Siellä, missä tahtoo, suuri tuuli puhaltaa
yllättäenIsän
hänet,huolenpidossa
joka kutsun saa.
(P. Simojoki Olet vapaa)

Uutisia HAT-Kobesta!
Terveisiä Japanista! Kevät on täällä virallisesti alkanut,
mutta hyytävän kylmiä päiviä riittää vielä. Kukkivat umet,
eli luumupuut, antavat kuitenkin toivoa lähestyvästä
keväästä. Viime kirjeen kirjoittamisen jälkeen on ehtinyt
tapahtua paljon. Nyt voin paljastaa teillekin, mitä
tulevaisuus on tänne tuomassa.

Työhön HAT-Koben seurakuntaan
Kielikoulu on Japanissa niin pitkä, että sen aikana
tilanteet ehtivät muuttua moneen kertaan. Sen vuoksi
kielikoulun alkaessa en vielä tiennyt tarkalleen mitä tulisin
sen jälkeen täällä tekemään. Viime syksystä alkaen on
täällä koottu palapeliä, josta ei ole liikkuvia osia
puuttunut. Nyt kokonaiskuva on kuitenkin selvillä ja
lähetyksen ja paikallisen kirkon päätöksellä minut
sijoitetaan työhön HAT-Koben seurakuntaan alkaen
marraskuusta 2019.
Seurakunnassa nyt työtä tekevät Mari ja Daniel Nummela
palaavat kesällä Suomeen kotimaanjaksolle. Kesällä
seurakunnassa pidetään jumalanpalvelukset paikallisin
voimin, mutta muuta toimintaa ei järjestetä. Syyskuussa
ruoriin tarttuvat ensin Jukka ja Helena Kallioinen. He ovat
jo eläköityneitä Kansanlähetyksen lähettejä, mutta
saamme heidät tänne vielä vuodeksi takaisin. Yhdessä
heidän, sekä paikallisen Kitasako-sensein kanssa
muodostamme HAT-Koben työntekijätiimin. Ottakaa
meidät ja seurakunta erityisten rukouksien alle.

Uusi koti
Tulevien työkuvioiden selviäminen vaikuttaa myös
asumiseeni täällä. Kirjoitan kirjettä muuttolaatikoiden
keskellä. Muutin 20.2. HAT-Kobeen, aivan kirkon vieressä

Kaivonkansien bongaaminen on täällä suurta
huvia: joka kaupungissa on omanlaisensa ja
niistä on yleensä nähtävillä kaupungin
maamerkkejä. Tervetuloa Kobeen!
Alla HAT-Koben maisemia. Keskellä näkyvissä
tornitaloissa sijaitsee uusi kotini.
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olevaan pilvenpiirtäjään.
Koulumatka lyheni siis
pariin kilometriin ja
työmatkasta suurin aika
taitaa mennä hissimatkaan
maankamaran ja 22.
kerroksen välillä. Uusi koti
on todella iso kiitosaihe!
Se löytyi ennenkuin
ehdimme edes kunnolla aloittaa asunnon etsintää ja
vuokrausprosessikin sujui paikallisittain todella helposti.
Tarvittiin vain käynti kaupungintalolla (1 h), lähetykseltä
todistus tuloistani, aamupäivä vuokrafirman toimistolla
(kolme lähettiä), käynti kahdessa pankissa sekä lopuksi
lukuisia leimoja ja allekirjoituksia. Japanissa asiat hoituvat
ja järjestyvät, kunhan mennään pilkulleen protokollan
mukaan. Suomalaisittain se vaatii joskus triplasti
kärsivällisyyttä. Pakko ottaa pipo pois päästä ja nauttia
vaan näistä byrokratian kiemuroista. Onneksi on
kollegoita, joilta saa tarvittaessa apua ihan omalla
äidinkielellä.

Ganbare, ganbare (sisua, tsemppiä!)
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kykyä vielä omaksua uutta
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Etelä-Savon Kansanlähetys
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Suomen ev.lut. Kansanlähetys
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Kaikkien näiden muutosten keskellä ovat myös ajatukset
välillä aika hajallaan siellä täällä. Muuttoon liittyy vielä
monta hoidettavaa asiaa ja tuleva työ mietityttää. Miten
pärjään kielen kanssa ja miten tavoitamme ihmiset?
Opiskelua on vielä jäljellä muutama kuukausi. Kielitaito
Kaikille tileille on sama viitenumero.
kehittyy vielä toivottavasti ison harppauksen eteenpäin
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sen aikana. Välillä kuitenkin tuntuu, että kyky omaksua ja
Lähettävät seurakunnat
oppia uutta on jo äärirajoilla. Pian koittaa onneksi
Jyväskylän Huhtasuon aluesrk,
kevätloma ja siis pieni tauko opinnoista vielä ennen
viimeistä kolmen kuukauden kurssia. Se tulee tarpeeseen. Mäntyharjun Pertunmaan kappelisrk,
Oman ganbaroinnin, tsemppaamisen, rinnalla on ihana
muistaa, että ei tässä ihan omalla voimalla edetä. Teidän
lähettäjien esirukoukset kantavat. Olen kiitollinen siitä,
että lähettinä minulla on tällainen
taivaallinen työsuhde-etu! Sen parempaa
työsuhde-etua on vaikea kuvitella.
Siunattua kevään
odotusta toivottaen,
ps. Sivupalkissa uusi osoitteeni ja yllä
olevassa kuvassa iltanäkymä uuden kodin
parvekkeelta.
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