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Konkreettista huolenpitoa

Kiitosaiheita

Olin jo otsikoinut kirjeen otsikolla ’Isän huolenpidossa’,
mutta enpä arvannut miten paljon konkreettisemmaksi
otsikko ehti vielä muuttua ennen kuin kirje valmistui. Viikko
sitten maanantaina 18.6. oli Osakan pohjoispuolella
maanjäristys, joka tuntui voimakkaasti Ashiyassakin. Ainakin
neljä henkilöä menehtyi järistyksen seurauksena. Meidän
läheteillä on kuitenkin kaikki hyvin. Itse olin järistyksen
aikaan kotona ja ohjeet ja harjoitukset olivat tehneet
tehtävänsä, kun osasin heti suojautua pöydän alle. Kotonani
vain muutama lipaston laatikko avautui ja tiskipöydällä ollut
tyhjä maitotölkki kaatui. Järistys oli itselleni ensimmäinen,
mutta ei siis vaikuttanut arkielämääni muuten mitenkään.
Alla kuva Nishinomiyan asemalta, jossa ihmiset jonottivat
busseihin, kun junat eivät järistyspäivänä kulkeneet.
Uutisissa näin kuvaa Osakasta, jossa jonot olivat parin
sadan metrin mittaiset. Tiistaihin mennessä raiteet oli
tarkistettu ja junat kulkivat normaalisti.

Oppimista ja uusia haasteita

- Selvisimme ehjin nahoin
maanjäristyksestä
- Lähestyvä kesäloma
- Ystävien vierailut täällä
- Sopeutuminen Japaniin
- Kielitaidon kehittyminen

Rukousaiheita

- Maanjäristyksessä
loukkaantuneet ja läheisensä
menettäneet
- Työntekijämuutokset Awajilla ja
Ananissa, kun seurakunnat
siirtyvät paikallisten vastuulle
- Viimeiset opiskeluviikot ennen
kesälomaa ja kesätauko
- Lohtua Seppo Vänskän
omaisille

Koulua on jäljellä enää pari viikkoa ennen kesälomaa.
Teemme luokkana kyselyä maanjäristyksistä. Koulun päättäjäispäivänä esittelemme
projektimme tuloksia. Haastatteluiden tekeminen koulun ulkopuolella oli jännittävää, mutta
todella hyvää harjoitusta tulevaa varten. Haastatteluissa selvisi, että viimeviikkoinen järistys
oli pelästyttänyt myös paikallisia. Monilla on vielä muistissa 23 vuoden takainen Koben iso
maanjäristys.

Elämän rajallisuudesta

Bussijono Nishinomiyan asemalla 18.6.2018
Kuva: Pirkko Iwaya

Vuosi Japanissa on opettanut kunnioittamaan
luonnonvoimia uudella tavalla. Taifuunit ja nyt
kokemus maanjäristyksestä ovat opettaneet, että
pitää olla varuillaan. Peloissani en kuitenkaan ole.
Yhtä voimakkaita järistyksiä tapahtuu Japanissa
kyllä vuosittain, mutta ne osuvat aina eri puolille
maata. Tällä alueella ei ole ollut näin isoa
järistystä pitkään aikaan. Järistyksen lisäksi

Isän huolenpidossa

saimme kentälle suru-uutisia Suomesta. Kansanlähetyksen
lähettikollega Vänskän Seppo sai viime viikolla
taivaskutsun. Seppo ehti työskennellä pitkään Japanissa ja
kirjoittaa eläkepäivillään myös kirjan Japani yllättää yhä
uudelleen. Sen tiimoilta olimme tekemisissä Sepon kanssa
työskennellessäni vielä Uudella Tiellä.
Nämä uutiset saavat miettimään elämän rajallisuutta,
mutta kristittyinä meillä on toivo ja turva siinä, että
päivämme ja jokainen hiuskarvammekin on Jumalan
käsissä.

Tue työtäni

Seurakuntaelämää

Lähettävät seurakunnat

Etelä-Savon Kansanlähetys
FI3852710420049323
Päijät-Hämeen Kansanlähetys
tili FI0642121120034487 UUSI TILINUMERO
Hämeen Kansanlähetys
tili FI7157300820045702
Suomen ev.lut. Kansanlähetys
tili FI1450431920003452
Kaikille tileille on sama viitenumero. Viite:

25454

Jyväskylän Huhtasuon aluesrk,
Mäntyharjun Pertunmaan kappelisrk,
Ylöjärven Viljakkalan seurakuntapiiri ja
Akaan, Keski-Lahden, Pälkäneen,
Riihimäen ja Tampereen Eteläinen
seurakunta

Minulla on jäljellä enää kaksi sunnuntaita, jolloin menen
Hat-Koben seurakuntaan jumalanpalvelukseen.
Kesälomalla lennän Suomeen, mutta valitettavasti koulu
kestää niin pitkään, että en itse ennätä mukaan
Kansanlähetyspäiville. Tänä vuonna kuitenkin juhlitaan
Kansanähetyksen Japanin työn 50-vuotisjuhlia, joten Nettisivuja ja keräysluvat
Japanintyö on esillä päivillä. Suunnatkaa siis Ryttylään tai http://www.suuressamukana.fi/
n e t t i l ä h e t y s t e n ä ä r e e n 6 . - 8 . 7 . L i s ä t i e t o j a : http://paijat-hame.sekl.fi
www.kansanlahetyspaivat.fi
http://wp.sekl.fi/savo/
http://hameenkl.fi/
http://sekl.fi/maksuinfo

Takaisin asiaan. On ollut antoisaa tutustua kahden erilaisen
seurakunnan elämään Japanissa. Syksystä alkaen koko Yhteystiedot
toisen kielikouluvuoden tulen käymään sunnuntaisin Nishi- asta.vuorinen@sekl.fi
Akashin seurakunnassa, jossa on japanilainen pastori. +358504660901 (Whatsapp)
Suomi-tuki siis poistuu ja kielitaito pääsee ihan uudelle http://www.suuressamukana.fi/
http://www.kansanlahetyspaivat.fi/
koetukselle.
Lähtökohtaan nähden olen oppinut jo valtavasti, mutta Lähettisihteeri Mirkka Hirvikangas
v i e l ä o n p a l j o n sadepisara316@gmail.com
opittavaa. Puhe
k a n g e r t e l e e e i k ä KUVIA https://www.instagram.com/v.asta/
keskusteluihin
osallistuminen ole helppoa. Osa lauseista tulee kuitenkin
jo helpommin japaniksi kuin englanniksi. Monelta olen
kuullut, että kesätauko on tehnyt kielitaidolle hyvää. Sitä
toivotaan ja rukoillaan myös minun kohdallani.
Virkistävää tulee ainakin olemaan perheen tapaaminen ja
Suomen kesäsää.
Kirjoitan seuraavan kirjeeni vasta elokuussa, mutta
päivitän kuvia instagramiin. Kuvia pääsee katsomaan
myös ilman instagram-tunnuksia. Katso osoite sinisestä
palkista!
Siunattua kesää,

Iltaan hämärtyvä Kobe. Kuva: Asta Vuorinen

