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Helsingissä 14.10.-83 

Ystävät ja kylänmiehet! 

Aamulla huomasin, ettei kalenteriini ole merkitty yhtään ainoata työtä täksi 
perjantaipäiväksi. On siis vapaata ensimmäisen kerran kokonaiseen kuukauteen. Ulkona on 
syksyisensumuinen päivä, jota Helsingin ruskan viimeiset rippeet vielä valaisevat. 

Viime perjantaina kävin kirkkohistorian tentissä, ja siihen loppuivatkin opiskeluni tältä 
syksyltä. On niin monta muuta asiaa, jotka on toimitettava ennen tammikuuta, että 
opiskelu saa nyt jäädä. Olen suorittanut noin 40 opintoviikkoa, ja niitä pitäisi olla 160 
teologian kandidaatin tutkintoa varten. Joten turha luulla, että minä tämän 
vuosikymmenen puolella ehtisin valmistua. 

Jotkut teistä saattavat ihmetellä, miksi yleensä aloitin opinnot uudestaan, kun minulla on jo 
akateeminen loppututkinto. Vastaus on yksinkertainen: joudun tekemään (ja haluan tehdä) 
teologin työtä sekä Japanissa että Suomessa. Kieltenopettajaksi en uskaltaisi enää ryhtyä. 

Kotimaassa oleminen ja eläminen senkun vain paranee loppua kohti. Olen viettänyt hirveän 
hauskan alkusyksyn. Kävin jopa elämäni ensimmäisellä ruskaretkellä Lapissa, ja suosittelen 
sellaista virkistysmatkaa teillekin. Olin KRS:n Kairosmajalla Pyhätunturin maisemissa. Leirin 
johtajana toimi Erkki L-minen. Voin vain todeta, että tuo syyskuinen viikko oli yksi parhaita, 
mitä olen täällä kotimaassa viettänyt näiden kahden vuoden aikana. 

24.10.-7.11. tapahtuu Eila H:n ja minun matka DDR:ään. Joudumme pitämään siellä puheita 
ja näyttämään dioja miltei päivittäin. Muistaisitteko rukoilla matkamme puolesta, että se 
saisi olla iloksi ja rakennukseksi itäsaksalaisille kristityille. 

10.11.-16.11. välisen ajan vietän Iisalmen seurakunnassa. Iisalmelaiset kirjeeni lukijat – jos 
haluatte minua tilaisuuksiinne mukaan, ottakaa yhteys kirkkoherranvirastoon. 

11.11. ilmestyy uusi kirjani Tapahtui Tamashimassa. 

17.11. alkaa lähtölomani. Sen aikana haluaisin käydä kylässä mahdollisimman monen 
teidän luona. Japaniin lähden tammikuun puolessavälissä, jos Herra suo. Norjalainen 
kentän johto ei ole vielä päättänyt sijoituspaikkaani. Ehkäpä jaksaisitte rukoilla minulle 
voimia lähtemiseen ja iloista mieltä. Ero kotimaasta, omaisista, ystävistä ja työpaikasta on 



meikäläiselle yleensä ollut tuskallinen prosessi. “He menevät itkien, kun kylvösiemenen 
vievät...”

Tamashiman kuulumiset saatte tällä kertaa Nagahama-sanin kirjeen välityksellä: “Oletko 
ollut terveenä, sensei? En ole kirjoittanut pitkään aikaan, mutta olet usein mielessäni. 
Miten voi perheesi? Ja miten sujuu opiskelu? Tänä vuonna kesän kuumuus jatkui pitkään. 
Tällaista hellettä en ole kokenut vielä koskaan elämässäni. Kesällä 
maailmanmestaruuskisojen aikaan katsoimme usein televisiosta Suomen kauniita 
maisemia. Seurakunnassa on tapahtunut taas kaikenlaista. Tosin jäsenmäärä on vuoden 
sisällä kasvanut vain yhdellä hengellä; siitäkin huomaa miten vaikea paikka Tamashima on 
evankeliumin kannalta. Mutta ehkä evankeliumin levittäminen on kaikkialla vaikeaa, en 
tiedä. 

Englannin tunneilla käy kyllä ihmisiä, mutta he eivät tule jumalanpalveluksiin eivätkä tahdo 
ottaa Jeesusta vastaan. Norjalainen sensei tekee kovasti töitä, samoin hänen vaimonsa, 
vaikka heillä on kolme pientä lasta. Rouva pitää ruuanlaittokerhoa pari kertaa kuussa. Sinne 
tulee monia buddhalaisia, jotka eivät muualla kuule Jumalan sanaa. Meillä on aina hauskaa 
tuossa kerhossa. Tamaokan nuorella rouvalla oli taas keväällä keskenmeno. Hän oli todella 
onneton; tapahtuihan se jo toisen kerran, eikä heillä ole lapsia. Aviomiehessä todettiin 
mahahaava, ja hän joutui olemaan sairaalassakin. 

Minä opiskelen englantia kirkolla. Osaan sitä huonosti, mutta toivon jonakin päivänä 
voivani tulla käymään Suomessa ja Norjassa. Odotan ilolla Japaniin paluutasi, Mailis-sensei. 
On niin paljon asioita, joista tahtoisin jutella kanssasi. ’Jeesus on sama eilen, tänään ja  
iankaikkisesti.’ (Hebr 13:8). Sayoonara! K-mi Nagahama “ 

Samaa sanon minä nyt teille, kirjeeni lukijoille: Jeesus on sama aina. Hän rakastaa meitä ja 
antaa syntimme anteeksi tänään yhtä auliisti kuin ennenkin. Hän johdattaa meidät oikealle 
tielle, niin kuin on aina johtanut. Hän on läsnä tämän päivän murheessa – niinhän hän on 
ollut aina ennenkin. 

Sayoonara!         Mailis 


