Vantaalla helmikuussa 2019
Japani
Japanissa valmistaudutaan merkittävään
aikakausien muutokseen: 85-vuotias keisari
Akihito on ilmoittanut luopuvansa
asemastaan heikkenevän terveyden vuoksi.
Hänen poikansa prinssi Naruhito astuu
hallitsijaksi toukokuun alusta. Keisarin rooli
on tärkeä Japanin kansallisuskonnon shinton
kannalta, vaikka maailmansotien jälkeen
Japanin perustuslaissa tätä yhteyttä yritettiin
häivyttää.
Japanissa ajanlasku on sidottu keisarin
vallassaolovuosiin. Japanilaisilla onkin
edessään arkeen ulottuva muutos keisarin
hahmoon sidotun uuden aikakausinimen
myötä ja ykkösestä alkavine vuosilukuineen.
Okayamassa asuva Perendin perhe kasvoi
lokakuussa, kun Touko-poika sai pikkuveljen
Niilon. Muitakin muutoksia on tulossa: Isä Jüri
saa keväällä päätökseen kaksivuotisen
rankan japaninkielen opiskelu-urakkansa. On
kaavailtu, että hänen työnsä tulisi
palvelemaan neljää eri seurakuntaa
Okayaman läänissä sekä myös alueen
opiskelijatyötä. Jüri pääsee pitämään
hartauksia, opetuksia ja saarnoja erilaisissa
tilanteissa.
Perendien elämäntilanne tarjoaa hyvän
mahdollisuuden olla kosketuksissa
vastaavassa elämäntilanteessa olevien
lapsiperheiden kanssa. Äitiyslomalainen
Johanna elää aktiivielämää Toukon ja Niilon
kanssa, ja Perendien koti toimii oivallisesti
alueen äitien ja lasten verkostoitumispisteenä
ja linkkinä seurakuntaan.

Lea Lukka jatkaa Kobesta länteen
sijaitsevalla alueella Midorigaokan pienen
seurakunnan ainoana työntekijänä. Hänellä
on saarnavastuuta myös kahdessa muussa
seurakunnassa, Seishinissä ja Futamissa.
Huhtikuussa alkavan uuden lukuvuoden
aikana Leaa on pyydetty edelleen
opettamaan Koben raamattukoulussa
Roomalaiskirjettä.
Sekä Lean että Perendien tärkeimpänä
tehtävänä on opettaa ja pitää tarjolla Jumalan
Sanaa japanin kielellä. Sitä tapahtuu niin
seurakuntien järjestämissä tilaisuuksissa kuin
vapaamuotoisissa kohtaamisissa ja
keskusteluissa yksittäisten ihmisten kanssa.
Tiedämme sen ja luotamme siihen, että
”Jumalan Sana ei tyhjänä palaa, vaan täyttää
tehtävän, jonka Herra sille antaa.” (Jesaja
55:11)
Lähettiemme toisena isona haasteena
lähivuosille on motivoida seurakuntia ja
auttaa niitä luomaan uusia keinoja tavoittaa ja
palvella lapsia, nuoria ja perheitä. Perendit ja
Lea Lukka ovat omilla paikoillaan olleet
pontevasti viemässä eteenpäin tätä
tavoittavaa työtä, minkä varassa on
japanilaisen kirkon
tulevaisuus. Meidän
lähettäjien vastuulla taas on
viedä yhteistä työtä
eteenpäin esirukoilijoina.
Kiitos, että olet tässä
mukana!
Tapio Pokka
työaluevastaava

Hyvä lähetyselämää jakava ystävä,
Kylväjän syyskokouksen hyväksymä
talousarvio vuodelle 2019 on n. 140 000
euroa alijäämäinen. Vaikka ihan
nollatulokseen asti emme pystyneetkään sitä
puristamaan, on luku kuitenkin viime vuosien
pienin. Samalla vuotta aloittaessamme
lähetystyöntekijöittemme määrä oli suurempi
kuin edellisvuosina. Kun lisäksi vuoden alun
rahavarojen summa oli samaa
suuruusluokkaa kuin vuotta aikaisemmin, on
eteenpäin helppo katsoa luottavaisin mielin.
Näen tässä kaikessa suurta Taivaan Isän
johdatusta ja huolenpitoa sekä lähetyksen
ystävien uskollisuutta.
Olet Lean kautta mukana työssämme
Japanissa. Työn arvioidut kokonaiskulut ovat
n. 174 500 euroa. Näistä kuluista Lean työn
osuus on n. 51 000 euroa, joka on siten
lähettäjärenkaan kannatuksen vuositavoite.
Tästä summasta n. 30 000 euroa kertynee
seurakuntien talousarvioavustusten ja muiden
tuottojen (mm. kolehtien) muodossa.
Lähettäjärenkaassa on tällä hetkellä vähän yli
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360 jäsentä, joten tavoitesumma on
mahdollista saavuttaa, jos jokainen jäsen
tekee n. 5 €:n kuukausittaisen lahjoituksen.
Edellä kerrottuihin työn kokonaiskuluihin on
laskettu kaikki suorat työalueella syntyvät
kulut (mm. henkilöstökulut, asuminen,
työkulut, avustukset yms.) sekä epäsuorat
kulut (työnjohto ja suunnittelu,
lähetyskasvatus ja -koulutus sekä osuus
yleiskuluista). Jos lähettäjärenkaan tuotot
ylittävät arvioidut kulut, käytetään ylijäämä
ensisijaisesti työalueen muihin kuluihin. Mikäli
kaikki lähettäjärenkaat saavuttaisivat vuoden
aikana kannatuksen tavoitesumman sekä
arvioidut muut tuotot ja kulut toteutuisivat
talousarvion mukaisesti,
saavuttaisimme nollatuloksen.
Siunattua alkanutta vuotta
toivoen,
Petri Javanainen
talousjohtaja
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