Kevättä ilmassa

Helmikuu, helmi kuu!
Kalenterin lehdet ovat taas kääntyneet ja kohta lehtiä alkaa
näkyä puissakin. Talven selkä on selvästi jo kääntynyt, mutta
keväälle on vielä kuulemma luvassa monia kylmiä päiviä.
Suomesta kaikki ovat muistaneet mainita, että siellä on
pitkästä aikaa kunnon talvi kinoksineen ja pakkasineen.
Päiväkin pitenee vauhdilla, joten pystyn kuvittelemaan ne
aurinkoiset kevättalven ilmat. Nauttikaa!
Tänä vuotta tavoitteenani on kirjoittaa teille joka kuukausi.
Yhteen kirjeeseen ei kovin paljoa tekstiä mahdu, mutta
säännöllisesti kirjoittamalla lyhyissäkin pätkissä saa
kerrottua vähän enemmän myös niistä pienistä asioista joita
täällä kohtaan ja ihmettelen. Ensi kerralla myös enemmän
kuvia.
Syväsukellusta japanin kieleen
Helmikuussa opettajat ovat ilahduttaneet
meitä jälleen uusilla taivutusmuodoilla.
Kielioppi on minulle toisinaan hankalaa.
Säännöt ovat pääasiassa hyvin
yksinkertaisia, mutta niitä on paljon.
Japanissa esimerkiksi yhdistetään lauseen
loppuun osia, joka eri lauseisiin
yhdistettynä merkitsevät eri asioita. Kaikille
sanoille, ilmaisuille ja kielioppimuodoille ei
edes löydy suoraa vastinetta
suomenkielestä, joten japaniin on totisesti
tehtävä syväsukellus. Alussa opettajat
käyttivät englantia opetuksessa, mutta
nykyisin he selittävät kaiken japaniksi.
Välillä tarvitaan ratakiskoa avuksi, josta
taivuttamalla merkitykset aukeavat meille
hitaammillekin. En jotenkin osaa olla
kiinnostunut kielen rakenteesta, vaan siitä
että tulen ymmärretyksi ja ymmärrän mitä

Rukousaiheita

- Kevään opinnot. Useampi opiskelija ryhmästämme
on lopettamassa, joten jatkossa opiskelu on taas
erilaista. Rukoillaan uutta innostavaa luokkaa!
- Edelleen: kärsivällisyyttä opiskeluun.
- Tulevat työtehtävät täällä: mikä on oikea
seurakunta ja tehtävä minulle.
- Kansanlähetyksen talous. YT-neuvottelut on
saatettu päätökseen, mutta jatkossakin tarvitaan
rahaa ja viisautta uskottujen varojen käyttöön.

Kiitosaiheita

- Kiitos kaikesta jo opitusta! Monesta jutusta
selviän täällä jo itse. Rohkeus käyttää kieltä on
myös lisääntynyt.
- Te lähettäjät ja esirukoilijat!
- Kaikesta väsymyksestä ja stressistä huolimatta
juuri nyt tässä on hyvä. Isä pitää huolen!
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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 aluesrk,
Mäntyharjun Pertunmaan kappelisrk,
Ylöjärven Viljakkalan seurakuntapiiri
ja Tampereen Eteläinen, Akaan,
Keski-Lahden, Pälkäneen, Riihimäen
ja Tampereen Eteläinen seurakunta

toinen minulle haluaa viestiä. Koulussa tämä on tietysti vähän
ongelmallista, kun siellä vaaditaan kieliopillista tarkkuutta.
No, tämä on pitkä prosessi ja minä olen vasta matkan alussa.
Kieli avautuu, kun opin ajattelemaan kuin japanilaiset. Kieli
opettaa myös paljon kulttuurista. Japanissa ihmisten keskinäinen
hierarkia on tärkeä. Se näkyy kielessä siten, että itseä
’ylemmille’ (opettaja, esimies, asiakas) puhutaan eri tavalla kuin
itseä ’alemmalle’ (oppilas, alainen). Lisäksi ns. kohtelias puhe
eroaa kavereiden kesken käytetystä kielestä.
Lähetyselämää
Paikallisen kulttuurin tuntemusta lisäsi virastopäivä
ajokorttikeskuksessa. Suurin osa päivästä oli odottelua, mutta
samalla japanilainen systeemi oli älyttömän tehokas. Virastoosuuden jälkeen (3h odotus välissä) oli luento, jonka päätteeksi
kaikista 200
hakijasta otettiin valokuvat kortteihin.
Valokuvaamisen jälkeen oli reilun puolen tunnin odotus, jonka
jälkeen painotuoreet ajokortit jaettiin.
Eräänä sunnuntaina rouva kirkolta pyysi minut mukaansa. Hän
opetti minulle miten valmistetaan yakisobaa, joka on paikallinen
nuudeliruoka. Sitä olenkin valmistanut myös kotona jo
useampaan kertaan. Ai millä kielellä keskustelimme? Tietysti
japaniksi.
Siunattua kevään odotusta! t. Asta
Kaikki kirjeen kuvat Asta Vuorinen. Etusivulla sitruunapuu Ashiyassa ja
kaupunkikuva Kobesta koulumatkalta eräänä kauniin aurinkoisena
päivänä. Merenrantakuva myös Ashiyasta. Lisää kuvia Instagramissa!
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http://wp.sekl.fi/savo/
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http://sekl.fi/maksuinfo
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