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Suomenlahden rannikkoa pakkasella  Japanilainen haiku    Ensimmäisen raamisoppaani kansi 

Ystäväkirje 1/2016. 22.1.16 

Rakkaat ystäväni  

Ensiksi: lämmin kiitos joulupostista, se ilahdutti minua kovasti! Ja niin on taas aika kirjoittaa vuoden ensimmäinen 

ystäväkirje. On ihanaa, kun pääkaupunkiseudulle tuli oikea talvi, vaikka lyhytkin. Tällaista sinivalkoista kauneutta en 

muista Espoossa vielä koskaan nähneeni.  

Vuodet menevät nykyään niin vinhaa vauhtia ohi, ettei siinä meinaa perässä pysyä. Montako niitä minulle on vielä 

varattuna, sitä en tiedä. Siksi mieleen nousee yhä useammin tämä psalmin sana: Opeta meille, miten lyhyt aikamme 

on, että saisimme viisaan sydämen. (Ps.90:12). Onhan minulla loppuelämää varten jonkinlainen suunnitelmakin 

olemassa, että missä järjestyksessä kirjoitan raamisoppaita ja kirjoja – jos Herra suo ja antaa voimia.  

Kirjoituspöydälläni seisoo raameissa japaninkielinen haiku:  

Aki fukashi      Syvenevässä syksyssä 

takkeizoo no     yhä pitenevä 

kage nagashi.     ristin varjo.  

Takaokassa 20 vuotta sitten kastettu Maeda-san kertoi runon idean syntyneen siitä, että ikkunaruudun ristikko piirsi 

yhä pitenevän ristin hänen kotinsa lattialle. Hän sai tästä haikusta jonkin kunniamaininnankin. Eihän se kristityn oma 

ristikään kevyemmäksi käy iän karttuessa, mutta tärkeintä kai olisi, että Jeesuksen risti saisi tulla meille yhä 

suuremmaksi ja tärkeämmäksi syksyn syvetessä ja kuoleman lähestyessä.  

Tänä vuonna juhlin monta tärkeää merkkipäivää. Siitä on kulunut nyt 50 vuotta, kun rupesin lukemaan Raamattua 

joka päivä, 40 vuotta on kulunut Japaniin lähdöstä ja 30 vuotta sitten tein ensimmäisen raamattupiirioppaani. Se oli 

käsinkirjoitettu vihkonen, joka sisälsi kysymykset Jeesuksen kymmeneen vertaukseen japaniksi. Yksi opiskelija piirsi 

kannen ja toinen kirjoitti kysymykset käsin. Näin löytyi elämäntehtävä, joka jatkuu yhä, eläkepäivinänikin.  

Kevään matka Nepaliin  

Luulin olevani tänä keväänä menossa Myanmariin, mutta olenkin menossa Nepaliin. Päivämäärät ovat jHs. 4.3-24.3. 

Lennän Frankfurtin ja Muscatin kautta ja palaan Muscatin ja Munchenin kautta. Niin, pitääkö teidänkin katsoa 

kartasta, että missä se sellainen Muscat on. Se on Omanissa.  

Pääasia tällä matkalla on se, että saan mennä pitämään ilosanomaseminaaria Ebeneser-raamattukoulun entisille 

oppilaille, jotka ovat nyt evankelistoina ja pappeina ympäri maata. Rehtori Ram ehdotti tätä mahdollisuutta viimeksi 
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Nepalissa käydessäni. Nyt hän on laatinut kahden päivän ohjelman ja odottaa 70 osanottajaa. Jos kurssi sujuu 

suunnitelmien mukaan, niin nämä 70 Jumalan valtakunnan työntekijää vievät ilosanomapiriin mukanaan omiin 

kyliinsä ja kaupunkeihinsa. Kurssin päivämäärä on 21-22.3. Merkitkää kalenteriinne ja rukoilkaa!!!  

Suunnitelma tuntuu melkein liian hyvältä ollakseen totta. Siksi tarvitsenkin teidän esirukouksianne, muuten sarvipää 

paholainen varmasti heittelee jotain kapuloita rattaisiin. Rukoilkaa, etteivät mitkään luonnonmullistukset tai muut 

mullistukset estäisi ihmisiä tulemasta paikalle. Ja että opaskirja saataisiin valmiiksi ja printatuksi sitä ennen.  

Rukoilkaa myös muiden kurssien puolesta. Menen pitämään ilosanomakurssin myös luterilaiseen kirkkoon, 14 tunnin 

bussimatkan päähän Kathmandusta, jos Herra suo. Muitakin halukkaita kurssin tilaajia olisi. Tarvitsen viisautta 

suunnitelmiini: mitä jaksan ja mitä en.  

Nepalin kirkko kasvaa tällä hetkellä nopeammin kuin mikään muu kirkko maailmassa. Viime vuonna maassa oli hirveä 

maanjäristys. Varmaan sekin on saanut ihmiset etsimään lujaa maata jalkojensa alle. Olen onnellinen, jos saan tehdä 

jotakin tämän kristikunnan osan hyväksi. 

             
Ebeneserin rehtori  Ram & perhe. Vedenkantajatyttö   Aurinko nousee Annapurnalle  

Kirjoituspöydän ääressä  

Viikko-ohjelmani on kovin yksinkertainen nykyään. Joka aamu istahdan kirjoituspöytäni eteen kirjoittamaan jotain 

mielenkiintoista juttua. Keskiviikkoiltaisin luonani kokoontuu raamattupiiri ja sunnuntaisin käyn kirkossa & kylässä. 

Iltaisin luen kirjoja. Ei siinä päivän mittaan juuri ajatuksia vaihdeta muuta kuin mitä nyt vähän puhelimessa. Mutta en 

kaipaa paikasta toiseen juoksemista. Tämä elämäntyyli sopii minulle.  

Kirjoitan parhaillaan kirjaa Mongolian matkoistani; se ilmestyy syksyllä, jos Herra suo. Lisäksi tulevat blogit ja 

artikkelit. Julkaisemme nettisivuillani myös kysymyksiä 1. vuosikerran teksteihin. Niitä voitte käyttää 

raamattupiireissänne tai valmistaessanne puheita evankeliumiteksteistä. 

Uusi ilosanomaopas: Jeesus kohtaa kärsivän 

Pidin TV7:ssa tämän nimisen 12 ohjelman sarjan, josta on tullut paljon hyvää palautetta. Jos sinulla on kärsiviä 

ystäviä, niin mitä jos kutsuisit heidät ilosanomapiiriin, jossa keskustelisitte ko. teksteistä. Helmikuun alussa ilmestyy 

nettisivuilleni uusi opas nimeltä Jeesus kohtaa kärsivän. Keskustelun jälkeen voidaan katsella yhdessä meikäläisen 

pitämä 13 minuutin puhe joko TV7:n arkistosta tai CD:ltä. CD:tä voi tilata TV7:n kaupasta 10 euron hintaan. CD:n 

mukaan voi pyytää myös printattuja kysymyksiä.  
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Mariko  

Monet ovat kyselleet japanilaisesta oppilaastani Marikosta, joka joutui vankilaan vuonna 2011. Hän sai seitsemän 

vuoden tuomion, mutta hänelle luvattiin, että se voi lyhentyä 4 vuodeksi 2 kuukaudeksi hyvän käytöksen perusteella. 

Odotimme tytön pääsevän vapaaksi jo viime vuoden elokuussa, sillä hän on saanut täydet pisteet käytöksestään ja 

vielä monta papukaijamerkkiä päälle. Ei häntä silti vapautettu. Mistä asia kiikastaa? Ehkäpä siitä, ettei Mariko ole 

koskaan myöntänyt syyllistyneensä rikokseen, josta hänet on tuomittu. Ehkä viranomaiset katsovat, ettei hän kadu 

tarpeeksi.  

Oli miten oli, kyllä se vapaus varmaan tänä vuonna koittaa. Rukoilettehan, että Mariko löytäisi taas tiensä 

seurakuntaan ja yhteiskuntaan. Japanissa vankilatuomio on sellainen polttomerkki, että vaikea siitä stigmasta on 

päästä irti. Ja jos on elänyt viisi vuotta ilman seurakuntaelämää, niin tuntuuko se enää tärkeältä? 

Tulevaa ohjelmaani:  

la 30.1. klo 10.30-16.00. Naistenpäivä Porissa, osoitteessa Konepajanranta 2 B. Aiheena Saara, nainen joka luotti 

lupaukseen. Tarkemmat tiedot 050 554 5058 

su 31.1. Porissa messun jälkeen kaikille raamattutunti aiheesta Jaakob, mies joka luotti lupaukseen.  Osoite 

Karhunkatu 13 

la 6.2. klo 10-16. Naistenpäivä Oulussa, Cimson koulutuspalveluiden opetustilassa, Vanhatullinkatu 2. Aiheena: 

Tuomarien ajan naiset. Raahab, Debora ja Ruut.  

la 6.2. 18.30 Oulun OPKO Kaijonharjun nuorisotalo, Kalevalantie 5. Aihe: Kristitty sinkkuna 

su 7.2. Rovaniemi. Ruokasenkatu 3 (Rauhantupa).Messun jälkeen alkaen 12.45. kaksi raamattutuntia VT:n Joosefista.  

ke 12.2. klo 16.15. Helsinki. Priscilla-yhdistyksen vuosikokous STI:ssä Kaisaniemenkatu 13 A. Muutkin kuin priscillat 

ovat tervetulleita kuuntelemaan Soili Haverisen ja allekirjoittaneen luentoa aiheesta Seurakunnan rouvat ja sinkut. 

Luennon jälkeen kahvitarjoilu.  

ma 22.2. 10.30 Luento Danielista Arkissa Raamattuopistolla Kauniaisissa 

ti 23.2. 10.30 Toinen luento Danielista, sama paikka 

4-24.3. Nepalin matka  

15-17.4. Nilsiä. Naistenpäivät Lehtomäen kodissa. Aiheena: Naiset Jeesuksen sukuluettelossa. 

Facebook-sivut. Käykää tutustumassa ilosanomapiirin facebook-sivuihin ja suositelkaa ystävillennekin. 

www.facebook.com/ilosanomapiiri 

Turhautuneita lähettejä? (Blogi seurakuntalainen.fi:ssä) 

Muutama vuosi sitten sain käydä kylässä Suomen vanhimman elossa olevan Japanin-lähetin luona, kutsutaan häntä 

tässä vaikka Maijaksi. Pieni, kumarainen mummo avasi minulle kotinsa oven. Ikää Maijalla oli jo lähes 90 vuotta, 

mutta hyvin hän muisti Japanin asiat. Maija oli mennyt kentälle kolmekymppisenä vuonna 1952.  

”Millaisia muistoja teille jäi Japanin vuosistanne?” kysyin, enkä mitenkään arvannut, millaisen vastauksen 

saisin. ”Että siellä oli niin paljon vaikeuksia… Nyt kai japanilaiset jo osaavat antaa läheteille arvoa?” vastasi vanha 

Herran palvelijatar. ”Eivätkö he silloin osanneet?” jatkoin kyselyä. ”Ihmisen on vaikea ymmärtää toisenlaista ihmistä. 

Eivät japanilaiset tajunneet, että meillä läheteilläkin oli vaikeaa. Papeilla ei ollut hyvää pohjakoulutusta, ja he ehkä 

kärsivät alemmuuskomplekseista. Me emme ennen vanhaan puhuneet tällaisista asioista kentän johdolle emmekä 

lähetysystäville. Nielimme kaiken hiljaisuudessa. Mutta eiköhän tilanne ole siltä osin muuttunut?”  

Onhan se muuttunut. Silti minäkin kärsin Japanissa samasta asiasta kuin vanha Maija: ettei kirkon johto antanut 

arvoa sille työlle, mitä minä olisin halunnut ja osannut tehdä. Suuri haaveeni oli opettaa raamattukoulussa ja kiertää 

eri seurakunnissa pitämässä ilosanomakursseja. Kirkon johto vastusti kuitenkin aina tätä sijoitusta. Naislähetti 

lähetettiin mieluiten sellaiseen pikku seurakuntaan, jossa oli vain muutama jäsen, ja joka ei siis pystynyt maksamaan 

http://www.facebook.com/ilosanomapiiri
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papin palkkaa. Helpointa oli sijoittaa heidän pariinsa ilmainen ulkomaalainen – ei tarvinnut miettiä mitään muita 

järjestelyjä. Jonkin naapuriseurakunnan pappi kävi sitten jakamassa ehtoollisen ja suorittamassa kasteet.  

Lähetin eteen ei ole koskaan punaista mattoa levitetty. Kuvitelkaapa sitä tilannetta, kun nuori lähetti saapuu Japaniin. 

Pitkään aikaan hän ei osaa puhua kuin änkyttämällä, ja hänelle on neuvottava kädestä pitäen yksinkertaisimmatkin 

asiat. Kulttuurisia mokia tulee tehdyksi paljon. Vaikutelmaksi jää, ettei tuo ihminen mikään välkky ole. Tästä leimasta 

on vaikea päästä myöhemminkään eroon.  

Monella lähetillä on sydämessään haave siitä, millaista työtä hän tahtoisi kentällä tehdä, jos ei nyt ensimmäisellä 

työkaudella, niin myöhemmin kuitenkin. Harvan kohdalla tuo haave toteutuu. Minä pääsin sentään lähetyksen 

pienoisen painostuksen avulla töihin raamattukouluun ja sain opettaa ilosanomapiiriäkin, jos jokin seurakunta älysi 

minulta kurssia pyytää. Sen sijaan kollegani, joka olisi halunnut opettaa diakoniaa, ei saanut siihen koskaan 

mahdollisuutta. Kirkko piti rutiinikokousten pyörittämistä tärkeämpänä asiana.  

Kaiken tämän valossa tuntuu ihmeelliseltä, ettemme me Japanin lähetit kuitenkaan turhaudu kentällä lopullisesti. 

Olen tähän mennessä tavannut vain yhden ihmisen, jonka mielestä Japanin vuodet kuluivat hukkaan. (Hän oli 

kotirouva, joka ei oppinut kieltä eikä osallistunut millään tavalla seurakuntatyöhön.) Kaikki me muut kiitämme 

Herraa rikkaista Japanin vuosistamme, kaikesta huolimatta.  

Hyvää ja siunattua talven jatkoa!  

toivottaa  

Mailis 

Mahdollinen tuki ilosanomamatkoja, materiaalin kääntämistä ja kirjojen kustantamista varten ulkomailla: 

Suomen Luther-säätiö, tili: FI19 1012 3000 2092 60. Viite: 3311.  

TILITIEDOTUS: Vuonna 2015 rahaa tälle tilille tuli 4904 € ja sitä kului 1624 €, joten käyttämättä jäi 3280 €. Rahat 

käytettiin Kenian matkaan ja joihinkin käännöksiin. Niitä ei ole käytetty kotimaan matkoihin eikä työhön.  

Vuoden 2014 vastaavat luvut olivat: tulot 1130 €, menot 377 € ja jäljelle jäi 753 €.  

Tilillä on nyt siis nyt noin neljätuhatta euroa. Aion etsiä ensi tilassa kääntäjän kääntämään jonkin kirjani tai 

raamattupiirioppaani englanniksi, mistä kielestä voidaan sitten tehdä muunkielisiä käännöksiä. Kiitos kaikille 

lahjoittajille!   


