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Sakurat kukkivat 
Tällä viikolla ovat sakurat, eli kirsikan kukat 
täydessä kukassa. Hennon vaaleanpunaisina 
kukkivia sakuroita on ympäri kaupunkia -
Japanilaiset rakastavat näitä kevään tuojia. 

Huhtikuu ja sakura-aika on myös täällä 
kouluvuoden alku ja tällä viikolla monessa 
koulussa vietetään juhlallisia koulun 
aloitusseremonioita. Meidän perheessämme 
on nyt Aimin vuoro aloittaa leikkikoulu 
juhlallisin menoin. Äideillä on kimonot tai 
jakkupuvut päällä, isillä tummat puvut. Lapsi 
saa suuren ruusukkeen rintaansa. 

Pääsiäinen – uskomme perusta 
Viime viikko oli hiljainen viikko. Perjantaina 
oli pitkänperjantain iltamessu, lauantaina 
suomenkielinen pääsiäiskirkko ja 
sunnuntaina sitten pääsiäisjumalanpalvelus 
jonka kruunasi yhteinen juhla-ateria 
seurakuntamme kanssa. Iltapäivällä 
kävimme pienellä porukalla  seurakuntamme 
haudalla ylösnousemus-toivoa julistamassa. 

Oli hienoa hiljentyä pääsiäisen sanoman 
äärelle. Pääsiäinen on melko vieras juhla 
Japanissa, joten kaikissa piireissä kerroimme 
pääsiäisen tapahtumista ja sen 
merkityksestä. Ristin ja pääsiäisen sanoma 
ovat koko täällä olemisemme tarkoitus. Voi 
kunpa siitä osaisi aina viisaalla tavalla kertoa 
ihmisille. 

Toisena pääsiäispäivänä, jota tosin täällä ei 
laisinkaan vietetä, osallistuimme Koben 
luterilaisen pappisseminaarin sekä 
raamattukoulun yhteiseen lukukauden 
avajaisjuhlaan Aotanin kirkolla. Oli mukava 
pitkästä aikaa vain istua kirkon penkissä, 
kuunnella ja laulaa välillä. Yleensä kun kaikki 
tilaisuudet ovat meidän itsemme järjestämiä 
ja vetämiä.  

Maaliskuun vuosikokouksessa Länsi-Japanin 
kirkon uudeksi presidentiksi valitun pastorin
poika aloitti ainoana ensimmäisen vuoden 
opiskelijana teologisen seminaarin 
pappislinjan. Raamattukoulun puolelle tuli 
kaksi uutta opiskelijaa. Opiskelijoita on siis
kovin vähän, mutta jokaisesta heistä 
iloitsimme. Tiedämme, että seminaarissa ja 
koululla on erinomainen opetus ja 
rukouksemme onkin, että opiskelijoita 
saataisiin jatkossa enemmän. Kirkkomme 
tarvitsee kipeästi uusia pappeja, teologeja, 
sekä raamattukoulutusta saaneita 
maallikkoja. (AP) 

 

PPiieennii  ssaaddee  eeii  hhaaiittttaaaa,,  mmuuttttaa  eevväässrreettkkeellllee  eeii  tteeee  mmiieellii..

SSeeuurraakkuunnttaammmmee  hhaauuttaa  ssiijjaaiittsseeee  OOttssuussssaa,,  
nnooiinn  ttuunnnniinn  aauuttoommaattkkaann  ppäääässssää..  
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Univajetta vai tylsää?  
Joillekin jumalanpalvelukseen osallistuville hereillä 
pysyminen on lähes ylivoimainen tehtävä. Siinä saa 
puhuja sitten miettiä, että onko saarna liian vaikea, 
tylsä vai olisiko kuulijoilla vain univajetta.  

Univajetta puoltaa ainakin se, että japanilaiset 
nukkuvat ilmeisesti kaikkein vähiten koko maailmassa. 
Kun matkustaa junissa tai busseissa, välillä tuntuu 
siltä, että ainakin puolet matkustajista vaipuu melko 
syvään uneen muutamassa minuutissa. Joskus täysin 
vieras ihminen nojaa vieressä istuvan olkapäähän 
unissaan. Ajoittain hän hätkähtäen herää ja pyytää 
anteeksi. Hetken päästä hän torkahtaa ja taas nojaa 
nukkuen minuun.  

Yöunien lyhyys tuntuu olevan täällä lähinnä ylpeyden ja 
jonkinlaisen ahkeruuden merkki. Usein kuulee 
japanilaisen kehuvan, kuinka vähillä unilla pärjää. 
Pienet lapsetkin näyttävät valvovan suomalaisittain
varsin myöhään iltaisin. Muistan, kun japanin opettajani 
ihmetteli kovasti, kun kerroin itse mieluusti nukkuvani 
8-9 tuntia yössä. Se oli hänen mielestään silkkaa ajan 
tuhlausta. Itse hän nukkui 4-5 tuntia. Kysyin, eikö häntä 
sitten väsytä. ”Olen aina väsynyt”, hän myönsi.  

No, aina pitää suorittaa myös itsetutkistelua omien 
puheiden suhteen. Parhaansahan sitä aina yrittää, 
viime kädessä Sanan perille meno ei onneksi ole 
pelkästään meidän puheidemme taidokkuudesta kiinni. 
Olemme huomanneet, että ennen jumalanpalvelusta 
oleva kaikille yhteinen lasten pyhäkoulu on itse asiassa 
aika merkittävä myös aikuisille. Varsinkin vanhemmalle 
väelle tai muutoin niille, joille Raamattu ei ole vielä niin 
tuttu, selkeä ja ytimekäs ”lasten saarna” saattaa ehkä 
olla kirkkomatkan antoisin osuus. Ensimmäisen 
varttitunnin on ehkä vielä hereilläkin... 

Joka tapauksessa Japanissa kun olemme, emme pyri 
heti kauheasti loukkaantumaan, jos joku nukahtaa 
kesken puheen tai tilaisuuden. Näin käy välillä myös 
kielipiireissä. Täällä se on melko hyväksyttävä asia –
kaikki ymmärtävät kyllä, että kaveria hieman väsyttää. 

Viime viikolla tosin Osakan pormestari herätti ja nuhteli 
eräässä seminaarissa puheensa aikana nukahtaneen 
kuuntelijan tv-kameroiden edessä. Toistaiseksi emme 
ole aikoneet toimia kirkossa samalla tavoin   

(AP)

  KKyyllllää  ttäääällllää  mmuuiittaakkiinn                          kkuukkkkiiaa  kkuukkkkiiii,,                                              eeii  aaiinnaa  vvaaaann  nniiiittää                                      ppiinnkkkkeejjää  ssaakkuurrooiittaa..  
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”Iloista kevättä kaikille! 

 

- Yhteistyökirkkomme kevään 
vuosikokouksessa valitun uuden 
presidentin Hideki Matsumuran, 
varapresidentin Ryuuichi 
Maegawan ja muiden 
vastuutyöntekijöiden puolesta 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen 

 ja Aimi 

PALMU 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Länsi-Japanin ev. lut kirkon 
vuosikokous sujui maaliskuussa 
hyvin. 

- Onnistunut lähettien retriitti 
lumisissa vuorimaisemissa 

- Asakon isosiskon Helenan vierailu 

- Seitsemänvuotiaan tytön puolesta, 
joka haluaisi kasteen. Kukaan 
hänen perheestään ei ole kristitty. 

- Seurakuntamme kotikokousten 
jatkumisen puolesta. 

- Terveet ja reippaat lapsemme, 
jotka ovat nyt kaikki aloittaneet 
koulutiensä. 

- Kaikista niistä ihmisistä, jotka 
käyvät uskollisesti kirkossamme 

- Japanin keväästä 

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)	

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

 662-0927 JAPAN 
 

PUHELINNUMERO: 
+81-798-34-2119 

 
TEKSTIVIESTIT: 

+81-80-3859-3769 
 
 

SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

Tässäpä mainio kevätlaulu,  
jonka sanoihin mieluusti yhtyy:  
 
Ah, kuinka kevät hohtaa ja kukkii, tuoksuu maa! 
Näin Luoja meidät kohtaa ja hyvyys valloittaa. 
Niityllä riemuissansa eläimet hyppivät, 
ja linnut lauluillansa Luojaansa kiittävät. 
 
Suo Hengen valon loistaa pimeään sydämeen 
ja esteet tieltä poistaa uskoon ja vapauteen. 
Oi Herra, sielu täytä sanasi riemulla 
ja armon suuruus näytä Kristuksen voitossa.  
 
Myös työni, Herra, anna sinua ylistää. 
Suo voimaa, että kannan Henkesi hedelmää. 
Näin, Herra, Hengelläsi minua johdata 
ja aina edessäsi tahtoosi taivuta 

  (Virsi 567)    .
KKaannssaannlläähheettyykksseenn  JJaappaanniinn  lläähheettttiieenn  kkeevväättrreettrriiiittttii  ppiiddeettttiiiinn  
HHiirruuzzeenniinn  lleeiirriikkeesskkuukksseessssaa..  LLuunnttaa!!  VVaauu!!  

KKuuvvaa::  JJoorrmmaa  PPiihhkkaallaa
  


