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Työtoverini Katayama-san pyhäkoululaisten kanssa 

Rukouskirje 8-84  

Amagasaki 19.11. —84  

 

Ystävät, 
 

kiitos teille menneen vuoden yhteistyöstä! Kiitos, että tahdotte olla mukana Japanin-lähetyksessä ja jaksatte 

myös sietää tätä monella tavoin puutteellista Japanin-lähettiä. Erityiskiitos lähetysrenkaan sihteereille, jotka 

kahdestaan hoitavat koko valtavan postitushomman. Kun muistatte minua, niin muistakaa myös heitä. Ru-

koilkaa, että a löytyisi vielä kolmas postittaja jakamaan suurta työmäärää.  

Tähän mennessä olen kertonut teille yhtä ja toista japanilaisista opiskelijoista, mutta tällä ker-

taa esittelenkin työtoverini opiskelijasihteerit. 

 

OOTAMA-SAN (nimet keksittyjä) 

Ootama-san (noin 40 v.) on IFES:in (Kansainvälisen kristillisen opiskelijajärjestön) Itä-Aasian pääsihteeri. 

Hänen työkenttänsä ulottuu Japanista Singaporeen, Malesiaan, Etelä-Koreaan, Thaimaahan, Hongkongiin, 

Filippiineille ja Taiwaniin.  

Muistan hämärästi sen päivän viisi vuotta sitten, kun tapasin Ootama-sanin ensimmäisen ker-

ran. Kävin kielikoulun viimeisten kuukausien aikana pitämässä englanninkerhoa Katayamoilla Itamissa, ja 

sinne me sitten satuimme tulemaan samaan aikaan. En muista, mitä puhuimme, mutta sen muistan, ettei ja-

panintaitoni tahtonut riittää korkeatasoiseen keskusteluumme. Tämän tapaamisen perusteella oli Ootama-san 

kirjoittanut norjalaiselle kentän johdolle kirjeen ja pyytänyt saada minut opiskelijatyöhön. 

Näemme Itä-Aasian pääsihteeriä vain harvoin täällä Osakan seuduilla. Yhdelle yhteiselle leiril-

le olen tänä vuonna saanut osallistua, ja se kyllä olikin sitten leirien leiri. Täytyy sanoa, että Ootama-san on 

todellinen teologi Lutherin määritelmän mukaan, vaikka ei olekaan luterilainen. Lutherhan sanoi, että se on 

todellinen teologian tohtori, joka osaa erottaa lain ja evankeliumin toisistaan. IFES:in lehdessä oli taannoin 

Ootama-sanin esittely. Käännän sen tähän kiertokirjeeseen hieman lyhennettynä:  
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”Olen varttunut hyvin hurskaassa buddhalaisessa perheessä. Kasvuiässä etsin jotain, mikä voisi 

antaa vastauksen turhautumiseeni. En näet tiennyt, miksi elän tai miksi en pysty olemaan sellainen ihminen 

kuin tahtoisin. En osannut uneksiakaan, että jokin uskonto voisi vastata näihin kysymyksiin. Olin siinä suh-

teessa tyypillinen japanilainen teini-ikäinen. Luulin, että opiskelu, viisauden etsiminen, päättäväisyys, kuri ja 

tahdonvoima voisivat muuttaa minut.  

Mutta turhautumiseni vain kasvoi. Näihin aikoihin jotkut ystäväni houkuttelivat minut lukiossa 

toimivan Koululaislähetyksen tilaisuuteen. Minulla oli voimakkaita ennakkoluuloja kristinuskoa vastaan, 

mutta toisaalta se kuitenkin veti minua puoleensa. Kävin jatkuvasti koululaisten kokouksissa, vaikka en 

osannutkaan selittää itselleni syytä siihen. Luin myös Raamattua. Kuuden kuukauden kuluttua minusta tuli 

kristitty.”  

 

Taisteluja  

Ootama-san jatkaa: ”Huomasin pian joutuneeni keskelle suuria ongelmia. En voinut osallistua enää buddha-

laisiin palvontamenoihin, mikä oli sitäkin vaikeampaa, koska olen perheen vanhin poika. Muistan miten 

äitini itki monta kertaa: ’Kun kuolen, poltatko sinä suistutusta. kotialttarilla?’ Japanin buddhalaisuus näet 

opettaa, että ihmisen kuoleman jälkeinen onni on riippuvainen jälkipolvien osoittamasta palvonnasta. Jos he 

eivät huolehdi siitä, niin vainaja joutuu kärsimään suuria tuskia ’tuonelassa’. Oli piinallista kieltäytyä äidin 

pyynnöstä.  

Muistan miten isäni raivostui, kun en totellut häntä ja vienyt nuorempia sisaruksiani shinto-

temppeliin. Isoäidin hautajaisissa jouduin kaikkien sukulaisten edessä kieltäytymään suitsukkeen polttami-

sesta. Sain osakseni ankaraa arvostelua. Ja kuitenkin painostuksella oli hyväkin puolensa: se pakotti minut 

päättämään, haluanko todella seurata Kristusta. Keskitietä ei ollut. Samaten jouduin etsimään vastauksia 

moniin kysymyksiin, joita koulutoverini esittivät.”  

Huhu kertoo, että antautuessaan kristilliseen työhön Ootama-san joutui luopumaan vanhimman 

pojan asemastaan ynnä perinnöstään, joka ei ollut ihan pienikään. 

 

Unelman loppu ja uusi unelma  

”Opiskelin Tokion Keio Yliopistossa insinööriksi. Siellä tutustuin KGK:n raamattupiiriin. Siihen asti minul-

la oli ollut hyvin kapea näkökulma, ja olin ajatellut että kaikki muut kirkkokunnat ovat väärässä paitsi omani. 

Mutta KGK:ssa tutustuin muidenkin tunnustuskuntien kristittyihin, joiden kanssa todistimme yhdessä Kris-

tuksesta. Myös lähetysnäkyni alkoi kasvaa. Erityisesti minua kiinnostivat islamilaiset maat.  

Seuraavaksi minulle avautui mahdollisuus mennä Turk-kiin vaihto-oppilaaksi. Oli hienoa saa-

da tutustua maan kristilliseen tilanteeseen. Olin jopa halukas jäämään sinne pitemmäksi aikaa evankelioi-

mistyöhön, vaikka valmistumiseni viivästyisikin. Tulin kuitenkin huomaamaan tehtävän vaikeuden. Tapasin 

Turkissa hyvin harvoja kristittyjä ja tajusin, etten ollut valmis työhön siellä. Niinpä palasin Japaniin särky-

neen unelmani kanssa.”  

Seuraavaksi Ootama-san kertoo, miten hänestä tuli valmistuttuaan KGK:n opiskelijasihteeri 

kahdeksi vuodeksi, minkä jälkeen hän opiskeli kolme vuotta teologiaa Singaporessa. Kun hän palasi Japa-

niin, häntä pyydettiin yllättäen KGK:n pääsihteeriksi. Ootama-san suostui, vaikkakin epäröiden, ja toimi 

tässä tehtävässä pitkän aikaa. Vuonna 1978 hänestä tuli Itä-Aasian pääsihteeri. Ootama-san lopettaa artikke-

linsa uusiin unelmiin:  

”Unelmani on, että tulevina vuosina saisimme nähdä Itä-Aasiassa yhteyden ja lähetysnäyn 

kasvavan. Toivon, että eri maiden opiskelijasihteerit ystävystyisivät keskenään. Haaveilen yhteisistä koko-

uksista ja konsultaatioista opiskelijalähetyksistämme valmistuneiden senioreiden kesken. Odotan sitä päivää 

kun seniorit vaikuttavat evankelisina pastoreina, luennoitsijoina, professoreina ja opiskelijatyöntekijöinä 

omissa maissaan.  

Toivon, että jotkut entisistä opiskelijoistamme lähtevät teltantekijöinä ulkomaille, erityisesti 

sosialistisiin maihin. Odotan sitä päivää, kun opiskelijatyö Itä-Aasiassa on itsekannattavaa ja avustaa opiske-

lijalähetyksiä muualla maailmassa.” 

 Tähän asti siis Ootama-san. Olen todella iloinen, että meillä Itä-Aasiassa on sellainen pääsih-

teeri, jota voin sydämestäni kunnioittaa.  
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KATAYAMA-SAN 

Täällä Osakan seudulla meitä opiskelijasihteereitä on neljä (koko maassa yhteensä 20, joista 4 ulkomaalais-

ta). “Pomonamme” toimii Katayama-san, joka on myös minun nykyisen seurakuntani Itamin pappi. Hän on 

36-vuotias, neljän lapsen isä. Luonteeltaan Katayama-san on voimakas, äkkipikainen ja mielialansa ulospäin 

näyttävä, mikä ei ole kovin tavallista Japanissa. Kun nyt tiimissämme sattuu tällä hetkellä olemaan toinenkin 

äkkipikainen ja tunteensa näyttävä henkilö - arvatkaa kuka - niin yhteentörmäykset ovat väistämättömiä.  

 

Tilannetta helpottaa neljä asiaa:   

1. Katayama-san kävi Suomessa vuonna 1979 kolmen päivän pikavisiitillä, jolloin minä toimin 

hänen oppaanaan. Silloin hän tutustui OPKO:oon ja Kylväjään. Nyt kollegani tietää omasta kokemuksestaan, 

että Suomessa on paljon ystäviä, jotka rukoilevat minun puolestani ja Japanin opiskelijatyön puolesta. Muu-

toinkin Katayama-sanilla on paljon kansainvälisempi näkökulma kuin useimmilla japanilaisilla papeilla.  

2. Me molemmat äkkipikaiset opiskelijasihteerit lepymme yhtä äkkiä kuin suutummekin, em-

mekä kanna kaunaa tavallisista pikkuriidoista. Sitä paitsi osaamme myös nauraa itsellemme ja yhteenotoil-

lemme.  

3. Osakan KGK:ssa ei ole epäilystäkään siitä, kuka pitelee vallan kahvasta kiinni. Minusta on 

parempi, että johtaja (mies) tietää, mitä tahtoo, vaikka sitten itse olisinkin joistakin asioista eri mieltä.  

4. Monet lähetysystävät rukoilevat Kylväjän rukousmuistion mukaan KGK:n työntekijöiden 

hyvän työtoveruuden puolesta.  

 

Alkuaikoina minusta tuntui kuin olisimme Katayama-sanin kanssa hieman eri mieltä teologiastakin, mutta se 

tunne on hiljalleen häviämässä. Nykyään koen, että vedämme yhtä köyttä.  

Katayama-sanin hyviin puoliin kuuluvat yritteliäisyys ja huumorintaju. Kyllä meidän työnteki-

jäkokouksissamme nauru piisaa. Tässä eräänä päivänä pastori esitti oikein havainnollisesti, miltä “Mailis-

san” näyttää, kun kaikki ei mene hänen mielensä mukaan. Se oli täydellisen osuva esitys. (Tuota ilmettä 

Jasukon pojat nimittivät muinoin “kuttumullin ilmeeksi”.)  

Samaisessa työntekijäkokouksessa suunnittelimme syksyn kaksipäiväisen koulutuskurssin oh-

jelmaa. Teemaksi valittiin “evankelioiminen” ja esitysten aiheet olivat sen mukaisia: täynnä meidän teke-

mistämme, ei Jumalan. Minua rasittaa aina, kun kristillisissä piireissä luullaan tuloksia syntyvän ilman ar-

mon evankeliumia. Niinpä vetäisin henkeä ja heitin Katoyama-sanille seuraavan radikaalin ehdotuksen: 

 - Mitä jos sinä pitäisit yhden raamattutunnin myös uskon perusteista? Miten olisi vaikka 

he ”Usko ja todistaminen”? En uskaltanut uneksiakaan aiheesta, jossa meidän tekomme olisi kokonaan jätet-

ty pois luvuista, joten keksin hätäpäissäni tällaisen puolivillaisen otsikon. 

- Tarkoittaako tuo, että haluat itse puhua tästä aiheesta kurssilla? kysyi Katayama-san.  

- Kyllä, puhun mielelläni, jos pyydätte, vastasin. No, pyysiväthän he, ja suurella sydämen ilolla 

minä sen esityksen sitten pidinkin.  

Katayama-sanista tulee, jos Jumala suo, Japanin KGK:n pääsihteeri 1½ vuoden kuluttua. Siinä 

vaiheessa hänellä ja hänen perheellään on Tokioon muutto edessä.  

 

TAKADA-SAN  

Kioton opiskelijasihteeri, Takada-san (26) valmistui papiksi vasta viime keväänä, joten tämä on hänen en-

simmäinen työpaikkansa. Ja kuinka ollakaan, Kiotosta löytyi viehättävä kristitty tyttö melkein välittömästi, 

joten hääjuhlatkin meillä on tiedossa ensi vuonna.  

Takada-san on ahkera, vilpitön, mukava ja teologiasta kiinnostunut nuori mies. KGK:n lehdes-

sä ilmestyi viime keväänä hänen haastattelunsa, josta lainaan otteita:  

”Äitini ja isoäitini ovat kristittyjä, joten minä olen kasvanut ’puolikristillisessä’ kodissa. Luki-

on ensimmäisellä luokalla sain varmuuden siitä, että Herra on sovittanut minunkin syntini, ja seuraavana 

vuonna Jumala antoi minulle kutsun valtakuntansa työhön. En voi muuta kuin kiittää häntä siitä armosta, 

että hän on kärsivällisesti johdattanut minua tähän päivään asti ja antanut nyt kutsun opiskelijatyöhönkin.  

Opiskellessani Tokiossa Wasedan yliopistossa sain paljon vaikutteita KGK:sta. Opin yhtä ja 

toista erityisesti kristillisen elämän alueelta. Sain myös hyviä uskonystäviä. Valmistuttuani yliopistosta 

opiskelin pappisseminaarissa kolme vuotta. Se aika tuntui vaikeuksien täyttämältä erämaalta, mutta kaiken 
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keskellä sain kokea myös Herran antamaa rohkaisua ja lohdutusta. En koe, että minulla olisi mitään erityisiä 

lahjoja opiskelijatyöhön. Silti toivon sydämestäni, että pystyisin rohkaisemaan eri yliopistoissa kokoontuvaa 

pientä Jumalan laumaa. Jospa osaisinkin jakaa opiskelijoille ja opiskelijoiden kanssa Jumalan armoa.”  

 

HANAGAWA-SAN  

Sokeri pohjalla, eli työtoveri ja ystävätär, jota kutsun etunimeltä vain Yumi-saniksi, mikä tarkoittaa “ikuises-

ti kaunista”. Ikä kolmekymmentä vuotta, siviilisääty naimaton. Haastattelin Yumi-sania puhelimitse tätä 

kiertokirjettä varten.  

- Miten kauan olet ollut kristillisen kirkon kanssa tekemisissä?  

- Nelivuotiaasta asti kävin pyhäkoulua, sillä ihan naapurissani oli kirkko. Minut kastettiin lukioaikana.  

- Entä perheesi? 

- Äiti kuulemma on käynyt kirkossa ennen minun syntymääni. Isä kastettiin samaan aikaan kuin minutkin, 

mutta valitettavasti hän ei enää elä seurakuntayhteydessä.  

- Mikä on harrastuksesi?  

- Musiikki. Nuorempana aioin pianistiksi ja soitin viisi tuntia joka päivä. Taloudellisista syistä tuosta haa-

veesta piti kuitenkin luopua.  

- Montako vuotta olet ollut opiskelijatyössä? Millaista on tehdä tätä työtä naisena?  

- Nyt on seitsemäs vuosi menossa. Täytyy sanoa, että Japanin kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen joukossa 

KGK on varmaankin tasa-arvoisin paikka naistyöntekijälle. Muualla miesten ja naisten tehtävien välillä on 

suuri ero.  

- Mitkä ovat työsi ilot ja surut?  

- Suurin ilo on se, että saan olla nuorten kanssa tekemisissä ja vaikuttaa heidän elämänkatsomukseensa. Täs-

sä työssä on tulevaisuus mukana. On todella rohkaisevaa nähdä, miten monet opiskelijat vahvistuvat uskos-

saan. Vaikeutena on taas se, ettei fysiikka tahdo kestää.  

Sivumennen sanottuna olen puhunut tästä aiheesta ääneni käheäksi: että Yumi-sanin pitäisi pi-

tää vapaapäivänsä & kesälomansa ja hänen pitäisi kieltäytyä ottamasta vastaan tehtäviä silloin, kun hän on 

loppuun väsynyt. Mutta sitä ei japanilainen nainen näköjään uskalla tehdä, etenkin jos mies määrää hänelle 

töitä. Yleensä Yumi-san lepää vasta sitten, kun joutuu vuoteen omaksi. 

- Millaisia terveisiä tahtoisit lähettää Suomeen ?  

- Sellaisia, että haluaisin tulla siellä käymään... Samaten lähetän tervehdyksenä nämä Sefanjan 

sanat: Minä pelastan ontuvat ja kokoan karkotetut ja teen heidät ylistetyiksi ja mainehikkaiksi jokaisessa 

maassa, jossa he olivat häpeänalaisina. (Sef.3:19 )  

Näihin Yumi-sanin terveisiin lopetankin työtovereitteni esittelyn. Tänä vuonna aion viettää 

joulun yksinäni. Aaton ja joulupäivän pidän vapaata, vaikka silloinkin kyllä olisi opiskelijailta. Kuuntelen 

joulunauhoja, jotka äänitin Suomessa ollessani. On minulla täällä kasetilla myös vesper ja jumalanpalvelus 

ynnä joulurauhan julistus.  

Toivon, että Vapahtaja saisi tänä jouluna antaa meille itse kullekin sen lahjan, johon hänen ni-

mensäkin viittaa: Sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneis-

tänsä.  

 

Siunattua jouluaikaa!  

toivoo     Mailis 

 

P.S. Pyydän anteeksi, että edelliseen kirjeeseeni oli erinäisistä sekaannuksista johtuen sotkeutunut kirje jou-

lupukille kirjatoivomuksineen. Sitä ei ollut suinkaan tarkoitettu teidän käsiinne, rakkaat kiertokirjeen lukijat. 

En minä toki teiltä mitään erityisiä lahjoja enää edellytä, anteeksi, anteeksi!  

 

 


