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Asuntolan pihaa siivoamassa. Mariko, Papinty-

tär, jäljelle jäävä oppilas. Lisää kuvia netissä.   

Ystäväkirje 4/2011. 28-29.6 

 

Rakkaat ystäväni siellä Suomessa 
Pari ihmistä on jo huolestuneena kääntynyt 

puoleeni, että olenko enää hengissäkään, kun 

minusta ei ole kuulunut mitään pitkään aikaan. 

Asia on sillä viisiin, että kirjoitin tsunami-

kirjeen kuukautta liian aikaisin, ja siksi kir-

jeiden väli tuntuu nyt niin pitkältä.  

 On kuuman päivän ilta. Tänään 

taivas oli sininen pitkästä aikaa (on sadeaika 

menossa). Minulla ei tosin ollut aikaa sitä 

ihailla. Sanoinkin neljän aikaan tytöilleni, että 

nyt menen kotiin ja varsinaisesti vasta aloitan 

tämän päivän Jumalan sanalla ja rukouksella. 

En ehtinyt tehdä aamulla mitään muuta kuin 

valmistaa luentoa paniikkivaihde päällä.  

 

Lyhytkurssi – täydellinen menestys 

Eilisestä lähtien on raamattukoulussa nimittäin 

ollut menossa lyhytkurssi aiheesta ”Mitä Jo-

bin kirja puhuu meille luonnonkatastrofin jäl-

keen?” (Kuulostaa japaniksi paremmalta: 

Daishinsai no ato Yobuki o yomu). Sain pitää 

yksinäni koko kurssin: maanantai-iltana yksi 

luento ja nyt tiistaina kolme. Olen kirjoitta-

nut kirjan Jobista, joten puusta katsoen luu-

lisi minun selviävän vähällä valmistautumisella. 

Mutta nyt puhuinkin puolet sellaista asiaa, 

jota en ole kirjoittanut kirjaani. Keneltä 

maanjäristys ja tsunami tulivat? Mikä on nii-

den sanoma Japanin kansalle?  

 Jeesushan vastasi tähän kysy-

mykseen lyhyesti ja ytimekkäästi: ”Entä ne 
kahdeksantoista, jotka saivat surmansa, kun 

torni Siloassa kaatui heidän päällensä, luulet-
teko, että he olivat syyllisemmät kuin kaikki 
muut ihmiset, jotka Jerusalemissa asuvat? 
Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette 
tee parannusta, niin samoin te kaikki hukut-
te." (Luuk.13:4-5). Tsunamin kouriin joutu-
neet eivät olleet syntisempiä kuin muut japa-

nilaiset, mutta katastrofi huutaa silti suurella 

äänellä jälkeen jääville: ”Oletko sinä valmis, 

jos kuolema tulee kohdallesi tänään? Oletko 

menossa kaupunkiin, joka ei ikinä sorru, koska 

sen rakentaja ja luoja on Jumala itse?” 

(Hepr.11:10).  

 Japanilaiset kristityt eivät halu-

aisi sanoa tsunamista mitään muuta kuin sen, 

että meidän on itkettävä itkevien kanssa. 

Piste. Mutta onhan Raamatussa toki monta 

muutakin vastausta kärsimyksen ongelmaan! 

Nyt kirkon ääntä saatettaisiin jopa kuunnella, 

jos kristityt vain uskaltaisivat avata suunsa.  

 Jos uskotaan, että Jumalan kä-

destä tulee ihmiskunnalle vain hyvä, niin silloin 

on pakko päätyä uskomaan Jumalaan, joka ei 

ole kaikkivaltias. Vedenpaisumuskertomus pu-

huu ihan toista. Profeetat julistivat Jumalaa, 

joka lähettää oman kansansa kimppuun vihol-

lisarmeijoita ja luonnonkatastrofeja, jolleivät 

ihmiset tee parannusta.  

 Mutta meidän Jumalamme myös 

tuntee kärsimyksen omasta kokemuksestaan ja 

voi siis ymmärtää kärsivää. ”Minä tiedän Lu-
nastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova 
multien päällä.” Siihen uskoon Jobkin päätyi.  
 Osanottajat eivät mahtuneet 

istumaan luokkahuoneeseen, joten pidimme 

luennot kirkkosalissa. Kai siellä melkein neljä-

kymmentä henkeä yhteensä kävi istumassa. 

Mukana oli monta tuttua ja rakasta kasvoa 

entisistä seurakunnistani. On uskomatonta, 

miten nuo ihmiset minua kuuntelivat. Tunsin 

itseni suorastaan hämilliseksi ajatellessani 

sitä, miten paljon minulla on uskollisia ystäviä 

ja hartaita kuuntelijoita tässä maassa. En ole 

ansainnut japanilaisten kristittyjen rakkautta 

ja kunnioitusta, se on annettu minulle sulasta 

armosta.  

 Kun viimeinen luento oli pidetty, 

palasin asuntolaan onnellisena siitä, että Ju-

mala on minut tähän maahan kutsunut. Hän 

avasi oven eikä sitä ole voinut kukaan sulkea. 

Nyt raamattukoulu pyytää minua jäämään Ja-
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paniin vielä ensi vuoden jälkeenkin, mutta sii-

hen minä tarvitsen Jumalalta ja Kylväjältä eri 

kutsun.  

 Nyt kun vuosi on kulunut tänne 

tulosta, minusta lopulta alkaa tuntua siltä, 

että osaan puhua japania eikä puheeni ole 

pelkkää änkytystä. Asuntola on yhä se sama 

vanha pimeä paikka, josta ei taivasta näy. 

Onneksi minulla on nuo kaksi ihanaa araliapuu-

ta kukkaruukuissa ikkunan takana.  

 

Kevätlukukausi  

Kevät meni töiden puolesta oikein hyvin. Raa-

mattukoulun kolmen luentosarjan nimilistassa 

oli noin 35 nimeä; tosin sama nimi saattoi 

esiintyä kahdessakin listassa. Mutta varsinai-

nen ilonaiheeni oli etäluentosarja entisessä 

seurakunnassani Takaokassa, jossa pidin sa-

mat luennot VT:n naisista kuin raamattukou-

lussakin – sinne ahtautui kokonaista 35 hen-

keä!!!  

Kaikki osallistujat olivat tosi kii-

tollisia siitä, että minä tulen pitämään tunteja 

heidän luokseen, eikä heidän tarvitse tulla 

Kobeen asti minua kuuntelemaan. Etäkurssiin 

osallistui porukkaa neljästä eri kirkosta. Mu-

kana oli myös pari ei-kristittyä, jotka eivät 

ikinä olleet käyneet kristillisissä tilaisuuksissa, 

mutta joiden mielestä VT:n naisten elämää oli 

mielenkiintoista seurata.  

 Kevään parhaan kohteliaisuuden 

sain, kun muuan fiksu ja filmaattinen herras-

mies totesi tähän tapaan: ”Kun sinua kuunte-

lee, sensei, niin taatusti kenelle tahansa tulee 

halu lukea Raamattua. Saat Raamatun kuulos-

tamaan niin mielenkiintoiselta. Sitä paitsi sinä 

osaat esittää syvälliset asiat sillä tavalla, 

että kuka tahansa ne ymmärtää.”  

 Niin, työ on ollut ihanaa, ja sitä 

on ollut juuri sopivasti. Viikonloput olen pyöri-

nyt seurakuntavierailuilla.  

 

Suruja ja tsunameja 1  

Mutta suruja on ollut myös. Japani sai maa-

liskuun katastrofissa sellaisen tärskyn, ettei 

siitä varmaan enää koskaan tule entisenlaista 

talouden supervaltaa. Koillis-Japanin tsunami-

alue on 400 km pitkä. Kuvitelkaapa, että 

Suomessa tapahtuisi jokin luonnonkatastrofi, 

joka hävittäisi asutuksen koko Pohjanlahden 

rannikolta Turusta Ouluun saakka. Toohokun 

asukkaat menettivät kotinsa ja työpaikkansa, 

ja 24000 menetti henkensäkin. Alkuun pako-

laiskeskuksissa asui 400 000 evakkoa, mutta 

siihen ei ole laskettu mukaan vielä atomivoi-

malapakolaisia.  

Pakolaiskeskusten asukeille koe-

tetaan kiireellä rakentaa jonkinlaista kattoa 

pään päälle. Lapsille yritetään saada kouluja, 

vanhuksille vanhainkoteja. Sairaaloita ja klini-

koita on tuhoutunut kymmeniä, luultavasti 

satojakin – monet kaikkine sairaskertomuksi-

neen. (Tsunami kasteli nimittäin tietokoneet 

ja tuhosi tiedostot.) Kirkkoja tuolla alueella 

oli 70. Jotkut pyyhkiytyivät mereen, toiset 

jäivät seisomaan enemmän tai vähemmän vau-

rioituneina.  

Kukaan ei tiedä, mihin saadaan 

mahtumaan tsunamin jälkeensä jättämä romu 

(japaniksi gareki), että asutuskeskuksia pääs-

täisiin rakentamaan. Kuvitelkaapa, että oman 

kotikaupunkinne kaikki talot ja tavarat lojuisi-

vat tuhoutuneena ja toisiinsa sotkeutuneina 

kasoina ympäri ämpäri. Fukushiman lähellä 

garekista leviävä pöly on kaiken lisäksi vielä 

radioaktiivista.  

Niin, jos kysymyksessä olisikin 

ollut vain maanjäristys ja tsunami, mutta kun 

sen päälle tuli vielä atomivoimalan tuho. On 

aivan uskomatonta, mitä kaikkia vaikeuksia 

Fukushiman voimalassa on tähän mennessä 

koettu. Tällä hetkellä rakennusta koetetaan 

tyhjentää radioaktiivisesta vedestä, ennen 

kuin se alkaa valua luontoon, mutta hommasta 

ei meinaa tulla yhtikäs mitään.  

Tiedossa oli, että tuo rannikko-

alue on kokenut historian aikana kolme super-

tsunamia: yhden 800-luvulla jKr. ja kaksi 

1600-luvulla. Atomivoimaloiden rakentajat 

eivät kuitenkaan uskoneet super-tsunamin 

tuloon. Ei, kaikkien mielestään Japanin voima-

lat olivat joka tapauksessa maailman turvalli-

simpia. Mitään onnettomuutta niille ei niille 

muka voinut tapahtua. Ihan sama juttu kuin 

se, että Titanicia pidettiin muinoin uppoamat-

tomana laivana.  

Fukushiman läänin asukkaat on 

komennettu lähtemään kodeistaan 40 km sä-

teellä atomivoimalasta, eikä paluuta ole. Sa-

dattuhannet joutuivat jättämään talonsa ja 

tavaransa nopeammin kuin Karjalan evakot 

aikoinaan. Lehmät jäivät sinne, niitä ei voitu 
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ottaa mukaan. Myöhemmin on käyty teuras-

tamassa ne raukat, jotka eivät kuolleet itses-

tään nälkään. Mutta riittääkö 40 km välimat-

ka? Monet ovat huolestuneita lastensa ter-

veydestä. Jos ihmiset evakuoitaisiin 80 km 

säteellä rikkoontuneesta voimalasta, niin heitä 

olisi miljoona. Mihin heidät sijoitettaisiin?  

Armeijan poikaparat ovat etsi-

neet koko kevään ruumiita merestä ja garekin 

seasta. Minkälaisia näkyjä he ovat nähneet, 

sen voi vain kuvitella.  

Moni firma on menettänyt kilpai-

lukykynsä, koska ei ole pystynyt toimittamaan 

tavaraa luvatussa aikataulussa. Koska Fu-

kushiman atomivoimala on poissa pelistä ja 

muutama muukin voimala suljettuna tsunami-

vaaran ja korjausten tähden, ei sähköä ole 

tarpeeksi. Kesäkuuman alettua ja ilmastoinnin 

pyöriessä joka kodissa ja työpaikalla, on val-

tavan sähkökatkoksen vaara koko ajan meitä 

uhkaamassa. Sen estämiseksi kansa on ko-

mennettu säästötalkoisiin. Jokaisen talouden 

ja liikeyrityksen on säästettävä 15% siitä 

sähkön määrästä, mitä se kulutti viime kesänä. 

Tämä tietää vaikeuksia isoille tehtaille, sillä 

energia on niille välttämätöntä kilpailukyvyn 

vuoksi.  

Ulkomaat eivät osta Toohokun 

maataloustuotteita eivätkä kalaa. Japanin 

talous ei ollut hyvällä mallilla alun perinkään, 

ja nyt se menee takapakkia. Sadattuhannet 

odottavat korvauksia menetetystä kodistaan 

ja elinkeinostaan. Kuka tämän kaiken maksaa?  

Sodan jälkeen tilanne oli tosin 

pahempi kuin nyt, mutta silloin Japanilla oli 

nouseva polvi turvanaan. Nyt tämä yhteiskun-

ta vanhenee nopeampaan tahtiin kuin mikään 

muu populaatio maailmassa. Nuoria ja lapsia 

on prosentuaalisesti hirveän vähän. (Vapaan 

abortin vaikutuksesta!!!)  

 Maanjäristysvaara koko Japanis-

sa, mutta erityisesti pääkaupunkiseudulla, on 

lisääntynyt moninkertaiseksi siitä, mitä se oli 

ennen tuota kohtalokasta päivää 11.3.11. Jos 

Tokioon tai johonkin muuhun suureen kaupun-

kiin iskee samankokoinen järistys kuin mikä 

täällä maaliskuussa koettiin, niin en totisesti 

tiedä, miten tämä maa siitä selviää. Rahat 

ainakin loppuvat kesken.  

Mitä pitäisi tapahtua, että tälle 

kansalle alkaisi kelvata armon evankeliumi ja 

iankaikkisen elämän toivo? Voi, jospa japani-

laiset suostuisivat kuuntelemaan elävän Juma-

lan ääntä jo tässä vaiheessa, ettei hänen 

tarvitsisi ruveta huutamaan vielä suuremmalla 

äänellä! 
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Niin, se maanjäristyksestä, mutta on meillä 

täällä raamattukoulussa ollut pari omaakin 

järistystä. 20.5 tuli korkeimmasta oikeudesta 

päätös, joka jätti voimaan hovioikeuden tuo-

mion Mariko-sanin kohdalla: seitsemän vuot-

ta ”pakkotyötä” lapsen pahoinpitelystä. Sei-

soimme rehtorin kanssa toinen toisella puolen 

tyttöä, kun hän tuon kirjeen avasi ja luki. 

Mariko-san oli juuri edellisenä iltana päässyt 

sanomasta asuntolan rukouspiirissä, että vas-

ta nyt hän on jollakin tavalla myöntynyt ot-

tamaan Jeesuksen kädestä vastauksen, olipa 

se sitten kumpi tahansa.  

 Mutta eihän se helppoa ollut. 

Tytöt itkivät yhdessä sen päivän. Yksi tois-

luokkalainen (joka ei asu asuntolassa) ei tien-

nyt mitään koko jutusta ja oli täysin shokin 

vallassa sen kuultuaan. Onneksi skitsofreenik-

ko-tyttö oli käymässä kotonaan eikä meidän 

tarvinnut huolehtia hänen jaksamisestaan kai-

ken muun keskellä.  

 Koitti sitten seuraava aamu, jol-

loin kuulimme, ettei eräs pappisseminaarilainen 

ollut palannut edellisenä iltana jokapäiväiseltä 

vuoriretkeltään. Olin nähnyt tuon Atsuki-sanin 

monta kertaa vuorella. Hän on yksi niistä se-

minaarilaisista, jotka ovat aloittaneet teologi-

an opinnot vasta päästyään eläkkeelle ensim-

mäisestä virastaan. Atsuki-sanin piti valmis-

tua papiksi nyt kesäkuussa. 

 Seminaarin rehtori ja oppilaat 

olivat etsineet pimeässä Atsuki-sania vuoripo-

lulta, mutta eivät olleet löytäneet mitään. 

Missä hän siis oli? Kävi ilmi, että mies oli 

soittanut vaimolleen vähän vaille seitsemän 

illalla ja valittanut, että rintaan koskee. Vai-

mo oli rukoillut puhelimessa miehensä puolesta. 

Kymmeneltä aamulla löysivät muutamat vuori-

kiipeilijät Atsuki-sanin kuolleena toisen polun 

varresta. Sen päivän itkivät tytöt hänen kuo-

lemaansa. 

 Mariko-san sai käydä koulua ke-

vätlukukauden loppuun; hän joutuu menemään 

vankilaan vasta ensi viikolla eli 6.7. Japanin 
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vankilalaitos on täynnä jos vaikka minkälaista 

sääntöä, mutta tässä asiassa se osoitti aivan 

ihmeellistä joustavuutta. Marikolle merkitsi 

paljon se, että hän sai opiskella yhden luku-

kauden kunnolla alusta loppuun. Ja olisittepa 

nähneet, millainen ilme kasvoillaan hän eilen 

ja tänään kuunteli Jobin luentoja. ”Otamme-
han vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi 
vastaan pahaakin?" (Job 2:10).  
 Olen rukoillut Marikon kanssa 

monta kertaa vankilaan menon tiimoilta. 

Olemme pyytäneet Jeesukselta, että hänelle 

tapahtuisi jokin IHANA asia jo ensimmäisenä 

päivänä muurien sisällä. Rukoilkaa tekin sitä. 

Jospa siellä olisi vaikka toinen kristitty!

 Mariko saa ruveta kirjoittamaan 

meille kirjeitä vasta sitten, kun on osoittanut 

tottelevansa vankilan sääntöjä. Alussa hänellä 

ei ole mitään oikeuksia. Tapaamassa saavat 

käydä vain vanhemmat, ja tapaamisaika kes-

tää varttitunnin. Vankilaan asti on mentävä 

ennen kuin tietää, järjestyykö tapaaminen 

sinä päivänä vai eikö järjesty. En tiedä, mon-

tako kuukautta kuluu, ennen kuin minut pääs-

tetään sinne sisälle.  

 Rukoilkaa sitäkin, että Mariko 

saisi jatkaa Raamatun opiskelua. Hän on siitä 

nyt tosi innostunut ja haluaisi lähetyssaar-

naajaksi. Jumala suokoon, että tyttö saisi 

olla lähetyssaarnaajana vankilassaan. Tiedä 

montako naista siellä on, jotka tarvitsevat 

epätoivoisesti evankeliumia. Jos Marikon an-

netaan opiskella vankilassa ”pakkotyönsä” 

ohella, niin me olemme valmiita lähettämään 

hänelle raamattukoulun materiaalia CD:iden, 

monisteiden ja kirjojen muodossa. Mutta saa-

ko Marikolla olla vankilassa CD-soitin? Ei ai-

nakaan heti.  

  (…) Kävin tässä välissä kirjoit-

tamisen lomassa istumassa tyttöjen keittiössä, 

ja juttelemassa Marikon ja Papintyttären 

kanssa. Kysyin, mitä Mariko pelkää eniten 

vankilaan mennessään. 40% pelon määrästä on 

kuulemma pelkoa siitä, että häntä kiusataan. 

Kahdeksan naista nukkuu samassa huoneessa, 

eikä mitään yksityiselämää ei ole.  

Sitten on vapauden puute: ettei 

moneen vuoteen saa nähdä mitään muuta kuin 

vankilan seinät ja pihan. Sitä paitsi vankilassa 

ei saa jutellakaan vapaasti. Puhua saa vain 

illalla huoneessa ennen nukkumaan menoa noin 

pari tuntia, ja päivällä kävelylenkin aikana.  

Pakkotyö tarkoittaa vankien pu-

kujen ompelua, ja sitä tehdessäkin on oltava 

hiljaa. Siinä onkin vielä yksi pelon aihe, ni-

mittäin että vankilan ompelukoneet ovat ka-

malan isoja. Entä jos niiden kanssa tulee va-

hinko? Talvella ei ole lämmitystä eikä kesällä 

jäähdytystä, mikä sekin tuntuu edeltä käsin 

vaikealta.  

 Kyllä minä ihmettelen näitä Ja-

panin vankilalaitoksen sääntöjä. Miksi ihmiset 

eivät saa puhua keskenään??? Erilaista on 

kuin Suomessa, on totisesti. Ei puhettakaan, 

että joku pääsisi linnasta lomalle edes tuomion 

loppuaikana. Toivotaan nyt, että ensikertalai-

nen Mariko pääsisi vapaaksi neljän vuoden 

kuluttua, kun tuomiosta on vielä kolmasosa 

jäljellä. Ja sitä voisitte myös rukoilla, että 

henkilö, joka tuon pahoinpitelyn teki, tulisi 

tuntoihinsa ja tunnustaisi asian poliisille.  

Toisluokkalaiset saivat todistuk-

sen käteensä viime pyhänä. Kun Mariko nyt 

joutuu vankilaan, on meillä varsinaisia opiske-

lijoita (lukuisten kuunteluoppilaiden lisäksi) 

tiedossa vain yksi henkilö syksyksi. En usko, 

että koulua on koskaan aloitettu pelkästään 

yhden oppilaan voimin. Ja jos me molemmat 

ilmaiset opettajat, Pihkalan Jorma ja minä, 

lähdemme täältä ensi kesänä, se tietää kyllä 

tämän koulun lorun loppua. Rahat eivät riitä 

laitoksen ylläpitoon.  

Raamattukoulu on toiminut 62 

vuotta ja ollut suurena siunauksena kirkkokun-

nallemme. On traagista jos se nyt loppuu, 

koska monet ihmiset haluaisivat yhä opiskella 

Raamattua. Mutta tämä systeemi on liian 

raskassoutuinen. Jotain uutta pitäisi keksiä.  

Minun mielestäni meidän pitäisi kiireellä ruve-

ta suunnittelemaan luterilaista nettiraamattu-

koulua. Rehtori on kuitenkin eläkeiässä eikä 

jaksa harkita uusia ideoita.  

Tässä kaikki tällä kertaa. Hyvää 

kesää teille, rakkaat ystävät.  Mailis  
mailis.janatuinen-at-gmail.com  

osoitteenmuutokset-at-flom.fi tai Kylväjä 

PL 188, 01301 Vantaa. Mahdolliset tuki-

maksut Kylväjän tilille Nooa Säästöpankki 

440500-121296.  


