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Rakkaat perheenjäsenet, ystävämme ja
lähettäjämme. Haluamme toivottaa teille 
oikein siunattua uutta vuotta 2008!  

Sydämelliset kiitokset monista joulun 
ajan muistamisista! Kaikki kortit olivat 
jääkaappiimme teipattuna ja niitä ihmetteli 
moni japanilainen vieraskin. Muuten, jotkut 
olivat vielä käyttäneet vanhaa osoitettamme. 
Muistattehan, että postiosoitteemme vaihtui 
jo viime vuoden keväällä? 

Tähän malliin me usein aloitamme 
keskustelun täällä Japanissa: ”Nyt on vuosi 
2008. Mutta tiedättekö, että vuodet lasketaan 
eräästä merkittävästä tapahtumasta? Jos 
menemme hieman yli 2000 vuotta 
taaksepäin, silloin tapahtui jotain aivan 
ihmeellistä...” Ja niin joulun aikana monessa 
eri tilaisuudessa enkelin ihmeelliset sanat
paimenille toistuivat: "Minä ilmoitan teille 
ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. 
Tänään on teille Daavidin kaupungissa 
syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. 
Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, 
joka makaa kapaloituna seimessä." 

Joulu on kristillisten kirkkojen kannalta 
tärkeää aikaa. Yritimme perheenä olla 
mahdollisimman paljon mukana kolmen 
seurakuntamme joulunajan tilaisuuksissa. 
21.12. Lauri oli Ananin kirkon kynttilä-
jouluhartaudessa pitämässä puhetta. 
Sunnuntaina 23.12. olimme ensin kaikkien 

suomalaisten jouluvieraidemme kanssa 
aamulla täällä lähikirkossamme Itä-
Tokushimassa, missä Jorma-vaari saarnasi. 
Iltapäiväksi jätimme lapset kotiimme 
mummon ja vaarin hoitoon, ja lähdimme 
Ananiin, jossa olimme lupautuneet 
laulamaan seurakunnan oman gospelkuoron 
joulukonsertissa ”3-4 suomalaista 
joululaulua.” Ehkäpä mahdollisen 
kommunikaatiokatkoksen takia seurakunta 
käytti tilaisuutta hyväkseen ja mainosti 
duettoamme ”Suomesta vieraaksi kutsutun 
gospelkuoron konserttina.”   

Mainoslauseen selvittyä tuli meille hieman 
esiintymispaineita, kun olivat kuulemma 
paikallisen aamu-tv:n juontajat ihastelleet, 
että Suomesta on Ananiin asti tullut 
gospelkuoro. Onneksi jouluvieraamme 
pelastivat suomalaisten kunnian, sillä Asakon 
Sinikka-sisko sekä Sampo-veli Ella-vaimonsa 
kanssa tulivat kanssamme esiintymään. 
Niinpä ”suomalainen gospelkuoro” lauloi 
peräti viiden hengen vahvuisena.  

Ajoimme heti konsertin päätyttyä takaisin 
kotiin, josta lähdimme sitten koko porukalla 
Yoshinogawan kirkolle joulujuhlaan. Siellä 
kirkkosali oli aivan tupaten täynnä vieraita. 
Maanantai-iltana 24.12. oli vielä Itä-
Tokushimassa kynttilähartaus ja joulujuhla, 
jossa mm. vuonna 1994 Asakon kanssa 
täällä vapaaehtoistyössä ollut Tomio piti 
hyvän todistuspuheen. 

Joulujuhla Yoshinogawan kirkolla
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Täyttä vauhtia uuteen vuoteen! 
Uusi vuosi on perinteisesti Japanissa vuoden suurin juhla. Ensimmäisenä päivänä monet käyvät temppeleissä 
rukoilemassa jumalilta onnea tulevalle vuodelle. Kristityt sen sijaan kokoontuvat jumalanpalveluksiin. Olimme itse 
Ananin kirkossa, jossa Lauri saarnasi. Jumalanpalveluksen jälkeen pastori Kooriki kimono päällään näytti, miten 
japanilaista perinteistä teeseremoniaa vietetään. Kaikki saimme nauttia macha-teetä ja makeita papuleivoksia.  

Jännityksellä odottelemme kolmatta lasta syntyväksi. Helen on kovin kiinnostunut pikkuisesta ja kyselee mm, ”onko 
masuvauvalla sukat jalassa?” tai että ”syökö masuvauva nyt?” Benni-isoveljeäkin uusi tulokas kovasti jo mietityttää. 
Hän on todennut, että kun vauva syntyy, ”minä vien pikkulegot pois alakerrasta, ettei vauva syö niitä.” 
Synnytyssairaala on sama, missä Asako on itsekin syntynyt. Tohtori Kaji muistaa vielä hyvin Pihkalan kaksoset. 

Tammikuussa Laurilla on neljä saarnakertaa. Onneksi ensi sunnuntain Yoshinogawan saarnan voi hyvin pitää 
Ananissa, joten selviää vain yhden saarnan valmistelulla. Vuoden vaihtuessa on myös paljon paperitöitä, kuten 
esimerkiksi vuosiraportit ja tilinpäätöksen tekeminen. Hyvähän se on istua alas ja miettiä, mitä kaikkea on kuluneen 
vuoden aikana tapahtunut.  

Vaikka uuden lähetin elämää hankaloittaa usein kielitaidossa esiintyvät puutteet, meillä on mahdollista kohdata monia 
ihmisiä ihan tavallisessa arjessa ja luoda sitä kautta uusia kontakteja. Rukouksenamme on, että nämä henkilöt 
voisivat vielä rohkaistua käymään myös kirkossa ja voisivat tulla tuntemaan Elävän Jumalan.  

Olemme kiitollisia siitä, että saimme keskittyä ensimmäisenä kahtena työvuotenamme japaninkielen opintoihin. 
Nykyisen työmme kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että olemme saaneet rauhassa rakentaa kielellistä pohjaa, jonka 
päälle voimme nyt päivittäistä työtämme rakentaa. Olemme kiitollisia kaikille lähettäjillemme, jotka tukevat 
lähetystyötä Japanissa esirukouksin ja taloudellisin varoin. Rukoilemme, että voisimme nöyränä vaeltaa Jumalan 
valtakunnan työntekijöinä ja että mahdollisimman moni japanilainen voisi kohdata Jeesuksen. 

Taivaan Isän hellää huolenpitoa ja siunausta toivottaen, 
 

        

- Perheemme kolmannen lapsen 
laskettu aika on helmikuussa 

- Jouluna kastettujen japanilaisten 
juurtumista Sanaan 

 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin ja Helen 
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- Ananissa, Itä-Tokushimassa ja 
Sumotossa joulun aikaan kastetut 
tuoreet kristityt!  

- Monet ihmiset olivat ensi kertaa 
kirkossa joulun tapahtumissa 

- Viisautta ja voimia työhön kolmen 
seurakunnan alueella 

- Helmikuussa saapuu maahan uusi 
Japanin lähetti Ulla Pendolin 

- Useista perheenjäsenistä 
jouluvierainamme  

- Uudesta armon vuodesta 

- Teistä kaikista lähettäjistämme 

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)


