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Karanteeniterveisiä
Heinäkuun lopulla pääsin matkustamaan
Suomeen ja virkistävän loman jälkeen olen
nyt palannut Japaniin. Uusia viisumeita ei
tänne edelleenkään myönnetä, mutta jo
voimassa olleella viisumilla pääsin
matkustamaan edestakaisin. Maahan
p a luu t a va r te n t a r v i t t i i n ku i te n k i n
normaalia enemmän paperia sekä tietysti
negatiivinen koronatesti ennen lentoa.
Kansain lentokentällä oli vastassa
monivaiheinen prosessi, johon sisältyi mm.
uusi koronatesti, karanteenia seuraavien
äppien asentaminen/asetusten tarkistus ja

käyttöopastus sekä niiden papereiden
tarkistusta moneen kertaan.
Tällä hetkellä maahan saapuvat joutuvat 14
vrk karanteeniin. Lisäksi mm. Suomesta
saapuvat ohjattiin ensin kolmen
vuorokauden
pakolliseen
hotellikaranteeniin. Lentokentältä siis kävi
matka suoraan karanteenihotellille.
Meidän lentomme oli aamun ensimmäisiä
lentoja, joten prosessi lentokentällä oli
sujuva ja toimi hienosti japanilaisella
järjestelmällisyydellä.

Väsynyt matkustaja karanteenihotellissa (vas). Lämmin lounas hotellilla, lisäksi salaatti, keitto ja jälkiruoka (kesk). Viimeisen
aamun koronatestipaketti. Putkeen kerättiin sylkeä merkkiviivaan asti, korkki kiinni, putkilo pussiin ja pussi oveen (oik).
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Koronatestin tulosta piti hetken aikaa odotella, mutta sen
oltua negatiivinen pääsi jatkamaan virallisiin
maahantulomuodollisuuksiin. Erehtymisen eikä eksymisen
vaaraa ollut, niin tiiviisti kentällä oli opastajia ja saattajia
hotellibussille asti. Kun lopulta pääsin hotellihuoneeseen,
oli matka-aikaa takana vähän reilut 26 tuntia. Päiväunet
maistuivat erityisen makeilta. Päivät hotellissa kuluivat
yllättävän nopeasti, ruoka toimitettiin ovelle kolmesti
päivässä ja karanteenia seuraava äppi kilautteli
säännöllisen epäsäännöllisesti ilmoituksia, joihin oli
re a g o i t a v a . S e u r a n t a j a t k u u n y t m y ö s t ä ä l l ä
kotikaranteenissa, jota on tätä kirjoittaessa vielä muutama
päivä jäljellä.
Japanissa koronatilanne on jälleen menossa parempaan
suuntaan ja rokotukset etenevät, mutta
terveydenhuoltojärjestelmä toimii edelleen äärirajoillaan.
Siispä meidänkin lääniin julistettua poikkeustilaa on taas
jatkettu (syyskuun loppuun asti). Käytännössä se näkyy
seurakunnassa niin, että toiminta pysyy tauolla. Kahden
viikon karanteenini ei siis vaikuta töihini seurakunnassa.
Odotan kovasti, että pääsisin vielä pitämään jotain piirejä
kirkolla syksyn aikana.

Rukousaiheita
- Japanin koronatilanne:
-

terveydenhuoltojärjestelmä on
äärirajoillaan
Jaksamista karanteenien ja
muiden rajoitusten kanssa
elämiseen
HAT-Koben seurakuntalaiset
Syksyn toiminta seurakunnassa
Kotimaanjakson valmistelut ja
maastalähdön valmistelut

Kiitosaiheita
- Virkistävä loma Suomessa ja
hyvin sujuneet matkat

- Perheen ja ystävien tapaamiset
- Hyvät työtoverit
- Pikkuhiljaa Japaniin saapuva
syksy

Lähettävät srk:t ja KL-piirit
Jyväskylän Huhtasuon aluesrk, Kurun ja
Mäntyharjun Pertunmaan kappelisrk:t,
Ylöjärven Viljakkalan seurakuntapiiri ja
Akaan, Keski-Lahden, Lopen, Pälkäneen,
Riihimäen ja Tampereen Eteläinen
seurakunnat. Etelä-Savon, Hämeen ja
Päijät-Hämeen Kansanlähetykset.

Pidetään yhteyttä

Muutoksia, muutoksia..
Minusta tuntuu että edelleen joka kirjeessä raportoin
jostain muutoksista. Tämän kuun muutos on se, että
aluekoordinaattorimme Suomessa vaihtuu. Japanin
aluekoordinaattoriksi saamme tutun miehen, kun 20.9.
alkaen aluekoordinaattorin pestin ottaa haltuun
kollegamme Lauri Palmu. Minä jatkan kentällä
maaedustajana. Syksyn suurin jännitys lienee siinä, että
pääsevätkö Rantamäet Japaniin ennen kuin minä palaan
joulukuussa Suomeen?
Odotan jo pidempää kotimaanjaksoani. Siinä ehtii jo
purkaa matkalaukut ja asettua aloilleen pelkkää
lomamatkaa paremmin. Kotimaanjakson aikana tulen
vierailemaan nimikkoseurakunnissani ja lähettävissä KLpiireissä. Vierailuja odotan erityisen innolla ja ilolla.
Ilmoittelen kiertueaikatauluistani kun saadaan niitä
kalenteriin sovittua. Mukavaa päästä näkemään teitä
kasvotusten! Sitä ennen on minulla on kuitenkin edessä
syksy Japanissa. Pitää nauttia kaikesta täällä vähän
varastoonkin, sillä tiedän jo nyt, että ensi vuonna kaipaan
tänne takaisin!
Syysterveisin,

Asta Vuorinen
Mayakaigandori 2-3-2-2204
Nada-ku, Kobe-shi
657-0855 JAPAN
asta.vuorinen@sekl.
Whatsapp: +358504660901
instagram.com/v.asta
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Tue työtä
Etelä-Savon Kansanlähetys
FI3852710420049323
Hämeen Kansanlähetys
tili FI7157300820045702
Päijät-Hämeen Kansanlähetys
tili FI0642121120034487
Suomen ev.lut. Kansanlähetys
tili FI1450431920003452
Viitenumero
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