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Syystervehdys! 
Täällä Nishinomiyassa tosin ei kovin syksyistä
vielä ole, tänään näyttäisi olevan
ensimmäinen päivä pitkään aikaan jossa ei
mennä yli 30 asteen.  
 
Syksyn toiminta on kuitenkin lähtenyt
vauhdilla liikkeelle. Suurimpana
ponnistuksena oli sunnuntaina 9.9. vietetty
Etelä-Nishinomiyan luterilaisen seurakunnan
20-vuotisjuhla. Kansanlähetys aloitti työn
Nishinomiyan kaupungissa syyskuussa 1991
Pirkko ja Sakari Valkaman johdolla. Vuosien
varrella Länsi-Japanin evankelisluterilaiseen
kirkkoon kuuluvassa seurakunnassamme on
työskennellyt yhteensä 18 lähettiä. Tukea on
saatu useilta yhteistyökirkkomme papeilta ja
evankelistoilta. Kotikokouksina alkaneen
seurakuntamme on saanut upean kirkkosalin
ja mikä riemullisinta, jäsenmäärä on kasvanut
34 henkilöön. 
 
”Kun ihminen tulee täysi-ikäiseksi, niin
katsooko hän kaihoisasti taaksepäin
lapsuutensa vuosiin? Ei, hän katsoo rohkeasti
tulevaisuuteen!” muistutti kuitenkin
radiopastori Yoshitake Ariki seurakuntalaisia
juhlajumalanpalveluksen saarnassa. Pastori
Ariki puhui kirkkovieraille Jumalan lupauksista
Israelin kansalle Jesajan kirjan luvun 35
pohjalta. ”Samalla tavalla kuin Assyria ja
Edom hyökkäsivät Israelin kansaa vastaan,
niin tänä päivänä kristitty taistelee Saatanan
valheiden, tämän maailman ajattelun sekä
oman lihansa houkutusten kanssa. Jumalan

lupaus kerran kukkivasta erämaasta on
kuitenkin voimassa tänäkin päivänä!” haastoi
Ariki kirkkovieraita. 
 
Seurakunnan alkuaskeleista lähtien
toiminnassa vahvasti tukena olleen pastori
Arikin lisäksi juhlajumalanpalvelukseen sekä
iltapäivän  kiitosjuhlaan osallistui myös
seurakunnan entinen evankelista Kazuko
Koono. Kiitosvirren sävelet kaikuivat
sointuisasti yli neljänkymmenen juhlavieraan
yhteislauluna: ”Kiitos nyt Herran! Hän korkein
on kuninkahamme. 
 
Heti seuraavana viikonloppuna vietimme taas
erilaista juhlaa, kun eräs pieni lapsukainen
liitettiin seurakunnan jäseneksi, Jumalan
lapseksi ja Taivaan Valtakunnan perilliseksi
kasteen kautta.  
 
Suurena kiitosaiheena on myös se, että eräs
rouva on kesästä lähtien käynyt säännöllisesti
kirkossa. Rouva oli kristityn isoäidin
kuolinvuoteella luvannut, että hän menee
kirkkoon. Kaksi vuotta hän oli kuitenkin
kerännyt rohkeutta, ennen kuin uskalsi tulla
kirkon ovesta sisään. Rukoilemme, että
Jumala voisi puhutella tätäkin rouvaa ja hän
pääsisi osalliseksi kasteen lahjasta. 
 
Sitten yllättäen eräs keski-ikäinen mies on nyt
parina viime sunnuntaina ollut mukana
jumalanpalveluksissa. Rukoilemme viisautta
kohdata näitä etsiviä lähimmäisiä.            (LP)
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Kesän kohtaamisia 
 
Vietimme kesälomamme jälleen Pohjois-Japanin
viileämmässä ilmastossa mökkeilemällä. Päivittäinen
uiminen järvessä, kaunis luonto ja kiireettömät päivät
virkistivät koko perhettä. Kyseinen mökkikylä on alun
perin Japanissa olevien lähetystyöntekijöiden
perustama, johon on jo melkein sata vuotta
kerääntyneet monet lähetit ja nykyisin muutkin
ulkomaalaiset pakoon kuumuutta. Yhteisö siellä on
myös erityislaatuinen, ihmiset varsin mielenkiintoisia.  
 
Yksi vanhimmista mökkeilijöistä on amerikkalainen n.
kahdeksankymppinen Mr. Moore. Hän kertoi olevansa
äitinsä puolelta Japanin lähetti neljännessä ja isänsä
puolelta kolmannessa polvessa.  Hänen isoisoisänsä
perusti kuulemma Japanin ensimmäisen protestanttisen
seurakunnan. Huikeaa! 
 
Noin seitsemänkymppinen Mr. Simeonsson taas kertoi,
kuinka hänelle kysymys:” Mistä olet kotoisin?” on
aiheuttanut päänvaivaa. Hän on ruotsalaisten lähettien

Kiinassa syntynyt ja lapsuutta viettänyt poika. Kun
kommunistit ajoivat lähetit Kiinasta pois, siirtyi perhe
Japaniin. Sittemmin hän avioitui amerikkalaisen kanssa.
Lähetystyötä he ovat tehneet lähinnä Japanissa. Nyt he
asuvat Hawailla, ”sopivasti siinä Amerikan ja Japanin
välissä”, kuten Mr. Simeonsson totesi, mutta tulevat
aina kesäksi Nojiri-järven rannalle. 
 
Kolmekymppinen Ruutin äiti on Japanissa lähetin
lapsena kasvanut norjalainen ja isä amerikkalainen.
Ruut syntyi ja kasvoi Japanissa ja heidän kotikielenä oli
japani, ”jotta isä saisi harjoitusta japanin kielelleen.”
Hän oppi englantia kouluiässä ja norjaa vasta 18-
vuotiaana Norjassa. Nyt hän on kuitenkin naimisissa
norjalaisen kanssa ja heidän kotikielensä on norja.
Kysyin, mikä nyt sitten on hänen vahvin kielensä. Ruut
vastasi että japani, sillä hän saa syvimmät tuntonsa
parhaiten ilmaistua. Mielenkiintoista kuulla tämä
vaaleatukkaiselta ja sinisilmäiseltä naiselta. Nyt perhe
on siis Japanissa lähetystyössä.                              (AP)

<<<<<<  
BBeennjjaammiinn  1100vv,,  HHeelleenn  88vv,,    
jjaa  AAiimmii  44vv  
  
  

  
  

NNoojjiirrii--jjäärrvveenn  kkiirrkkaass  vveessii..
TTaauussttaallllaa  MMyyookkoo--vvuuoorrii..

>>>>>>

PPaassssiinn  uuuussiimmiissttaa  vvaarrtteenn  ppiittääää  kkääyyddää  hheennkkiillöökkoohhttaaiisseessttii  SSuuoommeenn  ssuuuurrlläähheettyyssttöössssää  TTookkiioossssaa..  AAssaakkoonn  
ppaassssiinn  uuuussiimmiissrreeiissssuullllee  mmeenniimmmmee  kkuuiitteennkkiinn  kkookkoo  ppeerrhheeeenn  vvooiimmiinn  jjaa  mmeeiillllää  oollii  ttiillaaiissuuuuss  kkääyyddää  mmyyööss  
ttuuttuussttuummaassssaa  ppaaiikkaalllliissiiiinn  nnäähhttäävvyyyykkssiiiinn..  DDiissnneeyy  SSeeaa  jjaa  TTookkyyoo  SSkkyy  TTrreeee  kkuuuulluuiivvaatt  ttuurriissttiikkiieerrrrookksseemmmmee  
oohhjjeellmmaaaann..  
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”Sinä olet arvokas minun silmissäni, koska olet kallis ja rakas!” Jes: 43:4 

Jeesus sanoi: "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua,  
ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo." Joh 8:12 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

”Hyvää syksyä kaikille! 

        

- Kaikki ne ihmiset, jotka ovat olleet 
Nishinomiyan seurakunnan kanssa 
tekemisissä 21 vuoden aikana. 

- 6.10. suomalaisen musiikin 
pianokonsertti kirkossamme 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen 

 ja Aimi 

PALMU 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Pari uutta etsivää on ruvennut 
käymään kirkossa 

- 21-vuotinen seurakuntamme – 
kiitos siitä, että tähän asti on 
päästy.  
 

- Toivoa toivottomuudesta kärsiville 

- Viisautta poliittisille päättäjille  

- Kansanlähetyksen talouden 
tasapainottamishaasteet 

- Innokkaat lapset ja aikuiset jotka 
käyvät seurakunnan kielipiireissä 

- Kirsti Viitasaari on rohkeasti tullut 
Japaniin vuoden ajaksi opettamaan 
lähettien lapsia Suomikoulussa 

- Virkistävä kesäloma 

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: 

 
 

Kävimme alkuviikosta perheen kanssa Wakayaman 
läänissä Shirahama-nimisessä paikassa. Siellä on 
komeat lähes 50 metriä korkeat jyrkänteet, jotka 
muinoin palvelivat tähystyspaikkana. Upean 
maiseman takia se on kuuluisa turistipaikka. 
Valitettavasti myös kovin moni japanilainen tekee 
itsemurhan hyppäämällä jyrkänteeltä mereen. 
 
Japanissa tehdään yli 30.000 itsemurhaa vuodessa. 
Paikallisen baptistikirkon pastori Fujiyabu vetää 
Shirahama Rescue Network -nimistä avustusjärjestöä, 
joka pyrkii ehkäisemään itsemurhia. Jyrkänteiden 
reunalle on pystytetty kylttejä, jossa kehotetaan 
soittamaan vielä yksi puhelu ennen lopullista tekoa. 
Vapaaehtoiset seuraavat erityisesti yksin, ilman 
matkatavaroita, ja viimeisellä junalla saapuvia ihmisiä. 
Myös puhelinkopin vieressä on kyltti, puhelinkopin sisällä on pienessä kipossa 10-jenin kolikoita, joita voi käyttää... 
Monien tahojen yhteistyönä toimiva järjestö vastaanottaa yli 1260 puhelua vuodessa. Ja mikä parasta, vuosittain yli 
30 ihmistä saa väliaikaismajoituksen ja apua elämän raiteilleen saattamiseksi. 


