Lempeitä tuulia

Kesää kohti!
Terveisiä täältä nousevan auringon maasta. Hassua ajatella,
että Suomessa lapset ovat juuri kirmaamassa kesälomille,
mutta meillä täällä on lukukausi vasta puolivälissä ja
kesälomaan on vielä monta viikkoa. Kesäkelit ovat
kuitenkin jo saapuneet - ainakin suomalaisittain. Japanin
kesä alkaa kuulemma vasta heinäkuussa. On hauska
yrittää selittää täällä, millainen on Suomen kesä.
Jälkikäteenhän sen vasta tietää, että oliko kylmä vai kuuma
kesä. Täällä kesän tulon voi katsoa kalenterista ja sen
tietää varmasti, että lämpöä riittää.
Ilmasto on täällä muutenkin vähän ääripäihin kallellaan.
Erityisen hätkähdyttäviä ovat mielestäni paikalliset
sademäärät. Täällä voi tulla parissa tunnissa yhtä paljon
vettä, kuin Suomessa koko sateisen kesäkuukauden
aikana yhteensä. Siihen on todellakin syynsä, että tänne on
rakennettu syviä sadevesiojia katujen reunoille ja
joenpenkat ovat monta metriä korkeat. Kesäkuun Vesiputous Kobessa. Kuva Asta Vuorinen
sadekautta odotellessa. Sää-äppi puhelimessa on
osoittautunut varsin käteväksi, se osaa kertoa hämmentävän Kiitosaiheita
tarkasti, mihin aikaan sade todennäköisesti alkaa. Vaikka
- Uusi aikataulu koulussa ja
sateenvarjo kulkee täällä kyllä aina mukana. Sille on käyttöä
energisempi olo
myös poutapäivinä.
- Jo käyneet ja tulevat vieraat
- Hyvä kielikoulu ja opiskeluryhmä
Arkipäivän itsestäänselvyyksiä
- Kaunis luonto täällä
Kevään ja alkukesän aikana minulla on käynyt muutamia
vieraita Suomesta. Yhdessä liikkuessa välillä unohdin kertoa Rukousaiheita
minne ollaan kääntymässä tai millä pysäkillä ollaan - Koulun opettajat
vaihtamassa kulkuvälinettä. Olen niin tottunut liikkumaan - Paikallinen kirkko
täällä yksin ja reitit ovat itselle niin tutut. Samoin on jo ihan - Neuvottelut kielikoulun
normaalia ostaa kaupasta hedelmät ja vihannekset perunoita
jälkeisestä paikastani
myöten kappalehinnalla. Muutaman kerran jälkeen opin
- Perhe Suomessa
myös, että pankkiautomaatti sulkeutuu klo 20.
- Viimeiset opiskeluviikot ennen
kesälomaa
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Vieraiden kanssa tulee käytyä itsellekin uusissa paikoissa.
Aina ei ole tarvinnut edes lähteä kovin kauan uusien
paikkojen perässä. Kobessa on mielettömän hienot
vesiputoukset. Vuorella, 400 metrin päässä kaupungista!
Huikeaa! Parasta kuitenkin on, kun pääsee näyttämään
ystäville itselle tärkeiksi tulleita asioita ja paikkoja.

Uusi aikatauluja
Kevätloman jälkeen kielikurssimme muuttui
kolmipäiväiseksi. Sen lisäksi käyn yhtenä päivänä viikossa
yksityistunneilla. Niillä olemme kerranneet kielioppia ja
kanjeja. Syksyllä kun KAIKKI oli uutta alkaen
kirjoitusmerkeistä ja sanastosta, ei ihan kaikki ehtinyt painua
muistiin. Uusintakierroksella on myös paljon helpompi
painaa kielioppia mieleen, kun muistissa on jo jotain, mihin
tietoa voi linkittää.
Uuden aikataulun myötä on ollut myös paljon enemmän
energiaa. Sunnuntait ovat edelleen työpäiviä, mutta nyt on
sentään kaksi vapaapäivää viikossa. Ehtii läksyjen ja
kirjoitustehtävien lisäksi vaikka harrastaa! Tällä viikolla lähdin
ensimmäistä kertaa täällä tutustumaan savityökurssille.
Kaikesta käsityön kirjosta se on ollut aina yksi ehdottomista
suosikeistani. Se on vain valitettavasti sellainen käsityön
muoto, jota ei voi kotona harrastaa. Kumman onnelliseksi
sitä voi tulla, kun pääsee tekemään käsillään. Se oli myös
hyvää kieliharjoitusta, kun muut kuitenkin puhuivat ja
kyselivät minulta japaniksi. Ensi kuussa uudestaan!
Mistä sinä olet iloinnut tänä
keväänä?
Siunauksin,

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
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

Yhteystiedot
asta.vuorinen@sekl.fi
+81-80-8852-4437 (Whatsapp)
Takahama-cho 7-1-911
Ashiya-shi, 659-0033 JAPAN
Instagram: v.asta
http://www.suuressamukana.fi/
Lähettisihteeri Mirkka Hirvikangas
sadepisara316@gmail.com

Raamatunlausekuva otettu lähipuistostani. Pikkukuvassa Aotanin luterilainen
kirkko Kobessa. Kävin siellä sunnuntaina jumalanpalveluksessa. Kuvat: Asta

