
 

 

 

Sadekausi on alkanut ja hortensiat kukkivat. Päivälämpöti-

la kipuaa jo lähelle 30 astetta ja saa olon raukeaksi. Tuka-

limman kuuman ja kostean ajan, heinä-elokuun, vietän 

onneksi Suomessa. Heinäkuussa osallistun tilaisuuksiin ja 

pidän sen jälkeen kesäloman. Muutaman vuoden tauon 

jälkeen saan esitellä kotikaupunkiani Vaasaa ja saaristoa 

japanilaisille vieraille, kun kaksi Nishinomiyan kirkolla 

suomen kieltä opiskelevaa naista saapuu vieraikseni. Kii-

tos, jos rukoilette kesän tilaisuuksien puolesta. Pyydetään 

antoisia kohtaamisia ja virkistävää aikaa Suomessa. 

Toivoa välittämässä. Kun viime kirjeessäni kerroin lähistöllä 

olleesta maanjäristyksestä, huhtikuun puolivälissä kaksi voi-

makasta, yli 7 magnitudin järistystä aiheutti suurta tuhoa ete-

läisellä Kyuushun saarella sijaitsevassa Kumamoton läänissä. 

Viisikymmentä ihmistä sai surmansa, taloja, rakennuksia, sil-

toja ja teitä sortui. Ihmiset jäivät vaille sähköä, kaasua ja vettä, 

ja voimakkaiden, pitkään jatkuneiden jälkijäristysten vuoksi 

moni on asunut näihin päiviin saakka evakuointikeskuksissa 

ja omissa autoissaan. Tuhoalueelle on annettu runsaasti apua, 

mutta kestää pitkään, ennen kuin elämä normalisoituu. Muis-

tetaan alueen asukkaita rukouksin. Kunpa aineellinen hätä 

herättäisi myös hengellistä etsintää! Vaikka Japani on vauras 

hyvinvointivaltio, vain harva on kuullut Raamatun Jumalasta 

ja Jeesuksessa annetusta syntien anteeksiantamuksesta ja ian-

kaikkisen elämän toivosta. Sitä maanjäristyksen ja tsunamin 

kestävää vankkumatonta toivoa, jonka varaan oma elämä kris-

tittynä rakentuu, saamme yhdessä olla välittämässä japanilai-

sille. Kiitos, että olet suuressa mukana! Rukoillaan kristillisten 

seurakuntien, niiden toiminnan, työntekijöiden ja seurakun-

talaisten puolesta, että evankeliumi tavoittaisi yhä uusia sydä-

miä. Rukoillaan, että ensikertalaisiakin uskaltautuisi mukaan 

Nishinomiyan kirkolla 19.6. olevaan gospelkonserttiin, jossa 

esiintyvät Mari-Kaisa ja Tuomas Auvinen.  
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OHISASHIBURI!  PITKÄSTÄ 
AIKAA!  

Sen jälkeen, kun minut siunattiin 

lähetystyöntekijäksi vuonna 2007 

Ryttylässä, minulla ei ole ollut tilai-

suutta osallistua Kansanlähetyspäi-

ville. Siksi iloitsen siitä, että tänä 

kesänä pääsen mukaan kesäjuhlille 

ja tapaamaan toivottavasti myös 

monia tuttuja ja työn tukijoita - tei-

tä lähettäjiä. Päivystän lähetys-

basaarissa ja –näyttelyssä, tulkaa 

juttusille!  

Kansanlähetyspäivien lisäksi vierai-

len heinäkuussa mm. rippikoululei-

reillä ja kesäseuroissa, tervetuloa 

mukaan! 

1.-3.7. Kansanlähetyspäivät, Ryttylä 

9.7. rippikouluvierailu, Kajaani 

10.7. messu ja lähetystilaisuus, Lin-

nantauksen kirkko, Kajaani 

10.7. kesäseurat, Lähetyskoti, Kajaa-

ni 

13.7. rippikouluvierailu, Vaasa 

19.7. kesäseurat, Vimpeli 

22.7. rippikouluvierailu, Vaasa 

24.7. kesäseurat, Huutoniemen 

kirkko, Vaasa 

Ulla Pendolin 
Takahama-cho 7-1-911 
Ashiya-shi 
659-0033 JAPAN 

 
ulla.pendolin@sekl.fi 

ullanuutiset.blogspot.fi 

www.suuressamukana.fi 

Ashiyassa 14.6.2016 

Ullan uutiset 

TERVEISIÄ JAPANISTA  



 

Seurakunta– ja musiikkityötä. Huhtikuusta lähtien 

olen sunnuntaisin kiertänyt kolmea seurakuntaa. HAT-

Kobessa ja Awajilla olen säestänyt jumalanpalveluksen ja 

Nishinomiyassa olen pitänyt lapsille pyhäkoulua. Viime 

sunnuntaina vierailin viimeistä kertaa HAT-Kobessa. 

Samalla vietimme Mirja ja Arto Hukarin, jotka ovat 

palvelleet seurakunnassa huhtikuusta lähtien, läksiäisiä. 

Vielä pioneerivaiheessa oleva seurakunta on edelleen pi-

eni. Muutama seurakuntalainen on jättäytynyt toimin-

nasta pois, ja heidän puolestaan pyydän erityistä 

esirukousta. Uusiakin tulijoita riittää silti niin toimin-

tapiireihin kuin jumalanpalvelukseen, joten jatketaan 

kärsivällisesti työtä ja rukousta ja pyydetään seurakun-

nalle kasvua.  

Sanan siemeniä olen kylvänyt pyhäkoulun lisäksi Awajin 

seurakunnan lasten englannin  kerhossa. Opettajan tai-

dot ovat joutuneet koetukselle vilkkaiden, eritasoisten 

lasten kanssa toimiessa. Samalla olen kokenut iloa siitä, 

että saan kertoa lapsille Raamatun Jumalasta, joka on 

luonut kaiken ja ihmisen rakkautensa kohteeksi.  Koin 

rukousvastaukseksi sen, että eräs seurakuntalainen lu-

pautui avukseni tunneille. Toivottavasti Sanan siemenet 

itävät ja kantavat ajallaan hyvää hedelmää!  

Alkuun jännittämäni musiikin opetus Koben luterilaisella 

Raamattukoululla on sekin mielekäs tehtävä. Olen naut-

tinut yhteisistä lauluhetkistä ja saanut lisää varmuutta 

omaan ohjaajan rooliin. Kun joutuu ponnistelemaan, ta-

pahtuu kasvua ja kehitystä, ja olen ottanut aimo harppa-

uksia eteenpäin heittäytymiskyvyssä ja japanin kielellä 

toimimisessa.  

Kiitos rukouksistanne, ne ovat kantaneet! 

Siunaavin suviterveisin lähetyskynttilänne  Ulla 
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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!  

HAT-Koben seurakunnassa 12.6.2016. 

Teen valmistusta opettelemassa.. 

Raamattukoulun opiskelijoita. 


