
 

  
  

Rukousaiheita 
 
+ Seurakunnan vuosikokous  
   29.1.2017 
 
+ Seurakunnan jäsenet ja  
  erityisesti ne 20 jotka eivät ole  
  olleet pitkään aikaan  
  toiminnassa mukana 
 
+ Ei-kristityt, jotka käyvät 
   säännöllisesti 
   jumalanpalveluksissa 
 
 

Kiitosaiheita 
 
+ Seminaariopiskelijan 
   työpanos ja huhtikuussa  
   aloittavan yhteistyöpapin tulo 
 
+ Olemme olleet terveinä 
 
+ Keväällä tulevat vieraat 
 
+ Uusia lähettejä tulossa 
   Japaniin 
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Tammikuussa ulkolämpötila käy pakkasen puolella, eli aamuisin herätessä on aika viileää. Silti ume-kukka (japaninaprikoosi) jaksaa 
aloittaa kukintansa. Kävimme joulun jälkeen Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa, josta saimme muistoksi hauskan kuvan. 
 

Hyvää uutta vuotta 2017! 

Etelä-Nishinomiyan evankelisluterilaisessa seurakunnassa alkoi sen 
toiminnan 25. vuosi. Vuoden vaihteeseen kuuluu aikamoinen liuta 
paperitöitä ja tilastojen laskemista. Tässä vähän maistiaisia: jäsenmäärä 
31.12.2016 oli 41 (11 miestä, 25 naista, 3 poikaa ja 2 tyttöä), mutta näistä 
aktiivijäseniä (eli toiminnassa mukana edellisen kahden vuoden aikana) 
on vain 21. Jumalanpalveluksissa kävi keskimäärin 27 ihmistä, 
ehtoollisella 22. Sunnuntaijumalanpalvelusten aikana pidettävään 
pyhäkouluun osallistui keskimäärin 6 lasta. Koko vuoden aikana 
jumalanpalveluksissa kävi yhteensä 123 eri aikuista ja 23 eri lasta. Yksi 
kirkkovieras kävi vuoden jokaisessa jumalanpalveluksessa, 37 henkilöä 
kävi vähintään 12 kertaa. 63 henkilöä kävi vain kerran, siksi tämän 
vuoden haaste on saada vieraat tulemaan edes sen toisen kerran kirkkoon! 
 
Seurakunnan talousarvioehdotus tälle vuodelle on 2,5 miljoonaa jeniä. Se 
käsitellään tammikuun 29. päivä pidettävässä seurakunnan 
vuosikokouksessa. Ehkä suurin taloudellinen haaste tänä vuonna on 
huhtikuusta yhteistyöpastoriksi nimitettävän japanilaisen 
eläkeläispastorin pienen kuukausipalkan maksaminen. Seurakunnan 
ensimmäinen askel kohti taloudellista itsenäisyyttä otetaan siis tänä 
vuonna, kun se ryhtyy maksamaan nimellistä kuukausikorvausta yhdelle 
työntekijälle. Lähettien palkathan maksaa lähetys, joten seurakunnalle ei 
koidu suomalaisista läheteistä palkkakustannuksia. 
 
Rukoilettehan tammikuun viimeisenä sunnuntaina pidettävän kokouksen 
puolesta. Juuri alkaneen vuoden vuositeemaksi seurakuntaneuvostossa 
ehdotimme ”Sunnuntaina kirkkoon!” -iskulausetta. 
Sunnuntaijumalanpalvelus ja sen yhteydessä pidettävä pyhäkoulu ovat 
toimintamme keskiössä tänä vuonna. 
 



 

 
  

Kuulumisia 
 
Kävimme koko perheen voimin 
Etelä-Korean pääkaupungissa 
Soulissa kahden yön matkalla 
heti joulun jälkeen. Vaikka 
Korea on näin lähellä Japania, 
niin ilmasto, ruoka ja 
pukeutumistyyli sekä 
katumaisema olivat aika 
erilaisia kuin Japanissa. 
 
Koreoiden lähihistoriaan oli 
mielenkiintoista tutustua. Siihen 
sisältyy myös monia vaikeita 
vaiheita, kuten Japanin 
miehitysaika, Koreoiden sota ja 
sitä myötä Pohjois-Korean 
syntyminen.  
 
Pientä jännitystä oli ilmassa, 
kun kävimme kurkkaamassa 
Japanin suurlähetystön edessä, 
johon oli kokoontunut suuri 
joukko mielenosoittajia. 
Poliisibusseja, neljän hengen 
partioita, mellakkakilpiä ja muita 
varusteita emme jääneet kovin 
pitkäksi aikaa ihmettelemään, 
ettei meno päässyt yllättämään.  
 
Koreassa oli ilo nähdä paljon 
kirkkoja. Etelä-Koreassa on 
kristittyjä 32% 50-miljoonaisesta 
väestöstä. (Japanissa alle 1%) 
Etelä-Korea on myös aktiivinen 
maa lähettämään lähettejä 
ympäri maailmaa. 
 
 
 
 
 

Yhteystiedot 
 
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/ 
 

Neuvotteluja yhteistyökirkon kanssa 
 
Kansanlähetyksen Japanin työalan esimiehen roolissa Lauri osallistuu 
yhteistyökirkkomme Länsi-Japanin evankelisluterilaisen kirkon ja sen 
yhteistyöjärjestöjen neuvottelutoimikunnan kokouksiin. Kokouksiin 
osallistuu myös Norjan luterilainen lähetysliitto NLM (jonka kautta 
Japanissa toimivat Kylväjä ja islantilainen lähetysjärjestö Samband 
íslenskra kristniboðsfélagan SIK). Yhteistyökirkon puolelta paikalla ovat 
presidentti Rei Nagata, varapresidentti Eiji Ogano, sekä kansliapäällikkö 
Tetsuaki Ueda. Lähetyksen edustajia ovat sen esimies sekä vara-esimies.   
 
Tammikuun kokouksessa suunnittelimme vuoden 2018 toimintaa 
kahdessa seurakunnassa, josta lähetit ovat palaamassa kotimaanjaksolle 
ja toiveena olisi saada japanilainen työntekijä jatkamaan seurakunnan 
toimintaa lähettien jälkeen. Rukoilettehan näiden suunnitelmien puolesta! 
Seurakuntien taloudellinen itsenäisyys ei ole ihan vielä saavutettavissa, 
mutta kirkon ja lähetysjärjestön taloudellisella tuella näyttäisi olevan 
mahdollista, että kaksi uutta seurakuntaa siirtyy japanilaisvastuuseen jo 
reilun vuoden kuluttua. 
 
Neuvottelutoimikunnassa keskustelimme myös uudesta lähetistä, joka on 
saapumassa Japaniin näillä näkyminen elokuussa ja hänen 
kielikoulustaan ja mahdollisesta työnkuvasta tulevaisuudessa. 
Suunnitelmista keskusteltaessa nousee monenlaisia tarpeita esiin: 
Raamattukoulun musiikinopettajaksi kykenevää lähettiä tarvittaisiin jo 
tämän vuoden kesästä eteenpäin, samoin kirkko toivoisi saavansa 
yhteistyölähetin kiertämään ja innostamaan Awaji-Shikoku -alueen neljää 
seurakuntaa. Valitettavasti näyttää siltä, että lähettien määrä on laskussa, 
ei kasvussa. Tässäkin yksi rukousaihe. Työtä on paljon, mutta 
työntekijöitä on vähän! 
 
Kokouksessa saimme käsiimme juuri painosta tulleen Lutherin 
vähäkatekismuksen uuden taskuversion. Teksti on muokattu uudelleen 7-
5 rytmiseksi runomuodoksi, joka on helppo lukea yhdessä ääneen. 
Ulkomaalaiselle lähetille tämä rytmimuoto vaatii kyllä jonkin verran 
harjoittelua, ennen kuin sitä pystyy ainakaan vetämään seurakunnan 
edessä. Harjoittelu tekee toki mestarin. 
 
Uskonpuhdistuksesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 500 vuotta. 
Kansanlähetys täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Japanissa lähetyksemme on 
ollut jo vuodesta 1968 lähtien, joten ensi vuonna vietämme täällä 
Japanissa 50-vuotisjuhlia. Tänä vuonna tulee täyteen 12 vuotta siitä, kun 
me tulimme Japaniin perheenä ensimmäisen kerran. Sen jälkeen olemme 
ehtineet olla yhdeksän eri seurakunnan työyhteydessä. Vaikka me itse 
emme ole suuria tuloksia itse saaneet aikaan, on upeaa, että olemme 
voineet olla pienellä panoksella suuren Mestarin kanssa suuressa mukana!  
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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) 

Uusi vuosi Japanissa 
 
Aikuisten englannin piirissä keskustelimme uuden vuoden vietosta. 
Jokainen vuorollaan kertoi perinteisistä ruoista ja tavoista. Yksi tärkeä osa 
japanilaista uutta vuotta on käydä shinto-pyhäkössä tai buddhalais-
temppelissä uuden vuoden rukouksella. Samalla ostetaan vuoden 
ennustus ”omikuji.” Eräs rouva kertoi, että hänen pitää tänä vuonna käydä 
temppeleissä, jotka ovat kaakon suuntaan, viime vuonna se oli jokin 
toinen ilmansuunta. Toinen rouva siihen tosin ihmetteli, kuka ne suunnat 
nyt niin päättää.  
 
Uusi vuosi Japanissa on hyvin traditionaalinen ja täynnä uskonnollisia 
elementtejä. Japanilaiset ovat keskimäärin melko maallistuneita, mutta 
tähän vuoden aikaan varsinkin nousevat pinnalle japanilaiset uskonnot. 
Monet uskovat ennustuksiin ja amuletteihin, jos ei aivan tosissaan niin 
ainakin puoliksi tosissaan ja varmuuden vuoksi. Myös kalenterin 
merkitään ”hyvät” ja ”pahat” päivät. Pahoina ei voida ajatellakaan esim. 
häiden järjestämistä.   
 
Englannin piirin raamattuhetkessä luimme psalmista 118 24. 
Jakeen: ”Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt; riemuitkaamme ja 
iloitkaamme siitä.” Kerroin, että Jumala antaa meille jokaisen päivän ja 
kun se otamme kiitollisena vastaan, on jokainen päivä meille hyvä. 
Jokaisena päivänä saamme elää täysillä Jumalan armosta, ilman 
eilispäivän rasitteita ja ilman huomispäivän murheita. Lopuksi lauloimme 
vielä vanhaa gospel-laulua: ”This is the day that the Lord has made. We 
will rejoice and be glad in it.” Teetä juodessa yksi opiskelija vielä mietti, 
että näin hänkin haluaisi elää tätä uutta vuotta.  
 
Tämä psalmin jae voisikin hyvä olla mielessä meillä kaikilla tänä armon 
vuonna 2017. Taivaan Isän kanssa on hyvä kulkea Taivasta kohti, päivä 
kerrallaan. Muuten, Nishinomiyan seurakunnan vuositeema ei ole 
välttämättä huono tavoite myös teille siellä Suomessa: ”Sunnuntaina 
kirkkoon - Jumalanpalvelus on armon ja siunauksen lähde.”  
 
Siunauksin, 
Asako ja Lauri Palmu sekä lapset 


