
 
Tervehdys hyvä lukija 
 
Kirjeemme ulkoasu on nyt muuttunut, kun Kansanlähetys 
yhdenmukaistaa työntekijöidensä kirjeiden ulkoasua. Samat Palmut täällä 
kuitenkin edelleen. Kiva kun luet kirjettämme. 
 
Silloin tällöin meiltä kysytään, miksi Japanissa on niin vähän kristittyjä. 
Syitä on varmaan monia, mutta tässä muutamia pohdintoja: 
 
Kristinuskoa on Japanissa perinteisesti pidetty vieraana, 
länsimaisena uskontona. Koreaan ja Kiinaankin verrattuna 
kristinusko ei ole oikein ”läpäissyt” japanilaisuuden muuria ja kirkot 
ovat pitkään pysyneet varsin pienenä vähemmistönä. Miten aikuinen 
keskivertojapanilainen suhtautuu kristinuskoon ja kristittyihin? 
 
On totta, että kristinusko on edelleen ”se länsimäinen uskonto”, jota ei 
kovin hyvin tunneta. Eri uskontojen, omienkaan, syvällinen tuntemus ei 
ole keskivertojapanilaisella yleistä. Tuntuu myös sieltä, että sekulaari ja 
jokseenkin materialistinen perus-japanilainen ei ole kovin kiinnostunut 
uskonnoista. Ajatus omin voimin pärjäämisestä on voimakas. Silti 
japanilainen on yleensä huomaamattaan omaksunut buddhalaisuuden ja 
shintolaisuuden kasvatuksen ja kulttuurin kautta.  
 
On tietysti myös niitä, jotka ovat hyvinkin uskonnollisia, mm. monien 
uususkontojen jäsenet. Kristinuskoon suhtautuminen ei ole useinkaan 
negatiivista. Kristinuskolla on melko positiivinen imago. Ei-kristityt 
japanilaiset käyvät esim. kirkollamme erilaisissa opintopiireissä, joissa 
on raamattu-hetki, eikä se tunnu olevan ongelma. Samoin kristilliset 
koulut ja yliopistot ovat suosittuja.  

 

Rukousaiheita 
Adventin ja joulun monet 
tilaisuudet 
- 26.11. lauantaina 
kirkon suursiivous 
- 27.11. sunnuntaina 
adventtijumalanpalvelus 
- 16.12. perjantaina 
Hanshin Christmas Festival 
- 18.12. sunnuntaina 
jouluinen gospeljumis 
- 21.12. keskiviikkona 
Chapel Cafe pikkujoulut 
- 21.12. keskiviikkona 
kynttilähartaus kirkolla 
- 23.12. perjantaina 
yhteinen joulujuhla 
- 24.12. lauantaina 
suomenkielinen joulukirkko 
- 25.12. sunnuntaina 
japaninkielinen joulukirkko 
 
Ei-kristityt, jotka käyvät 
säännöllisesti 
jumalanpalveluksissa 
 
Spirit 915 -nuorten tilaisuus 
kirkollamme 20.11.  
 

Kiitosaiheita 
Kobessa pidetyssä 
evankelioimiskonferenssissa oli 
noin 2000 kristittyä japanilaista 
paikalla!  
 
Lea-mummo vieraili marraskuun 
ajan Japanissa 
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Poika & Maria -duo esiintyivät mm. Midorigaokan kirkossa lokakuun kiertueellaan 
 



Samaan aikaan kuitenkin kristinuskoon kääntyminen ei ole ongelmatonta. 
Japanissa vaikuttaa vahva yhtenäiskulttuuri ja japanilaisuuteen ajatellaan 
vahvasti kuuluuvan se, että on buddhalainen ja shintolainen. (Yllättävän 
moni japanilainen tuttavani ei edes miellä shintolaisuutta uskonnoksi, 
vaan jonkinlaiseksi yleiseksi japanilaisuudeksi.)  Luultavasti 
japanilaisille sopisi hyvin se, että olisi buddhalainen, shintolainen ja 
kristitty yhtä aikaa. Se, että kristillinen usko ei salli sitä, voi olla monelle 
japanilaiselle järkytys.  
 
Japanikin kuitenkin muuttuu ja individualismi yleistyy. Erilaisuutta 
sallitaan enemmän. Silti vanha, vahva kollektiivinen, yleiseen 
harmoniaan tähtäävä kulttuuri ei kovin nopeasti muutu.  
 
Kun joku uskoo ja haluaa tulla kristityksi, on kaste yleensä iso este. Sitä 
saattaa perhe vastustaa. Varsinkin perheiden esikoispojilla ja heidän 
perheellään on vastuu hoitaa suvun hautoja ja kotialttaria.  
 
Kristinuskon leviämisen vaikeuteen on mielestäni suuresti vaikuttanut 
juuri nämä hauta- ja kotialttariasiat. Ajattelen, että ne ovat hengellisesti 
sitoneet monia japanilaisia siten, etteivät he ole pystyneet rohkeasti 
elämään kristittyinä. ”Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista 
rakastaa, hän vihaa toista; jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista.” 
Matt. 6:24  
 
Japanissa ei enää ole virallista keisarikulttia, johon kaikkien 
odotettaisiin osallistuvan. Onko kristityillä kuitenkin nykyisin 
joitakin aivan erityisiä kysymyksiä tai ongelmia japanilaisuuden 
valtavirran arvojen, uskomuksien tai tapojen kanssa?  
 
Keisarikultti ei tosiaan ole virallinen tällä hetkellä, mutta jotenkin 
ajattelen sen olevan edelleen jossain pinnan alla. Se näkyy mm. siinä, että 
keisariperheestä ei mediassa esitetä koskaan mitään negatiivista. Aika 
näyttää, nouseeko keisarikultti taas pinnalle, jos maa joutuu 
kriisitilanteeseen. 
 
Japanilaisilla kristityillä on yleensä suuria ongelmia buddhalaisien esi-
isien henkien palvontaan liittyvissä asioissa. Näitä riittejä pitäisi 
japanilaisen ilman muuta suorittaa mm. suvun ja työpaikan tilanteissa. 
Näistä kieltäytyminen vaatii suurta rohkeutta. Kieltäytyminen koetaan 
suureksi kunnioituksen puutteeksi. Kuinka voisi osoittaa kunnioitusta 
kristillisellä tavalla? Tätä välillä pohdimme yhdessä ja keinojakin 
keksitään. Työpaikoilla kristityksi tunnustautuminen on myös monelle 
suuri kynnys. Seuraukset eivät ole nimittäin aina hyviä työuran kannalta.  
 
Pitää toki muistaa, että Japanissa vallitsee aidosti uskonnon vapaus, ja sen 
useammat hyväksyvät. On monia japanilaisia kristittyjä, joiden perhe tai 
ystävät ovat suhtautuneet positiiviesti ja rohkaisevastikin, kun ovat 

Kuulumisia 
8.10. Poika&Maria -konsertti 
Nishinomiyassa sujui hienosti. 
Myös koko kiertue, jota Lauri 
manageerasi onnistui hyvin. 
 
Duon kiertue koostui yhteensä 
kymmenestä konsertista, joissa 
oli keskimäärin 29 kuulijaa per 
tilaisuus.  
 
Ensi vuodeksi on suunnitteilla 
MGtH -gospelbändin kiertue 
Japaniin. Se on bändille jo 
seitsemäs tänne suuntautuva 
kiertue. Rukoillaan tämän 
valmistelujen puolesta. 
 
Lokakuussa oli myös uusi 
aluekoordinaatorimme Anne 
Tuovinen ensi vierailulla 
Japanissa. Anne tapasi kaikki 
Kansanlähetyksen lähetit, 
tutustuen seurakuntiemme 
toimintaan. Meillä oli myös 
mahdollisuus pitää lähettien 
yhteinen retriitti Hiruzenin 
leirikeskuksessa. 
 
Lauri kävi pikavisiitillä Nojirin 
mökillämme tyhjentämässä 
vesiputkia, etteivät ne jäätyisi 
talvipakkasilla. Tämän lisäksi 
hän ehti hieman maalata 
terassilautoja. Sateen takia 
vuorokauden työleirin aikana 
tehdyt maalaustyöt jäivät vain 
puoleen aiotusta. 
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kuulleet henkilön halusta tulla kristityksi. Mutta yhtä lailla tunnen monia, 
joilla perheen vastustus on kova. Maaseudulla varsinkin näin näyttäisi 
olevan.  
 
Esiintyykö kristittyjä kohtaan torjuntaa tai stereotypioita? 
 
Stereotyyppi kristitystä Japanissa on ehkä "hyvä ihminen", eli kirkko 
nähdään jonkinlaisena hyvin ihmisten kokouksena. Autetaan kärsiviä ja 
ollaan moraalisesti korkealla tasolla -Äiti Teresan tyyliin. 
Jumalanpalveluksissa käyminen nähdään vaivalloisena velvollisuutena, 
joka suorittamalla saa kai hyvyys-pisteitä. ”Kivat asiat”, kuten riehakas 
yöelämä joudutaan jättämään ja "suorittamaan ankaraa kristityn elämää."  
 
Toisaalta länsimäisten elokuvien ja kirjojan kautta on myös romanttinen 
mielikuva kauniista lasimaalauksista, urkumusiikista ja ulkomaalaisesta 
papista vihkimässä aviopareja kirkossa.  
 
Torjuntaa aiheuttaa mm. Jehovan todistajien, moonilaisten ja mormonien 
varsin vilkas toiminta. Hehän aina esittävät itsensä kristityiksi, joten 
mielikuva kristitystä mutkistuu edelleen.  
 
Paras keino japanilaiselle saada todellinen kuva kristillisestä uskosta on 
ilman muuta se, että hänellä on lähipiirissään kristitty ihminen, joka 
kokonaisvaltaisesti elää uskoaan todeksi. Tämän olen monen japanilaisen 
kohdalla nähnyt.  
 
Lähetystyöntekijänä on ilo välillä nähdä se, kuinka kristillisen uskon ydin 
avautuu japanilaisellekin. Evankeliumi. Se, että kaikki on armoa. Sinä 
olet arvokas. Ei tarvitse suorittaa. Saat anteeksi. Jumala auttaa. Kuolemaa 
ei tarvitse pelätä. On hienoa, kun voi kertoa nämä asiat japanilaiselle, joka 
ei ole koskaan niitä kuullut. Siksi koemme työmme tärkeäksi täällä 
Japanissa! 
 
Japanissa kristittyjä on vain alle yksi prosentti. Kristitty elää Japanissa 
varsin pienenä vähemmistönä. Olla näin isolla tavalla erilainen kuin muut 
japanilaiset, vahvan ryhmäkulttuurin maassa - se on todella iso päätös. 
Siksi arvostan todella japanilaisia kristittyjä, varsinkin heitä, jota 
uskaltavat sen myös kertoa elinpiireissään. Heistä näkyy se, että he ovat 
saaneet itselleen Jumalalta jotain todella suurta, ja että Jumala auttaa heitä 
kohtaamissaan ongelmissa. Heidän Jumalalta saama anteeksiantamus, 
rakkaus ja armo ovat niin suuria, että niiden vuoksi ollaan valmiita myös 
kokemaan vaikeuksia. Se että japanilainen uskoo, on aina kyllä Jumalan 
ihme. Näin olen kokenut. Vaikka taitaa se olla missä tahansa muuallakin.  
 
 
 
 

Tue työtämme 
Tarvitsemme esirukousta! 
”Rukoilkaa myös minun 
puolestani, että minulle 
annettaisiin oikeat sanat 
suuhun, kun ryhdyn puhumaan, 
ja että voisin rohkeasti julistaa 
evankeliumin salaisuutta.” (Ef. 
6:19) Rukous vaikuttaa myös 
tänään lähetystyön arki-
päivässä. Käytännön asioiden 
tuominen Jumalalle on selkeä 
osa lähetystyötä. Ilman 
esirukouksia emme jaksaisi 
tehdä työtä. 
 
Tarvitsemme taloudellista tukea! 
Rukoustuen ja yhteydenpidon 
lisäksi tarvitsemme työllemme 
myös taloudellista tukea. 
Lähettäjänä saat toimia Jumalan 
lahjavaroilla, sillä Herralla ”on 
teille annettavana runsaasti 
kaikkia lahjoja, niin että teillä on 
aina kaikki, mitä tarvitsette ja 
voitte tehdä runsaasti kaikkea 
hyvää.” (2. Kor. 9:8) 
 
Työtämme Japanissa voit tukea 
nimikkoseurakuntiemme Alavan, 
Järvi-Kuopion, Kallaveden, 
Kirkkonummen, Loviisan, 
Meilahden, Männistön ja 
Tampereen Tuomiokirkko-
seurakunnan kautta.  
 
Taloudellisen tuen lähetystyölle 
voit myös kanavoida Helsingin 
Kansanlähetyksen: FI33 8000 
1001 5582 47 (keräyslupa POL-
2015-13811), Hämeen Kansan-
lähetyksen: FI71 5730 0820 
0457 02 (keräyslupa: 
2020/2013/4884), Pohjois-
Savon Kansanlähetyksen: FI09 
1078 3000 2019 38 (keräyslupa 
5740/0009/2015) tai Uuden-
maan 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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Joulukuussa kannattaa muuten käydä avaamassa päivittäin 
joulukalenterin luukkuja, jotka löytyvät selaimella kirjoittamalla 
osoitteeksi http://suuressamukana.fi/joulukalenteri/ Tänä vuonna on 
saatavina myös paperiversio. Suuressa mukana -joulukalenteri on 
ilmainen videojoulukalenteri, joka avaa joulun sanomaa ja 
Kansanlähetyksen työtä. Paperikalenterin voit tilata osoitteesta 
http://www.nettikirjakauppa.com/. 
 
Siunausta alkavaan talveesi! Olemme todella iloisia siitä, että on teitä, 
jotka olette mukana tukemassa työtämme rukouksin ja myös 
taloudellisesti. Ilman niitä emme täällä voisi olla. 
 
Asako (tällä kertaa kirjoittajana) ja Lauri Palmu sekä lapset 
 
 

Ketkä Palmut? 
 
Lauri ja Asako Palmu. Lapset: 
Benjamin, Helen ja Aimi. 
 
Lähetyslapset Asako (s. Pihkala) 
ja Lauri ovat viettäneet 
lapsuutensa lähetyskentillä; 
Asako Japanissa ja Lauri 
Etiopiassa. Nyt me olemme 
perheenä lähetystyössä 
Japanissa. 
 
Toimimme Japanissa Suomen 
ev.lut. kirkon lähetys-
työntekijöinä, Kansanlähetyksen 
palveluksessa. Tulimme 
perheenä ensimmäisen kerran 
Japaniin syksyllä 2005. Kolmas 
työkautemme alkoi kesäkuussa 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhteystiedot 
 
Asumme Nishinomiyan 
kaupungissa, joka sijaitsee 
Koben ja Osakan miljoona-
kaupunkien välimaastossa. 
Kaupungissa on vajaa 500 
tuhatta asukasta. 
 

Postiosoite: 
11-17 Kubo-cho, 
Nishinomiya-shi,  
662-0927 JAPAN 

 
Puhelinnumerot: 

Lauri: +81-80-3859-3769 
Asako: +81-90-6413-7812 

 
Sähköpostit: 

etunimi.sukunim@sekl.fi 
 

Internet-sivut: 
http://www.palmu.st/ 

 
Muistathan aikaeron Suomen ja 
Japanin välillä: olemme kesäisin 
6 tuntia edellä ja talvisin 7 tuntia! 
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6th Japan Congress on Evangelism keräsi lähes 2000 osallistujaa Kobeen. Konferenssin 
pääpuhujaksi oli kutsuttu Langham Partnership Internationalin kansainvälisen työn johtaja 
pastori ja teologian tohtori Christopher J. H. Wright. 


