
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Palmunen 
Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje 

Uusi tähti syttyessään 
ihmisille toivon toi: 
hädän, vaivan ahdistama 
uuden voiman saada voi. 
 
Seimen luota lähdettyään 
paimenet ja tietäjät 
ystävilleen kertoivat sen 
kaiken, minkä näkivät. 
 
Lapsen äiti miettii hiljaa 
ihmeellistä sanomaa, 
sylissään kun tuuditteli 
joulun Lasta nukkuvaa. 
 
Tänäänkin on ihmisillä 
synninhätä sielussaan. 
Jeesus-lapsi antaa heille 
uuden toivon lahjanaan. 
 
Herra kutsuu tässä meitä 
viestinviejän tehtävään. 
Jeesus-lapsen luota saamme
valon viedä pimeään. 
 

Pia Perkiö

SYDÄMELLISET JOULUTERVEISET NISHINOMIYASTA! 

Joulu Japanissa 

Joulun vietto on Japanissa suhteellisen uusi 
ilmiö. Kristillisissä kirkoissa on toki vietetty 
joulua aiemminkin, mutta vasta sotien 
jälkeen joulu tullut yleiseen tietoisuuteen –
lähinnä kaupallisena jouluna. Joulupukki, 
joulukuusi, joululahjat ja laulut ovat varsin 
tuttuja suurelle yleisölle. Joulua saatetaan 
viettää ystäväporukassa tai pariskunnat 
romanttisilla treffeillä. Kaupoissa on 
joulukoristeita ja joululaulut soivat. Joitakin 
lahjojakin saatetaan antaa, vaikka lasten 
lahjojen odotus keskittyy uuteen vuoteen, 
joka on täällä vuoden suurin juhla. Silloin he 
saavat eri tahoilta ns. uuden vuoden rahaa, 
joilla sitten ostetaan leluja. 

Monet ehkä tietävät hämärästi, että joulussa 
on kyse kristillisestä juhlasta. Kun kysyy, 
kenen syntymäpäivä joulu on, on vastaus 
yleensä: joulupukin! Koska joulu koetaan 
täällä miellyttävänä asiana, on kristillisellä 

kirkolla oivallinen tilaisuus kertoa, mikä on 
oikeasti joulun merkitys ja kenen 
syntymäpäivästä onkaan kyse. Erilaisiin 
joulujuhliin ja –kirkkoihin on 
ensikertalaisenkin helppo tulla. 

Kun ymmärtää, miksi joulua vietetään ja saa 
uskoa joulun ilosanoman omalle kohdalleen, 
pääseekin todellinen jouluilo valtaamaan 
sydämen. Ja se ilo kulkee sydämessä läpi 
vuoden. Se on nimittäin ihmeellinen uutinen, 
että Jumala tuli ihmiseksi meidän 
keskuuteemme ja kärsi syntiemme edestä 
ristillä.  

Niin Suomessa kuin täällä Japanissakin elää 
paljon ihmisiä, joilla on synninhätä 
sieluissaan. Siksi meidän tehtävämme on 
olla viestinviejiä ja kertoa siitä, että Jeesus 
antaa heille uuden toivon lahjanaan. Se on 
se varsinainen joululahja.  

(A)
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Ensimmäistä yhteistä Japanin  
joulua viettäen, 

 ja Helen 

- Voimia Laurille kieliopintoihin 

- Kirkon erilaiset joulujuhlat voisivat 
tuoda uusia kävijöitä ja puhuttelisivat 
ihmisiä 

- Kodissamme pidettävä lasten 
joulujuhla 16.12. 

 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: Asako, Lauri, 
Benjamin ja Helen 

PALMU 

POSTIOSOITE: 
4-10-3-504  

Nishinomiyahama, 
Nishinomiya-shi, 

 662-0934 JAPAN 
 

PUHELINNUMERO: 
+81-798-26-1057 

(muistathan aikaeron) 
 

SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

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

 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Lämmin ja aurinkoinen syksy 

- Olemme olleet terveenä, Asakon 
selkäkin on jo parempi 

Lastenhoitoa ja opiskelua 
Arki on pikku hiljaa lähtenyt rullaamaan. Syksy on
kulunut ihmeen nopeasti, vaikka toisaalta tuntuu, että
olemme olleet täällä jo vaikka kuinka kauan! Joulun
lähestyminen tuli ikään kuin yllättäen, mutta
suomalaisten adventtikalenterien päivittäinen availu ja
adventtikynttilän sytyttäminen tuovat jo vähän jouluista 
tunnelmaa.  

Laurilla on ollut varsin tiukkaa kielikoulussa. Päivät ovat
pitkiä, kun koulupäivän jälkeen pitää tehdä vielä
läksyjäkin useita tunteja. Vähän pitäisi myös yrittää
viettää aikaa perheen kanssa. Koulu on kuitenkin
tehokkaan oloinen, mikä antaa toivoa hyvän kielitaidon
saamisesta. Joulukuun puolesta välistä alkaa
muutaman viikon mittainen joululoma, jolloin Lauri
yrittää kerrata aiempia oppejaan. Jospa ehtisi myös
vähän hengähtää opiskelusta. Tammikuussa jatkuu
Laurilla kielikoulu ja Asako aloittaa omat kieliopintonsa
yksityisopettajan kanssa. Olemme saamassa ensi
vuodeksi lastenhoitajan, jotta opiskelu sujuisi.  

Joulua olemme menossa viettämään Fukuyamaan 
Asakon vanhempien luokse. Siellä odottaa tiettävästi
muutama näyttelijäsuoritus seurakunnan joulujuhlassa:
Asako saa olla Maria, Lauri Joosef, Benjamin paimen ja
Helen (jos suostuu) Jeesus-lapsi. Saattaa olla ehkä
vähän turhan isokokoinen ja liikkuvainen vauva. ☺
Asakon Helena-siskokin on tulossa Suomesta joulun
viettoon, joten tiedossa on vilskettä Japanin 
mummolassa.            (A)

Koiran vuosi 2006 
Vuosi 2006 on täällä Japanissa koiran vuosi, mikä
näkyy kalentereissa ja uudenvuoden korteissa. 12 eri 
eläimellä on omat vuotensa vuorotellen. Se, minkä
eläimen vuotena syntyy, uskotaan vaikuttavan ihmisen
luonteeseen. Koiran tapauksessa ihminen olisi luottava 
ja rehellinen, mutta välillä itsekeskeinen ja itsepäinen.
Muunkinlaisia uskomuksia Japanissa on runsaasti. 
Ennustajilla käydään ahkerasti ja horoskooppeihin
uskotaan. Temppeleissä käydään rukoilemassa onnea 
ja menestystä uudelle vuodelle. Monet etsivät elämälle
tarkoitusta ja selitystä, mutta eivät tiedä, mistä sen
oikeasti saisi. Jospa uutena vuotena 2006
mahdollisimman moni japanilainenkin voisi oppia
tuntemaan todellisen ja elävän Jumalan.        (A)

Haluamme toivottaa kaikille rakkaille ystäville, 
sukulaisille ja tukijoillemme hyvää joulua ja
siunattua uutta vuotta 2006!  

Joululahjan lähetystyölle voi antaa mm. 

Pohjois-Savon Ev.lut.  
Kansanlähetyksen kautta:  
 Nordea 107830-201938 tai  
Sampo 800019-1612060. 

Uudenmaan Ev.lut.  
Kansanlähetyksen kautta:  

Sampo 800015-1482203  

Viestiksi: Palmut sekä kotiseurakuntasi nimi 
(kirkon lähetyskannatustilastoa varten). 

Voit tukea työtämme myös  
Alavan, Karttulan,  

Kirkkonummen,  Loviisan,  
Meilahden, Männistön ja  

Nilsiän seurakuntien kautta. 


