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Syysterveiset teille kaikille 
 
Ruska on kauneimmillaan, vaikka lämpötilat 
eivät kovin viileitä ole vielä olleet. Vielä emme 
ole tarvinneet lämmityslaitteita sisällä. 
Joulukuussa yleensä jo tarvitsee pukea 
päälleen talvitakit ulos lähtiessä. Asunnot ovat 
lämpötiloiltaan kovin eritasoisia täällä 
Japanissa. Siksi jäämme pienellä jännityksellä 
odottamaan, kuinka kylmäksi tai lämpimäksi 
tämä kerrostaloasunto osoittautuu talvella. 
Arvelemme kuitenkin, että täällä olisi ehkä 
lämpimämpää kuin aikanaan asuessamme 
Nishinomiyan pappilassa. Kesän selvisimme 
hämmästyttävän hyvin ilman viilennyslaitteita, 
yläilmoissa käy näköjään viilentävä tuulenvire. 
 
Lasten syyslomaviikolla lokakuussa ehdimme 
ihailla Japanin kaunista ruskaa vuoriseudulla. 
Riisi on korjattu talteen ja monet hedelmät ovat 
kypsiä. Kuluneella viikolla meillä oli myös 
perheenä mahdollisuus osallistua 
evankelisten lähetysjärjestöjen yhteiseen 
konferenssiin Fuji-vuoren lähellä. (AP) 
 
Tulijoita Suomesta 
 
Syyskuussa kentälle tuli Ryttylästä kaksi 
reipasta kansainvälisyyslinjalaista, Sini ja 
Marjukka. He tutustuvat Japanin työhön 
kolmen kuukauden ajan ja auttavat erilaisissa 
piireissä ja tilaisuuksissa. Asako on heitä ollut 
perehdyttämässä ja ohjaamassa maan 
tavoille.  

 

Tämä kansainvälisyyslinja Ryttylän 
Kansanlähetysopistossa on muuten 
osoittautunut varsin suosituksi opintolinjaksi. 
Siinä nuoret sekä vanhemmatkin innokkaat 
voivat tutustua eri pituisia jaksoja eri maissa 
tehtävään lähetystyöhön ja osallistua tilanteen 
ja taitojen mukaan siihen. Keväällä Japaniin on 
taas tulossa uusia linjalaisia, tällä kertaa kaksi 
nuorta miestä. 
 
Lokakuussa saapui 12 henkilön ryhmä 
Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan sekä 
Harjun seurakunnan järjestämälle 
tutustumismatkalle Japaniin. Tuomiokirkko-
seurakuntahan on nimikkoseurakuntamme. 
Kiitollisina otimme vastaan runsaat lahjat ja 
tuliaiset, mitä ryhmäläiset toivat Suomesta. 
Lauri sai nimikkoseurakunnaltamme lahjaksi 
matkaehtoollisvälineet, joille tulee varmasti 
käyttöä kotikäyntien yhteydessä. Tämä 
sydämellinen joukko ihasteli monenlaisia 
Japanin nähtävyyksiä, mutta ennen kaikkea 
he saivat nähdä, kuinka Jumalan Sana menee 
eteenpäin Japanissakin.  
 
Sumoton seurakunnassa vieraillessamme 
kirkkokahvipöydässä halusi eräs japanilainen 
kristitty välittää seuraavan viestin suomalaisille 
vieraille: ”Kiitos kun olette lähettäneet tänne 
lähetystyöntekijöitä. Ilman heitä en minä olisi 
koskaan saanut kuulla Ilosanomaa 
Jeesuksesta.” (AP) 
 

Suomen evankelisluterilainen Kansanlähetys                www.sekl.fi        

  

Japanin korkein vuori on nimeltään Fuji.  
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Kohtaamisia HAT-Kobessa 
 
HAT-Koben seurakunnassa päätettiin syksyn 
teemaksi ”Kohtaaminen.” Haluamme kutsua ihmiset 
kohtaamaan Vapahtajan – eri keinoin. Tähän mennessä 
on HAT-Kids:n lapsille pidetty lettukestit ja yhtenä 
sunnuntaina pidimme jumalanpalveluksen ulkosalla 
vuorella. Pyhäinpäivänä kävimme pitämässä hartauden 
seurakunnan omalla haudalla.  
 
8.11. puolestaan oli koko perheen matalan kynnyksen 
tilaisuus, johon oli kutsuttu kristitty taikuri. Tämä voi 
kuulostaa aika eksoottiselta, mutta kaikenlaista uutta on 
hauska kokeilla. Rukoilemme, että tilaisuuteen 
osallistuneille kirkko tulisi edes hieman tutummaksi 
paikaksi.  
 
Lisäksi marraskuussa on useampi Suomi-teemainen 
tilaisuus. Suomi on nimittäin kovasti muodissa Japanissa, 
joten sitähän on syytä hyödyntää. 19.11. alkaa 
suomalainen kokkikerho pullan leivonnan merkeissä. 
(Pitää vielä varmistaa, että kirkon uuni toimii. 
Ensimmäisellä yrittämällä kaasu-uunin käynnistys ei 
oikein onnistunut …) 21.11. on suomalainen iltapäivä, 
jossa kerrotaan ja tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja 
makuihin. 22.11. on sitten vuorossa Suomi-
jumalanpalvelus. Laulamme mm. suomalaisia lauluja ja 
virsiä, joita on käännetty myös japaniksi. Kaikissa 
tilaisuuksissa haluamme olla kertomassa Jeesuksesta.  
 
Kuten huomaatte, olemme ottaneet tosissaan Raamatun 
opetuksen siitä, että evankeliumin julistajien on 
oltava ”viekkaita kuin käärmeet ja viattomia kuin 
kyyhkyset”. Viekkaus viittaa siihen, että kuulijat ja heidän 
odotuksensa otetaan huomioon ulkonaisen muodon 
tasolla. Viattomuus viittaa siihen, että evankeliumin 
sisältö pidetään silti aina eheänä ja muuttumattomana. 
 
Haastetta on siinä, että evankeliumin julistajan pitäisi 
pyrkiä mukauttamaan puheensa ulkonaisen muodon ja 
tyylin kuulijakunnan mukaan siten, että se voi mennä 
perille. Paavalin sanat ”kaikille olen ollut kaikkea, jotta 
pelastaisin edes muutamia” (1. Kor. 9:22) ovat 
mielenkiintoinen kehotus. Meidänkin olisi opetettava 
evankeliumia ihmisille siten, että he kykenevät ottamaan 
sen vastaan, eivätkä minkään turhan sivuseikan takia 
hylkää sitä. Kyse ei ole sen vähemmästä kuin 
pelastuksesta. 
 
Joskus tulee tehtyä virheitä, jotkut ideat eivät toimi, toiset 
taas voivat toimia aivan vahingossa. Monesti emme 
onnistu kohtaamaan oikein ketään, vaikka kuinka 
yrittäisimme. Joskus taas tulee aivan yllättäviä 
kohtaamisia. Kaiken kaikkiaan Jumalan johdatuksessa on 
hyvä kulkea. (AP)  

Innokkaita oppilaita Seishinissä 
 
Lauri aloitti lokakuussa Seishinin seurakunnassa 
aktiiviseurakuntalaisten innokkaista pyynnöistä johtuen 
tavoittavan englannin piirin, johon on tullut mukavasti 
väkeä. Englannin kieliosiossa keskitytään 
matkailusanastoon ja kieliopetuksen päätyttyä alkaa 
varsinainen opetus, eli opiskelijat saavat kaupan päälle 
ilosanomaa elävästä Vapahtajasta. Seurakunnassa on 
nimittäin muutama henkilö, jotka aikoinaan kohtasivat 
Vapahtajan nimenomaan englannin piirin kautta. Siksi he 
toivoivat samaa mahdollisuutta muillekin. 13 oppilaasta 
suurin osa on ei-kristittyjä.  
 
15.11. Seishinissä on lasten siunauspäivä. Japanin 
kirkoissa yleinen tapa siunata lapsia tähän aikaan 
vuodesta johtuu shintolaisesta tavasta, jossa 3-, 5- ja 7-
vuotiaat lapset tuodaan shinto-pyhäkköön siunattaviksi. 
Kirkot Japanissa haluavat tarjota kristillisen vaihtoehdon 
vanhalle traditiolle, sillä Jeesushan nimenomaan halusi 
siunata lapsia. Kirkossa siunauksen saavat toki muutkin 
lapset kuin vain kuin 3-, 5- ja 7-vuotiaat.  (AP) 
 
Joulukin lähestyy 
 
Joulukuu on toki myös hyvää aikaa tavoittaa kiireisiä 
japanilaisia. Seishinin seurakunta harjoittelee 
joulukirkkoon Händelin Halleluja-kuoroa, Midorigaoka 
puolestaan on pyytänyt meitä pitämään joulujuhlan, jossa 
kerromme mm. joulun vietosta Suomessa. 
 
HAT-Kobessakin pidetään joulukonsertti 13.12. ja 20.12. 
on joulukirkko, jossa on tarkoitus kastaa nuori nainen 
Jumalan lapseksi. 23.12. on HAT-Koben joulujuhla, johon 
kokoontuvat kaikki eri toimintaryhmät, ja johon lapset jo 
kovasti harjoittelevat näytelmää. 26.12. osallistumme 
suomenkielisen joulukirkkoon Nishinomiyan seurakunnan 
tiloissa. Jouluamme tulee ilahduttamaan myös Laurin 
veljen viisihenkinen perhe. He ovat ensi kertaa Japanissa 
ja olisi kiva näyttää heille paljon Japanin kauniita puolia! 
Lapset odottavat jo kovasti serkkuja. (AP) 

Ruska-ajan yksi  
kauneimmista puista on 

Japanin vaahtera  
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Hyvää joulun odotusta sinulle! 

 

- Loppuvuoden erikoistilaisuudet  

- Kasteeseen valmistautuva neiti 
sekä muut kastetta harkitsevat 
henkilöt 

- Viisautta ja johdatusta työhön 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen 

 ja Aimi 
PALMU 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa! 
www.palmu.st 

- Lapset käyvät mielellään koulussa  

- Joulun Sanoma 

- Työmme tukijat Suomessa – kiitos 
rukouksestasi ja taloudellisesta 
tuesta! 

- Rakkautta kohtaamiamme ihmisiä 
kohtaan, myös toinen toistamme 
kohtaan 

- Kansanlähetyksen taloustilanne on 
vaikea. 

 

- Japanin kaunis luonto – vuoret ja 
meri. 

- Innostava kansainvälinen Japanin 
evankelioimisseminaari (CPI) Fuji-
vuoren juurella, johon 
osallistuimme koko perhe. 
Lapsille oli omaa ohjelma. 

Työtämme	 Japanissa	 voit	 tukea	 nimikkoseurakuntiemme	 Alavan,	 Järvi-Kuopion,	 Kallaveden,	 Kirkkonummen,	 Loviisan,	 Meilahden,	
Männistön	 ja	 Tampereen	 Tuomiokirkkoseurakunnan	 kautta.	 Taloudellisen	 tuen	 lähetystyölle 	 voit	 myös	 kanavoida	 Helsingin	
Kansanlähetyksen:	FI33	8000	1001	5582	47	(keräyslupa	2020/2013/5473),	Hämeen	Kansanlähetyksen:	FI71	5730	0820	0457	02	
(keräyslupa:	 2020/2013/4884),	 Pohjois-Savon	 Kansanlähetyksen:	 FI09	 1078	 3000	 2019	 38	 (keräyslupa	 5740/0009/2015)	 tai	
Uudenmaan	 Kansanlähetyksen	 kautta:	 FI48	 8000	 1501	 4822	 03	 (keräyslupa	 POL-2014-13961).	 Viitenumero:	 22703	 tai	 sitten	
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)	
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Pyhäinpäivän jälkeisiä mietteitä 
 
Japanilaisissa seurakunnissa pidetään pyhäinpäivän 
jumalanpalveluksissa seurakunnan jo Taivaaseen 
kutsuttujen jäsenten valokuvat esillä koko 
jumalanpalveluksen ajan. Seurakunta käy yleensä 
jumalanpalveluksen jälkeen seurakunnan omalla 
haudalla pitämässä muistotilaisuuden. Samalla tavalla 
myös pääsiäisenä käydään julistamassa 
ylösnousemuksen ilosanomaa haudan äärellä. 
 
Lauri osallistui pyhäinpäivän jälkeen Koben luterilaisen 
pappisseminaarin järjestämään muistotilaisuuteen, johon 
oli kutsuttu myös ajasta iäisyyteen siirtyneiden 
seminaarin oppilaiden ja työntekijöiden perheenjäseniä. 
Kahvitilaisuudessa pitkän linjan pastori Hara Takuya piti 
lyhyen puheen siitä, miten kristinusko sanoma on 
vaikuttanut myös yleiseen kielenkäyttöön. Jo 1950-luvulla 
kristillisissä kirkoissa käytössä ollut sanonta ”shooten” 
joka tarkoittaa ”kutsua taivaaseen,” listattiin yleiseen 
sanakirjaan vuonna 2006 ja toiseen vuonna 2008. (LP) 

 

shoo 
 
sanamerkki tarkoittaa  
- kutsumusta tai 
- kutsumista 
 
 
 
ten 
 
sanamerkki tarkoittaa  
- taivasta 
 


