
 

 

Ystäväkirje 1-2022. 27.1.22 

Rakkaat ystäväni,  

toivotan teille siunattua vuotta 2022 ja kiitän 

menneen vuoden yhteistyöstä.  

Pois juoksee aika joutuisaan. 

Me väistymme kuin varjot maan.  

Vaan alla kaikkein vaiheitten   

on armos iankaikkinen.  

Näin lauloi äitini jokaisen vuoden alussa. Nyt on 

jo neljäs uusi vuosi, kun hän ei ole enää tätä virttä 

laulamassa.  

Isän kuolemasta on kulunut 8 vuotta. Olen ajatellut viime aikoina isäni elämää aika paljonkin, koska olen 

kirjoittanut muistelmia hänen lapsuudestaan ja nuoruudestaan. Isällä oli tapana kertoa kaikenlaisia juttuja 

Karjalasta ja monesta muustakin elämänsä vaiheesta. Jo 1980-luvulla tajusin, että muistot pitää kirjoittaa 

ylös, muuten ne unohtuvat. Korona-aikaan olen lukenut päiväkirjani läpi ja löytänyt nuo kaikki isän jutut.  

Isänpäivän kunniaksi lähetin sisaruksilleni ja heidän lapsilleen dokumentin nimeltä Evakkopoika, jossa ku-

vaan isäni elämää 15-vuotiaaksi asti. (Hän on syntynyt 1929.) Eihän se mikään helppo lapsuus ollut, kun 

sotaa piti lähteä pakoon kahteenkin kertaan ja sitten koti menetettiin lopullisesti. Nyt työstän isän elämää 

kolmikymppiseksi asti. Eipä ollut helppoa sekään aika. Ihailen isääni siitä, ettei hän katkeroitunut, vaan jäi 

hiljaisella tavallaan odottamaan Jumalan apua. Siinä toivossa hän lopulta kuolikin.  

Mitä Japani minulle opetti? 

Yllä oleva luumupuun kuva on riippunut makuuhuoneeni seinällä vuosikausia. Usein katselen kyhmyisen 

vanhan puun kukkaloistoa ja mietin omaa elämääni. Vanhaksi olen minäkin tullut. Jokin aika sitten sain 

kertoa OPKO:n seniorien kokoontumisessa Japanin vuosistani otsikolla Mitä Japani minulle opetti? Se on 

nyt kuunneltavissa podcastina ”Mailiksen raamattukoulussa” (Spotify). Kuunnelkaa ihmeessä, ainakin te, 

jotka luitte ystäväkirjeitäni 22 Japanin vuoteni aikana. 

Tuota esitystä valmistaessani tulin syvästi kiitolliseksi siitä, mitä Japanissa ja muuallakin maailmassa olen 

saanut nähdä, tehdä ja kokea. Minun ei tosiaankaan tarvitse katsella taakseni ja ihmetellä, että mihin se 

elämä oikein meni. Oikein sanoi Jeesus, että jos joku luopuu omaisistaan ja maastaan hänen ja evanke-

liumin tähden, saa satakertaisesti takaisin – vaikkakin vaikeuksien keskellä. Jos nuoret kristityt tietäisivät, 

miten palkitsevaa Jeesuksen seuraaminen on, ei meillä olisi puutetta ainakaan lähetystyöntekijöistä.  

Joulupostin tuoma ilo 

Monesta maasta sain joulupostia taas viime vuonna. Kiitos teillekin, jotka muistitte minua kortilla tai muulla 

tavoin! Pala kurkussa ja kiitollisin mielin minä noita viestejä lueskelin. Tervehdyksiä tuli eniten Japanista, 

mutta myös Myanmarin opiskelijatyöntekijältä ja nepalilaisilta kristityiltä, joihin tutustuin kahdella matkal-

lani. Samaten Bangladeshista, Burkina Fasosta, Etelä-Sudanista, Norjasta ja vaikka mistä. ”Venäläiset poika-

ni” 20 vuoden takaa kirjoittivat – hehän sitä muinoin loivat ilosanomapiirin nettisivutkin. Roman kiitti vielä 



kerran siitä, mitä opetin hänelle laista ja evankeliumista, hän kuulemma muistaa sen aina. Roman asuu nyt 

USA:ssa ja hänen lapsensa ovat 14- ja 16-vuotiaita.  

Koben raamattukoulun entisiltä opiskelijoilta tuli myös viestejä. Yksi uskollisimmista oppilaistani oli viime 

työkaudella muuan Satake-san, silloin jo seitsemänkymppinen ikäihminen. ”Sensei, se oli elämäni parasta 

aikaa, kun sain opiskella sinun johdollasi Raamatun henkilöiden elämänkertoja”, hän kirjoitti. Kyynelet nou-

sivat silmiini, kun sitä luin.  

Jotkut japanilaiset kiittivät minua ”Mailiksen raamattukoulu” podcastista, josta löytyvät Koben raamattu-

koulussa pitämäni satakunta luentoa japanin kielellä. ”Meidän seurakunnassa luettiin juuri Jeremiaa ja Vali-

tusvirsiä. Kuuntelin sinun Jeremia-luentosi ja opin aivan mahdottomasti uutta asiaa”, kirjoitti eräskin rouva.  

Minut kutsuttiin aikoinani vierailulle suureen ei-luterilaiseen seurakuntaan Tokioon. (Urawa Fukuin Jiyuu 

Kyookai). Heidän naisevankelistansa kävi myöhemmin opiskelemassa yksityisesti ilosanomapiiriä Kobessa. 

Siitä lähtien tuo evankelista on pyörittänyt seurakunnassaan etsivien piiriä ilosanomakysymysten avulla.  

Nyt hän kirjoitti minulle näin: ”Erään seurakuntalaisemme naapurilta kuoli mies. Kristitty sisar kopioi hänel-

le osan kirjastasi Ja Herra otti. Naapuri oli niin vaikutettu, että tuli kirkon joulukonserttiin. Kiitos sinulle, että 

olet julkaissut tuon kirjan japaniksi.”  

Skype keskustelu japanilaisten ystävien kanssa 

 

Eilen minulla oli mukava päivä, sillä sain keskus-

tella puolitoista tuntia kolmen japanilaisen ystä-

vättäreni kanssa skypessä. Yksi heistä oli jopa 

pukeutunut kimonoon tilaisuuden kunniaksi.  

Näyttelimme toisillemme valokuvia ja kerroimme 

viimeisen viiden vuoden tapahtumia. (Minähän 

kävin Japanissa viimeksi vuonna 2017.) Sain kuul-

la monta sydäntä lämmittävää rukousvastausta.  

Ainoa ongelma tuossa keskustelussa oli se, etten minä osannutkaan puhua enää japania. Ymmärrän kyllä 

kaiken ja osaan selittää ihan tavalliset asiat, mutta heti, kun pitäisi selittää jotain vähän erityisempää, eivät 

sanat riitä. Se siitä tulee, kun on viisi vuotta kieltä puhumatta, ja vanha pää muuttuu muutenkin yhä hata-

rammaksi.  

Tulevaa ohjelmaa on tiedossa vain muutamia opetuspäiviä Raamattuopistolla ja sitten Lähetyshiippakun-

nan Porin naistenpäivä 12.3. ja SRO:n naistenpäivät 1-3.4. Piakkoin pitäisi ilmestyä kirjastani Ihmisen käyt-

töohjeet kolmas, täysin uudistettu painos.  

                                            

Eipä sitten muuta kuin näkemiin, kuulemisiin ja 

kirjoittamisiin!   
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