEKSTIVIESTIT: 

+81-90-8525-1906 
 

SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

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

 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- HAREL-duon japaninkielinen CD-
levy, joka saapui vuodenvaiheessa 
jakoon. Tämä Elinan ja Harri 
Huovisen levy on taidolla tehty 
evankelioiva levy, jota pyrimme 
levittämään täällä eri ihmisille. 

- Terveydestä ja lasten 
hyvinvoinnista 

- Rakkaista seurakuntalaisistamme 

- Uudesta vuodesta ja päivittäisestä 
uudesta armosta 

- Rukoillaan, että seurakuntamme 
voisi olla sellainen paikka, jossa 
rakkaus ja anteeksianto 
vallitsisivat, ja jossa jokaisen on 
hyvä olla.  

Työtämme	Japanissa	voit	tukea	nimikkoseurakuntiemme	Alavan,	Kalevan,	Karttulan,	Kirkkonummen,	Loviisan,	Meilahden,	Männistön	ja
Nilsiän	 kautta.	 Taloudellisen	 tuen	 työllemme	 voit	myös	 kanavoida	Helsingin	Kansanlähetyksen:	 FI33	 8000	 1001	 5582	 47	 tai	 FI88
5723	0220	1833	83	(Viite	22703)	tai	Pohjois‐Savon	Kansanlähetyksen:	Nordea	FI09	1078	3000	2019	38	tai	Sampo	FI53	8000	1901
6120	60	tai	Uudenmaan	Kansanlähetyksen	kautta:	Sampo	FI48	8000	1501	4822	03.	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)	

Vietimme juuri Aimin 
neljävuotispäivää kakun ja 
sushin merkeissä.  Lapset 
kasvavat siis kovaa vauhtia 
ja me vanhemmat kai sitten 
vanhenemme samaan 
tahtiin… 


