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Täälläkin on siis talvi. Joka tosin ei ole ollut aivan niin kylmän tuntuinen kuin edellinen talvi. Pari 
kertaa on lumen tapaista satanut ja vuorilla sitä on jäänyt maahankin. Usein päivät ovat kirkkaan 
aurinkoisia ja silloin päiväsaikaan ei edes tarvitse lämminystä sisällä. Mutta kyllä pipoille ja 
toppatakeille silti käyttöä löytyy. Vuosi 2007 on lähtenyt liikkeelle hyvää vauhtia. Joulun ja uuden 
vuoden aika oli meillä melko kiireinen, mutta ehdimme toki joulua ja uuttavuottakin viettää.  
 
Itamin seurakunnan jouluaaton jumalanpalveluksessa saimme olla todistamassa erään rouvan 
kastetta. Todistuksessaan hän kertoi, kuinka oli kaksi vuotta sitten ensi kerran jouluna tullut 
kirkkoon ystävänsä kutsumana. Sana rupesi puhuttelemaan häntä pikku hiljaa ja hän alkoi 
käydä jumalanpalveluksissa melko säännöllisesti noin vuosi sitten. Hän kuitenkin tietoisesti pyrki 
välttämään kuun ensimmäistä jumalanpalveusta, koska se oli yleensä ehtoollispyhä. Se tuntui 
hänestä jotenkin kiusalliselta, kun itse ei ollut kristitty. Eräänä sunnuntaina kuitenkin oli jouduttu 
vaihtamaan ehtoollispyhän paikkaa ja hän olikin yllättäen seuraamassa, kuinka kastetut kristityt 
osallistuivat pyhään ehtoolliseen. Jotenkin tämä oli rouvaa koskettanut ja hän oli 
ajatellut: ”Minäkin haluaisin olla tuossa joukossa.” Niin sitten viime syksynä seurakunta sai 
kuulla iloisen uutisen: jouluna meillä on kastejuhla! Syksyn aikana rouva kävi pastori Masakin 
kanssa läpi kristinuskon peruskohtia ja sai tällä tavoin valmistautua jouluaaton kastejuhlaansa. 
Siinä tilaisuudessa oli jotenkin koskettavaa nähdä kasvot, joista loisti suuri ilo. Jos meillä oli 
seurakunnassa suuri kiitos- ja ilomieli, niin mitähän se oli Taivaassa, jossa enkelit varmasti 
nostivat suuren riemuhuudon. Tammikuussa oli sitten hieno hetki, kun tämä kastettu rouva sai 
ensi kerran osallistua ehtoolliseen.   
 
Taatusti aivan yhtä iloisissa tunnelmissa oltiin vastavalmistuneessa Nishinomiyan kirkkosalissa, 
jossa kastettiin myös jouluaattona nuori naishenkilö. Koko joulukuu olikin melkoista hulinaa 
Nishinomiyassa, kun ensin vietettiin kirkkosalin vihkimis- ja kiitosjuhlaa 17.12. ja seuraavalla 
viikolla myös avointen ovien viikkoa sekä tietysti joulun ajan useat tilaisuudet. Erityinen 
kiitosaihe onkin Nishinomiyan kirkko ja se, että lähes joka sunnuntai siellä on ollut uusia ihmisiä 
jumalanpalveluksessa.   
 
 
 
 
 

 
Lähtemisiä ja kohtaamisia 
Tammikuun alussa palasivat siis lastehoitajamme Hanna Hakulinen perheineen Suomeen. 
Kiitokset heille vielä kerran suuresta avusta vuoden aikana ja siunausta elämään Suomessa!  
 
Yksi iloinen kohtaaminen oli tavata monen vuoden tauon jälkeen Asakon entinen huonetoveri 
ja ”paras ystävä” Pia Blommendahl Jasukon (Japanin suomalainen koulu) ajoilta. Tämä 
lähetyslapsi on nyt Missionuorten kautta Kampotseassa lähetystyössä. Oli mielenkiintoista 
kuulla työstä siellä ja muistella menneitä. Tuntui hauskalta, että kaikki me kolme lähetyslasta 
saamme olla nyt itse tekemässä lähetystyötä. Näin on Jumala meitä johdattanut. Tämä reipas 
neiti muuten syö mukisematta paistettuja hämähäkkejä ja torakoita, jos kerran isäntäväki 
tarjoaa! Eikä ne kuulemma edes maistu pahalta. Näin siis Kampotseassa... Totta puhuen kyllä 
lähetystyössä pitääkin olla sellaista ennakkoluulotonta asennetta. ☺  
 
Pikku hiljaa on joutunut itsekin orientoitumaan tulevaan lähtemiseemme täältä Nishinomiyan 
kaupungista. Maaliskuun puolessa välissä päättyvät Laurin opinnot Osakan NMKY:n 
kielikoulussa. Silloin olisi tarkoitus muuttaa naapurisaareen Shikokuun, joka on pienin Japanin 
neljästä pääsaaresta. Muutamme jo maaliskuussa, jotta nykyinen asuntomme vapautuisi 
huhtikuussa kielikoulunsa aloittavalle Kivirannan uudelle lähtettiperheelle.  

Näkymä parvekkeeltamme  Tervehdys talveen!   

”Tämä Jumalan vanhurkaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat 
omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat 
tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi 
vanhurskauden koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi.” Room 3:22-24



 

 
 
 
 
 

 

14.2. täälläkin vietetään Pyhän Valentinen päivää eli suomalaisittan ystävänpäivää – 
Kiitos sinulle ystävyydestäsi, hyvä ystäväkirjeemme lukija! 

           

- Jouluna kastetut henkilöt, että he 
voisivat juurtua Jumalan Sanaan ja 
kasvaa uskossa rohkeiksi 
japanilaisiksi kristityiksi.   

- Laurin vanhemmat palasivat 
Etiopiaan joulukuussa jatkamaan 
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- Nishinomiyan uusi kirkkosali on 
valmis ja tuntuu oikein toimivalta 

- Kirkossa käyneet uudet ihmiset  
 
 

aloittamaansa perhetyötä. 
Siunausta heille tärkeään 
tehtävään.  

- Asunnon löytyminen Tokushimasta

- Muuttomme maaliskuussa ja 
sopeutuminen uusiin maisemiin 

- Puolitoista vuotta Nishinomiyassa 
on kohta ohi. Kiitämme olostamme 
täällä ja iloitsemme ihmisistä, joihin 
olemme saaneet tutustua.  

Työtämme Japanissa voit tukea nimikkoseurakuntiemme Alavan, Kalevan, Karttulan, Kirkkonummen, Loviisan, Meilahden, Männistön ja Nilsiän 
kautta. Taloudellisen tuen työllemme voit myös kanavoida Pohjois-Savon Kansanlähetyksen:  Nordea 107830-201938 tai Sampo 800019-
1612060 tai Uudenmaan Kansanlähetyksen kautta: Sampo 800015-1482203. Viestiksi: Palmut sekä kotiseurakuntasi nimi (kirkon lähetys-
kannatustilastoa varten). Lähettisihteerimme Pohjois-Savossa: Jouni ja Vappu Palmu (050-405 9762) ja Uudellamaalla Pekka ja Hannele Härkönen 
(040-543 2327) 

(Helen) 

Kevään suunnitelmia 
Laurin kielikoulu jatkuu vielä kesään asti yksityisen opettajan johdolla 
ja itseopiskelun muodossa. Tarkoitus olisi keskittyä japaninkieliseen 
Raamattuun ja hengelliseen sanastoon. Kesä-heinäkuussa tuuramme 
Kallioisen lähtettipariskuntaa heidän Suomessa olonsa aikana 
läheisessä Awajin seurakunnassa. Elokuun kesäloman jälkeen olisi 
tarkoitus aloittaa varsinainen työ Itä-Tokushiman seurakunnassa. 
Toimisimme tiiminä yhdessä seurakunnan japanilaisen pastorin 
Okazakin kanssa. Vielä emme kovin tarkkaan tiedä, millaiseksi 
työnkuvamme muodostuu, mutta varmaankin saarnamista, 
raamattupiirien vetämistä, lapsi- ja nuorisotyötä, sielunhoitoa jne. 
Tilanne tulee olemaan siinä mielessä hieno, että ei tarvitse heti 
tällaisena untuvikkona yksin olla vastuussa yhdestä seurakunnasta, 
kun pastori Okazaki on nyt työnohjaajanamme. Lisäksi saamme 
läheltä nähdä, miten paikallinen pastori toimii. Tärkeätä olisi oppia 
toimimaan maassa maan tavalla, myös seurakuntatyössä.    
 
Emme ole vielä löytäneet asuntoa Tokushiman kirkon läheltä. 16.2. 
menemme paikan päälle katsomaan, josko jotain löytyisi ja muutenkin 
tutustumaan alueeseen. Benjaminin olisi tarkoitus aloittaa huhtikuusta 
paikallinen leikkikoulu, joten sitäkin pitäisi käydä katsomassa. Eli 
monenlaista käytännön työtä on edessä, varsinkin asunnon 
pakkaaminen ja muutto vienevät aika paljon energiaa. Ja vanha 

asunto pitäisi jättää tietysti käyttövalmiiksi uudelle perheelle. Suurin osa huonekaluista jääkin tänne ja hankimme
Tokushimassa sitten itsellemme tarpeelliset tavarat.   
 
Olemme olleet varsin terveinä ja muutenkin alkuvuosi on ollut tähän asti seesteistä aikaa. Asako on ollut kotona lasten 
kanssa ja ollut mukana seurakunnan toiminnassa mahdollisuuksien mukaan. Laurilla on viimeiset ponnistukset
NNKY:n kielikoulussa, mutta opiskelutahti on selvästi jo vähän leppoisampaa näin loppua kohden. Lapset ovat vielä 
aika tietämättömiä tulevasta muutosta ja toivomme, että uusi paikka olisi heillekin mieluisa. Seuraavassa kirjeessä 
toivottavasti voimme kertoa teille uuden osoitteemme ja tuoreita tuntoja uudesta asuinpaikasta.                       (kirj. AP)


