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Vaikka Suomessa lienee jo syksy kovaa 
vauhtia lähestymässä, täällä Tokushimassa 
ei tunnu vielä kovin syksyiseltä. Lämpöasteet 
kipuavat vielä helposti yli kolmenkymmenen. 
Sadonkorjuuaika näkyy täällä siinä, että 
Tokushiman alueella on jo riisisato saatu 
korjattua ja ”uutta riisiäkin” siten saatavilla.
Uusi riisi on japanilaiselle vähän niin kuin 
uudet perunat suomalaiselle. Itse emme ole 
vielä tämän vuoden riisisatoa päässeet 
maistamaan. 
 

Viereisessä kuvassa kuva Ananin kirkon 
riisipellosta pari päivää ennen sen 

leikkaamista.
 

Vietimme koko elokuun kuumuutta paossa 
reilun 600 kilometrin päässä Naganon 
läänissä Pohjois-Japanissa. Japani kun on 
pitkulainen maa - ilmastokin vaihtelee 
riippuen siitä, ollaanko maan etelä- vai 
pohjoisosassa. 
 
Kesälomamme oli virkistävä ja nautimme 
uimisesta järvessä, jota ympäröi upeat 
vuoret. Kyseiseen lomapaikkaan kerääntyy 
joka vuosi paljon erimaalaisia lähettejä ja 
olikin mielenkiintoista kuulla heidän 
elämästään. Erityinen ilo meillä oli viettää 
aikaa suomalaisten lähettitovereidemme 
kanssa, sillä koska asumme melko kaukana 

Tervehdys Suomen syksyyn! 

Tällä hetkellä yritämme kovasti pohtia ja 
suunnitella, mitä kaikkea tulemme tekemään 
näissä neljässä seurakunnassa, joita varten 
olemme tänne Tokushimaan tulleet. Yhdestä 
seurakunnasta on jo tullut selkeitä toiveita ja 
osittain jopa ylimitoitettuja ehdotuksia. 
Parista seurakunnasta taas ei ole vielä kovin 
konkreettisia toivomuksia. Uskomme 
kuitenkin, että asiat järjestyvät ajallaan ja 
selkeät toimintatavat löytyvät pikku hiljaa.   

Saarnakierto alueen seurakunnissa 
käynnistyi kuitenkin jo heti syyskuun 
ensimmäisestä sunnuntaista. Kuluneena 
viikonloppuna oli myös Tokushiman 
seurakunnan perheleiri, johon osallistumme 
koko perheen voimin. Kuun lopussa on myös 
japanilaisen komedian (rakugo) mestarin 
pitämät kaksi tilaisuutta, joissa kristityksi 
tullut varsin tunnettu ”sensei” hyödyntää 

Työnkuvamme muodostuminen vie näköjään aikaa 

toisistamme, emme pysty tapaamaan 
toisiamme normaalisti kovin usein. Erityisesti 
lapset tuntuivat olevan onnellisia 
suomenkielisistä leikkitovereistaan.  
 
Piipahdimme loman aikana myös Tokiossa 
muutaman päivän ajan erään japanilaisen 
ystävämme luona. Saimme ihmetellä tuota 
suurta kaupunkia.  (AP) 

osaamistaan evankeliumin hyväksi. Ananin ja 
Yoshinogawan seurakunnat ovat olleet 
innokkaasti järjestämässä näitä tilaisuuksia ja 
toivomme, että uusia kävijöitä voisi tulla 
kirkkoihin tätä kautta.   

Tokushiman kirkolle on tällä hetkellä 
suunniteltu kerran kuussa leivontapiiriä, jossa 
suomalaisen leipomusten ohessa 
tutustuttaisiin myös Raamattuun. Tällaiset 
ruokapiirit ovat olleet suosittuja jo 30 vuoden 
ajan. Kaipa ihmisiä aina ruoka kiinnostaa – ja 
toivottavasti siinä sivussa Elämän Leipä! Itse 
asiassa tunnemme paljon rouvia, jotka ovat 
juuri ruokapiirien kautta juurtuneet 
Raamattuun ja sitä kautta tulleet kristityiksi. 

Lisäksi olisi tarkoitus pistää alulle nuorten 
aikuisten toimintaa, englannin piirejä, 
kotikokouksia sekä jatkaa jo olemassa 
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olemaa äiti-lapsi-kerhoa. Pastori on myös toivonut, että voisimme vierailla kaikkien seurakuntalaisten kodeissa pitkin 
syksyä. Se voisi ollakin mielenkiintoista. Japanilaiset eivät kovin helposti kutsu ihmisiä omiin koteihinsa. Ehkä 
kuitenkin tällaisen ”järjestetyn kutsun” kautta voisi saada kontaktin seurakuntalaisiin, varsinkin niihin, jotka eivät ole 
käyneet kirkossa pitkään aikaan.  – Tällaisia ja monia muitakin suunnitelmia ja ideoita on. Katsotaan, kuinka asiat 
edistyvät ja että löytyisi sopiva määrä työtä, ei liikaa – ei liian vähän. (AP) 

Perheen muita kuulumisia 
Viisi vuotta täyttäneellä Benjaminilla alkoi syyskuun alusta jälleen leikkikoulu, jossa hän mielellään on taas käynyt. 
Japanin kieli alkaa sujua pikku hiljaa ja sitä kautta pystyy paremmin leikkimään kavereiden kanssa. Helen täytti kolme 
vuotta elokuussa ja synttärileikit ovatkin jatkuneet vielä harva se päivä. Niin mukavaa on laulaa ”Paljon onnea vaan, 
Häppi böösdei tu juu, Omedetoo Helen-chan” vaihtelevasti eri kielillä ja paketoida erinäisiä tavaroita paketteihin. Kiitos 
muuten kaikille synttärisankareita muistaneille!  

Asakon vanhemmat palasivat Sinikka-siskon kanssa Japaniin työhön aivan elokuun lopulla. He ovat asettautuneet 
Koben kaupunkiin, noin kahden tunnin automatkan päähän meistä. Kävimme jo tapaamassa heitä lähetyksen 
johtokunnan kokouksen yhteydessä. Lapset eivät olleet nähneet mummoa eikä Sinikka-tätiä puoleentoista vuoteen. 
Sitä ei kyllä olisi huomannut. Kiitos nykyisten ilmaisten internet-video-puhelujen, lapset ryhtyivät oitis leikkiin oman 
Lea-mummon kanssa. Toista se oli meidän lapsuudessamme, kun kerran vuodessa jouluna pystyttiin soittamaan 
parin minuutin puhelu isovanhemmille. Nykyisin yhteydenpito Suomeen on aivan toista luokkaa. Tosin edelleen 
tärkeätä on se, kuinka paljon vanhemmat lapsilleen puhuvat tärkeistä sukulaisista ja ystävistä Suomessa, katselevat 
kuvia jne. Siten eivät lapset aivan pääse unohtamaan Suomen tärkeitä ihmisiä. Itse Suomesta eivät lapset 
varmaankaan enää paljoa muista, sen verran pieniä olivat lähtiessämme. (AP) 

”On täynnä lahjojasi kätesi, Jumala. Soi syksy kiitostasi maan kaiken kasvusta. 
Nyt kiittää sydämemme, kun meitä rakastat, suot toivon elääksemme ja 
hoivaat, johdatat.” virsi 575:4                        Siunausta syksyysi! Toivottavat:

        

- Työnkuvamme selkeytyminen ja 
rutiinin löytyminen 

- Voimia ja siunausta kaikille 
lähettitovereillemme alkavan 
syksyn työhön ja opiskeluun 
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- Virkistävä kesäloma Nojiri-järven 
rannalla 

- Lähettitoverimme toipuminen 
äkillisestä leikkauksesta  

- ”Etiopian mummon ja vaarin” 
avioliittotyö kaukana Etiopiassa 

- Varjelusta ”masuvauvalle”. 
Perheemme kolmannen lapsen 
arvioitu syntymä ajoittuu ensi 
vuoden helmikuulle. 

- ”Japanin mummo ja vaari” ovat 
taas lähellä 

- Asakon veljen perheelle syntyi 
Taimi-vauva Shanghaissa; uusi 
serkku ja jopa Aasian puolella! 

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 Pauli Vehko (040-577 8383)

 

(Helen)


