
Ystäväkirje 1-17. 1.2. 2017  

RAKKAAT YSTÄVÄT!  

Kiitos kaunis joulupostista, tulin siitä tosi iloiseksi! 
Nyt on kiinalaisen kalenterin kukon vuosi jo 
pitkällä. Tässä kuva, missä kukko ja minä 
tuijotamme toisiamme nepalilaisella torilla. Jollei 
elikko olisi ollut narussa kiinni, olisi se hypännyt 
suoraan silmilleni.  

Vuosi on alkanut aika rauhallisissa merkeissä. 
Silloin tällöin käyn pitämässä jonkin opetuksen 
jossakin ja väliajat istun kotona ja kirjoitan. 

 

 

Minun olisi jo pitänyt aloittaa Mooses-kirjaa, mutta kaikkea muuta pukkaa sen edelle. Radio Patmoksen 
ilosanomapiiri on isotöinen homma, sillä se lähetetään eetteriin joka ikinen viikko. Minun pitää tehdä 
kysymyksiä ja koota ryhmä kahdesti kuussa. Äänitämme aina kaksi piiriä kerralla. Kuunnelkaa toki 
ilosanomapiiriämme, jossa keskustellaan aina seuraavan sunnuntain tekstistä perjantaisin klo 19 tai su 
aamuna klo 9. Jossakin päin Suomea Radio Patmos kuuluu radiosta, muualla sitä voi kuunnella netistä. 
www.patmos.fi  

Kävin viime viikonloppuna pitämässä Porissa naistenpäivän. Paikalle ilmestyi runsaat 110 naista. Puhuin 
teemasta ”Kohti luvattua maata”, ensin Mirjamin näkökulmasta ja sitten otsikolla ”Mitä erämaa opetti”. 
Sakkeuksen seurakunnan naiset olivat nähneet paljon vaivaa päivän hyväksi ja olimme kaikki tulokseen tosi 
tyytyväisiä. Kirjojakin meni kaupaksi enemmän kuin koskaan ennen. Minä myin yli 30 kirjaa ja 
Perussanomalta lähti tänään vielä 20 kirjan laatikko Poriin. Tämä johtuu siitä, että Elia ja Paavali –kirjani 
ovat nyt alennusmyynnissä, 9 euroa kappale, ja uusin hengentuotteeni ”10 matkaa Mongoliaan” näyttää 
sekin löytävän runsaasti lukijoita.  

Mongolian lähetti Mika Laiho kirjoitti omaan ystäväkirjeeseensä kirjastani näin: ”Toinen yllättävä herkku on 
Mailis Janatuisen loppuvuonna ilmestynyt kirja, jossa Mailis muistelee Mongolian-matkojaan. Tein siihen 
yhden oikolukukierroksen ennen painatusta. Minusta on oikein mukava, että omalta kentältä ja itselle 
tutusta työstä ilmestyy yllättäen kirja. Katselkaahan löytyykö kirjapöydiltä tai tilatkaa suoraan 
Perussanomasta, ja mainostakaa tutuille.” (Kirjojen tilaukset: kari.makela (at) sro.fi tai 0404559048) 

Suru- ja ilouutinen Japanista  
Joulun alla soi puhelin. Ystäväni Tsukuda-san soitti Naganosta. Rouva Tsukuda kastettiin 25 vuotta sitten 
Takaokassa, jossa olin silloin perustamassa uutta seurakuntaa japanilaisen pastorin kanssa. Aviomies 
vastusti vaimonsa kastetta ja uhkasi avioerolla. Vähitellen ovat miehen asenteet pehmentyneet, mutta 
kristityksi hän ei ole suostunut kääntymään.  

20 vuotta sitten perhe muutti Naganon läänin vuoristokylään. Tsukuda-san soittaa minulle silloin tällöin. 
Syntymäpäiväni hän muistaa joka vuosi.  

Muutama vuosi sitten herra Tsukuda sairastui syöpään. Tänä vuonna sairastui rouvakin, mutta leikkauksen 
jälkeen näyttää siltä kuin asiat olisivat kunnossa hänen kohdallaan. Joulun alla rouva Tsukuda kertoi, että 
lääkärit ovat sanoneet hänen miehensä elävän enää vain muutaman viikon ajan.  



”Eikö sitä kastetta voisi mitenkään järjestää?” hätäilin minä ja jatkoin: ”En usko, että miehesi vastustaa sitä 
enää.” ”Mutta kun hän ei ole aina tajuissaankaan”, valitti rouva Tsukuda. ”Hänelle pitää silti lukea 
Raamattua ja veisata virsiä”, neuvoin.  

Muutaman päivän kuluttua Tsukuda-san soitti uudelleen ja ilmoitti ylen onnellisena, että mies oli kastettu. 
Seurakunnan papin mennessä sairaskäynnille mies olikin ollut tajuissaan ja halunnut saada kasteen. Pappi 
oli kysellyt hänen kristillisiä tietojaan. Aika paljon tietoa oli mieheen tarttunut vaimon kautta 
neljännesvuosisadan aikana, vaikkei hän kirkossa ollut käynytkään. Ja niin oli herra Tsukuda sitten kastettu 
Jumalan lapseksi ja taivaan valtakunnan perilliseksi Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Miehen ilme oli 
kirkastunut ihan silmissä. Itkimme molemmat puhelimessa tätä armon ihmettä.  

Seuraavan kerran rouva Tsukuda soitti tämän vuoden puolella ja kertoi, että hänen miehensä oli kuollut 
rauhallisena uskossa Jeesukseen. Ja niin sai Vapahtaja siis kantaa kotiin tämänkin vastahakoisen lampaan. 
Miten monta kertaa se onkaan tapahtunut japanilaisissa perheissä, että kristityn vaimon mies on halunnut 
ottaa kasteen eläkkeelle jäätyään tai viimeistään ennen kuolemaansa.  

Seuraava matka 
Sitten vielä tämän kirjeen varsinainen jymyuutinen: olen menossa maaliskuuksi Japaniin. Tämä ei ole 
työmatka; en pidä perillä yhtään ainoata puhetta. Käyn vain katsomassa ystäviäni. Joka joulu tulee 
Japanista haikeita viestejä: Eikö me nähdä sinua koskaan enää, sensei? En ole ollut innokas menemään 
Japaniin; niin tuskallista sieltä lähteminen viimeksi oli. (Nuolen yhäkin haavojani.) Sitä paitsi on kuin Herra 
olisi sanonut minulle lentokoneeseen noustessani neljä vuotta sitten, että työni Japanissa on nyt ohi. Minä 
olen osuuteni tehnyt, muut jatkavat vielä.  

Voin kuitenkin tunnustaa, että minulla on ollut nämä neljä vuotta koko ajan haikea ikävä toiseen 
kotimaahani. Puolet ystävistäni asuu siellä. Kaipaan paitsi heitä myös Japanin luontoa, vuoria, merta, 
kukkivia puita… En ole oikein kärsinyt ajatella koko asiaa. Mutta yhtenä yönä nyt tammikuussa sain suuren 
oivalluksen: eihän minun tarvitse mennä Japaniin työmatkalle. Voinhan mennä omalla kustannuksellani 
ystävyysmatkalle. Ja konsa olin hypännyt aamulla sängystä ylös, menin suoraa päätä nettiin ja ostin lipun 
Osakaan. Suora lento, vain 560 euroa, olkaa hyvä. Eihän sillä rahalla ole päässyt sen enempää Nepaliin kuin 
Bangladeshiinkaan.   

Japanin ystävieni parissa syntyi suuri riemastus. Koetan nyt tehdä itselleni ohjelmaa, johon edes puolet 
heistä olisi tyytyväisiä. Enimmäkseen olen Koben seudulla, mutta käyn myös Tokiossa hengellisen tyttäreni 
Yooko-sanin luona, Naganossa Tsukuda-sanin luona ja Hiroshiman läänissä sen Ishii Chieko-sanin luona, 
josta kirjoitin kirjaani Kaksi naista, yksi usko. 

Pääsen ensimmäiseen seurakuntaani Tamashimaan Nakagawan teologipojan kihlajaisiin. (Jos olette 
lukeneet kirjani Tapahtui Tamashimassa, niin siinä kerrotaan Nakagawan perheen äidin kääntymisestä 
kristinuskoon v.1980. Kirja löytyy nettisivuiltani.) Ja toivon mukaan pääsen myös Kawanon perheenisän 
kastejuhlaan Nishi-Akashiin. Tämän perheen olen tuntenut vuodesta 1990.  

Onko tämä nyt ihan tottakaan? Näenkö minä tänä vuonna todella kukkivan luumupuun? Saanko kiivetä 
vuorelle Koben raamattukoulun taakse? Kirsikoita en varmaan ehdi nähdä, jollei kevät ole erityisen aikainen.  

 

 



 

Yhden rukousaiheen antaisin tätä matkaa varten. 
Jos Herra suo, saan ottaa mukaani Daavid-kirjani 
englanninkielisen käännöksen. Rukoilkaa nyt, että 
sille löytyisi japaniksi kääntäjä ja kustantaja. 
Matkan päivämäärät ovat 6.3-3.4. En varmaan 
kirjoita matkakirjeitä, koska tämä ei 
ole ”työmatka” – paitsi jos tapahtuu jotain 
dramaattista. Kerron sitten seuraavassa 
ystäväkirjeessäni matkan vaikutelmista.  

 

 
Otin matkalippuun sellaisen varauksen, että sitä voi tarvittaessa siirtää. Jos ALS’ia sairastavan lankoni tila 
huononee ratkaisevasti, en lähde matkalle tai tulen sieltä kesken pois. Minulle lankomiehet ovat läheisiä 
kuin omat veljet, ja olen heistä jokaisesta Jumalalle kiitollinen. Ei siis ole helppoa katsella, miten yksi heistä 
kuihtuu pois alle kuusikymppisenä. Tässä teille toinen suuri rukousaihe: lankoni elämä ja kuolema.  

SEURAA TÄMÄN TALVEN JA KEVÄÄN OHJELMA. KÄYTTEHÄN KATSOMASSA OHJELMAANI JA KIRJA-
UUTISIANI MYÖS ILOSANOMAPIIRIN FACEBOOK-SIVUILTA. Huom! Kaikissa näissä tilaisuuksissa myydään 
kirjojani.  

10.-12.2.2017. Sisälle Sanaan viikonloppu Raamattuopistolla Kauniaisissa. Käsitellään Apostolien tekoja. MJ 
pitää kolme luentoa Paavalista la ip 11.2. klo 13.15-18.00. Tiedustelut veli-matti.kujala (at) sro.fi järjestää 
SRO 

15.2. klo 18. Porin OPKO:n opiskelijailta. Paikka: SLEY:n rukoushuone. Aiheena Jeremia. Tiedustelut 040-
8387451. Järjestää OPKO. 

16.-17.2. Ilosanomapiirin koulutus Oulussa rukoushuoneella, Koulukatu 14. Aloitamme torstaina klo 16 ja 
jatkamme perjantaina klo 9-14.30, yhteensä 10 tuntia. Tiedustelut 044-4477847.  Järjestää Kansanlähetys.  

18.2. Naistenpäivä Oulussa, Arkistokatu 4. (sisälle rautatien puolelta). Klo 10-16. Teema Nainen ja valta. 1) 
Raamatun pahat kuningattaret. 2) Esterin uhri. 4) Naisen alamaisuus. Tiedustelut: aleniusmar (at) 
gmail.com Järjestää Timoteus-srk, LHPK 

19.2. Raamattuiltapäivä Sodankylässä. Osoite: Pikkukirkko, Hampputörmäntie 24. Aihe: Nooan aika – lopun 
aika. Aikataulu: 14.00 Messu 15.15 Opetus I. 16.15 Kahvi. 16.45 Opetus II. Järjestäjä LHPK 

6-7.4. Naistenpäivät Karkun kristillisellä opistolla. Aihe: Lepo särjetylle (Hanna, Gomer). Tiedustelut 
maarit.heinonen (at) keokarkku.fi  Järjestää Karkun evankelinen opisto  

8.4. Iisalmen Danielin seurakunnan raamattupäivä. Satamakatu 5. Aiheena Pietari. Alkaa puolilta päivin. 
Jatkuu messulla klo 16. Tiedustelut kukkonen.jani (at) meili.fi Järjestää LHPK.  

20.4 klo 10. STI:ssä Kaisaniemenkatu 13:ssa paneeli: Saako ihmistä kehottaa uskomaan? Ks. STI:n ohjelma. 



21-23.4 Naistenpäivät Eurajoella. Aihe: Keskeneräisenä täydellinen. Puhujina Päivi Räsänen ja 
allekirjoittanut (joka puhuu Jobista). Tiedustelut sannamari.linnala (at) gmail.com tai 044-5441196. 
Järjestää LHPK. 

6.5. Pääkaupunkiseudun naistenpäivä Koinoniassa, Kalevankatu 53.. Suunnitteluvaiheessa. Järjestää LHPK 

11.5. klo 18 Lahden Joutjärven srk lähetyspiiri Ahtialassa  

20-21.5. Savon yhteiset naistenpäivät Maaselän etapissa Valtimolla. LHPK. Tiedustelut solveig.mikkonen 
(at) gmail.com tai 040 707 65 25. Järjestää 3 LHPK:n seurakuntaa 

28.5. Vierailu Nurmekseen, raamattutunti messun jälkeen. Suunnitteluvaiheessa. Tiedustelut 
kalle.vaatainen (at) lhpk.fi Järjestää LHPK 

***  
Koetan saada ensi kirjeeseen selostuksen ilosanomatilille tulleiden rahojen käytöstä viime vuonna. Daavid-
kirjan käännös maksaa sen verran, etten olisi voinutkaan tehdä työmatkaa tänä keväänä. Mutta minusta on 
älyttömän ihanaa, että tuo kirja saadaan englanniksi ja toivottavasti muillekin kielille vielä.  

Hyvää lopputalvea ja kaikkea Jumalan siunausta teille  

toivottaa 
  Mailis  



Mahdollinen tuki ilosanomamatkoja, materiaalin kääntämistä ja kirjojen kustantamista varten 
ulkomailla: Suomen Luther-säätiö, tili: FI19 1012 3000 2092 60. Viite: 3311 

 


