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”Äidin kasvimaalla, raparperin alla…” Okinawalla 

 

Ystäväkirje 1-13. 29.1.2013 

Viimeinen kirje Japanista… 
 

Ette ole kuulleet minusta mitään pitkään aikaan; 

minä sen sijaan sain teiltä vinon pinon kortteja ja 

muuta joulupostia. Melkein kaikki viestit sisälsi-

vät rohkaisun sanoja, joista kiitos teille, uskolliset 

ystäväni ja esirukoilijani! Vielä tämän armon vuo-

den 2013 saamme toivon mukaan tehdä yhdessä 

Jumalan valtakunnan työtä.  

 Edellisessä kirjeessäni kerroin työ-

kauteni katkaisemisen aiheuttamista reaktioista 

Suomessa ja Japanissa. (Jos joku ei ole tuota kir-

jettä nähnyt, niin se löytyy netistä ilosanomapiirin 

sivuilta.) Tuntuu haikealta, kun aikani tässä rak-

kaassa maassa lipuu vääjäämättä ohi. Tällä hetkel-

lä on kammassa vielä 34 kallisarvoista piikkiä.  

 Haluatteko kuulla, mitkä minun mie-

lestäni ovat Japanin hyvät puolet Suomeen verrat-

tuna? 1) Sää. Se että aurinko paistaa Kobessa 320 

päivää vuodessa. Syksy on pitkä ja lämmin ja tal-

vipäivätkin pääosin kirkkaita. 2) Työ. Evanke-

liumin julistamisessa (ex)buddhalaisille on ihan 

oma hohtonsa, etten sanoisi onnensa. Samoin yli-

päänsä Raamatun opettamisessa ihmisille, joilla 

on vain vähän mahdollisuuksia sitä opiskella. 3) 

Vuoret. Aamulenkki ylös ja alas pitkin vuoren-

rinnettä antaa ihan toisenlaisen äjäyksen kuin kä-

vely tasaisella maalla. 4) Japanilaisten hyvät 

tavat. Miten helppoa onkaan elää maassa, missä 

kaikki ovat kohteliaita toisilleen eikä vandalismia 

esiinny missään muodossa. Mitään ei sotketa eikä 

töhritä. Kobe on kesänsä talvensa täynnä kukkia ja 

niin siisti, että kadulta voisi syödä lauantai-

iltanakin. 5) Sanomalehti. Miten minä jäänkään 

kaipaamaan lehteä, joka on täynnä pitkiä asia-

artikkeleita (mainosten sijaan), eikä kristinuskoa 

pilkata siinä koskaan. Sen sijaan en jää kaipaa-

maan pimeää huonettani. No, kaikki loppuu aika-

naan, armonsa ei milloinkaan, lauletaan virressä. 

 En ole vielä kuullut, miten Kylväjä 

aikoo minua Suomessa käyttää. Vain yksi yhden 

kuukauden matka Mongoliaan on tiedossa syksyk-

si. Itse haluaisin panostaa ilosanomapiirityöhön 

jäljellä olevana aikana. Tulolomallani koetan joka 

tapauksessa kirjoittaa Paavali-kirjan loppuun. Ii-

salmessa tulojuhlani pidetään jo 7.3. klo 18. Ter-

vetuloa mukaan, Iisalmen ystävät!    

 

Mariko-san vankilassa (kaikki nimet muutettuja) 

Monet teistä kyselivät Mariko-sanin kuulumisia 

joulupostissanne. Luen yhden hänen kirjeensä 

kuussa; se monistetaan ja lähetetään hänen ystävil-

leen. Olen saanut sellaisen käsityksen, ettei Mari-

ko-san käy juurikaan vankilan kristillisissä tilai-

suuksissa. (Hän on ehkä loukkaantunut pappiin tai 

johonkuhun muuhun siellä.) Ennen joulua tyttö oli 

kuitenkin osallistunut tilaisuuteen, jossa oli veisat-

tu jouluvirsiä. Sen hän oli kokenut hyvänä hetkenä. 

Raamattuakin hän lukee. Kesän kuumuutta ja tal-

ven kylmyyttä Mariko valittaa jatkuvasti. Silti hän 

on ollut pääasiassa terveenä. Ei flunssan flunssaa 

koko puolentoista vuoden aikana, mitä nyt jotain 

mahavaivoja ja suonenvetoja. 

 Töitä Mariko-san tekee viisi päivää 

viikossa, yhden hän opiskelee ja yksi on vapaata. 

Oikeuksia tippuu hyvän käytöksen perusteella 

pikkuhiljaa. Karkkia tyttö saa nykyään syödä kah-

desti kuussa, mikä on kuulemma tosi ihanaa. Ko-

tiin hän saa soittaa 10 minuuttia kerran kuussa. 

Vanhempiensa käyntejä Mariko-san ihan selvästi 

odottaa. Ei siellä kaukaisessa vankilassa kukaan 

muu ole tainnutkaan käydä pitkään aikaan.  

Viittomakieltä Mariko opiskeli, mut-

ta se osoittautui kinkkisemmäksi jutuksi, kuin hän 

olisi osannut arvata. Alkeiskurssi päättyi, eikä hän 

ilmeisesti jatka sen pitemmälle. Sen sijaan hän on 

aloittanut farmasia-koulutuksen, josta voi hyvässä 

lykyssä saada itselleen jonkinlaiset paperit Jos 

tyttö onnistuu haalimaan itselleen kaikki plussa-

pisteet, hän voi päästä vankilasta kesällä 2015. 

  Mutta kaikkein ihanin uutinen on se, 

että molemmat Marikon vanhemmat ovat aloitta-

neet kastekoulun tammikuussa. Äiti on käynyt 

minun lauantain tunneillani täällä Kobessa har-

vakseltaan. ”Eikö Jumalalla olisi ollut mitään hel-

pompaa tapaa saada tätä perhettä käymään kirkos-
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sa?” huokasi tuo naisparka kerran sydämensä poh-

jasta. Kovaahan se on, kun ainoa lapsi istuu lin-

nassa, mutta ei kai sitä helpompaa konstia sitten 

liene löytynyt...  

 

Jeesuksella on hyvä muisti  

Kristillisellä kirkolla ei mene Japanissa hyvin. 

Kristittyjen määrä ei suinkaan ole kasvamaan, 

vaan vähenemään päin. Olen kuitenkin kuullut 

viime aikoina muutaman tosi riipaisevan todistuk-

sen siitä, miten tärkeä ja korvaamaton tämä pikki-

riikkinen kirkko tässä maassa kuitenkin on. Yhden 

todistuksen siitä kuulin Kawata-sanilta (68v.), 

joka käy tunneillani raamattukoulussa. (Hän antoi 

minulle luvan tämän tarinan julkaisemiseen.)  

 
Okinawalainen kirsikankukka 

 

Kawata-sanin lapsuudenkoti oli kaikkea muuta 

kuin onnellinen. Äiti oli mennyt naimisiin sodan 

kestäessä Manchurian siirtolaisen kanssa, kun maa 

oli Japanin miehittämä. Kun sota sitten hävittiin, 

koettivat japanilaiset tulla vihamielisten kiina-

laisten keskeltä vaikka millä konstilla takaisin 

emämaahan. Siinä vaiheessa ei Kawatan isä huo-

lehtinut vaimonsa ja lapsensa ruuansaannista, vaan 

vain omastaan. Puolisoiden välit tulehtuivat lopul-

lisesti. Kun Kawatat lopulta selvisivät Japanin 

rannikolle, oli vuoden vanha tytär niin pieni ja 

laiha, että sukulaiset pitivät häntä apinana. Ihan 

totta!  

 Rahaa ei Kawatan perheessä sodan 

jälkeen ollut sen enempää kuin rakkauttakaan. 

Kun tyttö oli nelivuotias, pääsi hän mukaan tätinsä 

häihin, jotka jostakin syystä pidettiin Koben ang-

likaanikirkossa. Vuosi oli silloin 1948. ”Koin kir-

kossa jotain sellaista, etten osaa sitä sanoin kuvata. 

Se oli kuin täysin uusi maailma – ja hyvä maailma 

kaiken sen pahan jälkeen, mitä olin lyhyen elämä-

ni aikana kokenut”, kertoi Kawata-san.  

 

Kuinka ollakaan, joulun alla samaisena vuonna 

kulki Kawatojen kodin ohi pieni bändi, joka kut-

sui lapsia toiseen kirkkoon lasten joulujuhlaan. 

Nelivuotias pikkutyttö seurasi perässä ja löysi tien 

lähimpään kirkkoon. Siitä tuli hänen pelastuksensa. 

Kirkossa hän sai osakseen sitä rakkautta, jota vail-

le hän oli kotonaan jäänyt. Tyttö kulki kaikissa 

mahdollisissa lasten ja nuorten tilaisuuksissa ja 

myöhemmin myös jumalanpalveluksissa, ja lukio-

ikäisenä hänet kastettiin.  

 Kawata-san meni naimisiin ja sai 

kaksi lasta, mutta siitä en nyt kerro teille enempää. 

Sen sijaan kerron, mitä hänelle tapahtui viime 

syksynä. Yhden oppituntini jälkeen Kawata-san 

nimittäin ilmoitti, ettei hän voi tulla tunneilleni 

vähään aikaan. Hänen 87-vuotias tätinsä makaa 

kotonaan syöpään kuolemaisillaan – juuri se täti, 

jonka häissä hän oli ollut nelivuotiaana. 

 ”Nyt sinulla on mahdollisuus kertoa 

tädillesi Jeesuksesta”, kehotti Papinrouva, toinen 

oppilaani. ”Mitä ihmettä minä osaan kuolevalle 

ihmiselle sanoa?” hätäili Kawata-san. ”Aloita ky-

symällä, tahtooko tätisi päästä taivaaseen. Jos hän 

vastaa myöntävästi, niin selitä hänelle yksinkertai-

sesti taivaan tie. Ota vaikka jokin lasten kuvakirja 

mukaasi”, neuvoin minä.  

 Muutaman päivän kuluttua Kawata-

sanilta tuli riemullinen sähköposti, joka sai kyyne-

let nousemaan silmiini: täti oli yllättäen tunnusta-

nut, että hänet oli kastettu tuossa samaisessa ang-

likaanikirkossa 17-vuotiaana, seitsemän vuosi-

kymmentä aikaisemmin. Sisarentytär ei ollut tien-

nyt koko asiasta yhtään mitään.  

Kaikki oli alkanut siitä, kun Kobessa 

tapahtui hirveä ”vuori-tsunami” kesällä 1938. 

Kawata-sanin äidin ja tädin lapsuudenkoti jäi mu-

tavyöryn alle, ja heidän vanhempansa ja pikkusis-

konsa kuolivat. Lapsia jäi jäljelle kuusi. Isosisko 

otti nuorimman henkiin jääneen sisarensa (siis 

tämän nyt kuolemaisillaan olevan tädin) mukaansa 

anglikaanikirkkoon, jossa heidät kastettiin vuoden 

kuluttua mutavyörystä. Täti ehti olla seurakunnan 

toiminnassa mukana kymmenen vuotta, ennen 

kuin hän otti ja meni naimisiin buddhalaisen mie-

hen kanssa. Kirkossa käyminen loppui siihen – 

kuudeksi vuosikymmeneksi!  

 Kawata-san riemastui suuresti kuul-

lessaan, että täti oli kastettu, ja alkoi lohduttaa 

häntä evankeliumilla. Ja niinhän siinä sitten kävi, 

että tuo vanha nainen sai rauhan sielulleen ja kuoli 

kolme viikkoa myöhemmin Japanin virsikirjan 

tunnetuinta virttä tapaillen: ”Itsukushimi fukaki, 

tomo naru Yesu yo.” Millainen ystävä minulla 

onkaan Jeesuksessa, joka on kantanut kaikki syn-

tini ja suruni! 
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Vuoritsunami vyöryy Kobeen v.1938 

 

Me itkimme koko luokka, kun Kawata-san tätinsä 

kuolemaa meille myöhemmin selosti. Ja miten 

suuri lohdutus tähän kertomukseen sisältyykään 

maasta pois lähtevän lähetin kannalta. Eivät tien-

neet Kawatan tädin pyhäkoulunopettaja, nuorten 

piirin vetäjä ja hänet kastanut pappi, että kylvetty 

sana kantaisi sadon vielä kuuden pitkän vuosi-

kymmen kuluttuakin. Varmaan he kaikki surivat 

sitä, että nuori nainen jäi pois kirkosta naimisiin 

mentyään.  

 
Tällainenkin kuva löytyi jäämistöstä: täti harjoitte-

lemassa kirkon nuorten kuorossa joskus 40-luvulla.  

 

Mutta Jeesus ei unohtanut liittoa, jonka hän oli 

kasteessa Kawata-sanin tädin kanssa solminut. 

Hän lähetti kristityn sisarentyttären tämän sairas-

vuoteen viereen viime tipassa. Ja niin etsi Hyvä 

Paimen kadonneen lampaansa uudelleen ja sai 

kantaa hänet harteillaan taivaan kotiin.  

 Enhän minäkään tiedä, moneenko 

sydämeen olen saanut Jumalan sanan siementä 

kylvää, ja monessako sydämessä se vielä kasvaa 

hedelmää iankaikkiseen elämään. Viime syksynä 

kävi luonani lasten englanninkerhon jäsen Taka-

okasta, 20 vuoden takaa. Miten tuon nuoren nai-

sen silmät loistivatkaan, kun hän sai vielä kerran 

minut tavata ja jutella kanssani. Eilen sain Thai-

maasta sähköpostin. Siinä japanilainen lähetys-

työntekijä, minun entisiä poikiani KGK:stä (kris-

tillisestä opiskelijajärjestöstä), kertoi, miten hän 

oppi muinoin uskomaan evankeliumiin ja erotta-

maan lain ja evankeliumin toisistaan minun ope-

tukseni kautta.  

 Näin Jeesus koettaa lohduttaa minua 

Japanista lähtiessäni ja vakuuttaa, ettei vaivannä-

köni tässä maassa ole ollut turhaa.  

 

Okinawa 

Viime viikolla pääsin työmatkalle Okinawalle 

ensimmäistä kertaa elämässäni. Tuo saarihan si-

jaitsee parituhatta kilometriä Kobesta etelään ja 

kuuluu subtrooppiseen vyöhykkeeseen. Sain kul-

kea merenrannalla simpukoita keräämässä ja vuo-

rilla ihailemassa ihmeellisiä puita ja kasveja. Mi-

ten se kaikki olikaan eksoottista ja rentouttavaa! 

Pidin puheen ja raamattupiirin Okinawan opiskeli-

jaillassa. Paikalla oli vain viisi tyttöä, mutta meillä 

oli todella hyvä ja siunattu ilta. 

 Minua oli pyydetty myös pitämään 

raamattupiiri ihan pystymetsästä tulleille johtaja-

tason miehille. Valitsin tekstikseni rikkaan nuoru-

kaisen. Mitä olivat ne käskyt, jotka tekstin mies 

luuli täyttäneensä alusta loppuun? Mitä mieheltä 

vielä puuttui? Mikä voisi tarkoittaa ”aarre taivaas-

sa”? Tällaisista asioista herrat johtajat keskusteli-

vat vilkkaasti. Kaksi heistä tuli ihan selvästi sy-

dämessään Jumalan sanan koskettamiksi.  

 Toinen noista kahdesta (X) kertoi 

käyneensä hänkin alle kouluikäisenä kirkossa yhden 

ainoan kerran. Silloin sattui olemaan hänen synty-

mäpäivänsä, ja niinpä hänelle laulettiin laulu. Kirk-

ko oli pojan mielestä ihan erilainen paikka kuin 

kaikki maailman muut paikat. Kristittyjen kasvot 

jollakin tavalla suorastaan loistivat valoa. X ei voi-

nut koskaan unohtaa tuota kokemusta.  

 Yläasteelaisena X saattoi jutella kave-

rinsa kanssa yökaudet uskonnosta ja jumalasta: on-

ko olemassa jokin korkeampi olento vai eikö ole. 

Kukaan ei osannut antaa vastausta nuorelle pojalle. 

Sitten X:n ovelle ilmestyi ihmisiä, jotka väittivät 

olevansa kristittyjä (ilmeisesti Jehovan todistajia). 

Heidän opetuksensa oli täynnä käskyjä ja kieltoja – 

eikä heillä ollut kasvoillaan sitä valoa, minkä X oli 

lapsena kirkon ihmisten kasvoilla nähnyt.  

 Kaikki nämä vuodet X oli ajatellut, 

että kristinusko on liian vaikea uskonto tavalliselle 

ihmiselle. Se vaatii liian suurta pyhyyttä. Kunnes 

hän sitten tapasi erään kristityn firmanjohtajan, joka 

osoittautuikin yllättäen ihan tavalliseksi pulliaisek-

si. ”Onko sinut todella kastettu?” oli X ihmetellyt 

suuren ääneen. Kristitty pomo oli antanut X:lle 

Raamatun ja kutsunut hänet raamattupiiriin. Ystä-

väni siellä kotimaassa, mitä jos rukoilisitte 
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okinawalaisen herra X:n puolesta. Hän on nyt sen 

tarpeessa.  

 Olen siis saanut viime aikoina kuulla 

kahdesta suusta, mitä yksi ainoa kirkossa käynti voi 

saada aikaan pienen lapsen sydämessä!  

 

Japanilainen opettaja Ulan Udessa 

Vielä yksi ilonaihe ja rukousvastaus: Ulan Uden 

burjaattiyliopistossa lähellä Baikalin järveä on nyt 

kristitty japanilainen opettaja, ystäväni Keiko–san. 

Tämä on ollut meikäläisen haave ja rukousaihe jo 

kymmenen pitkää vuotta – aina siitä lähtien, kun 

kävin itse tuossa yliopistossa pitämässä muutaman 

japanin tunnin. Silloin tajusin, mitä kaikkea hyvää 

yksi kristitty japanilainen opettaja voisi tuossa 

yliopistossa tehdä. Rukoilkaa Keiko-saninkin puo-

lesta.  

 

Teologinen pohdinta jatkuu  

Löysin tietokoneeni uumenista artikkelin, jonka 

olen kirjoittanut Thaimaan tsunamin jälkeen v. 

2005 Elämään –lehteen silloisen päätoimittajan 

pyynnöstä. Tuosta jutusta käy ilmi se, mitä minä 

tästä aiheesta TODELLA opetan. Artikkeli löytyy 

nettisivuiltani otsikolla Mitä Raamattu opettaa 

tsunamista.  

Sen lisäksi siellä on pieni raamatun-

selitys Onko Jumala ”pahantekijä”. Eräs kristil-

linen lehti pyysi minulta sananselitystä Kuningas-

ten kirjan tekstiin, mutta hyllyttikin sitten selityk-

seni ”teologisista syistä”. Lukekaapa nämä jutut ja 

katsokaa, oletteko kanssani samaa vai eri mieltä.  

 

Kammassa enää 34 piikkiä  

Kaikenlaista mukavaa minulle on siis tapahtunut 

näinä viimeisinä kuukausina ja viikkoina Japanis-

sa. Oppilaani ja ystäväni vaivaavat päätään, että 

miten he vain voisivat minua parhaiten ilahduttaa. 

He kehuvat minua joka käänteessä, järjestävät 

minulle lähtöjuhlia ja lähtöaterioita ja kantavat 

lahjoja selkä vääränä.  

On haikeaa jättää tämä rakas maa, 

johon Herra minut kutsui kokonaista 37 vuotta 

sitten. Mutta toisaalta on hyvä lähteä pois silloin, 

kun tietää vielä olevansa niin sanoaksemme suosi-

onsa huipulla. Ikävämpi olisi lähteä, jos tietäisi 

kaikkien jo sitä toivovan ja odottavan.  

 Rukoilettehan vielä jäljellä olevin 

tuntien ja tilaisuuksien ja etenkin lyhytkurssin 

puolesta (25-26.2). Siellä opetan ikään kuin testa-

menttinani mielekästä raamatunlukutapaa.  

 

 

 

 

Muutama infoasia:  

Vieläkö on sellaisia ystäväkirjeen lukijoita, joille 

saisi lähettää kirjeen sähköpostissa paperikirjeen 

sijasta? Ilmoittakaa asiasta minulle pliis. 

Suomeen palattuani minun pitää teh-

dä vuokralaisteni jäljiltä huushollissani Matinky-

lässä remontti: uudet tapetit ja lattian laminointi. 

Olisiko kirjeeni lukijoiden joukossa ketään, joka 

pystyisi minua tässä hommassa auttamaan?  

Toinen juttu, johon tarvitsisin apua, 

ovat ilosanomasivut. Kaksi kiireistä miestä toi-

mittaa nyt noita sivuja, mutta niilläkin pitäisi kuu-

lemma tehdä yhtä ja toista ”remonttia”. Jos kirjet-

täni lukee joku, jolla on tällaisia taitoja, niin etkö 

liittyisi tiimiin? Voisit olla levittämässä Jumalan 

sanaa tosi moneen maahan! 

 Minulle tulee vähän väliä pyyntöjä, 

että josko liittyisin Facebookissa sen ja sen ystä-

väksi tai siihen ja siihen piiriin ja ryhmään. Olen 

kuitenkin päättänyt, etten liity Facebookiin enkä 

mihinkään muuhunkaan nettiryhmään (paitsi ilo-

sanomapiirin osalta). En jaksa istua näyttöpäätteen 

edessä yhtään enempää kuin on pakko. Haluan 

käyttää aikani muihin asioihin.  

Tämä oli suuri ja ratkaiseva päätös, 

jolla on varmaan kauaskantoiset seuraukset elä-

mässäni. Mutta näin olen nyt kuitenkin päättänyt 

loppuelämäni elää. Toivon, että ymmärrätte ja 

pidätte minuun yhteyttä ennenvanhaisilla konsteil-

la.  

Seuraava kirje tulee siis Suomesta, 

jos Herra suo. 

Mailis  
 

Mailis Janatuinen  

Sepetlahdentie 2-4 D 33, 02230 Espoo  

puh.050-500 1320  

www.ilosanomapiiri.fi  

mailis(at)ilosanomapiiri.fi  

Mahdolliset tukimaksut Kylväjän tilille Nooa 

Säästöpankki 440500-121296. 

 
Okinawa on kokonaan korallista tehty…  

http://www.ilosanomapiiri.fi/
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