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Adventin ajan tervehdys! 
Joulun odotus on alkanut täällä
Nishinomiyassakin. Adventiksi on kirkkosaliin
saatu aito joulukuusi ja julkisivun
”näyteikkunoissa” on seimiasetelmia (mm.
ylhäällä oleva) ja tähtivaloja. Olemme
huomanneet, että monet ohikulkijat kyllä
katselevat näitä kahta ikkunaa. Toisessa on
joka kuukausi vaihtuva raamatunteksti.
Toisessa taas ilmoituksia seurakunnan
tilaisuuksista. Lisäksi Asako innostuu välillä
somistamaan ikkunoita eri sesonkien
mukaan.  
 
Lokakuussa lähes kaikki Japanissa olevat
suomalaiset lähetit (Sley, Sekl, Kylväjä, Fida)
kokoontuivat yhteiseen seminaariin, jossa
aiheena olivat sielunhoidolliset teemat
erityisesti japanilaisessa kontekstissa.
Kouluttajana oli Asakon isosisko, Hanna
Kiviniemi. Koimme koulutuksen antoisaksi.
Saimme eväitä japanilaisten kohtaamiseen.
Oli myös hienoa tavata eri järjestöjen
lähettejä, osa ensi kertaa.  
 
Seurakunnassamme vieraili marraskuussa
professori Matti Leisola. Hän piti esitelmän
aiheesta ”Usko ja tiede”, mikä keräsi
parikymmentä kuuntelijaa kirkkoon. Oli
hienoa, että mukana oli muutaman
seurakuntalaisemme ei-kristitty mies. Myös
muitakin ei-kristittyjä oli mukana. Jospa
tilaisuus saisi heidät miettimään elämän
perusasioita; elämää ja kuolemaa. Mikä on
kaiken takana? Miksi me elämme? Mitä
kuolema on? 
 
Näitä kysymyksiä oli ilmeisesti myös pohtinut
eräs nuori nainen, joka eräänä päivänä
yllättäen ilmestyi kirkon ovelle. Hän sanoi
kovasti etsivänsä totuutta. Ystävät ja perheen
jäsenet olivat hänelle sanoneet: ”Älä
semmoisia murehdi. Tee työsi, nauti
elämästä, se riittää.” Mutta silti totuuden
kaipuu ei ottanut hellittääkseen. Innokkaasti
kerroimme hänelle Jumalasta ja Jeesuksesta.

Ojensimme Uuden Testamentin ja muutamia
kirjasia. Odotamme häntä taas tulevaksi,
mutta vielä häntä ei ole näkynyt. Jospa hän
todella voisi kohdata Tien, Totuuden ja
Elämän. Jätämme hänet rukouksiinne. 
 
Marraskuussa oli meillä seurakuntalaisten
kanssa projekti, jossa puhdistimme
tsunamissa kastuneita valokuva-albumeja.
”Luterilainen lähimmäinen” -järjestöllä on
tällainen työmuoto, jota voi tehdä ilman
katastrofialueelle menemistä. Posti toi meille
laatikollisen albumeita, jotka sitten lähetimme
puhdistettuina takaisin. Valokuvia
pestessämme katselimme niissä näkyviä
ihmisiä ja siunasimme heitä – liekö heistä
kuinka moni vielä elossa. Vaikka
työpanoksemme oli pieni - yhden päivän
projekti - voin kuvitella, että kaikkensa
menettäneille omien perhealbumien
saaminen puhtaina takaisin on merkittävä
asia. Muitakin projekteja katastrofialueen
ihmisten auttamiseksi on suunnitteilla.  
 
Tässä viime viikolla meitä oli Laurin kanssa
pyydetty erääseen kristilliseen leikkikouluun
pitämään puhe suomalaisesta
lastenkasvatuksesta. Hieman arvelutti
esiintyä suurena lastenkasvatuksen
asiantuntijana, mutta jotain sitä tuli aiheesta
puhuttua. Epäonnistuminen ja anteeksianto
perhe-elämässä ainakin tulivat esiteltyä. (AP)
 

Perhejuhlia 
Yleensä on melko harvinaista lähetyskentällä
päästä viettämään sukulaisten perhejuhlia,
mutta nyt saimme ensin viettää Asakon
pikkusisaren Kaarinan perheen vauvan,
Isabella Sakuran kastejuhlaa 12. päivä ja taas
Asakon äidin Lean 70-vuotispäiviä 21. päivä
marraskuuta täällä meidän kirkossamme.
Iloisissa juhlissa mukana oli
lähettijoukkoamme ja muutamia muitakin
suomalaisia.  (AP) 
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Joulun ajan tapahtumia 
27.11. lauloimme täällä meilläkin taas hoosiannaa. Meni jo paremmin kuin viime vuonna, ehkä melodia oli tutumpi ja 
säestäjäkin (Asako on säestänyt lähes joka sunnuntai reilun vuoden verran) vähän harjaantuneempi. 3.12. on ensin 
Otsun kotikokouksen joulujuhla ja sitten vielä illalla Hanshinin alueen kaikkien kristillisten kirkkojen yhteinen iso 
joulujuhla, johon osallistumme seurakuntalaisten kanssa. 4.12. on suomalaisten Kauneimmat joululaulut –tilaisuus. 
17.12. on vuorostaan seurakuntamme lasten joulujuhla, johon on tänä vuonna valmisteilla joulukuvaelmakin. 23.12. on 
suomenkielinen joulujumalanpalvelus ja -ateria. 25.12. onkin sitten joulun varsinainen joulujumalanpalvelus ja 
joulujuhla. Eri piireissäkin on pientä joulujuhlaa tarkoitus pitää, joten valmisteluihin ja suunnitteluun menee aikaa, eli 
voidaan reilusti sanoa että kiirettä piisaa.   
 
Lapset viihtyvät koulussa ja kotona. Helen on ilmiselvästi oppinut lukemaan ja kirjoittamaan, ”ainakin melkein”, niin 
kuin hän itse asiaa vähättelee. Onhan se kova homma opetella samana vuonna lukemaan ja kirjoittamaan sekä 
japaniksi, suomeksi että englanniksi. Benjamin sai silmälasit ja on niistä ihan iloinen. On sellainen lukutoukka. Aimi 
viihtyy niin hyvin kotosalla, jotta saapa nähdä, miten leikkikoulun kanssa käy keväällä.  
 
Jouluna saamme iloita Vapahtajastamme, joka syntyi pelastamaan tämän maailman. Kiitos, että olet mukana 
ilosanoman eteenpäin menemisessä täällä Japanissa!         (AP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hyvää joulua ja siunattua uutta vuotta 2012! 

        

- Totuutta etsivät ihmiset lähellämme

- Joulun ajan tilaisuudet - voimia ja 
iloa niiden suunnitteluun ja 
vetämiseen 

- Kivirannan lähettiperhe 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen 

 ja Aimi 

PALMU 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Joulun ilosanoma koko maailmalle 

- Hyvä lähettien seminaari lokakuun 
lopussa 

- Aktiiviset seurakuntalaiset, jotka 
todella haluavat juurtua Sanaan. 

- Rukoillaan, että seurakuntamme 
voisi olla sellainen paikka, jossa 
rakkaus ja anteeksianto vallitsisivat 

- Syksyn aikana kirkkoomme tulleet 
ensikertalaiset – rukoillaan, että 
Sana voisi heitä koskettaa. 

- Iloiset perhejuhlat 

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: 

 
 

 

Helsingin Kansanlähetys: 
Meilahden seurakunnassa (Pihlajatie 16) järjestetään 
Kansanlähetyksen lähetyspyhä 15.1.2012 klo 11. Saarnaamassa 
on Mika Ebeling ja messun jälkeen on lähetystilaisuus jossa 
mukana ovat Terhi Halminen ja Tuomo Heikkilä. 
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