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Onko siitä todella niin kauan?

Joulukuun  alussa minulle tulee 10 vuotta täyteen ev. lut. kirkon 
lähetystyöntekijänä  Sleyn  työyhteydessä.  Kymmenen  vuotta 
sitten  lähtövalmistelut  olivat  kiivaimmillaan  ja  tammikuun  8. 
päivä lensimme Tokioon. Uutta opittavaa tuli  tulvimalla,  mutta 
tämä oli  totta:  ”Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin tai 
muuttaisin  merten  taa,  sielläkin  sinä  minua  ohjaat,  talutat 

väkevällä  kädelläsi” (Ps.139:9-10)  Vieläkään en pysty kuvittele-
maan itselleni sopivampaa ja mieluisampaa työtä kuin tämä. 

Mukaan kutsumista

Yksi osa työtäni on tiedottaa japa-
nilaisten  seurakuntien  uusia  ihmi-
siä  tavoittavista  tilaisuuksista  so-
siaalisessa mediassa. Tilaisuuksiin 
kutsuminen on kautta aikojen kuu-
lunut  lähetystyöntekijöiden  tehtä-
viin. Välillä sitä tehdään Japanissa 
vaikkapa  jakamalla  satoja  pape-
risia kutsuja kirkon lähellä asuvien 
postilaatikoihin. 

Viereisessä  kuvassa  kutsun  inter-
netissä  käsityön  harrastajien  ryh-
mässä kaikkia Tokion Suomi-kirkon 
käsityökerhoon  29.11.  tekemään 
perinteisiä japanilaisia kangaskoris-
teita, tsumami-käsitöitä.

Sley, PL 184, 00181 Helsinki • Keskustoimiston käyntiosoite Malminkatu 12 A (Helsinki) 
Vaihde (09) 251 390 •  Y-tunnus 0242525 - 6 •  Internet www.sley.fi 

 Sähköpostit etunimi.sukunimi@sley.fi • sley@sley.fi

 Tokio, Naritan lentokenttä   
 9.1.2008

mailto:sley@sley.fi


 Johanneksen evankeliumin luku-luvulta selitys on sivustolla nyt myös ruotsiksi ja 
arabiaksi. Sitä ollaan hyvää vauhtia kääntämässä myös swahiliksi. 

 1. Korinttolaiskirjeen selitys on käännetty nyt englanniksi, ja sitä ollaan kääntä-
mässä myös viroksi. 
Kiitos esirukouksistanne - näissä on päästy taas iso harppaus eteenpäin. 

Tavataanko? 
Lauantaina 9.12. klo 10-13 Seinäjoen seurakunnan Joulumyyjäisissä minut löytää origami-
joulukorttipajasta. Jos olet lähistöllä ja pääset, niin tule Seinäjoen seurakuntakeskukseen 
opettelemaan miten tehdään japanilaisella paperintaittelulla kaunis joulukortti (2€).
__________________________________________________________________________________________________________________________

Lukuvinkkejä Japanin lähetystyön historiasta kiinnostuneille:
 Rahikainen E. (1980) Elämälle kiitos - Pienen naisen suuri elämä (Tyyne Niemi)
 Tammio, K. (1952) Voittoja Japanissa
 Sana tunkee Japaniin (1960)
 Aho (1960) Japanilaisia kristittyjä

Näitä kirjoja voi löytyä kirjastosta tai antikvariaatista.



Jouluruno

Ihmislapsi Japanissa työhön kiirehtii,
metrot, junat täsmälliset tiuhaan liikehtii.

Moni pohtii kaiken mieltä,
tyhjyys rintaa ahdistaa,
iloon, rauhaan vievää tietä
harva siellä aavistaa.

Seimen lapsen käsissä on valta kaikkein suurin
rauha antaa sydämeen ja kantaa yli muurin,
joka meitä ihmisiä Luojastamme erottaa.
Haavat hänen käsissänsä meidät sovittaa.  

Luoja taivaan tähtien,
Vapahtaja iäinen,
yhä viemme sanomaa
armostasi valtavaa.
Käskys pyhä meitä velvoittaa
tää viestis kaikkialle kuuluttaa:

”Luoja maailmaa niin rakasti,
että Poikansa hän lähetti,
antoi ainoansa tuskiin maan
puolestamme kurjaan kuolemaan.
Lupaa varmasti nyt Herrasi:
Jeesukseen kun laitat toivosi,
hän tuomiosi mereen hukuttaa, 
Taivaan riemun sulle lahjoittaa.”

  Taivaallista Iloa ja Rauhaa Joulun aikaasi!
        t. Tiina 
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Jos osoitteesi muuttuu tai et enää halua lähettikirjeitä, ilmoitathan muutoksesta: Sley / Sinikka 
Ahvenainen, PL 184, 00181, Helsinki, puh. 050-348 4645, sinikka.ahvenainen@sley.fi

Tukesi tekee mahdolliseksi työn jatkamisen ja etenemisen sinne, missä Kristusta ei vielä tunneta. 
On hienoa, jos voisit säännöllisesti tukea Tiina Latva-Raskun työtä sinulle sopivalla summalla 
Sleyn tilille   IBAN:  FI13 8000 1500 7791 95     BIC: DABAFIHH

       - henkilökohtaisella viitenumerollasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi 
lähetyskannatuksena. Henkilökohtaisen viitenumeron saat Anna Poukalta puh. 09 251 39 220 tai 
anna.poukka@sley.fi

      - TAI kirjoittamalla viestikenttään ”Tiina Latva-Raskun tukirengas” + oma kotiseurakuntasi
      - TAI Tiina Latva-Raskun tukirenkaan yleisviitenumerolla: 10078 89200 31001 13516           

  Kiitos! Jumala lahjasi siunatkoon!
      Keräyslupa 2017-2021: Poliisihallituksen 31.1.2017 myöntämän keräysluvan RA/2017/100 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry 
      voi kerätä varoja 31.1.2017-31.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja diakoniatyöhön kotimaassa sekä 
      yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.
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