
 

 
 

 

 

Rukouskirje 5-87 

Hernejärvellä 15.9. -87  

Rakkaat ystävät 

 

Puolitoista kuukautta sitten läksin Japanista. 

Oli kesäleiri juuri lähdön kynnyksellä, oli 

pakkauskiireitä ja lähtöjuhlia. Lämmintä reip-

paasti yli 30 astetta. Ja haikea mieli. Sain pal-

jon lahjoja ja kiitoksen sanoja sekä seurakun-

nassa että opiskelijatyössä. Tiesin, ettei lähes-

kään kaikki ole totta, mitä minusta sanottiin, 

mutta oli silti ihanaa kuulla se. Vielä lento-

kentälle tuli paljon väkeä vilkuttamaan ja it-

kemään. Minuakin itketti. 

Opiskelijat olivat kirjoittaneet minulle kukin oman korttinsa lähtölahjaksi. Lentokoneessa Osakan ja 

Hongkongin välillä luin siis 70 korttia ja 10 kirjettä. Ja minusta tuntui kuin en koskaan enkä mis-

sään olisi saanut niin paljon rakkautta osakseni kuin Osakan opiskelijatyössä. On ihan totta se, mitä 

eräässä kortissa luki: “Sinä et ole yksinäinen ihminen, sillä sinulle sanotaan kahdessa maassa:  

"Okaeri nasai! Tervetuloa kotiin!" 

 

Vietin sitten neljä viikkoa Afrikassa ja yhden Itä-Saksassa. Sillä matkalla viisastuin niin paljon, että 

nyt tuntuu kuin en olisi mitään tiennytkään lähetystyöstä ja ihmisen elämästä ennen kuin Afrikan 

näin. 

 

Olin ensin kaksi viikkoa Keniassa SLEY:n lähettien luona (eräs heistä on pikkuserkkuni), ja seuraa-

vat kaksi viikkoa vietin Tansaniassa Haydomin sairaalassa ja suomalaisella oppilaskodilla Moshissa. 

Tansaniassa näin siis Kylväjän lähettien ja norjalaisten työtä. Tarjouduin kirjoittamaan pari kierto-

kirjettä sikäläisten lähettien puolesta; pistän myöhemmin liitteenä tulemaan jommankumman niistä, 

niin saatte sitten lukea vaikutelmiani Afrikasta. 

 

Itä-Saksassa tapasin neljän vuoden takaisia ystäviäni. Ja sitten tulin Suomeen. Tällä hetkellä istun 

kotona Hernejärvellä ikkunan ääressä ja katselen, miten sade huuhtelee syksyn ruskaa, järvenselkää 

ja puimatonta viljapeltoa. Viikon päästä olisi tarkoitus lähteä Helsinkiin jatkamaan opiskeluja teo-

logisessa tiedekunnassa ja tekemään osatoimista opiskelijatyötä Helsingin Opiskelijalähetykseen. 

 

Olen anonut “lykkäystä” Japaniin paluuseen opiskelujen tähden. Tarkoitus olisi siis viipyä Suomes-

sa kaksi vuotta tälläkin kertaa. Toivon saavani tavata mahdollisimman monia teistä näiden vuosien 

aikana. Nyt en kyllä voi kiertää ympäri Suomea sillä tavalla kuin viimeksi, joten teidän pitää tulla 

sinne missä minä olen. 

 

Mitkä ovat lähetin tunnelmat hänen viettäessään ensimmäisiä viikkojaan kotimaan kamaralla? On 

kiitollinen mieli menneistä vuosista. On kiitollinen mieli siitäkin, että kaikki lähiomaiset ovat hen-

gissä ja terveenä minua vastaanottamassa. On kiitollinen mieli tulojuhlista, jotka Iisalmen seurakun-

ta minulle järjesti. Mutta pohjimmaisena on se varmuus, että Jeesus tietää kaiken menneestä ja tule-

vasta. Jeesus tietää sen, ettei tällä lähetyssaarnaajalla ole sädekehiä kotimaahan tuotavana. Ja siksi 

niin pyysinkin, että tulojuhlissani laulettaisiin virsi 381.  
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Sun armoalttarillasi, sun Jeesus eessä jalkaisi  

Rukoilen lohdutusta.  

Mä pyhistä sun haavoistas, ja verisestä kruunustas  

Nyt etsin virvoitusta.  

Ah anna mulle anteeksi. Paranna sydänhaavani.  

Suo voimaa verestäsi, seuraamaan jälkiäsi. 

 

On täällä usein kanteleet, pajuissa riippuneet  

Ja juosseet kyyneleemme.  

Vaan isänmaassa uudessa, Siionin kirkkaudessa  

Taas soivat kanteleemme.  

Myös soipi kanteleeni mun, kun risti vaihtuu kruunuhun. 

Ja haihtuu kyyneleeni, iäiseen autuuteeni. 

 

monin terveisin  

Mailis  

 

***  

Ulla P:n kiertokirje 4/87  

 

Heipä hei Ullan ystävät!  

 

Minä olen Mailis Janatuinen, Kylväjän Japanin-lähetti ja aion kertoa teille eräästä sunnuntaipäivästä, 

jonka vietin yhdessä Ullan kanssa Tansaniassa, Haydomissa. Päivä oli 17.8.1987  

 

Aurinko punasi noustessaan puoli taivasta ja valtavan savannin, joka avautui ikkunoiden takana. 

Tätä näköalaa ei voi olla ihailematta jokaisena vuorokaudenaikana. Aamu oli viileähkö, noin +15°, 

kun läksin Ullan kanssa Pasodeshiin, yhteen Haydomin seurakunnan sivukappeliin. Poimimme au-

ton kyytiin kylmästä hytisevän pastorin ja evankelistan, joka kantoi ehtoollisvälineitä. Mutta miten 

ollakaan, muutaman kilometrin päästä puhkesi autosta kumi. Se ei ollut mikään ihme, teiden laadun 

huomioonottaen. Evankelista alkoi vaihtaa rengasta kätevästi. Savannilta kerääntyi pikkuhiljaa par-

vi katselijoita paikalle.  

 

Viisi parikymmenvuotiasta mangaattipoikaa seisoi auton vieressä rimpsuhelmaviitoissaan, keihäät 

kädessä. ”Mihin te näitä käytätte?” kysyin Ullan välityksellä koskettaen kädelläni yhtä keihäs-

tä. ”Minä olen tappanut sillä leijonan”, vastasi nuori mies kuin olisi kertonut jotain jokapäiväistä 

asiaa. ”Leijona hyökkäsi lehmäni kimppuun, ja niin minä tapoin sen.” ”Ulla, sano hänelle, etten ole 

vielä koskaan tavannut miestä, joka olisi ottanut leijonan hengiltä ja vielä keihäällä”, pyysin suures-

ti vaikutettuna.  

 

Pojat olivat hilpeitä ja reippaita ihan niin kuin nuoret miehet kaikkialla maailmassa. Ullan kanssa 

näytti heiltä juttu luistavan hyvin.  

 

Kun rengas oli vaihdettu, pääsimme jatkamaan matkaa. Tie kiemurteli akasiametsikössä, jokien yli, 

savimajakylien ohi. Pensaista pyrähti lentoon laumoittain sinisiä lintuja. Jos minä asuisin täällä, niin 

lintukirja ja kiikari kuuluisivat vakiovarusteisiini maastossa liikkuessa.  

 

Kirkko seisoi mäenrinteellä, kraatterijärven rannassa. Seinät oli tehty savesta ja katto aaltopellistä. 
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Risti katolla oli heilahtanut hiukan vinoon. Penkit olivat paikallista käkkärämäntyä. Takamus niillä 

puutui pari- kolmetuntisen jumalanpalveluksen aikana.  

 

Kastekoulu oli meneillään, kun saavuimme paikalle. Nuoret opettelivat ulkoa uskontunnustusta.. Oli 

kylmä, saviseinät kajahtelivat välillä yskinnän äänestä (Haydomhan sijaitsee 1800 m merenpinnan 

yläpuolella.) Ja minä kun ennen vanhaan luulin, että Afrikassa on aina kuuma!  

 

Sitten alkoi jumalanpalvelus. Veisattiin “Kiitos nyt Herran” suahilin kielellä. Liturgia muistutti 

Suomen kirkon liturgiaa. Penkit täyttyivät täyttymistään, ja aina tuntui tilaa löytyvän vielä yhdelle. 

Kai siellä 100 ihmistä loppujen lopuksi istui. Pappi käy näissä sivukirkoissa niin harvoin, että väkeä 

kokoontuu runsain määrin tällaisen suurtapahtuman sattuessa.  

 

Jumalanpalveluksen yhteydessä kastettiin 24 lasta ja nuorta. (Ei niin meillä Japanissa, huokaus). 

Kastettavat lausuivat ensin uskontunnustuksen yhdessä, tosin papin piti auttaa, että kolmannesta 

uskonkappaleesta selvittiin kunnialla. Oli siinä monenlaista kastepukua, siistiä ja vähemmän siistiä, 

ehjää ja reikäistä. Nuoret kumartuivat tai polvistuivat maalattialle kastemaljan eteen, joka sekin oli 

haettu kaikessa kiireessä naapuritalosta ja oli tavallinen muovikulho. Vesikin loppui kesken, mutta 

onneksi minulla oli mukana oma juomapulloni ja niin saatiin kaikki 24 kastettua. Rukoilin mieles-

säni jokaisen kastettavan puolesta. Taivaassa oli varmasti suuri ilo sinä päivänä. En tosin tiedä, tun-

sivatko kaikki nämä nuoret todella sen Jumalan, jonka nimeen heidät kastettiin. Paljon tarvittaisiin 

opetusta ja julistusta niin Afrikassa kuin muuallakin. 

 

Kuoro lauloi useaan otteeseen. Virsikirjan virret tuntuivat olevan etupäässä tuontitavaraa, mutta 

kuorolaulut olivat aidon afrikkalaisia esilaulajineen ja rumpuineen. Mikä tahansa pikkukylän kuoro 

kelpaisi kyllä tekemään vaikka konserttimatkan Suomeen. Afrikkalaisilla näyttää rytmi ja musiikki 

olevan veressä. 

 

Pappi saarnasi väärästä huoneenhaltiasta. Saarnasta ymmärsin vain yhden suahilinkielisen sanan: 

Mungu = Jumala. Seuraavaksi puhui Ulla kanaanilaisesta vaimosta ja siitäkin puheesta ymmärsin 

vain yhden sanan: Jeesus.  

 

Puoli kahdelta loppui jumalanpalvelus ja kansa poistui laulaen kirkosta. Ulkona tervehdittiin toinen 

toistaan kädestä pitäen. Sitten kristityt palasivat kirkkoon ehtoollisen viettoon. (Pakanat odottivat 

ulkona sen ajan.) Lopuksi pidettiin vielä naisten piirin perustava kokous.  

 

Ullahan on nyt kahden seurakunnan ja 35 sivukappelin naistyöntekijä. On kuulemma suuri kunnia, 

että ulkomaalaista pyydetään julistustehtävään. Yleensä afrikkalaiset hoitavat sen puolen työstä. 

Ulla tekee todella tärkeää työtä, ja suuri on se vastuu, joka on asetettu ensimmäisen työkauden lähe-

tin harteille. Ei ole oikein ketään, jolta neuvoa kysyisi. Itse pitää luoda systeemit ja työmuodot.  

 

Naisia opetetaan ompelemaan sekä hoitamaan lapsia, hygieniaa jne. Samalla heille saarnataan Ju-

malan sanaa. Ajattelin haikeana, että Ulla tavoittaa viikossa enemmän väkeä kuin minä vuodessa 

Japanissa.  

 

Kun kokoukset oli pidetty, pääsimme seurakunnan vanhimman luokse syömään. Keskellä savannia 

seisoi savimajarykelmä piikkipensasaidan takana. Pihalla juoksenteli vuohia, kanoja ja lapsia. Mei-

dät vietiin etuhuoneeseen, jonka saviseinälle oli kirjoitettu raamatunlause: Joka rakastaa Jumalaa, 

se pitää hänen käskynsä.  
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Kädet pestiin ensin vedellä, joka on kannettu ties monenko kilometrin päästä, ja sitten syötiin sor-

milla samasta kupista maissipuuroa vuohenlihan ja kastikkeen kanssa. Se oli ihan hyvää ruokaa. 

Kanat kipaisivat pihalta pöydän alle nokkimaan luita ja rustoja, joita syöjät sinne pudottelivat. Kär-

päsiäkin riitti omiksi tarpeiksi, vaikka lähetit väittivätkin, että niitä on vähän tänä vuodenaikana. 

Ihmisten ystävällisyys ja vieraanvaraisuus korvasi kuitenkin moninkertaisesti sen, mitä hygieniasta 

ehkä puuttui. Mutta sen kyllä sanon, että Afrikan lähetti ei saa bakteerikauhua potea. 

 

Ulla jutteli perheen kanssa suahiliksi ja toimi tulkkinani. Jouduin vastaamaan moniin kysymyksiin, 

esimerkiksi: Mihin Jumalaan japanilaiset uskovat? Minkä värisiä he ovat? Osaavatko kaikki lukea? 

Onko lähetyksellä sairaaloita Japanissa?  

 

Valokuvan ottaminen oli juhlallinen toimitus. Emäntä tahtoi vaihtaa toisen puseron päälleen, ja hän-

tä piti odottaa hyvä tovi. Sitten erosimme ja ajoimme maastoautolla takaisin Haydomiin. Auto hyp-

pi ja pomppi kuopissa ja raiteissa ja nostatti peräänsä mahtavan pölypilven. Tuntuu kuin Afrikka 

olisi pelkkää hiekkaa. Miten siellä saakaan niellä hiekkaa jok'ikisellä kilometrillä!   

 

Illalla katselimme etelän tähtitäivasta. En ole koskaan elämässäni nähnyt niin paljon tähtiä. Linnun-

rata on puolta kirkkaampi kuin pohjoisella pallonpuoliskolla. Löysimme Etelän ristin pienen etsin-

nän jälkeen.  

 

Meillä Japanissa on elintasoa, mutta ei sitä elämisen tasoa, josta Ulla nauttii Haydomissa. Minä 

asuin läpinäkymättömien ikkunalasien takana liikenteen metelissä viimeiset kolme Japanin vuottani. 

Osakassa ei ollut tietoakaan auringonnousuista ja tähtitaivaasta.  

 

Mutta minun maitokauppaani oli matkaa 100 metriä; Ullan kauppa taas sijaitsee kahdeksan tunnin 

kuoppaisen ja pölyisen ajonmatkan takana. Niin kauas pitää mennä, että voisi ostaa juustoa ja he-

delmiä ja suklaata ja kaikkea muuta, mitä kaupasta yleensä ostetaan. Haydomin torilla myydään 

hyvin harvoin muuta kuin banaaneja, lihaa ja maissia.  

 

Jos siis tahdotte joskus muistaa Ullaa postipaketeilla, niin lähettäkää alle kilon pikkupaketteja vih-

reän lapun kanssa; ne kannetaan kotiin. Postitoimistoon on kahden tunnin ajo. Voitte lähettää ‘ylel-

lisyystarvikkeita” kuten mustikkakeittoa, suklaata, karkkeja, kahvia, kermajauhoa, perunamuusijau-

hoa, kuivaa ruisleipää, hyviä romaaneja ja kasetteja, vaikka radiosta äänitettyä klassista musiikkia 

tai kokouksista äänitettyjä puheita. Haydom on niin kaukana muusta maailmasta, että on todella 

hyvä, jos jaksatte muistaa Ullaa kirjeellä tai kortilla ja järjestää hänelle mielenvirkistystä.  

 

Terveisin MJ 

***  

 

Laila ja Martti L:n puolesta kirjoitettu ystäväkirje:  

 

Heipä hei L:n perheen ystävät! 

 

Minä olen Mailis Janatuinen, Kylväjän Japanin lähetti. Tein elokuussa matkan Keniaan ja Tansani-

aan. Haydomissa viivyin 10 päivää ja tarjouduin silloin kirjoittamaan kiertokirjeen Lailan ja Martin 

puolesta. Vieras katselee aina uusin silmin sitä, mihin lähetti itse on jo niin tottunut, ettei huomaa 

mitään erikoista. Nyt siis kerron teille huomioitani Haydomista.  
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Ensinnäkin Haydom on KAUKANA. Se on hirveän kaukana kaikkialta muualta, keskellä kuivaa ja 

pölyistä savannia. Kahdeksan tuntia (kuivana aikana) joutuu tärisemään, heittelehtimään, pomppi-

maan ja hytkymään maastoautossa niin sanotulla maantiellä, ennen kuin on perillä. En ole ikinä 

nähnyt sellaista tietä ja voin vakuuttaa, ettei sitä pysty kuvittelemaan, ennen kuin itse kokee.  

 

Toisin päin sanottuna tämä tarkoittaa, että Haydomista on tuo sama kahdeksan tunnin tärinämatka 

lähimpään tavarataloon (tai jotakin sinnepäin), josta saa ostaa juustoa, leipää, hedelmiä jne. 

Haydomista saa tomaatteja, banaaneja, lihaa ja viljaa, eipä paljon muuta.  

 

”Jätskibaari!” sanoi pikku Hanna haaveellisesti, kun ajelimme savannilla. En tiedä mistä se lapsen 

mieleen juolahti. Jätskibaariin ei kuitenkaan sinä päivänä päästy, sillä matkaa on, kuten sanottu, 400 

km kuoppaista tietä.  

 

Mentiin Haydomin torille Laila, lapset ja minä. ”Äiti, saadaanko me…?” aloittivat lapset. Mitähän 

karkkia lapset haluavat ostaa, mietin mielessäni. Ja arvatkaapa mitä se oli: Kahden metrin mittainen 

sokeriruoko, joka maksoi yhden markan ja jonka lapset riemuissaan raahasivat kotiin. Siitä he sitten 

pureskelivat pehmeän sisustan, kuten afrikkalaisetkin näyttävät tekevän. 

Kouluun on yhdeksän tunnin matka, joten kovin usein ei pieni koululainen voi lukukausien aikana 

tulla kotiin. Puhelintakaan ei ole, ja kirje kestää matkalla maan sisällä viikon, pari. Suomesta 

Haydomiin se kulkee noin kolmessa viikossa.  

 

Postin tulo on aina suuri tapaus. Bussi kuljettaa (jos muistaa) postiakin kahden tunnin ajomatkan 

päästä Mbulusta pari kertaa viikossa. Kun siis lähetätte paketteja, niin lähettäkää sellaisia, joita ei 

tarvitse lunastaa. Siis alle kilon painoisia, pienikokoisia.  

 

Läheteillä ei myöskään ole telkkaria, elokuvia eikä kirjastoa ja kyläpaikatkin ovat melko vähissä. 

Lähetit ovat hyvin kekseliäitä ruuan suhteen. Martti ampuu riistaa ja niinpä sain syödä impala-

antiloopin lihasta tehtyjä lihapullia, karjalanpaistia, jopa pizzaa. Jogurtti tehdään itse maitojauhoista 

ja siemenestä. Leivän päälle levitetään banaania ja milloin mitäkin. Kun joku on käynyt Kenian 

puolella, herkutellaan jopa nakeilla. Jäätelöä voi tehdä sekoittamalla virivaahtoa ja pulverista tehtyä 

kermavaahtoa, jos sitä sattuu tulemaan Suomesta.  

 

Haydomissa ei ole elintasoa, mutta siellä on elämisen tasoa. L:n perheen ikkunasta näkyy, miten 

aurinko nousee loistavin värein joulutähtipensaan takaa savannille. Pihassa kukkivat bougainvilleat 

ja jakarandat. Savanni akasiapuineen levittäytyy satoja ja taas satoja kilometrejä Haydomin mäen 

alle, kuin tarjottimelle.  

 

Lapsilla on omat kaninsa ja kanansa. Lehmät, vuohet, aasit ja villieläimet kuuluvat heidän arkielä-

määnsä. Lapset näkevät, miten maissinjyvästä kasvaa pitkä varsi ja sitten tähkä. He elävät luonnon 

helmassa sanan varsinaisessa merkityksessä. Sen lisäksi he saavat kasvaa kahden rodun ja neljän 

kielen keskellä, mikä varmasti on rikastuttavaa sekin. 

 

Eräänä iltana palasin Ullan kanssa sivukylän naisten kokouksesta Haydomiin. Auton etupenkillä 

istui nuori mies malariakohtauksen kourissa, ja takana voihki tikkulaiha mangatinainen kipeää vat-

saansa tien töyssyissä. Minä kyykin lavalla. Ikinä ei ole 30 kilometriä tuntunut niin pitkältä matkalta, 

kun kuvittelin noiden kahden kärsimyksiä.  
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Lopulta alkoivat pimeydessä loistaa Haydomin valot mäen päällä. Kiitin Jeesusta, että savannin 

keskellä, kaukana tavarataloista, mutta lähellä kärsivää ihmistä, seisoo tämä sairaala. Minne nämä-

kin kaksi olisivat joutuneet, jollei Haydomia olisi olemassa?  

 

Mieleeni muistuivat Jeesuksen sanat: "Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä. … 

Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät 

teidän isäänne, joka on taivaissa." (Matt 5:14, 16) Moni on Haydomin sairaalasta loistavan valon 

johtamana saanut löytää hänet, joka on maailman valo. En tajunnut, ennen kuin näin omin silmin, 

miten tärkeää lähetystyötä tämän sairaalan henkilökunta tekee. 

 

MJ 

 

 


