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Yleistä
Kuluneena vuonna puhalsivat jälleen muutoksen tuulet niin lähetyksen ja yhteistyökirkon sisällä
kuin omassa työnkuvassa. Työntekijät vaihtuivat lähetyksen seurakunnissa, ja Länsi-Japanin
ev.lut. kirkon (LJELK) vuosikokouksessa uudeksi presidentiksi valittiin pastori Rei Nagata.
Oma työni Nishinomiyan seurakunnassa vaihtui useammassa seurakunnan kiertämiseksi.
Huhtikuusta kesäkuuhun saakka avustin työtä kolmessa seurakunnassa ja samalla aloitin uuden
vastuutehtävän Koben luterilaisen Raamattukoulun musiikin opettajana. Kesällä olin kahden
kuukauden kotimaanjaksolla, ja vierailin lähettävien Kansanlähetyspiirien ja muutaman
nimikkoseurakunnan tilaisuuksissa sekä rippileireillä kertomassa työstä ja elämästä Japanissa.
Syyskuusta vuoden loppuun jatkoin työtä Raamattukoululla, lähetyksen lasten suomen kielen
opetusta sekä työtä Nishinomiyan ja Awajin seurakunnissa.

Seurakuntatyötä Etelä-Nishinomiyan ja Awajin seurakunnissa
Jatkoin työtä Nishinomiyan seurakunnassa maaliskuun loppuun saakka Tuula ja Henry
Liivolan sekä huhtikuusta lähtien Asako ja Lauri Palmun rinnalla. Maaliskuun loppuun
saakka
vastuutehtäviini
kuuluivat
suomen
ja
englannin
kielen
opettaminen
raamattuopetushetkineen, jumalanpalvelusten säestäminen ja kuoron vetäminen sekä
pyhäkoulutyö. Syyskuusta vuoden loppuun saakka jatkoin musiikki- ja pyhäkoulutyötä. Vuonna
1991 perustettuun seurakuntaan liitettiin vuoden aikana kasteen kautta kaksi uutta jäsentä ja
helmikuussa oli yhden jäsenen hautajaiset, vuoden lopussa jäseniä oli yhteensä 41.
Jumalanpalveluksiin osallistui keskimäärin 20 aikuista ja seitsemän lasta. Syyskuussa
jumalanpalveluselämää rikastuttamaan aloitettiin kerran kuussa oleva gospeljumalanpalvelus.
Kesä- ja lokakuussa järjestettiin konsertit, joiden musiikkivieraat saapuivat Suomesta.
Konserttien, toimintapiirien ja joulukuussa järjestettyjen tilaisuuksien kautta tavoitettiin jälleen
paljon ei-kristittyjä. Kynnys osallistua jumalanpalveluksiin on korkea, muttei mahdoton ylittää.
Huhtikuusta lähtien otin vastuulleni Awajin seurakunnan alakoululaisten englannin
ryhmän. Sen lisäksi kävin säestämässä jumalanpalveluksen yhtenä sunnuntaina kuussa.
Huhtikuusta kesäkuun loppuun saakka säestin jumalanpalveluksen kahdesti kuussa
HAT-Koben seurakunnassa.
Toisin kuin muut lähettiyksiköt, joiden työ keskittyy yhden seurakunnan työhön, oma
työni on ollut useampaa seurakuntaa tukevaa työtä. Se on ollut rikasta, mutta samalla suhde
omaan seurakuntaan on ohentunut, ja työmatkat ovat nielleet paljon aikaa.

Suomikoulu
Seurakuntatyön lisäksi vastasin viikoittain lähetyksen lasten suomenkielisestä opetuksesta.
Lasten asuinpaikan ja luokka-asteen huomioiden opetus jakautui kahdelle eri päivälle siten, että
maaliskuuhun saakka kävin keskiviikkoisin opettamassa Sumotossa Awajin saarella ja torstaisin
Rokkoon saarella Kobessa. Syyslukukaudella opetus oli keskiviikko- ja torstai-iltapäivisin
Kobessa, opetustiloina toimivat koulun ilmaiseksi käyttöön antama luokkatila sekä lasten
asuintalon tatamihuone. Oppilaita oli yhteensä viisi (1., 3., 4., 6. ja 8.lk), ja opetus painottui
äidinkielen, ympäristö– ja luonnontiedon sekä historian opiskeluun. 8. luokan opiskelu tapahtui
verkkokoulun välityksellä.
SEKL päätti vuoden aikana, että nykyinen käytäntö, jossa yhden lähetin työajasta osa
kuluu opetustyöhön, lakkautetaan, ja syksystä 2017 lähtien lasten opiskelu tapahtuu internetin
kautta verkko-opiskeluna. Kuluva lukuvuosi jää siis nykymuotoisen suomikoulun viimeiseksi.

Muita tehtäviä
Jatkoin työskentelyä työalueen johtokunnassa, jonka sihteerinä toimin koko vuoden. Lisäksi
vastasin pääkassanhoitajana rahaliikenteestä lähetyksen sisällä. Huolehdin myös omasta
kassasta ja sen kirjanpidosta. Osallistuin lähetyksen syysretriittiin, LJELK:n ja lähetyksen
vuosikokouksiin sekä kirkon työntekijäpäiville. Tiedotin työstäni ystäväkirjeiden ja blogin
välityksellä, sekä toimitin uutis- ja kuvamateriaalia Suomeen.
Varsinaisen työn lisäksi säännölliseen viikkotoimintaani kuuluivat Rejoice- ja
Viinipuu-gospelkuorojen harjoitukset ja esiintymiset. Musiikkiharrastustoiminta on tukenut ja
antanut työkaluja musiikkityöhön. Huhtikuussa aloitin viikoittaisten musiikkituntien pitämisen
Koben luterilaisen Raamattukoulun, joka on yksi yhteistyökirkkomme erityistyömuodoista,
opiskelijoille. Aluksi tuntien valmisteluun kului runsaasti aikaa, mutta yhteiset lauluhetket
olivat antoisia. Syyskuussa vastasin Nishinomiyan seurakunnan gospeljumalanpalveluksen
musiikista yhdessä opiskelijoiden kanssa, ja sama toistuu tammikuussa 2017.
Musiikin lisäksi jatkoin terveyttä ja työkykyä ylläpitävää juoksuharrastusta.
Osallistuin lokakuussa ensimmäistä kertaa järjestettyyn Walk&Run -tapahtumaan, jolla kerättiin
rahaa Koben luterilaisen teologisen seminaarin hyväksi. Kauniissa säässä oli ilo juosta hyvän
asian puolesta, ja tapahtuma saanee jatkoa ensi vuonna.

Tulevaisuuden näkymiä
Jo keväästä lähtien olen paininut kysymyksen, mitä tehdä, kun nykyinen työkauteni päättyy
kesällä 2017, kanssa. Aiempi pohdintani jäädä perhesyistä kotimaahan sai vahvistusta, kun
lähetys päätti, ettei työhöni enää sisältyisi lasten suomenkielistä opetusta. Vaikka seurakuntatyö
on alusta lähtien ollut päätehtäväni ja sitä työtä saisin tehdä jatkossakin, on lähetyksen lasten
opettaminen ollut tärkeä ja mielekäs tehtävä, jonka päättymisen myötä tunne siitä, että työni
tällä erää on tullut päätökseen, sai vahvistusta. Myös uudelle työkaudelle kaavaillut
sijoitusvaihtoehdot, jotka tietäisivät muuttoa nykyisestä kodista ja seurakuntavaihdosta, olisi
jälleen iso muutos. Sitä tulee olemaan Suomeen paluukin, mutta olen päättänyt, että on aika
asettua kotimaahan. Uutta lähettiä ollaan jo lähettämässä Japaniin, ja siksikin tuntuu oikealta
ajalta palata. Mahdollisuus, että myöhemmin palaisin Japaniin, ei ole poissuljettu. Tulevaisuus
on avoin, mutta Jumala tietää, ja hänen johdatukseensa luotan jatkossakin.

Lopuksi
Olen äärimmäisen kiitollinen rikkaista vuosista Japanissa ja siitä, että olen saanut olla Jumalan
työrukkasena välittämässä rakkautta ja Jeesuksessa annettua toivoa ja pelastusta japanilaisille.
Vaikka työntekijä vaihtuukin, työ jatkuu! Tahdon kiittää siitä vahvasta rukous- ja taloudellisesta
tuesta, jota nimikkoseurakuntani, Etelä-Pohjanmaan ja Kainuun kansanlähetyspiirit, yksittäiset
lähettäjät ja työnantajani Suomen ev.lut. Kansanlähetys ovat työlleni osoittaneet. Olemme
yhdessä olleet Suuressa mukana, Taivaallisen työnantajamme palveluksessa ja Jeesuksen
työtovereina, viemässä evankeliumia lähelle ja kauas! Ollaan sitä jatkossakin!

"Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän
kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa
Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. Aamen." (Ef. 3:20-21)
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