
 

 

 

Tänään on kulunut 

tasan kahdeksan 

vuotta siitä, kun 

aloitin ensimmäisen 

työkauteni Japanis-

sa. Lähes ummikkona hyppy vieraan kulttuurin keskelle oli iso 

muutos ja sisätilojen kylmyys shokki. Vuosien varrella maa ta-

poineen ja ihmisineen on tullut tutuksi ja rakkaaksi, kuin toi-

seksi kotimaaksi. Moni teistä on jakanut taipaleeni alusta lähti-

en, osa jopa Etu-Aasiassa määräaikaislähettinä viettämästäni 

vuodesta, joka antoi rohkeuden ja varmuuden hakeutua pitkäai-

kaiseen lähetystyöhön, lähtien. ”Ette te valinneet minua, vaan 

minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeel-

le ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää joka pysyy. Kun te niin 

teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyy-

dätte.” Joh. 15: 16  

Vaikken nuorena lukiolaistyttönä ensi kertaa Japanissa käydes-

säni ajatellutkaan palaavani lähetystyöntekijäksi maahan, joh-

datti Jumala elämässä niin, että luokanopettajan työ Vaasassa 

sai jäädä. Opettajan ammatille on ollut käyttöä myös seurakun-

tatyössä Japanissa. Kiitollisena rikkaista vuosista ja Jumalan 

huolenpidosta jatkan työtä ja elämää Auringon nousun maassa. 

Lähetyksen pyynnöstä työkauttani on pidennetty kesään 2017 

saakka. Pidennyksestä johtuen tulen ensi kesänä heinä-

elokuuksi Suomeen. Kesän ohjelma on vasta suunnitteilla, mut-

ta osallistun ainakin Kansanlähetyspäiville Ryttylässä 1.-3.7. En-

nen kesälomaa toivonkin, että tapaan monia teitä lähettäjiä! Sy-

dämellinen kiitos kaikesta osakseni tulleesta rukous– ja talou-

dellisesta tuesta sekä joulumuistamisista!  

Nishinomiyan seurakunnan joulutilaisuuksiin osallistui nelisen-

kymmentä henkeä. Joulujumalanpalveluksessa olleen kasteen 

lisäksi iloitsin englannin ja suomen kielen opiskelijoista, jotka 

osallistuivat joulujuhlaan. Rukoillaan, että kielenopiskelun 

ohessa Jeesus saisi tulla rakkaaksi Ystäväksi ja Vapahtajaksi! 
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Seurakunta kasvaa  
 

Vuonna 1991 perustettuun 

Nishinomiyan seurakuntaan liitet-

tiin kasteen kautta viime vuonna 

viisi uutta jäsentä. Jäseniä on nyt 

40, joista 24 osallistuu aktiivisesti 

seurakunnan toimintaan. Seura-

kuntaelämän ydin rakentuu juma-

lanpalveluksen, pyhäkoulun ja raa-

mattupiirien varaan. Uusia ihmisiä 

tavoittavia työmuotoja ovat mm. 

kielipiirit sekä Avoin kahvila  

–toiminta. Rukoillaan seurakunnan 

sekä toiminnassa mukana olevien 

puolesta!  

Ullan uutiset 
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Ashiyassa 2.2.2016 

Henry Liivola kastoi Kaoru Mo-

todan 20.12.2015. 



 

Talven selkä taittuu, uusia tuulia huhtikuussa 
 

Tammikuun alussa kävin viikon mittaisella pikavisiitillä 

Suomessa läheisiäni tapaamassa. Juhlimme yhdessä synty-

mäpäivääni ja tapasin ensi kertaa syyskuussa syntyneen 

siskon– ja kummipoikani. Suomen paukkupakkasista pala-

sin iloisin mielin Koben leutoon ja aurinkoiseen talveen, 

jonka ainoa miinuspuoli on talojen kylmyys. Senkin kanssa 

on oppinut elämään. Suomalaisen kansanperinteen mu-

kaan talven selkä on jo taittunut, ja kiinalaisen kuukalente-

rin mukaan talvi vaihtuu muutaman päivän kuluttua ke-

vääksi.  

Joulutauon jälkeen työt jatkuvat entiseen malliin maalis-

kuuhun saakka. Japanissa uusi opiskelu– ja työvuosi alkaa 

huhtikuussa, joten myös seurakunnissa työntekijävaihdok-

set ajoittuvat samaan ajankohtaan. Viime vuosina olemme 

joutuneet ahtaalle työntekijä– ja taloudellisten resurssien 

kanssa, mikä tietää suuria muutoksia myös lähetyksen si-

sällä. Nishonomiyan seurakunnan vastuupariksi palaavat 

Lauri ja Asako Palmu Henry ja Tuula Liivolan siirtyessä 

Ananin seurakuntaan. Vaikka jatkankin Nishinomiyan 

työntekijänä, työpanostani tarvitaan myös HAT-Koben ja 

Awajin seurakunnissa, joten työni liikkuvuus kasvaa jäl-

leen. Lisäksi huhtikuussa otan vastuulleni yhteistyökirk-

komme Raamattukoulun musiikin opetuksen kerran vii-

kossa. Raamattukoulu kärsii oppilas– ja rahapulasta, joten 

opiskelijoita on näillä näkymin vain muutama, mutta iloit-

sen mahdollisuudesta palvella musiikin lahjalla uutta jouk-

koa. Lauluharrastus Rejoice– ja Viinipuu-kuoroissa ovat 

kartuttaneet musiikkisanastoa ja laulumateriaalia hyödyn-

nettäväksi ehkä juuri tätä tarkoitusta varten? Kiitos ru-

kouksistanne! 
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Tukesi voit antaa myös nimikkoseurakuntieni (Evijärven, Kajaanin, Kauhajoen, Lappajärven, Vaasan suomalainen ja Vim-
pelin seurakunta) kautta.  

Ki i tos  lahj astas i !  Muistathan i lmoit taa,  j os  yhteyst ietos i  muuttuvat!  

Lahjat vaihtoivat omistajaa joulujuhlassa. 

Viinipuu-gospelkuoron harjoituksissa. 

Akemashite omedetou gozaimasu! 

Hyvää uutta vuotta! 


