
 

 

Takaoka 15.7.1990 

Rakkaat ystävät! 

Tällä kertaa en kirjoita kiertokirjettä itse, vaan 

annan puheenvuoron kahdelle kiertokirjeeni vas-

taanottajalle. Toinen heistä on ystäväni Leena P., 

joka on ollut vieraanani kolme viikkoa. Toisen 

kirjoittajan nimeä en voi kertoa, joten sanotaan 

häntä tässä vaikka rouva X:ksi. Kun kuulin hänen 

tarinansa, ajattelin, että se on kertomisen arvoi-

nen. Niinpä pyysin rouva X:ää panemaan koke-

muksensa paperille, ja tässä se nyt tulee teidän 

luettavaksenne. 

Terveisin Mailis 

Meillä on seurakunnassa kimonokauppias… 

Takaoka 28.6.1990 

Rakkaat kanssalähettäjäni! 

Se on nyt Leena, kun puhuu eikä Mailis. Älkää luulko, että Mailis on suuttunut ja lopettanut kirjeenvaihdon, 

varsinkin kun olette kiitettävällä tavalla vastanneet hänen edellisen kirjeensä vetoomuksiin. Olisittepa näh-

neet, kirjoittajat, minkä ilon olette kirjeillänne tuottaneet. Minä olen näet nähnyt, kuinka Mailis saapuu 

postilaatikolta kirjenippu kädessä ja henkäisee: “Minä luen nyt postin!” Ja sen jälkeen seuraa suorastaan 

harras avaamisen hetki ja sitten riemukkaita kommentteja. Jatkakaa samaan tyyliin. 

Kuten edellisestä näkee, olen Japanissa käymässä Mailiksen luona ja siksi hän pyysi minua kirjoittamaan, 

että saatte, lähettäjät, ryhmänne edustajan saaman kuvan lähetystyöstä. 

Aloitetaanpa puitteista. Mailis on jo edellisissä kirjeissään iloinnut kauniista kodistaan ja sen kauniista ym-

päristöstä. Kun minä tulin, oli Mailis kentän hallituksen kokouksessa ja taksi toi minut kartan mukaan perille 

ja avain olisi tuttuun maalaiseen tapaan sovitussa paikassa. Taksi jätti minut ja matkalaukkuni kujalle, jonka 

toista puolta reunusti puisto, katutiiletkin olivat värillisiä ja kuvioita muodostavia ja edessäni oli rautainen 

portti, joka johti puiseen puutarhaan ja sievään valkoiseen taloon. Seisoin avuttomana matkalaukkuineni. 

Taksi oli varmaan vienyt minut väärään paikkaan, tämä oli liian hieno... 

“OK?” kysyi taksimies ja se oli varmaankin hänen kootut englannintaitonsa. “En tiedä”, sanoin yhä avutto-

mampana. Taksimies osoitti valkean hansikkaansa sormella, että postiluukussa oli samat merkit kuin kartas-

sa. Avasin portin sydän vapisten ja odotin joka hetki, että joku tulee kysymään, mitä teen hänen puutarhas-

saan. Mutta ei, siinä oli kätkö ja avain, ja Mailiksenhan tämä lukaali oli.  

Täällä Japanin kesässä – vaikka täkäläiset eivät vielä sano tätä kesäksi edes – on eräs jännitysmomentti vä-

hemmän kuin Suomen kesässä. Ei tarvitse jännittää, onko lämmin. ON. Siitä ei ole epäilystäkään. Nyt on 



sadeaika, mutta satanut ei ole kovinkaan monena päivänä. Sen sijaan aurinko paistaa heleästi. Aamulenkki 

on juostava kuuden maissa, myöhemmin ei kärsi juosta. Aluksi minua vaivasi Suomen talven kestäneelle 

tyypillinen oire: olla ulkona, jos vain voi. Aurinko opetti pian pakenemaan varjoon ja ilmastoituun tilaan. 

Tämä Mailiksen talo on jonkunlainen Takaokan puolen työkeskus, jos niin sanoisi. Kirkko on 5 km:n päässä 

Nishi-Akashissa ja siellä ovat jumalanpalvelukset, seurakuntatalo ja pappila. Täällä kokoontuu raamattupiri, 

englanninpiirit, rukouspiiri ja syksyllä alkavat sunnuntai-iltoina iltajumalanpalvelukset. Sen lisäksi väkeä 

lappaa ovella tuon tuostakin. Ja kauempanakin kuin ovella, joskus istutaan tatamihuoneen matalan pöydän 

ääressä ja jutellaan.  

Kun en ole kielentaitoinen, en ole osallistunut kaikkiin piireihin, kuunnellut vain ihmeissäni, miten hirveän 

hauskaa rouvilla on sekä raamattupiirissä että englannintunnin jälkeen, kun he juovat kahvia ja juttelevat. 

(Toimii nyyttikestiperiaatteella.) Eikä se ole mitä vain jutustelua, saattavat jatkaa loppuhartauden herättä-

miä ajatuksia. Viimeksikin juttelivat kasteesta.  

Katukuvassa opettajansilmääni osuvat aina uudelleen koulupukuiset lapset ja nuoret. En usko, että pelkkä 

koulupuku saa yläasteelaisetkin näyttämään niin kilteiltä. He ovat kilttejä. Minkäänlaista nuorisohulinaa ei 

näe, ei edes illalla. 

Kirkko on japanilaisittain ottaen iso, siellä käy satakunta henkeä. Jumalanpalveluksen tehtävät jaetaan vii-

koittain ja julkaistaan seurakuntalehdessä, kuka soittaa, kuka sytyttää kynttilät jne. 

Jumalanpalveluksen alkupuolella on sydämeenkäypä ohjelmanumero: lasten tuokio. Ne lapset, jotka eivät 

ole päässeet pyhäkouluun (joka on ennen jumalanpalvelusta), vaan ovat tulleet kirkkoon vasta vanhempi-

ensa kanssa, tuodaan eteen. Siinä jutellaan hetki ja saadaan pyhäkoulukuvat. Ylpeinä kantavat äidit eteen 

vuosikkaitakin pulleroitaan. Ja lapsille jää ainakin se tunne, että he ovat tärkeitä.  

Jumalanpalveluksessa on perheyhteisön tuntu, sillä kaikki tuntevat toisensa. Sen jälkeen syödään yhdessä 

seurakuntatalossa. Seurakuntalaiset pitävät minua kuin sisarta, tulevat urhoollisesti vääntämään englanti-

ansa tai sitten sanomaan jotain Mailiksen kautta.  

No niin, nyt kun tätä on läheltä seurannut, niin tietää yhä selvemmin sen, ettei lähetystyö ole yksinkertai-

nen asia. Se ei ole sitä, että menet ja saarnaat. On kieli, jota on aina ja aina vain opiskeltava. Ovat ihmiset, 

jotka niin yksilönä kuin ryhmässä voivat olla ongelma yksinkertaisissakin asioissa. Ja sittenkin pelkistetyim-

millään lähetystyö on juuri Jumalan Sanan tuomista ihmisten luo. Sana on siemen, joka vaikuttaa itse uskon 

ja kasvun. 

Haluaisin kertoa vielä erään elämäntarinan, jonka eräs rouva, Yoshi-san, kertoi kahvilla tatamihuoneen ma-

talan pöydän ääressä. Rouvalla on kaksi vammaista poikaa. Kun nuorempi lapsi syntyi, alkoi kierros eri us-

kontojen temppeleissä. Jokainen lupasi ja suorastaan vaati lapsen paranemista. “Sitten tulin kirkkoon”, 

kertoi rouva, “ja siellä kaikki olivat sitä mieltä, että lapsi on hyvä tuollaisena.”  

Äiti loi silmänsä poikaan, joka istui lattialla ja vastasi äitinsä katseeseen valoisalla hymyllä ja taputtamalla 

kömpelösti käsiään. “Hän on valoisa, niin rakastettava”, sanoi äiti hiljaa. Ajatella, tänä aikana, joka korostaa 

paranemista, tälle äidille ratkaiseva lohtu oli ollut, että vammainen lapsi hyväksyttiin sellaisenaan. “Ja Jee-

suskin sanoo sokeana syntyneestä, ettei hän tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan teko-

jen piti tulla hänessä ilmi.” 



“Tämä lapsi on tehnyt arvokkaan teon, ollut Jumalan sanansaattaja, kun on tuonut äitinsä Jeesuksen luo”, 

sanoin minä itkun puristaessa kurkkua. Ja niin äiti lähti, kirjaimellisesti taakkaansa kantaen, poika selässään. 

Kuinka moni meistä kärsii kärsimyksensä lisäksi siitä, että ei saisi kärsiä, vaan pitäisi olla onnellinen, terve ja 

onnistunut. “Tulkaa minun tyköni”, sanoo Jeesus, joka tietää vammamme, näkyvät ja näkymättömät.  

Leena P.  

Rouva X jatkaa:  

Olen monta kertaa miettinyt, mikä aiheutti meidän kriisimme, ja löytänyt useitakin syitä: parikymppisinä 

naimisiin lyhyen ja myrskyisän romanssin jälkeen, vaikeat ulkoiset olosuhteet avioliiton alkuvuosina ja kun 

vihdoin oli hieman helpompaa, henkinen erilaisuutemme alkoi tuntua painostavalta. Avioliittomme alussa 

miehelläni oli paljon vaikeuksia, minun osakseni tuli auttaa ja tukea häntä. Kun hän seisoi jo vahvasti omilla 

jaloillaan, koin saavani kiitokseksi pelkkiä moitteita. Näihin aikoihin meille syntyi lapsi, josta molemmat 

iloitsimme, mutta vähitellen alkoi näyttää siltä, ettei meillä muuta yhteistä ollutkaan. Näin ainakin MINÄ 

koin, mieheni sen sijaan ei ymmärtänyt, mikä oli vialla. Emme edes kovasti riidelleet, puhuminen ei vain 

näyttänyt onnistuvan. Luulen, ettei mieheni edes tajunnut, kuinka ahdistunut olin. 

Sitten kuvioihin astui toinen mies, ei mitenkään dramaattisesti, ja aluksi kaikki oli hyvin avointa mieheni 

suuntaan. Mutta koska puheyhteys oli väliltämme katkennut, käännyin yhä useammin ystäväni puoleen. 

Tapasimme hyvin harvoin, kerran pari vuodessa ja kirjeetkin putoilivat harvakseen, mutta ajattelin häntä 

joka päivä. Ystäväni ei ollut tosiaankaan mikään avioliitonrikkojatyyppi, jos sellaisesta yleensäkään voi pu-

hua, mutta hän oli hyvin yksinäinen, ja niin olin minäkin. Yksinäisyys ei kuitenkaan ollut ainoa syy, joka veti 

meitä toisiamme kohti, koimme myös sellaista ystävyyttä ja sielujen yhteyttä, jollaista emme olleet aikai-

semmin kokeneet. 

Näin siis alkoi kolmen vuoden painajainen: ajatus erosta tuntui aivan mahdottomalta jo lapsenkin tähden, 

ja ajattelin usein myös sitä, kuinka mieheni pärjäisi. Ahdistukseni ei kuitenkaan ottanut laantuakseen. Oli 

aikoja, jolloin en pystynyt olemaan edes samassa huoneessa mieheni kanssa. Kärsimme kaikki kolme, ja 

mitä selvemmin mieheni tajusi tunteeni, sitä enemmän hän turtui. Loppuaikoina aloin suorastaan inhota 

häntä. Se oli täydellinen pattitilanne, synkkä ja toivoton.  

Ulospäin kulissit pysyivät pitkään, ja kun vihdoin esim. vanhempani saivat tietää asioistamme, se oli heille 

täysi yllätys. Huomasimme olleemme monien läheistemme silmissä oikea mallipariskunta. Tämä on myö-

hemminkin mietityttänyt minua. Kuinkahan monessa avioliitossa on sama tilanne? Huomaammeko läheis-

temme ahdistusta ja jos huomaamme, uskallammeko yrittää auttaa? 

Myös suhteeni Jumalaan oli näinä aikoina pahasti tukossa. Jumala kuitenkin hämmensi minua. Ne muuta-

mat kerrat, jolloin lähestyin häntä, sain vihan ja tuomioryöpyn sijasta kokea odottamatonta hellyyttä. Ym-

märsin kyllä, ettei hän hyväksynyt kaikkia ratkaisujani tai paremminkin niitä ajatuksiani, joilla yritin mieles-

säni ratkaista ongelmaista oloamme. Sillä tilanteemme teki erityisen piinalliseksi juuri sen ratkaisematto-

muus. 

Räjähtikö kaikki lopulta silmillemme? Asiat kärjistyivät lähes kestämättömäksi, jotain yritettiin tehdä, mie-

het jopa tapasivat toisensa ilman minua. Kyselin yhä kiihkeämmin Jumalalta neuvoa, apua. Tiesin Hänen 

tahtonsa: avioliittoamme ei saa rikkoa, mutta pelkäsin jo elämää lähes yhtä paljon kuin kuolemaa. Pelkäsin 

masennusta, joka väikkyi valmiina hyökkäämään. Luin Raamattua ja aloin saada vastauksia: kirkkaita, eh-



dottomia ajatuksia sellaisella ankaruudella, että olisin heittänyt toivoni, ellei ankaruuden rinnalla olisi ollut 

yhtä ehdottomana Jumalan rakkaus, taas sama odottamaton hellyys. 

Sitten koin ihmeen: en enää vihannut ja inhonnut miestäni. Musta möhkäle otettiin yksinkertaisesti pois. 

Saatoin ojentaa, aluksi hiukan kankeasti, sitten helpommin käteni pörröttääkseni mieheni hiuksia (olisittepa 

nähneet hänen hämmästyneen ilmeensä!). Kirjoitin ystävälleni, että olen tehnyt ratkaisuni. Se oli helpotus 

hänellekin, luulen niin. (Hän meni sitten pikavauhtia ensimmäisen tapaamansa tytön kanssa naimisiin.)  

Haikeus vaivasi vielä kauan, ja unet saattoivat kiusata niin, ettei taaskaan ollut muuta mahdollisuutta kuin 

huutaa Jumalaa apuun. Oli taas opeteltava monia asioita uudestaan alusta alkaen. Mieheni oli paljon muut-

tunut, mutta vanhaakin oli paljon jäljellä. Minä opettelin hyväksymään hänet sellaisena kuin hän on. Kun 

pettymys tai masennus iski, nojauduin Jumalan Sanaan ja totesin itsekseni, että tämä on minun osani, olla 

juuri tämän miehen vaimona, tämän perheen äitinä. Eikä se ole huono osa. 

Olen itsekin joutunut tekemään paljon parannusta, olen myös opetellut avaamaan suuni, ja jos muu ei auta, 

korottamaan ääneni, päästämään höyryt ulos ettei masennukselle jää mihin tarttua. Ja tietysti on ollut opit-

tava sopimaan. Olen myös joutunut hyväksymään, että sydämessäni on arpi, joka ei näy ulospäin mutta 

minä tunnen ja tiedän sen olevan siellä. Hassua kyllä, se muistuttaa haikeiden muistojen lisäksi myös Juma-

lan rakkaudesta. 

Avioliittokriisimme on avannut silmäni huomaamaan monien tuttavapariskuntiemme ongelmat. Jotkut ovat 

päätyneet eroon, toiset jättävät asiat selvittämättä ja kitkuttelevat eteenpäin, toisilla hyviä aikoja seuraa 

huonot ajat jne. Koettelemukset kuuluvat siis olennaisesti avioliittoon, ne saattavat itse asiassa vain vahvis-

taa sitä. Mutta kuka auttaisi vaikeuksiin joutuneita? Kristitty perhe ei ole mikään poikkeus, saattaa jopa olla, 

että kulisseja pidetään vieläkin ankarammin pystyssä kuin muilla. 

Mekään emme olisi kestäneet ilman ulkopuolisten apua. Jotkut ystävistämme ja joku meille aiemmin tun-

tematonkin sai tietoisesti tai tietämättään toimia enkelinä kuuntelemalla, kulkemalla rinnallamme kappa-

leen matkaa. 

Rouva X  

 

 


