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Rakkaat ystäväni  
 
Japani ei ole enää sama paikka kuin silloin, kun täältä viimeksi teille kirjoitin. Kiitos teille jokaiselle, 
jotka olette minua muistanut tämän kaiken keskellä joko kirjoittamalla tai rukoilemalla! Niin, 11.3. 
muuttui Japani yhdellä iskulla. Juuri sinä aamuna olin vuorelta laskeutuessani katsellut Osakaa ja Ko-
bea ja rukoillut herätystä, kuten joka aamu teen. Yhtäkkiä tuli mieleen ajatus, että ehkä Jumalan on 
otettava järeät aseet käyttöönsä, ennen kuin tämä kansa suostuu kuuntelemaan hänen ääntään…  
 Kolmen aikaan tuona päivänä soitti japanilainen ystävättäreni ja sanoi, että avaa radio, 
nyt Tokiossa on ollut se maanjäristys, jota edellisellä viikolla pelkäsit. Olin ollut koko edellisen viikon 
pääkaupungissa työmatkalla ja jostain syystä jännittänyt maanjäristystä. Tokiossa on nimittäin ollut 
kova järistys 70 vuoden väliajoin, ja nyt edellisestä on kulunut jo 85 vuotta. Koillis-Japanissa oli 
lyhyen ajan sisällä ollut kaksi melko kovaa järistystä, joten ajattelin, ettei kaksi mene kolmannetta.  
 Eikä sitten mennytkään. Radiosta kuulin, että myös hirveä tsunami oli tulossa Koillis-
Japanin rannikolle. Kaksi tuntia mies toisteli samaa laulua: ”Paetkaa heti merenrannalta, älkää menkö 
hakemaan tavaroitanne, tsunami on paikoin 10 m korkea, ja se iskee moneen kertaan. Paetkaa, paet-
kaa…” Jos minulla olisi ollut se älli päässäni, mitä lähetillä pitäisi olla joka tilanteessa, olisin heittäy-
tynyt polvilleni ja rukoillut niiden ihmisten puolesta, joiden kotiseudulle tsunami oli juuri iskenyt tai 
iskemässä. 30000 ihmistä eli silloin viimeisiä hetkiään ja sadattuhannet olivat juuri menettämässä 
kotinsa ja kontunsa. Kai minä jotain huokaisinkin taivaan puoleen, mutta siihen se rukous sitten jäi.  
 Itse en tuntenut järistystä ollenkaan, vaikka oli se kuulemma ollut 3 astetta Kobessakin. 
Illalla menin katsomaan pappisseminaarin olohuoneen telkkaria ja tajusin, miten kamalasta asiasta oli 
kysymys. Näkihän sen jo ensimmäisistä videoista, mitä tuhoa tsunami oli tehnyt. Te olette varmaan 
siellä Suomessa katselleet ja kauhistelleet niitä samoja videonpätkiä kuin mekin täällä.  
 No, te siis tiedätte tarinan, minun ei tarvitse sitä enää uudelleen kertoa. Sen jälkeen 
elämäni muuttui jotenkin kaaosmaiseksi. Tsunami iski perjantaina. Viikonlopuksi menin seurakuntavie-
railulle Japanin meren rannalle. Asuin norjalaislähetin luona ja katselimme telkkaria kaikki väliajat. 
Mitäpä siinä voi muuta kuin itkeä sitä kamalaa tuhoa, mitä yksi ainoa aalto oli saanut aikaan. Kaikissa 
tilaisuuksissa rukoilimme hartaasti kärsivien ja omaistensa menettäneiden puolesta.  
 Sitten tapahtui atomivoimalassa ensimmäinen räjähdys, joka pisti liikkeelle toisen tsuna-
min meidän lähettien elämässä. Tuli mieleen epäilys, että entäs jos meidät kutsutaankin Suomeen 
evakkoon. Tiesin heti, etten lähtisi minnekään, jos minun annettaisiin valita. Ensinnäkin Fukushima on 
meistä 600 km päässä, eikä yksikään japanilainen pitänyt silloin eikä pidä nytkään Kobea vaarallisena 
paikkana. Ja toisekseen ymmärsin, etteivät japanilaiset kollegamme tulisi ikinä tajuamaan sitä, jos 
lähtisimme maasta tässä tilanteessa. Olisi eri asia, jos asuisimme lähempänä Fukushimaa…  
 Kotiin palattuani kuulin, että Norjan lähetysseura oli jo evakuoinut kaikki lähettinsä Ko-
besta kysymättä heidän mielipidettään. Tarina kertoo, että monet olivat lähteneet itkien. Kinkin lut. 
kirkko koetti kuumeisesti järjestellä jumalanpalveluksiaan niin, ettei niitä tarvitsisi peruuttaa.  
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Sitten putosi pommi. Kylväjältä tuli kuin tukikin sähköposti, jossa luki näin: ”1) Jokaisel-
la teistä on oikeus palata Suomeen heti, kun koette sen olevan kohdallanne paras vaihtoehto, mutta 
2) tilanteen niin vaatiessa voimme joutua pyytämään teitä palaamaan Suomeen, vaikka itse haluaisit-
tekin jäädä kentälle.”  

Sen päivän aikana lähetin Kylväjään ties montako sähköpostia, esim: ”Älkää lähettäkö 
täältä väkisellä pois niitä, jotka haluavat jäädä. Eikö voitaisi tehdä vaikka jotain paperia, jossa lä-
hetti ilmoittaa, että lähetys on pyytänyt häntä lähtemään, mutta hän jää omalla vastuulla.” Ja 
näin: ”Eikö näin vanhalla lähetillä ole oikeus altistua ydinsäteilylle, jos hän samalla saa todistaa lä-
himmäisilleen Jeesuksesta?”  

Illalla oli norjalaisten ja meidän Kylväjän väen yhteinen rukouspiiri, jossa rukoilimme tosi 
hartaasti paitsi kärsivien japanilaisten, myös itsemme puolesta, ettei meitä pakotettaisi lähtemään 
maasta. (Kylväjän yhteistyöjärjestön nimi on Norjan luterilainen lähetysyhdistys, NLM). ”Kun sinä 
Herra avasit minulle oven uudelleen tähän maahan viime kesänä, niin silloin sanoit: Kun minä avaan, ei 
kukaan sulje. Tähän lupaukseesi minä nyt vetoan!” rukoilin itku kurkussa.  

Illalla tuli sitten tieto, että Kylväjä antaa perheettömien jäädä toistaiseksi, mutta lap-
siperheen pitää palata kotimaahan. Se, että Kivelöiden pitäisi lähteä maasta vastoin tahtoaan, oli 
kolmas tsunami, joka vei mielenrauhani seuraaviksi päiviksi. Sitten onneksi tuokin päätös peruttiin. 
NLM halusi kaikkien lähettiensä palaavan Norjaan, vain ne saisivat jäädä, joilla olisi ERITYISEN pai-
navia syitä. Kaikilla kollegoilla oli mielestään TODELLA painavia syitä, joten lopputulos oli se, ettei 
kukaan lähtenyt minnekään. Poikkeuksena oli juuri maahan saapunut uusi norjalaisperhe, joka hävisi 
tontilta yhtenä yönä ja lensi Hong Kongiin. Kolmen viikon kuluttua hekin tulivat takaisin.  

Kansanlähetyksellä on täällä Japanissa monta lapsiperhettä, mutta kotimaan pää lupasi 
lähettien itsensä päättää, jäävätkö he vai lähtevätkö. Kaikki päättivät jäädä, mukaan luettuina kaksi 
nuorta lapsenlikkaa. Minä en seurannut kovin tarkkaan Suomen pään uutisia, mutta sen verran kuulin, 
että siellä vaaditaan suureen ääneen lähetysjärjestöjä kutsumaan työntekijänsä kotiin. Sukulaiset ja 
nimikkoseurakunnat kuulemma soittelivat järjestöille myöhään ja varhain ja kertoivat, miten huolestu-
neita he ovat läheteistään.   

Minulla kun on niin suuri suku, niin tuli äkkiä mieleen kamala epäilys: entä jos… Kirjoitin 
siltä istumalta sisaruksilleni meilin: ”Hei Sisarukset! Tuli vain mieleen sellainen kamala epäilys, että 
entäs jos joku teistä soittaa meidän lähetykseen ja vaatii, että meidät lähetit on kutsuttava kotiin. 
Japanilaiset eivät kuuntele minua, jos lähden nyt Suomeen ja tulen sitten takaisin. Menetän uskotta-
vuuteni iäksi kaikeksi. Minä en ole riskeerannut terveyttäni elämällä holtittomasti tai muuten vaaralli-
sesti. Antakaa minun nyt riskeerata se Jeesuksen ja evankeliumin tähden. Älkää puuttuko tähän asi-
aan. Sisarenne Mailis.”  

Sisar no 1 vastasi näin: ”No ei kai meistä kukaan niin hölmö ole, että tekisi sellaista. Ei 
täällä ole annettu sellaista kuvaa, että muu alue olisi siellä vaarassa kuin ihan ydinvoimaloiden lähiym-
päristö.” Sisar no 2 vastasi näin: ”Emme ole mielenvikaisia, emmekä käyttäydy sen mukaisesti. Mistä 
sait tuollaisen päähäsi? Jokainen aikuinen päättää omasta elämästään, niin myös sinä. Koeta sinäkin 
pysyä asialinjalla.” (Jne. runsas määrä sisarellisia neuvoja) 

Soitin isälle ja äidille. Ei, äiti (82v) ei ollut hetkeäkään ajatellut, että minun pitäisi tulla 
Suomeen. Eihän minun toki nyt pidä Japanista lähteä, kun minua siellä eniten tarvitaan. Miten olin-
kaan iloinen siitä, että äitini osasi ajatella paitsi tyttärensä turvallisuutta, myös lähetystyön ja japa-
nilaisten parasta. Siinä meillä on oikea lähetysystävä! Japanilaiset kristityt osaavat kyllä antaa arvoa 
tuollaiselle äidille. Monet ystäväni ovat lähettäneet hänelle RAKKAITA terveisiä kuultuaan, ettei hän 
ole vaatimassa tytärtään palaamaan kotiin.  

Nimikkoseurakuntani Iisalmen lähetyssihteeriltä tuli viesti: ”Minä kirjoitin Kylväjään, et-
tä Mailiksen pitää antaa jäädä Japaniin, koska nyt jos koskaan on evankeliumin viestille tosi tarve ja 
huutava tuska! Taivaan Isä siunatkoon ja varjelkoon rikkaasti ja rakkaasti sekä antakoon voimia ja 
iloakin kaikkeen.” Siinä meillä on toinen todellinen lähetysystävä!  

Kaiken tämän hässäkän kestäessä oli raamattukoulussa kevätloma ja rehtori Israelin 
matkalla. Olin luvannut pitää kevätloman aikana raamattutunnit Kinki-kirkon nuorten leirillä. Raamat-
tukoululainen Papintytär, joka oli ollut leiriä puuhaamassa, soitti minulle itku kurkussa ja sanoi, että 
kai se leiri on peruttava – etkös sinäkin sensei palaa kotimaahasi kuten heidän kirkkonsa lähetit (siis 
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ne Norjan lähetysseuran lähetit) tekivät. Kun tyttö kuuli, etten minä lähde minnekään, oli ilo suuri: 
leiri voidaan pitää, sinne on tulossa kokonaista 30 henkeä!  

Sitten tuli kirkon yleiskokous, johon kokoontuivat kaikki Länsi-Japanin ev.lut. kirkon pa-
pit ja vastuunkantajat, myös me kolmen järjestön lähetit (NLM, KL ja Kylväjä). Meitä oli leirikeskuk-
sessa yhteensä 120 henkeä. Hartaasti siellä rukoiltiin Japanin kärsivien puolesta ja mietittiin, mitä 
kirkkomme voisi tehdä heidän auttamisekseen.  
 Sijoituksistakin puhuttiin: kuka jää eläkkeelle, kuka siirtyy toiseen seurakuntaan 
jne. ”Miten ydinvoimalaonnettomuus vaikuttaa lähettitilanteeseemme?” kysyi eräs osanottajista. Kir-
kon presidentti Tsukuda otti mikin käteensä ja sanoi näin: ”Minulle on kerrottu seuraavaa: lähetys-
järjestöt ovat kysyneet kaikilta läheteiltään, haluavatko he lähteä vai jäädä. Yksikään ei halua läh-
teä, kaikki haluavat jäädä palvelemaan tätä kirkkoa. Minun täytyy tunnustaa, että kun tämän kuulin, 
nousivat kyynelet silmiini.”  
 Salissa oli niin hiljaista, että olisi voinut kuulla neulan putoavan. Sillä hetkellä tunsimme 
todella olevamme yksi ja yhtenäinen joukko, jossa ei enää merkitse mitään, kuka on japanilainen, kuka 
ulkomaalainen. Minusta ei vielä koskaan ole tuntunut siltä kaikkien näiden 20 Japanin vuoteni aikana.  
 En tiedä ollenkaan, miten suhtautuisin, jos itse olisin joutunut kokemaan kaikki jälkijä-
ristykset, sähkökatkot (jolloin huushollia ei voi lämmittää eikä ruokaa voi laittaa), vedenpuutteen jne. 
Tiedän nyt vain sen, miten reagoin, kun vaaratilanne on kaukana ja se ei ole kovin suuri. Mutta halu-
aisin, että te, rakkaat lähetysystävät, tietäisitte mitä japanilaiset kollegamme tästä asiasta ajatte-
levat. Pitäähän teidän osata rukoilla minulle oikeita asioita, jos joudun täällä joskus todelliseen vaa-
raan. Siksi kerron teille keskustelusta, jonka kävin pastori Igin kanssa hänen autossaan matkalla kir-
kon yleiskokouksesta lähettikokoukseen. Igi-sensei on kiertänyt Norjaa NLM:n vieraana pari kuukaut-
ta ja on muutenkin aina ollut niin lojaali lähetyksille, että muut papit ovat häntä siitä suorastaan kri-
tisoineet. Mutta nyt oli lojaalisuus saanut kovan iskun. (Igi-sensei lupasi referoida tämän keskustelun 
kenelle hyvänsä.) 

- Mitä ajattelit, kun kuulit lähetyksen kotimaanjohdon päätöksestä, että lähettien pitää palata 
kotimaahan? kysyin minä.  

- Suutuin. En voinut ymmärtää sitä ollenkaan. Päätin lopettaa työni Hiruzenin leirikeskuksessa 
sinä päivänä, kun norjalaiset lähtevät. He omistavat sen paikan, enkä minä halua tehdä töitä 
niin epäluotettavalle järjestölle. Ja miten lähettien lähtö olisi seurakunnille selitetty?  

- No niin tietysti, että pelätään Fukushiman ydinreaktoreiden räjähdystä, vastasin.  
- Räjähdys ei olisi vaikuttanut tänne asti, sen nyt tietää kuka tahansa. Minäpä kuulin Norjan 

johdon maininneen aivan toisen syyn: että näet pelätään kaikkien tokiolaisten vyöryvän länteen 
ja peittävän Länsi-Japanin alleen, niin ettei täältä pääse enää pois. Anna minun kaikki kestää! 
Olisivatko norjalaiset senseit pystyneet seisomaan seurakuntansa edessä ja sanomaan tuollai-
sen syyn lähtöönsä? Minä en kutsuisi tuota vastuullisen paimenen toiminnaksi, minä kutsuisin 
sitä paniikin lietsonnaksi. Ja olen muutenkin sitä mieltä, että teidän johtajanne ovat katsel-
leet liikaa Hollywoodin katastrofielokuvia. Heidän olisi pitänyt katsella enemmän Raamattuaan.  

- Mitä ajattelit siitä, etteivät norjalaiset johtajat tulleet kirkon vuosikokoukseen, koska Norjan 
ulkoministeriö on kieltänyt omia kansalaisiaan matkustamasta Japaniin? kysyin.  

- Olin suorastaan järkyttynyt. Onhan Norjan hallitus saattanut jonkin kiellon antaakin, mutta en 
usko hetkeäkään, että johtajia olisi estetty tulemasta, jos he olisivat halunneet tulla. He oli-
sivat voineet sanoa kirkon vuosikokouksessa meille rohkaisun ja lohdutuksen sanoja. Sen sijaan 
he päättivät kuunnella hallituksensa sanaa Jumalan sanan asemasta. Norjan hallitusko päättää 
NLM:n lähetystyöstä? Sitä minä en olisi kyllä tähän asti uskonut.  

- En minäkään.  
- Ja miten lähetysten edustajat voivat sanoa kirkon yleiskokouksessa, että me jäämme tänne ja 

seisomme rinnallanne? Mistä he tietävät, milloin tänne iskee seuraava maanjäristys? Norjalai-
sen lähetyksen esimies puhui äsken siitä, että NLM:llä on yhteistyösopimus Länsi-Japanin 
ev.lut. kirkon kanssa ja he haluavat tehdä tätä työtä yhdessä meidän kanssamme. Silloin minä 
ajattelin, että teot puhuvat enemmän kuin sanat. Mitä yhteistyötä se on, että sopimukset ri-
kotaan yksipuolisesti. Lähetit olisi vedetty pois maasta kirkolta mitään kysymättä ja uhraa-
matta ajatustakaan sille, kuka toimittaa jumalanpalvelukset ja muut sovitut työt tästä lähtien 
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– juuri nyt kun kristittyjen pieni lauma tarvitsisi Jumalan sanaa enemmän kuin ikinä ennen. Ei-
vätkö johtajat olisi voineet tulla tänne kirkon yleiskokoukseen suunnitelman mukaan ja kuunnel-
la ensin, mitä meillä on sanomista, ennen kuin päättävät mitään? Eivätkö he olisi voineet selit-
tää lähettien lähdön syytä meille niin kauan, että mekin olisimme sen ymmärtäneet? Jos joh-
tajat tulevat Japaniin kuukauden päästä, se on liian myöhäistä. He ovat jo menettäneet luot-
tamuksemme.  

- Minä kirjoitin perheelleni juuri noin: jos lähden maasta nyt ja tulen myöhemmin takaisin, eivät 
japanilaiset kuuntele minua enää.  

- Emme olisi kuunnelleetkaan. Siinä olet ihan oikeassa. Sitä ei kuunnella, joka lähtee pakoon jo 
silloin, kun mitään todellista vaaraa ei ole. Sotatilanne olisi eri asia, mutta täällä Japanissa 
järisee maa vähän väliä. Olisimme joutuneet joka järinän jälkeen ajattelemaan, että lähteekö 
se Mailis-sensei taas kotimaahansa. Emme olisi voineet laskea mitään sen varaan että sinä 
pysyt täällä ja teet mitä lupaat. Ajattelepa niitä Fukushiman baptistikirkon kristittyjä, jotka 
ovat menneet johonkin avustustöihin ydinvoimalan läheisyyteen. Heissä minä näen Jeesuksen, 
joka uhraa itsensä lähimmäistensä tähden.  

- Niin minäkin.   
- Miksi yleensä lähteä lähetiksi sellaiseen maahan, jossa maa järisee ja tulivuoret purkautuvat, 

jos ei kerran kestä siellä olla? Eikö olisi sama pysyä alun perinkin kotimaassaan?  
- Mutta mehän päätimme kaikki jäädä…   
- Kiitos paljon sensei! sanoi Igi ja tarttui käteeni kovin epäjapanilaisesti. On se tosi hyvä asia, 

että te kaikki päätitte jäädä. Me japanilaiset emme unohda sitä koskaan!  
Leiriviikon aikana tämä Igi-sensei ojensi meille läheteille tuhat paperista taiteltua ja lankoihin pujo-
teltua kurkea (japaniksi sembazuru). Hän oli väsännyt koko perheensä voimalla noita kurkia kuukausi-
kaupalla voidakseen antaa ne lahjaksi norjalaisten uudelle pomolle, kun tämä tulisi Japaniin. (Igillä on 
neljä alle 13-vuotiasta poikaa). Ojentaessaan lahjaansa meille läheteille sensei sanoi näin: ”En anna 
tätä pomollenne, vaan teille, rakkaat lähetit, jotka pysyitte maassamme. Pistäkää tämä senbazuru 
vaikka Koben toimiston seinälle muistuttamaan teitä siitä, että tässä kirkossa on monta ihmistä, jotka 
antavat arvoa päätöksellenne.”  
 Miten elämämme on sitten muuttunut tsunamin jälkeen? Meillä ei ole sähkökatkoja täällä 
Länsi-Japanissa kuten Tokiossa, mutta moni asia on silti muuttunut. Joka päivä on ykkösuutisena 
ydinvoimaloiden kulloinenkin tilanne. Moni on menettänyt työnsä. Ennen autoja täynnä olleet satamat 
ovat tyhjillään, koska auton eri osia valmistavat tehtaat ovat tuhoutuneet. Samasta syystä junalii-
kenne täällä Länsi-Japanissakin supistaa vuorojaan: ei saada varaosia, eikä voida korjata junia. 
Ruuhkat lisääntyvät. Kalaa on vähemmän kaupoissa, kun Ibarakin kalastajat ovat pistäneet pillit pus-
siin. Vihannestiskillä moni miettii, että ostaisiko kaalin vai jättäisikö väliin. Japanin maataloustuottei-
ta eivät osta kohta mitkään ulkomaat. Kuka maksaa miljardien ja biljardien vahingot? Verot tulevat 
nousemaan, kaikki tulee kallistumaan. Ja kuka tietää, milloin hirmuinen maanjäristys iskee Tokioon?  
 Tänä epävarmana aikana minä koen saaneeni aivan tietyn kutsumuksen Jumalalta: opet-
taa Jobin kirjaa. Koetan saada eri seurakunnissa pyörimään Jobin opintopiirejä oman kirjani avulla. 
Taas kerran annan siis teille rukousaiheeksi sen, että norjalaiset antaisivat luvan Ja Herra otti -
kirjan julkaisemiseen. Nyt olisi kreivin aika. Meillä on Jumala, joka tietää, miltä kärsimys tuntuu. 
Hän ei jätä kärsivää lastaan yksin. Kärsimisellään hän on sovittanut meidän kärsivien synnit ja avan-
nut tien taivaan kotiin, missä ei enää ole mitään kärsimystä. Buddhalaisten vastaus kärsimykseen on 
täysin toinen kuin meidän kristittyjen.  

Jos jotain tapahtuu, niin kirjoitan nettisivuillani ”maanjäristysblogia”. Hyvää Pääsiäistä 

teille, ystävät kalliit, (jos tämä nyt ehtii pääsiäiseksi) ja Herra olkoon kanssanne. tv. Mailis  
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