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Rukouskirje 3-84  

Amagasaki 12.4.84  

 

Keväinen tervehdys! 
 

Kevät keikkuen tulevi - vaikka monet japanilaiset ehtivät tänä talvena jo heittää toivon lämpimistä päivistä. 

Lunta satoi ja satoi hamaan huhtikuun alkuun asti, ja pakkasyö seurasi toistaan. Kukaan ei muista vielä kos-

kaan eläneensä tällaista talvea. Nyt kukkivat kirsikat ja magnoliat - nyt vasta! 

Arvatkaapa mitä ajattelen aina aamiaista syödessäni: ”Enää neljä tuntia postintuloon!” Kiitos 

sinulle, jonka ansiosta minun ei jonain päivänä ole tarvinnut avata postilaatikkoa tyhjän tähden. Erityiskiitos 

teille, jotka olette jaksaneet valmistaa ääninauhan. Kopioin nyt päiväkirjastani muutamia virstanpylväitä 

uudelta työsaraltani.  

 

Ensimmäinen neuvottelu uusien työtoverien kanssa ( helmikuu ) 

Menin norjalaisen opiskelijatyöntekijän kanssa Katayamoille Itamin kaupunkiin, joka sijaitsee ihan Ama-

gasakin vieressä. Katayama-san (nimet muutettu) on opiskelijasihteeri ja samalla Itamin seurakunnan pappi, 

ikä 35 vuotta, vaimo ja neljä lasta. Jännitti kovasti, vaikka tunsin kyllä perheen entuudestaan. 

Huomasin jo ensimmäisen kymmenen minuutin kuluessa, että KGK:ssa (Kirisuto Gakusei Kai 

= Kristillinen opiskelijayhdistys ) ei olla yhtä kohteliaita kuin Tamashiman seurakunnassa. Huumori kukkii 

ja vitsit lentävät niin kuin kotimaisessa opiskelijatyössä ikään. Kollegojen kesken ei kumarrella juuri ollen-

kaan, eikä myöskään teititellä. Muut opiskelijatyöntekijät ilmoittivat heti paikalla kutsuvansa minua vain 

Mailis-saniksi - Janatuinen on heidän mielestään liian pitkä nimi. Onko tämä sama Japanikaan missä vii-

meksi elin ja vaikutin? 

Katayama-san kertoi, että Japanissa on 2-3 miljoonaa opiskelijaa noin tuhannessa yliopistossa 

ja collegessa. KGK:lla on toimintaa niistä 250:ssä. Meidän vastuullamme täällä Länsi-Japanissa on n. 200 

oppilaitosta, joista vasta 60:ssä kokoontuu raamattu- tai rukouspiiri. Opiskelijatyöntekijöitä KGK:lla on pa-

rikymmentä, josta viisi Länsi-Japanissa. Ulkomaalaisia opiskelijasihteereitä on vain neljä. KGK on tunnus-

tustenvälinen järjestö, joka kuuluu IFES:iin, kansainväliseen evankelikaaliseen opiskelijajärjestöön, johon 

Suomen OPKO:kin kuuluu (Siis Opiskelija- ja koululaislähetys). Luterilaisia opiskelijasihteereitä KGK:ssa 

on vain yksi Katayaman ja minun lisäksi.  

 

Ensimmäinen opiskelijailta ( helmikuu ) 

Täkäläinen opiskelijailta muistuttaa jonkun verran meikäläistä rukouspiiriä. Ensin on lauluja ja puolen tun-

nin puhe. Sitten jakaannutaan ryhmiin rukoilemaan. Nyt on tenttiaika menossa, joten paikalle erään Koben 

kirkon kellariin ilmestyi vain viitisentoista nuorta. Hämmästyksekseni huomasin, ettei tunnelma juurikaan 

eronnut kotimaisen opiskelijapiirin tunnelmasta; nuoret ihmiset kun ovat kaikkialla maailmassa samanlaisia. 
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Puheen sorina täytti ilman, nauru kaikui, muodollisuuksista viis veisattiin. Vielä kerran: onko tämä sama 

Japanikaan kuin Tamashimassa?  

 

Ensimmäinen komitea ( helmikuu ) 

Komitean kokous täkäläisessä Opiskelijalähetyksessä saattaa kestää vuorokauden. Tarkoitus ei näet ole vain 

suunnitella ohjelmaa, päättää puhujista, ja jakaa tehtävät. Tarkoitus on luoda tiimi, joka pystyy tekemään 

yhteistyötä.  

Suunnittelimme koulutuskurssia myöhään yöhön ja nukuimmekin kokouspaikallamme eli Ita-

min kirkolla, naiset yläkerrassa, miehet kirkkosalissa. Mukana oli myös IFES:in Itä-Aasian työn pääsihteeri 

Ootama, jonka olen tavannut vain kerran aikaisemmin, vuosia sitten. Nyt mies teki minuun syvän vaikutuk-

sen. Ootama-san tuntuu olevan syvällinen ihminen ja viisas teologi. ”Toivon, että tämän koulutuskurssin 

aikana saisimme opiskelijat turvautumaan ennen kaikkea evankeliumiin ”, hän sanoi pohtiessamme tulevan 

kurssin päämääriä.  

 

Seniorien (entisten KGK-läisten) leiri  

Yövyimme osakalaisessa hotellissa. Illalla jatkui ohjelma niin myöhään, että jopa työtoverini Katayama 

nuupahti kesken kaiken, niin tottunut valvomaan kuin hän onkin. Nuorien työssäkäyvien seniorien puheista 

minulle valkeni, miten kiireistä ja stressaavaa on japanilaisen kristityn elämä. Vapaa-aikaa ei ole yhtään eikä 

koskaan, sillä ainoa vapaapäivä sunnuntai kuluu kirkolla aamusta iltaan. Omassa seurakunnassa on käytävä 

joka pyhä; siispä matkoillekin on vaikea lähteä.  

Vähäistä se on joskus tämä kristityn vapaus.  

 

Ensimmäinen KGK:n hallituksen kokous (helmikuu)  

KGK:n pikkiriikkisessä toimistossa Osakassa istui kymmenkunta poikaa, pari tyttöä, Katayama-san ja minä. 

Tytöt hoitivat tarjoilun ja tiskauksen. Pojat hoitivat puhumispuolen. Minä en tehnyt kumpaakaan. Toimiston 

ainoassa huoneessa ( 5 x 6 m) vallitsi välistä aikamoinen mekkala, sillä yhdessä nurkassa kiehui teevesi, 

kahdella puolella jyskytti monistuskone ja kaiken kukkuraksi puhelin soi yhtenään. Yritä siinä sitten saada 

kaikenlaisesta japaninkielestä selvää  

Kiotolaiset, osakalaiset ja kobelaiset hallituksen jäsenet kertovat ensin oman toimintansa su-

run- ja ilonaiheita. Etenkin edellisiä tuntuu olevan runsaasti: vaikeita ihmissuhteita, kritiikkiä opiskelijalähe-

tystä kohtaan, vähän uskoontuloja, vähän todistusta Kristuksesta. Niinpä niin - minusta tuntuu kuin olisi 

kuullut tuollaisia juttuja ennenkin.  

”Olen viime aikoina ajatellut sitä, mitä meille eri tilaisuuksissa opetetaan”, huomautti muuan 

kiotolainen opiskelijapoika. ”Kaikki puhuvat vain todistamisesta, todistamisesta ja vielä kerran todistamises-

ta. Onhan se tietysti tärkeä asia, mutta olen vain miettinyt, eikö meillä täällä KGK:ssa pelastuksen pitäisi 

olla kaikkein keskeisimmällä paikalla?”  

Katsopas poikaa!  

 

 

Ensimmäinen leiri (maaliskuu)  

Mukana oli 70 opiskelijaa. Leiri pidettiin erittäin buddhalaisessa pikkukaupungissa Biwako-järven takana. 

Oli tarkoitus harjoitella evankelioimista, ja niinpä järjestimme yhdessä kaupungin kristillisen kirkon kanssa 

kolme kokousta: yhden lapsille, yhden nuorille ja yhden aikuisille.  

Ja työtähän piisasi. Herätys joka aamu kello kuusi, paitsi sinä aamuna kun mentiin koulujen 

oville kutsulappuja jakamaan, jolloin herätys tapahtui kello puoli kuusi. Juoksin sitä ennen aamulenkin pilk-

kopimeällä lumisella tiellä vuorten välissä. Lunta satoi lautasenkokoisina hiutaleina vielä silloinkin, kun me 

hytisimme kesäkengissämme koulun portilla. Voi, miten kylmissämme olimmekaan kahden tunnin värjötte-

lyn jälkeen! ”Tätä se evankeliumin levittäminen on”, huomautin opiskelijoille.  

Sen lisäksi jaettiin kutsulappuja ovelta ovelle. Tulos oli seuraava: lastenkokoukseen tuli 36 las-

ta (joista neljä seuraavana pyhänä pyhäkouluun), nuorten kokoukseen kaksitoista ja aikuisten kokoukseen 

viisi ihan uutta ja parikymmentä entistä kirkossa kävijää. Opiskelijat olivat liikuttavan iloisia ja innoissaan 
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hyvästä tuloksesta. En voinut muuta kuin ihailla, miten täydellisen hyvin japanilainen ryhmä osaa suunnitel-

la ja toteuttaa sen, mihin se ryhtyy.  

Mutta voi, miten väsynyt minä olinkaan palatessani viikonlopuksi kotiin. Leireillä eivät opis-

kelijasihteerit nuku omissa huoneissaan, vaan remmissä ollaan 24 tuntia vuorokaudessa. Ohjelma alkaa aa-

mukuudelta ja loppuu iltakymmeneltä. En tiedä, miten japanilaiset jaksavat, mutta minä ainakin olin ihan 

poikki. Rupesi jo tuntumaan, että ehkä opiskelijasihteerin virka tässä maassa onkin minulle liikaa. Ainoa, 

mikä lohdutti, oli erään osakalaisen pojan vakava huomautus erotessamme: ”Se, mitä kerroit omista vai-

keuksistasi uskonelämän alueella, auttoi minua itseäni paljon.”  

 

Koulutuskurssi (leiriä seuraavalla viikolla) 

Adogawan leirikeskus Biwako-järven rannalla toimii yleensä vain kesäisin, joten lunta ja kylmyyttä varten 

se ei totisesti ole varustautunut. Öljykamiinoita löytyi talosta vain vaivaiset kolme kappaletta. Nukuimme 

jalat lämpöpöydän sisällä. Päivisin pidimme kokousta tyttöjen makuuhuoneessa riisinolkilattialla polvil-

lamme istuen. Viisi päivää - voi polviparkani!  

Kuuntelin hiljaisuutta ihan ihmeissäni. Aaltojen ääni, lintujen ääni, tuulen humina puissa - ne 

tuntuivat vain syventävän meitä ympäröivää äänettömyyttä. En osannut antaa hiljaisuudelle sille kuuluvaa 

arvoa, ennen kuin muutin Amagasakiin.  

Koulutuskurssi oli hirveän hyvä. Rakennuin siellä varmasti yhtä paljon kuin opiskelijatkin 

kuunnellessani Ootama-sanin puheita ja raamattutunteja. Ne olivat niin lohdullisia, niin täynnä evankeliumia, 

niin rauhallisesti ja helppotajuisesti esitettyjä, etten muista sellaista monesti kuulleeni tässä maassa. On suuri 

onni Itä-Aasian opiskelijatyölle saada omistaa tuollainen pääsihteeri  

Meillä oli lähimmän työtoverini pastori Katayaman kanssa ensimmäinen välienselvittelykin 

koulutuskurssilla. Luulin, että Katayama oli minuun ihan hermostunut, kun en saanut tutustuneeksi opiskeli-

joihin siinä määrin kuin hän ehkä olisi toivonut. Mutta kun keskustelimme asiasta, kävikin ilmi, että työtove-

rini ymmärsi minua hirveän hyvin. Hän sanoi toivovansa, että puhuisin aina suuni puhtaaksi, jos jokin asia 

painaa mieltäni. Ihmettelin, että japanilaisen kanssa voi keskustella niin avoimesti. Yhteentörmäyksiä tulee 

varmasti lisää - me olemme kuitenkin hyvin voimakastahtoisia ja helposti hermostuvia ihmisiä molemmat. 

Rukoilettehan tämän asian puolesta.  

 

Ensimmäinen sihteerikokous (huhtikuu) 

Lukukausi vaihtuu Japanissa huhtikuussa, ja sitä ennen on kouluissa kuukauden loma. Siksipä tämä kuukau-

si ahdetaankin täyteen kaikenlaisia kursseja, joista viimeinen tänä vuonna oli sihteerikokous. Meitä oli 20 

opiskelijatyöntekijää, jotka kokoonnuimme Tokion lähelle neljäksi päiväksi. Minut otettiin hyvin sydämelli-

sesti vastaan tähän työyhteisöön, mutta silti tunsin olevani vastatullein, ulkomaalaisin, tietämättömin, taita-

mattomin ja eniten möhläyksiä tekevä koko joukosta. En ymmärtänyt läheskään kaikkea, mitä sihteerikoko-

uksessa puhuttiin, osittain kielen, osittain tuntemattoman asian vuoksi.  

Minulta puuttuu muutamia ominaisuuksia, jotka olisivat välttämättömiä täkäläisessä opiskelija-

työssä, ennen kaikkea kyky sulautua ryhmään sieluineni ruumiineni niin kuin japanilaiset tekevät.  

Niin, nyt olen siis kertonut teille kaikesta muusta paitsi siitä varsinaisesta työstä, jota tulen näiden virallisten 

kokousten ohella tekemään: yliopistojen raamattupiireistä. Ne eivät ole alkaneet vielä, vaan pyörähtävät 

käyntiin vasta ensi viikolla.  

Joka aamu rukoilen näin: ”Jeesus, anna minun saada kertoa jollekulle edes sanalla tai parilla 

sinusta ja sinun rakkaudestasi tänä päivänä.” Ja hyvin usein siihen rukoukseen on vastattukin. Pitkiä puheita 

en ole pitänyt, mutta sanan tai pari olen saanut usein keskustelun sekaan heittää. Kiitos että te rukoilette tätä 

samaa asiaa yhdessä minun kanssani.  

 

love  Mailis  

 

P.S. Minut on valittu kielikoulun hallitukseen, suomalaisen koulun tilintarkastajaksi ja Kylväjän 

kon ”esimieheksi”.  

Sama.   

 


