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Rakkaat ystäväni Siperian takana!

Tässä tulee nyt ensimmäinen kirje Japanista tällä erää. Jospa aloitetaan alusta eli Kylväjän päivistä, 
joiden aikana minut siunattiin kuudennelle työkaudelleni. Kesäkuu oli ollut kiireistä ja stressaavaa aikaa, 
mutta onneksi muuttoapureita riitti joka päivälle kahden viimeisen viikon ajaksi. Suurkiitos teille, jotka 
tulitte minun auttamaan   . Ilman teitä en olisi muuttourakastani ikinä selvinnytkään. 

Minua harmittaa, etten saanut tervehdityksi kaikkia ystäviä, jotka olivat tulleet lähtöjuhliini 
Kylväjän päiville Raamattuopistolle. Tuossa tilaisuudessa pidin uudelle työkaudelle siunattavien lähettien 
edustajana tällaisen puheen: 

Jeesus se on sellainen Vapahtaja, ettei hän pyytele kauniisti, ehdottele eikä maanittele, vaan käskee. Ei  
hän minultakaan kysynyt, että mitä Mailis arvelisit, jos minä lähettäisin sinut kuudennelle työkaudelle  
Japaniin. Ei, hän sanoi yksinkertaisesti: ”Seuraa minua!” 

Tämä tapahtui viime vuonna, kun Länsi-Japanin ev.lut. kirkon presidentti tuli  
Kansanlähetyspäiville ja kertoi, että Koben raamattukoulu haluaisi minut opettajakseen. Mielessäni pyöri  
sen sata syytä, miksi en voi tässä tilanteessa lähteä Suomesta. Mutta samana päivänä lauloimme tuon 
Japanin-lähettejä varten sata vuotta sitten sepitetyn virren Menkää maitten ääriin asti, se on käsky 
Kuninkaan. Sen virren kautta minä kuulin Jeesuksen kutsun: Seuraa minua Japaniin! 

En tiedä, miten te rakkaat kollegat olette kukin oman kutsunne saaneet. Kun Paavali oli  
nähnyt kuuluisan näkynsä makedonialaisesta miehestä, hän saattoi ehkä sydämensä sopukoissa toivoa 
lämmintä vastaanottoa Euroopan puolella. Mutta eihän siinä niin käynyt. Paavali ruoskittiin ja heitettiin  
vankilaan heti ensimmäisessä pysähdyspaikassa, eikä vastaanotto ollut sen lämpimämpi muuallakaan. Mutta 
mellakoiden keskellä syntyi jokaiseen kaupunkiin kristillinen seurakunta, ja niin matkan tarkoitus kuitenkin  
toteutui. 

Jeesus ei kutsu meitä lähettejä ihanteellisiin olosuhteisiin, joissa saisimme toteuttaa 
itseämme. Tiedämme varsin hyvin, ettei meidän eteemme levitetä lentokentällä mitään punaista mattoa.  
Päinvastoin, kahleet ja ahdistukset meitä odottavat (Paavalin sanoja lainatakseni). Mutta eihän Jeesus ole 
luvannutkaan lähettiläilleen muuta kuin ristin: "Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön 
itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.  Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa 
sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava.” Ristin  
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kantaminen ei ole mukavaa, mutta elämä pelastetaan vain sitä tekemällä. Se joka kieltäytyy Vapahtajan  
kutsusta ristiä peläten, menettää tämän yhden ainoan elämänsä tarkoituksen ja mielekkyyden. 

Millainen on sitten se risti, jota meidän on kentällä kannettava? Aivan samanlainen kuin  
täällä kotimaassakin: perkele, maailma ja oma liha. Nämä kolme eivät suinkaan jää Suomeen, vaan kulkevat  
matkalaukussamme maailman ääriin asti. Paholaisella on oma suunnitelmansa jokaisen lähetin kaatamiseksi.  
Kiusaus epäuskoon, epätoivoon, katkeruuteen ja kaikkien käskyjen rikkomiseen on joskus epäinhimillisen 
kova. Sen voittamiseksi tarvitaan teidän esirukouksianne, ystävät. 

Ja jospa tilanne olisikin se, että jokaiselle uudelle työkaudelle lähtiessään lähetti saisi  
jättää kotimaahan yhden paheensa! Silloin minullakin olisi jo kuudes pahe jäämässä Suomeen, ja  
japanilaisten kollegojen olisi paljon helpompi pärjätä minun kanssani. Mutta ei, kaikki viat on taas kerran 
vietävä mukanaan lähetyskentälle. Rukoilkaa te ystävät, että muut jaksaisivat antaa Japanissa minulle  
minun vikani anteeksi, ja että minä jaksaisin antaa muille heidän vikansa anteeksi. 

Yksi hyvä puoli siinä kuitenkin on, ettei lähetti muutu paremmaksi: ei pääse syntisten 
Vapahtaja häneltä unohtumaan. Syntiensä kanssa kituroivan on pakko muistaa, miksi Jeesuksen piti kuolla.  
Ja vain se osaa julistaa armoa, jolla itsellään on sille käyttöä joka päivä. 

Sitten ristiin kuuluu vielä maailman viha. Jeesus sanoi äskeistä kohtaa seuraavassa jakeessa 
syyn siihen, miksi maailma meitä vainoaa: ”Joka tämän uskottoman ja syntisen sukupolven keskellä 
häpeää minua ja minun sanojani, sitä on Ihmisen Poika häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa 
pyhien enkelien kanssa."  (Mk.8:38). Jokaisella kentällä on jokin kuuma peruna, josta lähetin oletetaan 
vaikenevan. Kyllä sielläkin osataan suuttua, jos joku aukoo suutaan esimerkiksi seksuaalielämän synneistä  
tai kirkkopolitiikasta. Mutta jos emme uskalla sanoa ääneen kaikkien edessä sitä, mitä Jeesus uskalsi  
sanoa apostoleilleen, niin mitä me sitten julistamme? Olisi kauheaa, jos Vapahtaja joutuisi häpeämään 
meitä ja meidän puheitamme palatessaan tänne maan päälle. Rukoilkaa siis ystävät meille kaikille  
rohkeutta julistaa Jeesuksen sanoja niiden kaikessa terävyydessä. 

Meille lähtijöille on nyt auennut ovi Herran työhön. Kun Jeesus avaa oven, niin se aukenee,  
vaikka koko maailma ja kaikki paholaisen joukot yrittäisivät pitää sitä kiinni. Ja sitten kun ovi sulkeutuu,  
on sulkijana Jeesus itse, eivät ihmiset, eivät johtokunnat, eipä edes paholainenkaan. Sen olen nähnyt  
omassa elämässäni. 

Yhdymme vielä rukoukseen virrensäkeistön sanoin: ”Nyt Pyhä Henki taluta,/ oppaana 
kulje matkalla./ Sanallas meitä valaise./ Kirkasta Kristus kaikille.” 

*** 
Seuraavana päivänä matkustin Pariisin kautta Osakaan, yhteensä 17 tuntia. Olihan se vähän turhauttavaa 
tehdä kymmenen tunnin pituinen reissu Keski-Eurooppaan ja huomata sitten taas lähestyvänsä Suomen 
ilmatilaa. Air Francen lippu tuli kuitenkin paljon halvemmaksi kuin Finnairin. Yötä emme kokeneet 
ollenkaan, koska lensimme niin kaukana pohjoisessa. Flunssani teki jälleen kerran sen tempun, minkä se aina 
minulle lentokoneessa tekee: tukki toisen korvani täysin umpeen. Olen ollut puolikuuro lentomatkasta 
lähtien, nyt jo yhdeksättä päivää. 

Saavuin Länsi-Japanin kirkon pääpaikalle Koben Aotaniin aamupäivällä 22.6. Raamattukoulun 
rehtori T., toimiston tytöt ja norjalainen kollega olivat kumartamassa minua tervetulleeksi. Kun näin 
yksiöni tyttöjen asuntolassa, minulle nousi väkisinkin pala kurkkuun. Huone on pitkänomainen, toisessa 
päässä sänky, toisessa hella ja kahdella seinällä kolme ikkunaa. Länsipuolen ikkunoista näkyy naapurin 
aaltopeltiseinä metrin päässä. Lattiaan asti ulottuvasta pohjoispuolen ikkunasta näkyy suoraan kadulle. 
Välissä ei ole aitaa, ei pensasta, ei mitään. On kuin ihmiset kävelisivät olohuoneessani. Valoverhot on aina 
pidettävä kiinni jo valmiiksi pimeässä huoneessa, ja jos sytytän valot, näkevät ohikulkijat minut niiden läpi. 
Elän siis joko ainaisessa hämärässä tai sitten akvaariossa. 

Vihreän vilahdustakaan ei näy mistään ikkunasta, ei myöskään yhtään neliösenttiä taivasta. 
Tiedän, että miljoonat japanilaiset asuvat juuri tällaisissa olosuhteissa, mutta Suomen vihreyteen ja 
vehreyteen tottunutta ihmistä huoneen pimeys ja näköalattomuus kyllä väkisinkin masentaa. Miten 
ihmeessä jaksan asua tällaisessa bunkkerissa kaksi vuotta? Koetin kuitenkin olla näyttämättä rehtorille 
pettymystäni. 
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Jotenkin tuntui erityisen katkeralta se, että lähettiasunto seminaarin toisessa kerroksessa 
on tyhjillään. Tuon talon ikkunoista näkyy toisella puolen vuori, toisella puolen valtavan iso kamferipuu, alas 
laskeutuva kaupunki ja pilkahdus merta sen takana. Mutta kun norjalaiset halusivat ehdottomasti tehdä 
minusta asuntolanhoitajan, niin näin tässä sitten kävi. 

Nähdessään sydämessäni itävän katkeruuden sanoi Jeesus: ”Minä kutsuin sinut tänne ristiä 
kantamaan enkä millekään huvimatkalle. Pimeä asunto on osa sitä ristiä, jota saat kantaa Japanissa minun 
tähteni ja evankeliumin tähden.” Eikä minun auttanut muu kuin vastata: ”Kenenkään muun tähden en kyllä 
suostuisikaan tätä ristiä kantamaan, mutta sinun tähtesi tahdon sen tehdä!” 

*** 
Juhannusaattona läksin norjalaisen kollegan kanssa ostamaan ison ikkunani eteen ”juhannuskoivuja”. 
Iisalmen seurakunnan lähtölahjarahoilla sain hankituksi juuri sopivasti kaksi ruukussa kasvavaa 
puolitoistametristä koristepuuta, jotka kestävät kuulemma sekä kylmää että kuumaa ja kasvavat nopeasti 
pituutta ja leveyttä. Kun puut oli pistetty paikoilleen, siirsin ruokapöytäni tuon samaisen ison ikkunan 
eteen. Istahtaessani siihen kahvia juomaan huomasin ilokseni, että jos käännän sopivasti päätäni, näen 
viirun verran taivasta ja viereisen talon pihalla kasvavan japanilaisen männyn latvan. Mielialani parani heti. 
Näen sentään ruokapöydästäni pienen vilahduksen Jumalan luontoa. (Ks. kuvaa kirjeen alussa.)

Kuva: Iisalmen seurakunnan lahja ikkunani edessä.

On tässä ”bunkkerissa” loppujen lopuksi monta hyvääkin puolta. Talo on uusi ja siisti, sen kylppäri ja vessa 
ovat tosi hienot ja viereinen katu hiljainen. Näin pimeä kämppä kuumenee paljon hitaammin kuin valoisampi 
vastineensa. Vuori on lähellä, vaikken sitä ikkunastani näekään. Pääsen luonnon keskelle kymmenessä 
minuutissa, mikä on suunnatonta elämisen tasoa tässä ahtaiden kaupunkien maassa. Joka aamu olenkin 
tehnyt 45 minuutin vuorilenkin veden ääntä kuunnellen ja kukkivia hortensiapensaita ihaillen. 

Tällä hetkellä asuntolan yläkerrassa asuu kaksi tyttöä, jotka ovat mukavia ja ahkeria. He 
siivoavat omat huoneensa ja yleiset tilat vanhalla rutiinilla. En ole vielä kysynyt, mitä velvollisuuksia 
asuntolanhoitajalla syksyllä on. Tänään alkaa raamattukoulun kesäloma. 

*** 
Sää oli ensin inhimillinen, alle 25 astetta. On sadeaika, joten vettä on tullut taivaasta runsaasti. 
Sunnuntaista lähtien on ollut liian kuuma ja liian paljon kosteutta ilmassa. Päivät ovat kuluneet 
rekisteröityessä, tavaroita kuljetellessa ja sairastaessa. Flunssa ei ole parantunut vieläkään, ja sen lisäksi 
vatsassani jyllää Italiasta saatu pöpö. Se tutkittiin ja havaittiin harmittomaksi bakteeriksi, joka paranee 
itsestään. Mutta kuukauden mahatauti on silti vienyt minulta voimia kaiken kiireen keskellä. Joinakin 
päivinä olisi tehnyt mieli paneutua sänkyyn ja maata vain. Sitä paitsi vanha kirjoituspöytä ja kostea ilmasto 
ovat tuhonneet viikossa hartialihakseni. Niska ja kädet ovat taas kipeät ja jumissa. 

Eilen pidin ensimmäiset tuntini raamattukoulussa tällä työkaudella. Rehtori oli pyytänyt 
minulta kahta luentoa lyhytkurssille, joka pidetään jokaisen lukukauden lopussa muillekin kuin 
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raamattukoulun varsinaisille oppilaille. Ensimmäisen luennon oli määrä olla ilosanomapiirin minikurssi. Toisen 
sain itse valita, joten otin aiheeksi: Miten Jeesus kohteli naisia? 

Rehtori pyyteli anteeksi sitä, ettei lyhytkurssia tänä vuonna ehditty kunnolla mainostaa, ja 
tulijoita on vähän. Kurssi sisälsi vain kolme kaksoisluentoa (joista yhden piti muuan nuori pappi Jeremiasta) 
– ja maksoi kokonaista sata euroa plus ruuat. Minun mielestäni se on ihan liikaa tuon pituisesta kurssista, 
mutta Japani on Japani. Mikään ei ole tässä maassa arvokasta, mikä ei maksa paljon rahaa. 

Paikalle saapui kymmenen henkeä eri seurakunnista ja Opiskelijalähetyksestä. Kovin 
kiinnostuneen näköisinä nuo kymmenen minua kuuntelivat. Japanin sanat olivat välillä hakusessa, mutta 
kunnollinen diasarja auttoi asian perille menoa. Ja minähän en ole köyhä enkä kipeä, kun saan opettaa 
Raamattua. Virkistyin ja piristyin huomattavasti. 

Ilosanomapiirin tunsi neljä osanottajaa ennestään, kuudelle se oli ihan uusi asia. Muuan 
vanhahko mies, joka yleensä tulee kaikille lyhytkursseille, kertoi minulle seuraavan tarinan: ”Sensei, sinä 
vierailit viime vuonna täällä raamattukoulussa; silloin minä osallistuin ilosanomapiiriin ensimmäisen kerran. 
Tiedätkö, eräs tuhlaajapoikatekstin kysymys jäi elämään minulle. Olen pyöritellyt sitä mielessäni ja 
soveltanut jatkuvasti omaan elämääni.” Valitettavasti minulle jäi kuuron korvani tähden epäselväksi, mikä 
kysymys se oikeastaan oli. 

*** 
Ensi syksyksi rehtori lupasi minulle kaksi luentosarjaa. Jos Herra suo, pidän tiistai-iltaisin yleisöluennon 
ilosanomapiiristä (jossa aion käsitellä seuraavan sunnuntain evankeliumitekstiä). Ja keskiviikkona 
aamupäivällä on toinen luentosarja Paavalin elämästä. 

Varsinaisia oppilaita täällä on vain kourallinen, mutta ulkopuolelta tulee myös porukkaa 
seuraamaan joitakin luentosarjoja. KL:n lähetti kertoi, että hänen luennoillaan on käynyt keskimäärin 
kymmenen oppilasta. Se on ihan kohtuullinen määrä tässä maassa. (Rukousaihe!)

Katsotaan nyt sitten, miten moni seurakunta kutsuu luokseen ”kiertävän raamattukoulun” eli 
minut pitämään viikonloppuraamattukursseja. (Rukousaihe!) Haluaisin tällä viimeisellä työkaudellani saada 
kristityt innostumaan Raamatusta, lukemaan sitä, opiskelemaan sitä, luottamaan siihen ja taistelemaan sen 
totuuden puolesta. Ja toivoisin osaavani opettaa Raamattua niin, että joka tekstistä löytyy Jeesus ja 
hänen evankeliuminsa. 

Sen verran kuin aikaa jää – ja varmasti sitä aluksi jääkin - rupean kääntämään omia 
raamattupiirioppaitani japaniksi. Kirjoja on nyt saatavilla kolme: Markus, Luukas ja Johannes. Netistä 
löytyvät näiden lisäksi Matteus ja Ruut. Koska olen viimeisen kymmenen vuoden aikana tehnyt suomeksi 
yhden uuden raamattupiirioppaan vuosittain, niin riittäähän niissä nyt kääntämistä vähäksi aikaa. Toivon, 
että japaninkieliset nettisivuni ovat jonain päivänä yhtä ahkerassa käytössä kuin suomenkielisetkin. 
Rukoilkaa, että saisin käännösapua. 

Toinen teema, jota haluaisin tällä työkaudella käsitellä, on kärsimys. Buddhalaisuushan pyörii 
kokonaan tämän teeman ympärillä, ja aihetta käsitteleviä kirjoja ilmestyy Japanissa paljon. Kristityt eivät 
kuitenkaan yleensä toitota suureen ääneen, että kärsimys tulee Jumalan lapsen elämään Jumalan itsensä 
kädestä.  Se  tuntuu  aika  radikaalilta  väitteeltä  maassa,  jossa  kärsimyksen  välttäminen  on  kaikkien 
uskontojen yhteinen päämäärä. 

Toivoisin, että kirjani Ja Herra otti (Jobin kirjan selitys) voitaisiin julkaista japaniksi täällä 
ollessani, mutta jotkut norjalaiset lähetit ovat sen teologiasta eri mieltä.  Käännös on ollut valmiina jo 
seitsemän vuotta. Voisitteko rukoilla asian puolesta! 

*** 
Tulevasta kesästä vielä sen verran, että olen saanut lähetykseltä luvan opiskella japania heinäkuun ajan. 
Yleensä kymmenen vuotta maasta poissa olleet lähetit menevät oikein kielikouluun, mutta minä yritän 
saada prepatuksi kielitaitoni entiselleen omin avuin. Matkustan johonkin vähän viileämpään paikkaan 
tietokoneeni kanssa muutamaksi viikoksi. Sitten alkavat seurakuntavierailut; jokainen elokuun sunnuntai on 
jo buukattu täyteen. 

Vielä yksi rukousaihe: auto. En ole autoillut juuri ollenkaan kymmeneen vuoteen, mutta nyt 
pitää taas ruveta ajamaan. Rukoilkaa, että selviäisin siitä haasteesta. Minua pelottaa!!!

4



En ollut mikään innokas Japaniin lähtijä, mutta jospa tämä tästä vielä iloksi muuttuisi. Sen 
tiedän ja siitä olen varma, kuka minut on tänne kutsunut ja miksi. Hänen siipiensä suojissa on tuvallista 
elää ja asua missä ”bunkkerissa” hyvänsä. Niiden siipien alla ”kaikki kääntyy parhaaksemme, myöskin kuolo 
voitoksemme”. 

Kiitos kun kuljette kanssani tälläkin matkalla, ystävät! 
Mailis 

MJ. os. 2-2-11 Nakajima-dori, Chuo-ku, Kobe, 651-0052 Japan.
s-posti: mailis-at-ilosanomapiiri.fi 
nettisivut: www.ilosanomapiiri.fi 
Tulevan syksyn tv-ohjelma: Valokuva kertoo. 

Kuva: Paikka mistä näkyy kaistale taivasta. 
Mariverhon kappale pöydälläni on sama, 
jonka toin tullessani Jasukoon v. 1976. 

Se löytyi jostain norjalaisten varastosta.

Mahdolliset tukimaksut Kylväjän tilille Nooa Säästöpankki 440500-121296. Kirjoita tiedonantoihin MJ:n 
nimi ja oma kotiseurakuntasi tai käytä viitenumeroa. Sen saa oso.jaana.kovanen-at-flom.fi, 09-
25325427 tai  www.kylvaja.fi/tilit/laskuri.php
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