
Konnichiwa!! こんにちは! 
Hei ja terveiset Japanista!  
Heinäkuu on pitkällä ja kesän kuumuus kiristää otettaan. Japanissa 
on todella kostea ilmasto, ja helleaikana ulkona olo on kuin väljästi 
lämmitetyssä saunassa. UV-säteily on poikkeuksellisen 
voimakasta, ja varomaton Pohjois-Eurooppalainen saa erittäin 
nopeasti ihonsa punakaksi, mikäli ei ole varautunut. Erityisesti 
japanilaiset naiset karttavat aurinkoa; monilla on käsivarsilla pitkät 
hansikkaat ja mukana säteilyä suodattava, sateenvarjon kaltainen 
UV-varjo. Kaunis vehreys on laskeutunut yleisilmeeltään 
betoniseen ja tiiviisti asuttuun Amagasakiin. Kesän tietää tulleen 
myös siitä, että kaskaat aloittavat äänekkään laulunsa aikaisin 
auringonnousun aikaan. Kun kävelee niiden valtaaman puun 
ohitse, on mekkala korvia huumaava ja samalla tunnelmallinen.   
 

Kiitämme jokaista lähettäjää tuesta ja rukouksista! 
Olemme voineet hyvin. Seurakunnat olivat pitkän aikaa etänä, ja niin 
mekin seurasimme erään lähellä sijaitsevan, 阪神チャペル (Hanshin 
Chapel) -nimisen seurakunnan tilaisuuksia youtubesta. Mikke törmäsi 
viime työkauden lopulla lenkillä ollessaan tähän seurakuntaan, ja kävi 
viikottain oven takana katsomassa kokousaikatauluja. Ovet olivat 
viikko toisensa jälkeen kiinni, koska vuosi sitten samaan aikaan 
podettiin koronan aiheuttamia rajoitustoimia. Pari viikkoa ennen 
Suomi-lomalle lähtöä ovet kuitenkin avautuivat, ja pääsimme 
vierailemaan seurakunnassa. Meille näyttäytyi heti, että tämä 
seurakuntayhteys olisi kaipaamamme apu sille paikalliselle kylvötyölle, 
jota olimme siihen asti tehneet. Seurakunta on lähellä kotiamme, joten 
se on sijainniltaan ihanteellinen kutsua ystäviä mukaan. Olemme 
kokeneet paikan olevan myös suureksi tueksi kielen opiskelulle. 
Pysymme juuri kärryllä saarnan aiheista, eikä seurakuntaväki turhan 
paljoa puhu englantia, joten meidän on pistettävä tällä kertaa kaikki 
osaamisemme peliin, ja vähän ylikin.  

 
 
 
Mikke on toiminut hyvän sanoman 

posteljoonina, jakaen lukuisia lentolehtisiä 
postilaatikoihin. Pyydämme rukousta, että jokainen 
lappunen tulisi luetuksi. Silloin tällöin Jaon yhteydessä 
syntyy keskustelua vastaantulijoiden kanssa. 
Puistoissa istuskellessakin yllättävän moni itse lähestyy 
vierasmaalaista lähetystyöntekijää, eikä tunnu 
pahastuvan hengellisestä luettavasta. Rukoillaan 
täsmäjohdatusta näihin tilanteisiin.   
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
Viime kirjeessä kerroimme youtube-kanavasta, jonka 

avasimme japaninkielisien sisällön tuottamiseksi. Olemme rakentaneet 
kotiimme pienen studion, ja kaavailemme uusia videoita tilille. Mikellä 
on kokemusta puheen nauhoittamisesta, mutta olemme ottaneet nyt 
selvää myös videon teosta, jotta saisimme tehtyä laadukasta ja 
huomiota herättävää materiaalia nettiin, evankeliumin edistämiseksi. 
Japanilaiset ovat kiireisiä, ja paikallisesta työelämästä ulkopuolisen on 
vaikea saada heihin kontaktia. Erityisesti tämä pätee miehiin, jotka 
tekevät todella pitkiä työpäiviä. Pyydämmekin rukousta, että kanava, 
joka ei ole aikaan ja paikkaan sidottu, voisi toimia evankeliumin työn 
välikappaleena!  

 
 
 
 

Teitä 
siunaten, Japanin 
Tiaiset !!  
 
Perheen pienin solmii suhteita vikkelää missä kulkeekin. Olemme saaneet vauvakerhoissa 
verkostoitua ja kokea ystävyyttä. Uusia ystäviämme sekä teitä lähettejä siunaten, eteenpäin 
kuljemme me!  


