Lähtötunnelmia

Elämää lähdön edellä
Aamukampani on käynyt jo kovin harvaksi, mutta tehtävälistalle tuntuu
ilmestyvän aina kaksi uutta tehtävää, kun yhden saa yliviivattua.
Toivottavasti Jumalan matikka toimii ja kaikki tarvittava on tehty ennen
kuin astun lentokoneeseen.
Kunnollinen ymmärrys Japaniin muutosta iskostuu mieleen varmasti
vasta siinä vaiheessa, kun herään Ashiyan kodista. Odotan kuitenkin
innolla sitä, että 1,5 vuoden välitilan jälkeen pääsee asettumaan hetkeksi
ja kiinni säännölliseen arkeen. Onneksi kuitenkin yhteydet Suomeen
toimivat ja videopuheluiden kautta on mahdollista myös nähdä rakkaita.
Kesä on kulunut nopeasti. Viime viikkoihin on kuulunut vähän
lomailua, pakkaamista, seurakuntavierailuja ja matkalaukkutetriksen
pohdintaa. Sekä tavumerkki-treenejä! Pitää lisätä treeneihin vielä
vanhanaikaisesti kynä ja paperia, että alkaisin myös osata piirtää
tavumerkkejä pelkän tunnistamisen sijaan.
Olen myös tankannut Suomea varastoon. Monta kertaa olen löytänyt
itseni vain tuijottamasta ulos ikkunasta suomalaista metsämaisemaa ja
saunassa pitää aina ottaa vielä yhdet löylyt. Mansikoiden syöminen on
jäänyt aivan liian vähälle, joten siihen pitää vielä ennen lähtöä muistaa
panostaa. Suomen kesä on ihana, mutta odotan myös tutustumista
Japanin säähän. Siellä on luvassa ihan uusia tuulia - kirjaimellisesti!
Seurakuntavierailujen aikana ymmärrykseni siitä miten moneen
ihmiseen MINUN lähtemiseni vaikuttaa, on lisääntynyt. Yleensä
tiedossani on vain osoite ja jonkun henkilön nimi, kun lähden vierailulle.
Aina minut, uusi nimikkolähetti, on otettu lämmöllä vastaan. Lähettäjien
tapaamiset ovat ehdottomasti tämän työn parhaita puolia. Myös
konkreettista lämpöä on luvassa. Lähetysystävien neulomat sukat
lämmittävät sydämen lisäksi varpaita, kun Japanin talvi aikanaan alkaa.

Kiitos- ja rukousaiheita
- Lähettäjät ja kohtaamiset
heidän kanssaan
- MgtH:n kiertue Japanissa:
konsertit tavoittivat noin 900
henkeä!
- Lähtövalmistelut: moni
asia on jo tehty mutta vielä
on paljon tehtävää ennen
lähtöä.
- Kielikoulu: että saisin
hyvän opettajan ja
opiskeluryhmän ja kieli
alkaisi tarttua mieleen
- Sopeutuminen elämään
kielitaidottomana vieraassa
maassa kaukana kotoa
- Taloudellinen tuki: työni
mahdollistamiseksi tarvitaan
vielä säännöllisiä lahjoittajia.

Yhteystiedot
asta.vuorinen@sekl.fi
Takahama-cho 7-1-911
Ashiya-shi, 659-0033 JAPAN
+358 504660 901 (Whatsapp)
Instagram: v.asta
https://ihanasta.wordpress.com/
http://www.suuressamukana.fi/
Lähettisihteeri
Mirkka Hirvikangas
sadepisara316@gmail.com

Lähtötunnelmia

Lähettisihteerinäni ja yhteyshenkilönä Suomessa toimii Mirkka
Hirvikangas. Mirkkan kanssa ystävystyimme, kun olimme yhtä aikaa
raamattulinjalla. Häneen voit olla yhteydessä ja kysellä myös
mahdollisille seurakuntavierailuille kertomaan työstäni.
Kiitos, kun olet mukana matkassani! Iloitsen suuresti jokaisesta
lähettäjästä. Ilman sinua lähtöni ei olisi mahdollinen. Osoitteeni Japaniin
on voimassa syyskuun alusta alkaen. Kaikki postit Suomesta otetaan
ilolla vastaan. Kääntöpuolella myös ajankohtaisia rukousaiheita.
Ennen lähtöä olen tavattavissa vielä matkaan siunaamisissa Jyväskylässä
seuraavasti: Huhtasuon alueseurakunnan messun su 20.8. klo. 10 ja
Keski-Suomen Kansanlähetyksen Leipäsunnuntai su 20.8. klo. 17.30.
Siunattua syksyn alkua,

Asta

Tue työtäni
Etelä-Savon Kansanlähetys
FI3852710420049323,
Päijät-Hämeen Kansanlähetys
tili FI4980001100300467
Hämeen Kansanlähetys
tili FI7157300820045702,
Suomen ev.lut. Kansanlähetys
tili FI1450431920003452
Kaikille tileille on sama
viitenumero. Viite: 25454

Lähettävät seurakunnat
Jyväskylän Huhtasuon
alueseurakunta, Mäntyharjun
Pertunmaan kappeliseurakunta,
Ylöjärven Viljakkalan
seurakuntapiiri ja Tampereen
Eteläinen, Akaan, Keski-Lahden,
Pälkäneen, Riihimäen ja
Tampereen Eteläinen seurakunta

Nettisivuja ja keräysluvat
http://www.suuressamukana.fi/
http://paijat-hame.sekl.fi
http://wp.sekl.fi/savo/
http://hameenkl.fi/
http://sekl.fi/maksuinfo
Kuvakollaasissa lähetti itse,
tunnelmia vesivärimaalaus
ohjauksestani keväältä, Pyynikin
munkki ja tee, Suomi-maisemaa
ja kuva lähetiksi siunaamisestani
toukokuulta.

