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Ystävät lähellä ja kaukana 

 

Terveiset Japanista! "Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Se hämmästyttää, kummastuttaa 

pientä kulkijaa..." lauletaan eräässä lastenlaulussa. Laulu kuvastaa aika hyvin ajatuksiamme ja 

kokemuksiamme viime viikkoina. Afrikan jälkeen moni asia Aasiassa on tuntunut peräti erikoi-

selta. Olemme ihmetelleet metroja, luotijunia, luksusbusseja, ihmisten paljoutta jne. 

 

Kaukoidän matkamme viides viikko on alkanut. Olimme ensin kolme viikkoa perhetyön merkeis-

sä Taiwanilla. Ja viikko sitten kiirastorstaina lensimme sitten tänne Japaniin. 

 

Afrikasta Aasiaan 

 

Kuukausi sitten (29.2.) lähdimme Addis Abebasta kohti Kaukoitää. Lensimme ensin Nairobiin, 

mistä matka jatkui seuraavana iltana Bangkokin kautta Hongkongiin ja sieltä edelleen Taiwaniin. 

Työtoverimme Jouni Heiskanen ja Juha Ijäs olivat meitä Taipein lentokentällä vastassa ja veivät 

meidät pieneen hotelliin Panchiaon kaupungissa, missä molemmat perheet asuvat. Vähän ennen 

puoltayötä paikallista aikaa olimme majapaikassamme, muttemme heti osanneet asettua nukku-

maan, sillä aivokellomme oli vielä Etiopian ajassa, viisi tuntia jäljessä Taiwanin ajasta. 

 

Kohtaamisia Seuraavana päivänä Heiskaset tulivat hakemaan meitä hotellistamme. Saimme ensi tuulahduksen 

kiinalaiseen elämänmenoon matkustaessamme metrolla Taipein keskustaan. Tulolounaalla saim-

me verestää puikoilla syömisen taitojamme kiinalaisella aterialla. 

 

Tuija-Riitta ja Jouni Heiskanen toimivat isäntinämme ja oppainamme matkallamme. Jouni oli 

nähnyt paljon vaivaa vierailuohjelmamme valmistelemisessa. Kävimme Heiskasten kanssa monia 

keskusteluja perhetyöhön liittyen. He ovat aloittaneet perhetyötä Taiwanin luterilaisessa kirkossa. 

Oli hyvä olla yhdessä heidän kanssaan ja jatkaa jo Suomessa aloittamiamme keskusteluja. 

 

Taiwanin luterilaisen kirkon työntekijöitä tapasimme osallistuessamme kahteen rovastikunnan 

työntekijäkokoukseen, Kaohsiungissa ja Panchiaossa. Kolmiviikkoisen vierailumme aikana ta-

pasimme myös yhtä lukuun ottamatta kaikki SLS:n Taiwanin lähetit eri yhteyksissä. Vierailimme 

huumevierotuskeskuksessa, poika- ja tyttökodilla sekä Hengchunin sairaalassa. Palmusunnuntaina 

pidimme saarnan ShrChyanin kirkossa Kaohsiungissa, olihan se "nimikkosunnuntaimme"! 

 

Kursseja Vierailuohjelmassamme oli kaksi puolentoista päivän mittaista avioliittokurssia, joista  

ensimmäinen pidettiin Hsinshun teologisella seminaarilla. Kävimme ennen kurssia tutustumassa 

seminaariin ja kurssipaikkaamme. Olimme suorastaan hämmentyneitä siitä ystävällisestä vastaan-

otosta, minkä saimme osaksemme Hsinchussa. Tapasimme seminaarin työtekijöitä ja opiskelijoi-

takin aamuhartaudessa. Saimme myös tilaisuuden kertoa perhetyöstä Etiopiassa. 
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Ensimmäisellä kurssilla oli mukana 22 pariskuntaa, jälkimmäisellä 10. Jälkimmäinen kurssi pi-

dettiin etelä-Taiwanissa, Kaohsiungin kaupungissa Kangshanin kirkolla. Kurssiaika oli varsin ly-

hyt, erittäinkin, kun kaikki vielä tulkittiin englannista kiinan kielelle. Mutta halusimme kuitenkin 

jakaa joitain keskeisiä ajatuksia parisuhteessa. Puhuttiin avioliiton perusteista, erilaisista odotuk-

sista, puhumisen ja kuuntelemisen tärkeydestä, arkirakkaudesta, avioliiton uhkatekijöistä sekä an-

teeksiantamisesta. Kurssilaisilta saamamme palaute oli rohkaisevaa. Molemmissa paikoissa meil-

tä myös kysyttiin, milloin tulemme uudelleen opettamaan lisää! 

 

Vähän turistinakin  

 

Ensisijaisesti olimme Taiwanissa työmatkalla, mutta saimme tilaisuuden myös tutustua joihinkin 

nähtävyyksiin. Jouni Heiskanen vei meidät maailman toistaiseksi korkeimpaan rakennukseen, 

Taipei 101:een, mistä avautuivat hienot näkymät kaupunkiin eri puolille. Kävimme myös Taipein 

eläintarhassa. Ja etelässä Hengchunista käsin pääsimme myös ihailemaan merimaisemia ihan 

Taiwanin eteläkärjessä, missä Tyyni valtameri ja Etelä-Kiinan meri kohtaavat. 

 

Pääsiäisenviettoa Japanissa 

 

Pitkäperjantain iltana osallistuimme ehtoolliselle Tokushiman kirkossa. Ja pääsiäiskirkossa olim-

me Ananin seurakunnassa. Oli jotenkin hämmentävää kuunnella oman pojan saarnaavan pääsiäi-

sen tapahtumista ihan sujuvasti japanin kielellä. (Lauri muuten syntyi toisena pääsiäispäivänä 

Addis Abebassa 33 vuotta sitten toukokuussa.)  Jumalanpalveluksen jälkeen oli yhteinen ateria. 

Sen yhteydessä meidät toivotettiin sydämellisesti tervetulleiksi Japaniin. Saimme jopa lahjoja 

seurakunnalta! 

 

Japanin matkastamme lisää seuraavassa kirjeessä... 

 

 Pääsiäisterveisin Anna-Kaarina   (ja Matti)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sähköpostissa tulevassa ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta pääset Internetiin Etiopianpalmujen kotisivuille; 

- Internet-ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta voit avata ja tulostaa pdf-muodossa olevan kirjeen otsakekuvioineen; 

- Voit lukea ja halutessasi tulostaa ystäväkirjeemme (vanhat ja uudet) Internetissä valokuvineen kaikkineen osoitteessa 

http://etiopian.palmu.st/ 
- Saadaksesi laajemman kuvan lähetystyöstä vierailepa Lähetysseuran kotisivulla osoitteessa http://www.mission.fi/ 

- Käypä myös Vantaan seurakuntien kotisivuilla! Muutamat nimikkolähetit toimittavat sinne pieniä blogi-kirjoituksia,  

Palmutkin vuorollaan joka kolmas viikko:  http://www.vantaanseurakunnat.fi/kansainvalinen_vastuu/lahetysblogi 

 

TÄMÄN KIRJEEN KUVAT (käy katsomassa kotisivuilla!): 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Vesipuhveli Taiwanissa;   

2-3) Lämmin vastaanotto Hsinchun seminaarilla; 4-7) Avioliittokurssilta Hsinchussa;  8-12) Avioliittokurssilta Kaohsiungissa; 

13) Etiopian perhetyön esittelyä Taiwanin luterilaisen kirkon Pohjoisen rovastikunnan työntekijäkokouksessa;  14) Monikult-

tuurista perhetyötä Hengchunin krist. sairaalan yhteyksissä; 15) Taiwanin kirkon perhetyön vastuunkantajat Heiskaset sekä 

Ellen ja Justin;  16) Kiinalaisella lounaalla; 17) Taiwanin luotijuna; 18) Taipei 101 - maailman korkein rakennus; 19) Palmu- 

sunnuntain jumalanpalveluksessa Shir Chywanin seurakunnassa; 20) Tyynen valtameren rannalla Etelä-Taiwanissa. 

 

 

"Pääsiäisen kirkas aamu koittaa, väistyy yön ja pimeyden valta. taivaan enkeli on viestin tuonut: Kristus on ylösnoussut! 

Jeesuksemme haudan suulta viedään viesti kauas, maiden ääriin saakka: Herra elää, Hän on keskellämme,  

Kristus on ylösnoussut!"   Virsi 91: 1,5 
 

 
ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 

- Perhetyön laajenemisesta eri työalueille; 
- Onnistuneesta Taiwanin vierailusta; 

- Avioliittokursseista Hsinchussa ja Kaohsiungissa; 

- Mahdollisuudesta vierailla Laurin, Asakon ja lasten To-

kushiman-kodissa ja tavata heitä 2,5 vuoden jälkeen; 

- Aimi Kaarinan kastejuhlasta 1.4. 

- Varjeluksesta matkoilla; 

 

- Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman 
voitti ja haudoissa oleville elämän antoi! 

RUKOILKAA SIIS: 
- Lähetystyön ja seurakuntien puolesta Taiwanissa ja Ja-

panissa, että evankeliumi tavoittaisi uusia ihmisiä; 

- Taiwanin kirkon perhetyön, Tuija-Riitta Heiskasen ja 

heidän työtoveriensa Ellenin ja Justinin puolesta; 

- Varjelusta, siunausta Japanin-vierailumme loppupäiviin; 
 

 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
        * Paluumatkamme Etiopiaan 13.-15.4. 

        * Koulutusta perheneuvonnasta seurakuntien papeille    

            Addis Abebassa 1.-2. ja  5.5. 

            


