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Taifuunimyrskyt ovat pyyhkäisseet loppukesän ja alkusyksyn aikana niin, että ne ovat osuneet Japaniin
eri alueille usean kerran. Pahin myrsky, jonka kohtasimme, oli noin kuukausi sitten. Raju tuuli ja sade
osuivat Tokion alueelle aiheuttaen sähkökatkoja sekä ongelmia aamuliikenteeseen. Myrsky aiheutti
pahoja tuhoja Tokion lähialueelle Chiban läänissä, jossa sähköt olivat poikki monin paikoin kolme
viikkoa. Parhaillaan avustusryhmät toimivat alueella erilaisissa avustustehtävissä mm. talojen ja
rakennuksien korjaustöissä.
Suomi-kirkon muutto
Kesän aikana uudessa tilassa oli tehty tarvittava remontti. Oli jännittävä päästä katsomaan, miltä tila
näytti. Suomi-kirkon seurakuntalainen rakennusinsinööri laati pohjapiirroksen ja remonttisuunnitelman.
Olimme yllättyneitä tilan täydellisestä muutoksesta. Alkujaan yksi yhtenäinen tila oli jaettu väliseinillä
toimivaksi kokonaisuudeksi. Tilassa on kirkkosalin lisäksi, iso kokoontumistila, pieni toimisto, toimiva
keittiö sekä pieni varasto. Kaikialla on valkoiset seinät jotka tuovat valoisuutta ja avaruutta. Avaruutta
tuo myös kirkkosalin ja kokoontumistilan välillä oleva lasiseinä.
Japaniin paluumme jälkeen ensimmäinen tehtävämme oli muuttotyö. Ennen lomaamme olimme
pakanneet niin paljon tavaroita kuin mahdollista. Kuitenkin oli vielä paljon pakkaamista jäljellä. Aloitimme
pakkaustyöt välittömästi sekä kokosimme kaikki mukaan tulevat
kalusteet, joita oli kolmessa kerroksessa ympäri kirkkorakennusta.
Muuttoauto oli tilattu valmiiksi ennen kesää. Aikaa pakkaamiseen oli
kaksi päivää ja samalla täytyi valmistella uuden tilan asioita, jotta
muutto sujuisi mahdollisimman joustavasti. Viimeisenä aamuna
ennen muuttoauton saapumista kokosimme viimeiset mukaan tulevat
tavarat. Laatikoiden ja kalusteiden siirtäminen sujui muuttofirman
työntekijöiden toimesta nopeasti. Pian muuttokuormaa purettiin jo
uuteen tilaan, koska matka uuden ja vanhan välillä on vain reilu viisi
kilometriä. Tämän jälkeen alkoi välittömästi kalusteiden puhdistus.
Kaikki kalusteet ja irtain tavara oli puhdistettava pölystä ja noesta sekä desinfioitava. Uuden tilan lattia
alkoi täyttyä kaadetuista kalusteista, joiden lattiapintaa
olevat osat täytyi saada myös puhtaaksi. Työ oli aikaa
vievää sillä pienetkin esineet, johdot, koriste-esineet
pyyhittiin ja desinfioitiin. Työ täytyi saada valmiiksi
mahdollisimman
pian,
koska
sunnuntain
jumalanpalvelus oli suunniteltu uuteen tilaan. Yhdessä
seurakuntalaisten kanssa työ eteni, pahvilaatikot
tyhjenivät ja kalusteita alettiin saada paikoilleen.
Syyskuun toisena sunnuntaina saimme pitää
ensimmäisen jumalanpalveluksen uudessa Wasedan
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tilassa. Iloitsimme, että seurakuntalaiset olivat löytäneet
paikan ja jumalanpalvelus sujui kaikin puolin hyvin. Kaikilla
vie oma aikansa paikkaan tottumiseen. Toivomme, että se
saisi olla jokaiselle hengellinen koti.
Muuton jälkeen on mennyt paljon aikaa uuden tilan
muokkaamiseen toimivaksi. Joitain kalusteita on vielä
tulossa sekä kirkon ulkopuolelta puuttuu nimikyltti. Teimme
Hiroakin kanssa väliaikaisen nimikyltin, jotta kirkko löytyy
paremmin sekä sitä kautta välitetään tieto alueen ihmisille
kirkosta.
Muuton jälkeen Hiroakilla alkoi välittömästi seurakunnan ylimääräisen vuosikokouksen valmistelu.
Vaikka pääsimme muuttamaan uuteen tilaan, täytyi vanhan kirkkorakennuksen myymiseen liittyvien
asioiden hoitaminen aloittaa. Myymisen hoitaa yhteistyökirkkomme Jelk, mutta sitä ennen täytyy hoitaa
monia paperitöitä. Tarvitaan seurakuntalaisten päätös myymisestä sekä myynnistä tulevan rahan
käytöstä. Tämän takia täytyi järjestää seurakunnan ylimääräinen kokous. Myyntirahaa ei saa käyttää
Wasedan tilan kuluihin. Ajan kuluessa selviää kuinka seurakunta tulee myyntirahan käyttämään.
Uuden tilan siunaustilaisuus
Uusi tila siunattiin käyttöön syyskuun viimeisenä sunnuntaina. Jelkin idän piirin johtaja pastori Masahiro
Tokuno saarnasi tilaisuudessa ja suoritti siunaamisen. Hänen saarnassaan pohjautui Fil. 3:12 -14
jakeisiin rohkaisten eteenpäin kohti maalia, taivasta. Iloitsimme, että Jelkin lähialueen seurakunnista
osallistuttiin juhlaan mukaan runsaslukuisesti. Virsilaulu kaikui voimakkaana.
Juhla jatkui seurustellen yhteisessä kahvihetkessä.
Kesän aikana oli Suomessa monissa paikoissa
Muumimukikeräys. Saimme Suomi-kirkon käyttöön
ison määrän Muumimukeja, jotka kahvihetkessä
olivat käytössä. Ne herättivät paljon ihailua ja
keskustelua. Kiitämme kaikkia Muumimukien
lahjoittajia! Toivomme, että niidenkin kautta voimme
kohdata uusia ihmisiä Suomi-kirkolla.
Juhlassa luettiin Suomesta tulleet tervehdykset sekä
moni osallistuja lausui oman tervehdyksensä.
Remontin suunnittelija rakennusinsinööri suunnitteli
tilan välioveen siniristin. Hän kertoi sillä osoittavan
kiitollisuutta suomalaisille lähetyksen ystäville.
Piiritoiminnoista
Syyskuussa emme vielä ehtineet aloittaa varsinaista piiritoimintaa. Pidimme vain englanninkielisen
raamattupiirin. Piirissä on käynyt lähinnä vanhan kirkkorakennuksen lähialueen naisia. Olimme iloisia
kun heitä saapui mukaan, vaikka paikan etsiminen oli vienyt aikaa. Tänään piirissä oli jo koko
vakiojoukko. Jatkossa toivomme myös osallistujia lähialueelta. Tässä kuussa aloitamme myös muita
piiritoimintoja.
Syyskuussa pidin pari kertaa käsityöpiirin kotimme lähellä olevassa kaupungin toimintakeskuksessa.
Toimintakeskuksen työntekijä oli seurannut Suomi-kirkon kotisivua ja sitä kautta kiinnostui
suomalaisesta käsityöstä. Työntekijä on kristitty. Hänen tarkoituksensa oli johdattaa työkeskuksen piirin
kautta osallistujia Suomi-kirkon käsityöpiiriin kuulemaan evankeliumia. Kaupungin toimintakeskuksessa
ei ole sallittua puhua hengellisistä asioista. Piiriin olisi ollut paljon halukkaita osallistujia, mutta vain 12

voitiin ottaa mukaan. Jatkossa toivon heistä monen pääsevän Suomi-kirkon käsityöpiiriin.
Perheen kuulumisia
Vietimme kesälomaa Suomessa perheen kanssa. Lepo tehtävistä teki hyvää. Johannan opiskelu
Helsingissä jatkui syyskuussa paluumme jälkeen. Nyt elämme taas skypeyhteyden ja watsapp viestien
aikaa. Essain koulu jatkui välittömästi. Parhaillaan on meneillään kahden viikon harjoittelujakso. Essai
pääsi harjoittelemaan samaan kristilliseen vanhainkotiin kun alkukesästä. Tähän mennessä Essai on
oppinut työskentelemään yllättävän itsenäisesti. Opettajat käyttävät paljon aikaa harjoittelun
onnistumiseen. Harjoittelupaikasta saamme päivittäin tiedon päivän sujumisesta. Ensi keväänä Essai
päättä lukion. Essain tulevan paikan suunnittelu ja järjestely käynnistyy harjoittelun jälkeen.
”Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme, katse suunnattuna Jeesukseen,
uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään” Hepr. 12: 1-2
Siunausta syksyyn!
Päivi, Hiroaki, Johanna ja Essai

Rukous- jakiitosaiheita:












Kiitos uudesta tilasta ja hyvin sujuneesta muutosta
Kiitos siunaustilaisuudesta ja kaikista mukana olleista
Rukoilemme, että uusi tila tulisi kaikille seurakuntalaisille tärkeäksi paikaksi
Pyydämme hyvää johdatusta toiminnan aloittamiseen ja uusien ihmisten tavoittamiseen
Pyydämme johdatusta kasteelle pitkään jumalanpalveluksessa käyneille etsijöille
Pyydämme terveyttä sairaille seurakuntalaisille
Johdata lapsiperheitä seurakuntaan
Pyydämme johdatusta ja varjelusta Johannan elämään Suomessa sekä Essaille
varjelusta koulutielle täällä
Rukoilemme Hiroakin pappisvihkimyksen mahdollisuuden puolesta
Rukoilemme Sleyn taloudellisen tilanteen puolesta

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Yoshimurien työtä, voit laittaa haluamasi summan Sleyn
lahjoitustilille
IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH. Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy
automaattisesti myös
kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Yoshimurien rengas + oma kotiseurakuntasi.
Säännöllisestä kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen tai
Leea Gröhniltä, leea.grohn@sley.fi, puh. 09 251 39 228
Viitenumero- ja osoiteasioissa sinua palvelee Sinikka Ahvenainen sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 050 348 4645.
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos tuestasi! Jumala
lahjasi siunatkoon.
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