
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palmunen 
Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje Japanista 

Marraskuu 2008
Kirje 28

Siunattua adventin aikaa sinulle! 
 
Lokakuun puolessa välissä teimme 
ensimmäiset havainnot joulukoristeosastojen 
ilmestymisestä tavarataloihin. Marraskuussa 
tännekin rantautuneen Halloweenin jälkeen 
alkoivat joululaulut soida kaupoissa. Näinhän 
se taitaa Suomessakin olla. Markkinavoimat 
ottavat kaiken irti joulusta. Itse olemme 
ajatelleet ottaa joulukoristeet esiin vasta 
ensimmäiseksi adventiksi. Mutta otamme toki 
kaiken irti joulusta mekin! Joulu on mainiota 
aikaa kutsua ensikertalaisia kirkkoon – niitä, 
jotka ehkä muutoin eivät kristilliseen 
tilaisuuteen uskaltaisi tulla. Kun joulu kerran 
näkyy joka paikassa, on ihmisten kanssa 
helppo ottaa puheeksi joulun todellinen 
sankari.  
 
Ensimmäisen adventin otamme vastaan 
Sumoton seurakunnassa naapurisaarella. 
Sumoton seurakuntaa luotsaa Kallioisen 
lähettipariskunta ja käymme siellä silloin 
tällöin ”vierailevina tähtinä.” Jos muistatte, 
olimme Sumotossa kolme kuukautta sijaisina 
kesällä 2007. Sumoton joulujumalanpalvelus 
huipentuu tänä vuonna kolmen henkilön 
kastejuhlaan, jos Herra suo. Mikä ilo!  
 
Seuraavia joulun ajan tilaisuuksia meillä ovat 
ruokapiirien joulujuhlat eli ”kurisumasu paatiit” 
peräkkäisinä keskiviikkoina Itä-Tokushimassa 
ja Yoshinogawassa. Tarkoitus olisi erityisesti 
tavoittaa ei-kristittyjä. Ohjelmassa on 
joulukakun koristelua, joululauluja, puhetta, 
suomalaisen joulun vieton esitys jne.  
 
Näissä ruokapiireissä on tähänkin asti ollut 
aika mukavasti uutta ja vanhaa väkeä. 
Viimeksi eräät muutaman kerran käyneet 
rouvat kertoivat, että on niin mukava ja 
lämmin tunnelma kirkolla. Oli myös hienoa 
kuulla useamman kristityn rouvan todistus 
siitä, kuinka he nimen oman ruokapiirin kautta 
olivat tulleet ensi kerran kirkkoon ja sitä kautta 
Jumalan Sanan puhuttelemiksi. 
Nauttiessamme valmistamiamme ruokia tai 
kakkuja rupattelemme niitä näitä, mutta lähes 
joka kerta puhe kääntyy myös hyvin 

Joulu lähestyy 

syvällisiinkin aiheisiin Jumalasta ja uskosta. 
Olemme kokeneet nämä ruokapiirit antoisiksi, 
vaikkakin aika suurtöisiksi. Viimeksi kaikessa 
hässäkässä ja vauva kainalossa unohtui 
lohikeiton lohi kotiin. Onneksi ehti vielä viime 
hetkellä lähikaupasta hakea uusi kala…   
 
Tänä vuonna olemme saaneet vastuullemme 
lasten joulujuhlan Itä-Tokushiman kirkolla. 
Tarkoitus olisi kutsua erityisesti ei-kristittyjä 
lapsia mm. englannin piireistä ja 
leikkikoulusta. Tietysti seurakunnan omat 
lapset ovat myös mukana. Pistämme enkku-
piirin lapset esiintymään ja sitä kautta 
saattavat tulla vanhemmat ja 
isovanhemmatkin mukaan. Tarkoitus olisi 
tehdä kirkko tutuksi ja muutenkin pitää 
hauskaa lasten kanssa joulun evankeliumin 
äärellä. Kaikenlaista valmistelua tietysti on: 
riittävätkö lahjapussit, kuka leipoo piparit 
niihin, minne mainoksia jaetaan jne.    
 
Muita tapahtumia on sitten vielä mm. Ananin 
lasten joulujuhla, ”kynttilä-konsertti” Itä-
Tokushimassa, koko perheen joulujuhla 
Yoshinogawassa ja joulujumalanpalvelukset. 
Saa muistaa rukouksessa! 

Itä-Tokushiman kirkon lasimaalaus 
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Marraskuussa Lauri osallistui Länsi-Japanin evankelis-
luterilaisen kirkon työntekijöiden vuosikokoukseen 
Hiruzenin leirikeskuksen vuorimaisemissa. 
Vuosikokouksen yhteydessä pidettiin kirkon 
työyhteydessä olevien suomalaisten ja norjalaisten 
lähettien yhteinen tapaaminen (kokouskielenä oli 
muuten japani), jossa Lauri kertoi kokemuksia kolmen 
seurakunnan kiertävän lähetin tehtävästä ja yhteistyöstä 
japanilaisten pastorien kanssa. Mielenkiintoista ja 
antoisaahan tämä yhteistyö on ollut, mutta pieniltä 
konflikteilta ja väärinkäsityksiltäkään ei voi aina välttyä. 

Marraskuussa järjestettiin Kobessa kolmen Japanissa 
työskentelevän suomalaisen luterilaisen lähetysjärjestön 
yhteinen seminaari. Mukana olivat siis SLEY:n, SEKL:n 
ja Kylväjän lähetit. Teemana oli työyhteisön 
kehittäminen. Meillä oli ilo saada asiantunteva 

luennoitsija Janne Hassinen SLS:stä vetämään 
seminaaria. Täällä kun on kaukana Suomen 
tukiverkoista, oli antoisaa saada paneutua työyhteisöön 
liittyviin aiheisiin oikein ajan kanssa ja koimme, että 
työskentelystä oli todellista hyötyä yhteisöllemme. 
Hengellinen työ vieraassa maassa, kielessä ja 
kulttuurissa on hyvin haastavaa monella tapaa ja kaikki 
apuvälineet tähän työhön ovat tervetulleita, jotta 
pahimmilta virheiltä ja uupumisilta vältyttäisiin.   

Erityisen hienoksi koimme sen, että pystyimme 
tapaamaan eri lähetyksien suomalaisia lähettejä ja 
jakamaan kokemuksia olemisesta täällä. Asumme aika 
eri puolilla Japania, joten monet henkilöt tapasimme 
aivan ensi kertaa ja oli mukava tutustua ja kuulla heidän 
työstään. Lapsia oli myös mukana kahdeksan ja yhteiset 
leikit taisivat olla ratkiriemukkaita.  

Seminaareja 

Mitä kuuluu Palmun perheelle? 

Aimi-vauva on nyt 10-kuinen konttaileva taapero. Saapa nähdä, lähteekö 
tyttö kävelemään jo tämän vuoden puolella. Suloinen vauva hän on, iloksi 
niin meille kuin ympäristön japanilaisillekin. Ihmeen sopeutuvainen on ja 
monessa riennossa mukana. Suuria sinisiä silmiä monet tuntuvat ihailevan. 

Helen on edelleen vahvasti prinsessaiässä kaikkine kruunuineen ja 
helminauhoineen. Iloinen neljävuotias hän on ja oppii koko ajan uusia 
asioita. Piirtämien ja askartelu ovat mieluisia puuhia. Leikkikoulun pihassa 
hän leikkii hyvin ponnekkaasti ja unelmoi jo huhtikuusta, jolloin hänestä 
tulee oikea yoochieniläinen eli leikkikoululainen. Jännityksenä on, tuleeko 
hänestä sakura-ryhmäläinen (pinkki hattu) vai ruusu-ryhmäläinen 
(punainen hattu.) 

Benjaminillä alkavat olla viimeiset kuukauden leikkikoulussa edessä ja 
huhtikuussa olisi tarkoitus aloittaa japanilainen alakoulu kesään asti. Lego-
leikit ja askartelu ovat edelleen mielipuuhaa, mutta myös erilainen 
temppujen teko ja taisteluleikit. Joulua jo odotellaan ja pieniä 
joulupaketteja ovat Benjamin sekä Helen jo kovasti paketoineet komeroon 
odottamaan.  

Aimi seisoo jo tukea vasten! 

Asakon äitiysloma päättyi virallisesti marraskuun puolessa 
välissä. Arki on usein tasapainoilua lasten hoidon, kodin 
hoidon, seurakunnan tilaisuuksien ja ihmisten 
kohtaamisen välillä. Ensisijaisesti pitää tietysti yrittää pitää 
huolta lasten hyvinvoinnista. Edelleen Asako käy 
kuntosalilla säännöllisesti, jotta kunto pysyisi ja venyisi 
kaikkiin velvollisuuksiin. Lauri on jäänyt odottelemaan 
lämpimämpiä pyöräilysäitä, mutta lenkkeilee. 

Joulun pyhiä vietämme tänä vuonna yhdessä Asakon 
vanhempien sekä isosiskon Sinikan kanssa täällä meidän 
kodissamme. Eiköhän sitä taas saada jonkunlainen 
possun pala ja laatikoita paistettuja. Odotamme innolla 
sitä, että voimme hiljentyä yhdessä jouluun ja pitää yllä 
edes joitakin suomalaisia jouluperinteitä. Hiljentyminen on 
tietysti vähän niin ja näin kolmen pienen lapsen kanssa, 
mutta ainakin hauskaa on seurata lasten suurta iloa 
joulusta. Vähän ikävä tietysti tulee niitä rakkaita, jotka ovat 
kaukana. 

Benjamin kantaa Japanin lippua leikkikoulun 
urheilutapahtumassa 
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Uusi vuosi on Japanissa vuoden tärkein juhla, jota 
voitaisiin verrata Suomen jouluun siinä mielessä, että 
uutta vuotta vietetään rauhallisesti perheen ja suvun 
parissa. Jouluhan taas on vähän niin kuin 
eurooppalainen uusi vuosi hilpeine juhlineen.  

Japanin uusi vuosi on perinteisesti kolmipäiväinen. 
Näiden päivien aikana pyritään käymään temppeleissä 
rukoilemassa onnea uudelle vuodelle. Työstä on 
vapaata ja perheet kokoontuvat yhdessä syömään 
erityisiä uuden vuoden ruokia, osechia. Koti on koristeltu 
erityisin bambu- ja luumunkukka-koristein sekä uuden 
vuoden eläinteemalla. (Esim. vuosi 2008 oli hiiren vuosi, 
2009 on lehmän vuosi.) 

Postimiehillä on kiireinen uusi vuosi, sillä uuden vuoden 
tervehdykset pyritään toimittamaan kaikille 1.1. 
Joulukortteja ei siis Japanissa lähetetä, vaan runsas 
määrä uuden vuoden kortteja. Lapset saavat perheeltä 
ja sukulaisilta uuden vuoden rahaa, jolla voivat ostaa 
leluja ja muuta mieluista. Paljon on muitakin traditioita, 
jotka liittyvät uuden vuoden juhlintaan. 

Kristillisissä kirkoissa uusi vuosi ei kovin suurena juhlana 
näy kiireisen joulun ajan jälkeen. Uuden vuoden päivänä 
pidetään jumalanpalvelus, jossa kiitetään menneestä 
vuodesta ja pyydetään Taivaan Isältä siunausta ja 
johdatusta uuteen vuoteen.  

(lähteinä mm. www.japan-guide.com, Planet Tokyo) 

Joulu Kun Japani 1700-luvulla avautui muulle 
maailmalle, saapui myös joulun vietto ensimmäisten 
eurooppalaisten kautta. Mutta vasta viime 
vuosikymmeninä joulusta on tullut varsin suosittu juhla, 
huolimatta sitä, että maassa on vain noin 1 % kristittyjä. 
Kauppiaat ovat osaltaan olleet joulua levittämässä, 
mutta ehkäpä kristillinen kirkkokin on ollut siinä mukana.
Monet kokevat, että joulu on tärkeä heille, näin erityisesti 
naisten ja nuorten keskuudessa.  

Joulupäivä ei ole Japanissa kansallinen vapaapäivä, 
mutta yhä useammat ovat ottaneet tavaksi koristella 
kotejaan joulukoristeilla, antaa lahjoja toisilleen sekä 
syömällä erityisen jouluaterian ystävien tai perheen 
kanssa. Perheissä lahjoja saavat yleensä vain lapset ja 
tavallisesti yhden. Joskus lahjan tuo joulupukki aattona 
tai sitten amerikkalaiseen tyyliin lahja saadaan 
joulupäivän aamuna. Viime vuosina jouluvaloja 
(amerikkalaiseen tyyliin näyttävästi) on näkynyt 
katukuvassa huomattavasti enemmän kuin ennen. Joulu 
Japanissa on saanut myös uuden piirteen nuorten 
rakastavaisten juhlana, jolloin deittaillaan romanttisissa 
tunnelmissa. 

Japanilainen ”perinteinen” joulusyötävä on joulukakku. 
Se on yleensä mansikkakermakakku. Yleensä kakku 
tilataan konditoriasta, mutta saattaapa joku tehdä sen 
itsekin (ainakin Asakon leivontaopetuksen jälkeen!) 
Toinen läpilyönnin tehnyt syötävä on paistettu kana, 
erityisesti Kentucky Fried Chicken -ketjun kanapalat.  

Kristillisissä seurakunnissa joulu on yleensä yksi vuoden 
kohokohdista ja mahdolliset kastejuhlat ovat silloin (tai 
sitten pääsiäisenä.) Koska ns. perhejoulun perinne 
puuttuu, seurakunnan joulujuhlat ovat lämminhenkisiä ja 
monipuolisia tilaisuuksia näytelmineen, leikkeineen ja 
runsaine syömisineen. Lisäksi suosittuja ovat kynttilän 
valossa pidettävät jouluhartaudet. Joulun aikaan 
pyritään kutsumaan uusia ihmisiä kirkkoihin ja pitämään 
evankelioivia joulutilaisuuksia.  

Joulu ja uusi vuosi Japanissa 

Joulupukki vierailee Itä-Tokushiman kirkolla

Lawson-elintarvikekioskin jouluesitteestä…  
Jouluateriaksi ehdotetaan kakkua, sushia ja kanaa! 
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Rauhaisaa joulua ja armorikasta uutta vuotta 2009 sinulle! 

       

 

 

- Jumalan sana saisi itää niiden 
japanilaisten sydämessä, joita 
olemme kohdanneet 

- Joulun ajan tilaisuudet voisivat 
tavoittaa monia uusia ihmisiä 
  

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin ja Helen 

PALMU 
POSTIOSOITE: 

3-9-14  
Minami-Okinosu,  
Tokushima-shi, 

 770-0874 JAPAN 
 

PUHELINNUMERO: 
+81-88-664-2746 

 
TEKSTIVIESTIT: 

+81-90-8525-1906 
 

SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

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

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Joulun sanomasta – Jumalan suuri 
rakkaus meitä ihmisiä kohtaan  

- Lähettitoverimme omasta sekä 
toisista lähetyksistä 

- Ne seurakuntalaiset, joilla on 
mielenterveysongelmia – kuinka 
osaisimme heitä auttaa 

- Lähetyksemme tulevaisuuden 
suunnitelmien puolesta Japanissa 
– viisautta päätöksiin 

- Antoisat seminaarit 

- Uskolliset lähettäjät Suomessa  

Työtämme Japanissa voit tukea nimikkoseurakuntiemme Alavan, Kalevan, Karttulan, Kirkkonummen, Loviisan, Meilahden, Männistön ja Nilsiän 
kautta. Taloudellisen tuen työllemme voit myös kanavoida Pohjois-Savon Kansanlähetyksen:  Nordea 107830-201938 tai Sampo 800019-
1612060 tai Uudenmaan Kansanlähetyksen kautta: Sampo 800015-1482203. Viestiksi: Palmut sekä kotiseurakuntasi nimi (kirkon lähetys-
kannatustilastoa varten). Lähettisihteerimme Pohjois-Savossa: Jouni ja Vappu Palmu (050-405 9762) ja Uudellamaalla Pauli Vehko (040-577 8383)

 

Asako ja lapset 
poseeraavat siltavaijerin 

mallipätkän vieressä. 
Taustalla Akashin 

riippusilta.
>>>

<<< 
Helen siunattavana. 
Marraskuun 2. sunnuntaina 
järjestetään kirkoissa 
lasten siunaaminen. 


