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  Nishinomiya, Japani 30.4.2011 
 
Keväiset terveiset Japanista! 

 
Olemme täällä lomareissulla poikamme Laurin perheen vieraina reilun kuukauden. 
Tulimme Taiwanista huhtikuun alkupuolella parhaaseen kirsikankukka-aikaan. Kuk-
kaloistoa kävimmekin ahkerasti ihailemassa niin kauan kuin sitä kesti, pari-kolme 
viikkoa. Nyt atsaleapensaat ovat vuorostaan aloittamassa kukintaansa. Japanilaiset 
tuntuvat pitävän kukista. Niitä kasvaa katujen varsilla, talojen seinustoilla jne. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maanjäristys ja tsunami, ei säteilyä Länsi-Japanissa 
 

Maaliskuussa tiedotusvälineet toivat maailman tietoisuuteen Japanin katastrofin:  
voimakkaan maanjäristyksen ja sitä seuranneen tsunamin, mitkä vaurioittivat myös 
alueella sijanneita ydinvoimaloita. Mekin Taiwanilla ollessamme seurasimme Japanin 
uutisia tarkkaan. Olimmehan itse tulossa tänne Taiwanin ohjelmamme jälkeen. 



Etiopianpalmujen kirje perhetyöstä maailmalla 4-2011 (Huhtikuu 2011)  2 
 

Tuhoalue sijaitsee 600 kilometrin päässä alueelta, missä nyt olemme ja missä Laurin 
perhe asuu. Katastrofi ei suoranaisesti ole täällä tuntunut ja elämään vaikuttanut. Sä-
teilyvaara rajoittuu alueeseen, joka on muutamien kymmenien kilometrien säteellä 
Fukushiman vaurioituneista reaktoreista. Ja toisaalta kuitenkin on tuntunut sikäli, että 
esim. joillain seurakuntalaisilla on ollut sukulaisia tuhoalueella. Ja heitä on siirtynyt 
tänne turvallisemmalle alueelle. Kirkossa on kerätty rahaa tuhoalueen ihmisten autta-
miseksi. Lukemattomat ihmiset ovat menettäneet kotinsa noilla alueilla ja elävät nyt ti-
lapäisissä majoitustiloissa. Paikallinen sanomalehti edelleen päivittäin kertoo onnet-
tomuudessa menehtyneiden, kadonneiden ja loukkaantuneiden määrän. ”Hätä ja tuska 
maailman, suurempi on kuin aavistan!” 
 
 
 
 
 
 

Itsemurhariski kasvaa Paikallinen sanomalehti siteerasi taannoin Los Angeles Times’in artikkelia, missä ker- 
rottiin, että joka 15 minuutti joku ottaa itsensä hengiltä Japanissa. Itsemurha on johta-
va kuolinsyy 20- 44 -vuotiailla miehillä ja 15- 34 -vuotiailla naisilla. Nyt täällä pelä-
tään, että itsemurhat lisääntyvät niiden keskuudessa, jotka ovat menettäneet kaiken 
maanjäristyksessä ja tsunamissa. Edelleen luin lehdestä, että eri uskontokunnat yhdes-
sä tekevät työtä itsemurhien ehkäisemiseksi. Katastrofin seuraukset voivat siis olla 
varsin moninaiset. 
 

Mummona ja vaarina Ensisijaisesti matkamme tarkoituksena on ollut viettää aikaa lastenlasten ja heidän  
vanhempiensakin kanssa. Olemme lukeneet ääneen lukuisia kirjoja, käyneet leikki-
puistossa ja eväsretkillä. Lauri ja Asako tekivät pienen matkan, jolloin kolmen päivän 
ajan vastuu lapsista oli meillä. Välillä äiti-ikävä vaivasi etenkin nuorimmaista, mutta 
kaiken kaikkiaan selvisimme ihan hyvin. Ja kaikilla oli niin mukavaa! 
 
Benjamin, melkein 9 v., on toisluokkalainen englanninkielisessä koulussa, Helen, joka 
täyttää kesällä 7 vuotta, aloitti kolme viikkoa sitten japanilaisen koulun ensimmäisellä 
luokalla. (Japanilaisen koulun lukuvuosi alkaa huhtikuussa.)  Heleniä olemme aamui-
sin saatelleet kouluun ja taas iltapäivällä olleet vastassa. Kuopus, Aimi 3 v., on vielä 
kotona ja odottaa leikkikouluun pääsyä vuoden kuluttua. 
 

Seurakuntaelämää Olemme saaneet tutustua Länsi-Japanin luterilaisen kirkon ja etenkin sen Etelä- 
Nishinomiyan seurakunnan toimintaan, sillä Lauri toimii tuon seurakunnan pappina, ja 
perhe asuu kirkkorakennuksen yläkerrassa. Seurakunnassa järjestetään jumalanpalve-
lusten lisäksi monenlaista muutakin toimintaa. On viikoittainen raamattupiiri, askarte-
lu- yms. piiri etenkin naisille, englannin- ja suomenkielen opetusta jne. Olemme saa-
neet olla mukana eri piireissä; vedimmepä yhden suomenkielen keskustelupiirinkin! 
 

Pääsiäisen viettoa kirkossa Lankalauantaina täällä järjestettiin suomalainen pääsiäismessu, missä Matti saarnasi,  
Lauri toimi liturgina. Asakon pikkusisko Kaarina toimi kanttorina, ja minä luin tekstit! 
Messun jälkeen juotiin yhdessä kirkkokahvit. Paikalla oli 26 aikuista ja 13 lasta. 
 
Matti saarnasi myös japanilaisessa pääsiäisjumalanpalveluksessa sunnuntaina Laurin 
toimiessa tulkkina. Jumalanpalveluksen jälkeen syötiin yhdessä juhla-ateria. Seura-
kuntalaiset olivat tuoneet monenlaista syötävää tullessaan. Kirkosta lähdimme vielä 
Laurin mukana noin tunnin ajomatkan päähän Otsuun, missä pidettiin lyhyt hartaus-
hetki hautausmaalla. Mukana oli kolme seurakuntalaista. 
 

Matka Tokushimaan Yhtenä sunnuntaina olimme Laurin kanssa vierailemassa Tokushimassa, missä he  
asuivat ja työskentelivät edellisellä työkaudellaan. Laurilla oli ensin saarna 
Yoshinogawan seurakunnassa. Jumalanpalveluksen jälkeen yhteisellä aterialla olles-
samme pari seurakuntalaista pyysi meitä kertomaan vähän, mitä oikeastaan perheestä 
tai avioliitosta opetamme! Aiemmin kun olimme tervehdyksessämme kertoneet vähän 
siitä, millaista työtä teemme. 
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Iltapäivällä Itä-Tokushiman kirkossa oli englanninkielinen jumalanpalvelus, missä 
saarnan paikalla opetimme avioliitosta ja perheestä Parisuhteen palikoiden avulla. 
Lauri tulkitsi opetuksemme japaniksi. Ja sielläkin keskustelu jatkui istuessamme teellä 
jumalanpalveluksen jälkeen. 
 

”Isä-poika-retki” pohjoisemmas Nojiriin  
 
Tokushimasta palattuamme Lauri ja Matti lähtivät yötä vasten ajamaan kohti pohjoista  
480 km:n päähän Nojiriin. Siellä on mökkikylä, missä Laurin perhekin on viettänyt 
kesälomiaan. Nyt miehet lähtivät katsomaan, miltä siellä näyttää ja tekemään jotain 
pientä kunnostustyötä. Siellä olikin ollut ihan talvista. Oli ollut lunta maassa ja lisää 
oli satanut! 
 

Vierailijaluentoja  Vaikka varsinaisesti olemmekin lomareissulla, opetimme kahtena torstaina avioliitto-  
ja perheasioista Koben teologisessa seminaarissa. Tuo seminaari on kolmen luterilai-
sen kirkon yhteinen. Tällä hetkellä se kärsii opiskelijapulasta. Uusia opiskelijoita tuli 
tänä vuonna vain kolme, heistä yksi on ulkomaalainen vaihto-opiskelija. Kiinnostuk-
sen puute teologian opiskeluun heijastuu myös jatkossa työntekijäpulana kirkoissa. 
Meille kerrottiin, että Länsi-Japanin luterilaisessa kirkossa moni pappi alkaa olla elä-
keiässä. Mistä saada uusia työntekijöitä! 
 
Opetusjaksoillamme esittelimme ensin lyhyesti nykyistä työtämme ja siirryimme sit-
ten puhumaan avioliitosta Parisuhteen palikoiden avulla. Tuo Suomessa kehitetty uusi 
työväline puisine, erivärisine palikoineen havainnollistaa selkeästi, miten monenlaiset 
tekijät vaikuttavat parisuhteessa: sitoutuminen, tunteet, seksuaalinen läheisyys, riidat, 
sanat, teot, anteeksiantaminen ja luottamus sekä kaiken kattavana rakkaus. Lopuksi 
pohdimme kurssilaisten kanssa yleisemmin, mitä perhetyö on ja jätimme heille haas-
teeksi miettiä, tarvittaisiinko sitä Japanissa ja mitä se voisi täällä olla. 
 

Kouluun tutustumista Olemme myös päässeet ”kurkistamaan” sekä Helenin että Benjaminin kouluun. Hele- 
nin koulussa järjestettiin ekaluokkalaisille hieno koulunaloittamisjuhla. Meille suoma-
laisina pisti silmään, miten hienosti vanhemmat olivat pukeutuneet juhlaan. Täällä 
näytetään arvostavan juhlia. – Toinen erikoinen asia kouluun liittyen oli se, että kah-
den ensimmäisen kouluviikon aikana opettajat saattoivat ekaluokkalaisia ryhmissä ko-
timatkalla osoittaakseen heille turvallisen koulutien. 
 
Benjaminin kanadalaisessa koulussa taas oli päivä, jolloin lapset esittelivät vanhem-
milleen, mitä ovat koulussa oppineet ja tehneet. Mekin pääsimme mukaan tutustumaan 
opetukseen. Koulu vaikuttaa varsin vaativalta, kannustaa oppilaita luovaan ajatteluun. 
Benjamin oli mm. rakentanut ’robotin’ käytyään koulun retkellä robottimuseossa. 
Koululaiset ovat myös päässeet tutustumaan paikalliseen jätteidenkäsittelylaitokseen. 
Ympäristönsuojelu on ollut yksi keskustelunaihe koulussa. Kuulostaa monipuoliselta 
ja mielenkiintoiselta. 
 
 

Onnistunut matka Matkamme on ollut varsin mielenkiintoinen ja onnistunut. Emme ole paljoa matkus- 
telleet Japanissa. On ollut ihan hyvä olla aloillaan, kun työmmekin on aikamoista mat-
kalla oloa! 
 
 
Kevät on uusien alkujen aikaa. Saakoon Jumala siunata teitä kaikkia sillä siunauksella, 
mitä itse kukin juuri nyt tarvitsee. 
 
 
matkaterveisin 
 
Anna-Kaarina (ja Matti) 
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- 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 valokuvineen internet-osoitteessa  
- Saadaksesi laajemman kuvan lähetystyöstä vierailepa Lähetysseuran kotisivulla osoitteessa http://www.mission.fi/ 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 
 

TÄMÄN KIRJEEN KUVAT: 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: 1-4) Kirsikat kukkivat Japanissa huhtikuussa; 5-6) Eväsretki sakura-
puistoon lastenlasten kanssa; 7-8) Benjaminin kansainvälisessä koulussa; 9-10) Helenin koulun alkajaisjuhla; 11-12) Helenin ensimmäinen 
koulupäivä ekaluokkalaisena; 13-15) Nishinomiyan srk:n raamattupiiri, englanninpiiri ja suomi-piiri; 16-17) Suomalaisten pääsiäiskirkko 
Nishinomiyan kirkolla; 18-21) Nishinomiyan srk:n pääsiäiskirkko ja kirkkolounas; 22) Hartaushetki hautausmaalla Otsussa; 23-24) Perhe-
asiat esillä Yoshinogawan srk:n kirkkolounaalla; 24) Saarna perheasioista Itä-Tokushiman seurakunnassa; 25-26) Vanhaa ja uutta lunta huh-
tikuun lopulla Nojirissa… 27) … ja samaan aikaan kevään kukkaloistoa Nishinomiyassa; 28-30) Palmujen vierailijaluento Koben teologises-
sa seminaarissa; 31) Koben kaupunkinäkymiä; 32-33) Kirsikankukkien merta jokivarressa Nishinomiyassa; 34) Japanin Palmujen perhe 
Nishinomiyassa, Länsi-Japanissa huhtikuussa 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Japanin Palmujen perhe Nishinomiyassa, Länsi-Japanissa huhtikuussa 2011: 
Lauri ja Asako sekä lapset Benjamin (kesällä 9v.), Helen (kesällä 7v.) sekä Aimi (kesällä 3½ v.) 

 
Huhtikuu on todella kaunista aikaa Japanissa.  

Eväsretkeläiset haluavat istua nimenomaan sakura-kirsikkapuiden alla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

”Saat luottaa siihen, että valo voittaa pimeyden. Yötä seuraa aamunkoitto, talven jälkeen kukkii kevät. 
Kuuntele enkelin sanoja: Hän ei ole täällä, Hän on noussut kuolleista. 

Anna tilaa elämänilolle ja elämänrohkeudelle.” 
 

Hakkarainen-Rae, MATKAKIRJA Hiljaisiin hetkiin, huhtikuun kolmas viikko 
 

 
ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 

 

- Jumalan huolenpidosta matkamme aikana; 
- Mahdollisuudesta viettää aikaa Laurin perheen kanssa; 
- Japanin pienistä seurakunnista, jotka pitävät esillä Elä-

män Sanaa; 
- Kevään kauneudesta, kukkaloistosta; 
- Kristittyjen yhteydestä yli kielirajojen; 
- Mahdollisuudesta palvella perhetyön kautta eri kirkkoja; 

 

- Siitä, että Kristus nousi haudasta, kuolemalla kuo-
leman voitti. 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Japanin ja japanilaisten puolesta suurten onnettomuuksien 
aikana ja jälkeen, avustustoimien puolesta; 

- Lähetystyön ja kirkkojen puolesta Japanissa; 
- Japanin Palmujen puolesta: Lauri ja Asako  

sekä Benjamin 8v., Helen 6v. ja Aimi 3v. 
- Avioliittojen, perheiden puolesta Suomessa, maailmalla; 

 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Paluumatka Suomeen 9.5. * Toinen kuntoutusjakso Kai-
sankodissa 18.- 27.5. *Lähetysjuhlat Porissa 10.- 12.6.


