Markus ja Kia Syrjätie

VUOSIRAPORTTI 2020

Jakelu: Suomen ev. lut Kansanlähetys: Ulkomaantyön osasto ja Japanin työalueen lähetit; Suomen ev. lut. kirkon seurakunnat:
Forssa, Hakunila, Kankaanpää, Kotka-Kymi, Orivesi, Rauma, Salo, Siikainen, Turun Katariina sekä Valkeala; Kansanlähetyksen
piirijärjestöt: Helsingin, Hämeen, Kymenlaakson, Satakunnan ja Varsinais-Suomen Kansanlähetys

Yleistä:
Kuten kaikkialla maailmassa, myös Japanin vuotta 2020 leimaa Covid-19 pandemia. Maahan julistettiin
7.4.-25.5. hätätila ja maan rajat suljettiin noin loka-marraskuuhun asti. Taloudellisesti tärkeät 2020 Tokion
Olympialaiset jouduttiin perumaan. Rajoja avattiin syksyllä asteittain (esim. työviisumeita alettiin myöntää),
mutta 28.12.2020 rajat suljettiin virusmutaation vuoksi uudestaan.
Suomen ev.lut. Kansanlähetys toimii Japanissa yhteistyössä Länsi-Japanin ev. lut. kirkon kanssa, jolla on
maassa 42 seurakuntaa. SEKL:n lähettämänä Japanissa on tällä hetkellä neljä lähettiyksikköä, joista kaksi on
saapunut maahan syyskaudella 2020.
Työstämme:
Meidät siunattiin lähetystyöntekijöiksi Hausjärven kirkossa 6.1. Olimme tässä vaiheessa varautuneet
lähtemään Japaniin elokuussa. Teimme kevään aikana vierailuja lähettäviin seurakuntiin ja piireihin kertoen
Japanista ja lähetyskutsustamme sekä tutustuen lähettäjiin. Pandemian rajoittaessa julkisia kokoontumisia
jatkoimme lähettäjäkumppanuuksien kehittämistä muun muassa virtuaalivierailuin ja kertoen kirjallisesti
työstämme. Lisäksi työstimme seurakuntien ja lähettävien tahojen vapaaseen käyttöön tarkoitettua
YouTube-kanavaamme Syrjäteillä Japanissa hankkien sen ylläpitämiseen tarvittavaa tietotaitoa ja
materiaalia. Japanin suljettua rajansa pysyimme valmiudessa lähteä mahdollisimman nopeasti tilaisuuden
avautuessa.
Saimme lokakuussa viisumit Japaniin, mitä seurasi intensiivinen valmistautumisjakso. Muutimme Japaniin
26.11. Olimme kaksi viikkoa karanteenissa, minkä jälkeen teimme maahan asettautumiseen liittyviä tehtäviä
ja muutimme omaan kotiin. Työtovereiden kesken jaoimme tehtäviä niin, että Kiasta tuli vuoden 2021
kirjanpitäjä ja meistä Kansain alueen suomalaistyön vastuupari.
Arviointi:
Ensisijainen tavoitteemme vuodelle 2020 oli päästä Japaniin, ja vaikka lähtömme lykkääntyi loppuvuoteen,
pääsimme kuitenkin maahan ennen pandemian uutta aaltoa. Toisen tärkeän tavoitteen saavutimme, kun
pääsimme kokoontumisrajoituksista huolimatta vierailemaan jonkinlaisella kokoonpanolla kaikissa
lähettävissä seurakunnissa ja vähintään tuottamaan materiaalia työstämme piirijärjestöjen käyttöön.
Youtube-kanavamme vastaanotto ja levikki on yllättänyt meidät positiivisesti. Kanavan tilaajamäärä on
tasaisesti noussut jokaisen uuden videon myötä (vuoden lopussa 153 tilaajaa) ja katsontakertoja on
keskimäärin noin 400 videota kohden. Julkiseen jakoon videoita tehtiin 9 kpl. Tahdomme jatkossakin tuottaa
videoita Japanista ja lähetystöstä lähetystyön ystävien käyttöön.
Muita kuulumisia:
Markuksen isä Tapio pääsi Taivaan kotiin toisena pääsiäispäivänä. Lähdimme pitkänäperjantaina muutaman
tunnin varoitusajalla 1200km ajomatkalle Etelä-Ruotsiin kiihtyvässä epidemiavaiheessa, ja ehdimme ajoissa
nopeasti edenneeseen saattohoitovaiheeseen. Ylistämme Jumalaa jälleennäkemisen tiedosta!

Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä
yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? (Joh. 11: 25)
Kiitämme teitä kaikesta tuesta ja rukouksista vuoden 2020 aikana!

