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Rakkaat ystävät!

 
Syyskuu tuli ja toi tullessaan kauheat kaatosateet taifuuni no.12:n edellä ja perässä. Mekin 
täällä Kobessa saimme osamme sateista, mutta emme juurikaan tuulesta. Näillä saarilla ole niin 
kamalaa sadetta ennen nähtykään; Mien läänissä tuli taivaalta muutamassa päivässä vettä 1800 
milliä – melkein kaksi metriä!!! Kuolleita ja kadonneita yli sata. Jospa japanilaiset oppisivat sa-
nomaan kuten Saarijärven Paavo: ”Koettelee, vaan ei hylkää Herra…” Mutta osaavatko suoma-
laisetkaan enää sanoa niin, vaikka euro kaatuu alta, ja tulevaisuus on kaikin puolin epävarma?  
 Syyslukukausi alkoi menneellä viikolla. Ilosanomakurssille tuli kymmenkunta opiskeli-
jaa ja VT:n henkilöiden kurssille vähän enemmän. Mukava on opettaa asiasta kiinnostunutta po-
rukkaa. Viime vuonna minulla oli täällä oppilaanani Papintytär, nyt on sitten Papinrouva. Tytär 
sai äitinsä innostetuksi raamattukouluun kehumalla meidän opetuksemme tasoa. Olemme saman-
ikäiset Papinrouvan kanssa ja muutenkin meillä synkkaa hyvin. Asuntolassa on nyt neljä naista ja 
vain yksi tyhjä huone. Sekin on kyllä ahkerassa käytössä, koska vieraita käy paljon.  
 
Syksyn ohjelmaa  
Syksyn ohjelmasta sen verran, että olen pääpuhuja kaikkien luterilaisten kirkkojen yhteisessä 
naiskokouksessa Osakassa 1.10. Puhun Jeesuksen sukuluettelon naisista Matteuksen mukaan ja 
organisoin raamiksen. Olisi ihanaa, jos kaikki osanottajat veisivät ilosanomapiirin tuliaisina seu-
rakuntiinsa. Rukousaihe!  
 Lokakuun toisena viikonloppuna pääsen pitämään ilosanomakoulutusta Tokioon yhteen 
tosi isoon ei-luterilaiseen kirkkoon. Jos joku teistä muistaa vielä Sakano-sensein, joka kävi 
Suomessa kymmenen vuotta sitten, niin se on hänen seurakuntansa – 400 henkeä jumalanpalve-
luksissa joka pyhä… 

Yksi Länsi-Japanin ev.lut. kirkon seurakunta on pyytänyt minulta nuorten raamat-
tuseikkailua täksi syksyksi. Johanna T. (joka istuu nuorisotyön tiimissä) huokaili juuri päivänä 
muutamana, että tämä kirkkokunta tekee aivan liian vähän nuorisotyötä. Papeilla ei ole resurs-
seja ajatella harvoja nuoriaan, ja jos joku muu heitä ajattelee, niin sitäkään ei välttämättä 
arvosteta. Yksi esimerkki: norjalaislähetti koetti epätoivoisesti saada raamattuseikkailua 
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omaan ”rovastikuntaansa”, mutta papit sanoivat, etteivät he ehdi viedä nuoriaan minnekään sinä 
lauantaina. Itse nuo nuoret eivät muka osaa mennä junalla naapuriseurakunnan kirkkoon!!!  
 Länsi-Japanin ev.lut. kirkko tulee kuolemaan luonnollisen kuoleman, ellei nuoria 
saada mukaan toimintaan mukaan ja kiireesti. Muutenkin japanilaiset kirkot on vallannut jonkin-
lainen masentuneisuuden henki: vaikka mitä tehtäisiin, niin ei siitä kuitenkaan ole mitään hyö-
tyä… Seurakuntien keski-ikä nousee ja tulot vähenevät. Pappisseminaariin ei saada opiskelijoita 
– kamala pappispula uhkaa kymmenen vuoden sisällä.   
 
Myanmar  
Kesällä sain yllättäen sähköpostin Myanmarista, entisestä Burmasta. Sikäläinen luterilainen 
kirkko oli löytänyt netistä ilosanomakysymykset ja havainnut ne hyviksi. Nyt he pyysivät, että 
tulisin pitämään heille ilosanomakurssin. Kirkossa on vain 1500 jäsentä ja se on vasta 15 vuotta 
vanha; nyt he haluaisivat kokeilla kotikokouksia. Kylväjä antoi tällä kertaa luvan oikein rohkai-
sun kera, samoin Koben raamattukoulun rehtori. Olen siis menossa Myanmariin viikoksi syyslo-
man aikana marraskuun 13-23 päivien välillä, jos Herra suo ja viisumi tulee.  
 Eikä siinä kaikki, vaan Myanmarin pääkaupungissa Yangonissa on myös Koben lut. 
raamattukoulun sisarkoulu, jota se on avustanut pikkuhiljaa vuosien mittaan. Nyt sikäläinen reh-
tori kutsuu minua kouluunsa. Ja vielä kolmaskin kontakti syntyi, kun OMF-lähetysjärjestön ja-
panilainen työntekijä Yasuko-san (täkäläisen OPKON:n kasvatti) otti minuun yhteyttä ja kertoi 
käyttäneenä ilosanomapiirimateriaalia omissa raamattupiireissään Yangonissa. Hän on jo kääntä-
nyt noita kysymyksiä Burman kielelle ja iloitsee kovasti tulostani.  
 
Kirjauutisia   
Kirjani Nainen ja hänen miehensä on nyt käännetty japaniksi VT:n osalta. Eräs viimevuotinen 
oppilaani, joka on ammatiltaan kielenkääntäjä, elätti itseään koulussa ollessaan tekemällä kään-
nöksiä lääkefirmoille. Lupasin hänelle saman palkkion per sivu kuin mitä lääkefirmatkin maksavat, 
ja hän käänsi ilolla ja innolla naiskirjani 12 ensimmäistä lukua. (Niistä on nimittäin olemassa 
alustava englanninkielinen käännös.) Annoin kirjanpuoliskolle nimeksi Vanhan testamentin rak-
kaustarinoita, ja nyt ryhdymme etsimään sille kustantajaa. (Sama kirja on käännetty myös sak-
saksi, mutta kustantajaa ei ole löytynyt.) Mainitsen nämä asiat rukousaiheena, samaten Ja 
Herra otti –kirjan julkaisun, joka on yhä jäissä. Kirja on nyt Japanin kentän pomon luettavana 
ja arvosteltavana Norjassa.  
   
Marikon vankilaan meno  
Palataan nyt hetkeksi vielä heinäkuun alkupuolelle, jolloin Mariko-sanin piti lähteä vankilaan. 
Paria päivää aikaisemmin hän tuli asuntolaan tyhjentämään huonettaan. (Koulu oli jo loppu-
nut.) ”Pelottaako sinua?” kysyin tapani mukaan suoraan. ”En haluaisi millään mennä siihen paik-
kaan!!!” huokasi tyttö. Annoin viimeisiä neuvoja. Esim. että vankilassa pitää pyhittää kirkkoaika, 
jos sunnuntaina on vapaata. Pitää lukea Raamattua, rukoilla ja laulaa silloin kun muu kristikansa 
on kirkossa, että voisi kokea pyhien yhteyttä. ”Uskon, että Jeesus opettaa sinulle suurempia 
totuuksia Raamatusta vankilassa kuin me olisimme pystyneet opettamaan täällä raamattukoulus-
sa”, vakuutin.  
 Mariko-san esitti liikuttavan toiveen, että hänelle pidettäisiin vielä toisetkin lähtö-
juhlat hänen viimeisenä iltanaan vapaalla jalalla. Tietysti suostuin ja kutsuin asuntolaan kaikki 
ne ihmiset, jotka täällä Kobessa tietävät hänen tilanteestaan. Tyttö ei ole halunnut kertoa sii-
tä kaikille, joten esim. seminaarin oppilaat ja puolet hänen omista seurakuntalaisistaan eivät 
tiedä koko tragediasta yhtään mitään.  

Kukaan ei noita lähtöjuhlia sen kummemmin valmistellut. Minä tyhjensin hyllyni kai-
kesta imelästä, ja naapurin rouva toi iki-ihanan juustokakun. Meitä oli koolla kymmenkunta hen-
keä. Lauloimme virsiä, ja jokainen sai sanoa vuorollaan jonkin raamatunlauseen ja kertoa jonkin 
kivan jutun Marikosta. Ex-luokkatoveri antoi vankilaan lähtevälle toverilleen tällaisen muistolau-
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seen: Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja 
kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä loh-
dutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinai-
sessa ahdistuksessa ovat. (2.Kor.1:3-4).  

Minä kommentoin sanomalla, että Mariko-sanilla on edessään varsinainen lohdutus-
koulu. Hän tulee varmasti samaan vankilassa lohdutuksen kaikkiin murheisiinsa. Yleensä se tulee 
Jumalan sanasta, mutta oikein tiukassa paikassa voi Jeesus lähettää vaikka enkelinsä hänen 
tielleen. Lohdutuskoulun tarkoituksena on tehdä Mariko kykeneväksi lohduttamaan muita ihmisiä. 
Hänen sanansa painavat paljon, sitten kun ne on ahdistuksen tulessa koeteltu.   

Miten vaikeaa Mariko-paran olikaan kiivetä viimeisenä iltana portaita yläkertaan 
tyhjentämään huonettaan lopullisesti! Kello oli vähän vaille kymmenen, ennen kuin hän lopulta sai 
sen tehdyksi. Onneksi yksi luokkatoveri jäi häntä auttamaan. Kuulin, että tytöt valvoivat vielä 
yhden, kahden aikaan yöllä. En minäkään saanut sitten kunnolla unta silmiini. Jos luokkatoveri ei 
olisi ollut paikalla, olisivat tavarat varmaan jääneet pakkaamatta. 

Sitten valkeni seuraava päivä. Kolme koulukaveria ilmestyi aamulla asuntolaan; nel-
jäshän olikin täällä jo valmiiksi. Vähän ennen yhtätoista oli kaikki valmista, ja me istuimme vai-
suina keittiön pöydän ympärillä koko porukka. Mariko söi ja itki. Sanoin, että koska me emme 
osaa lohduttaa häntä mitenkään muuten, niin laulamme vielä kerran läpi hänen lempivirtensä. 
Niin siis lauloimme nuo kolme virttä, joiden sanat lohduttivat meitä kaikkia aivan sanomattomas-
ti. Yksi tytöistä lauloi vielä erolaulun, jossa toivotaan jälleennäkemistä.  

Minä luin Raamatusta psalmin 121. Oli kuin Jeesus itse olisi avannut suunsa ja pu-
hunut eläviä sanoja nuorelle ihmiselle, jota hän oli lähettämässä vuosikausiksi vankilan muurien 
sisälle.  

Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle apu?  
Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan.   
Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjelijasi ei torku. (…)  
Herra on sinun varjelijasi, Herra on suojaava varjosi sinun oikealla puolellasi.   
Ei polta sinua aurinko päivällä, eikä kuu yöllä.   
Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi.   
Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi, nyt ja iankaikkisesti. (Ps.121) 

 
Rukoilimme vuoron perään lähtijän puolesta. Eivät tytöt kovin montaa sanaa suustaan saaneet, 
mutta koimme vahvasti, että Jeesuskin istui siinä keittiön pöydän ääressä meidän kanssam-
me. ”Herra, sinä et ole ikinä minua pettänyt, etkä sinä petä Mariko-saniakaan. Anna hänelle 
rauhasi, anna hänen saada kokea, että kuljet hänen vierellään tämän päivän matkan”, pyysin 
hartaasti.  
 Kahdeltatoista meidän olisi pitänyt lähteä ajamaan Koben poliisilaitokselle, mutta 
Mariko viivytteli ja viivytteli. Minulla oli tuli takapuolen alla, sillä pelkäsin, että tyttö menettää 
heti ”kiltteyspisteitä”, jos hän myöhästyy poliisin määräämästä saapumisajasta. Lopulta päästiin 
matkaan. Poliisilaitoksen lähistöllä odottivat Mariko-sanin vanhemmat ja seurakuntalaiset meitä 
jo kärsimättöminä. Tytön isä ja äiti esittelivät itsensä minulle. Isä oli kalpean ja sairaan näköi-
nen, on kuulemma sydänvikainen. Hyvä ettei saanut sydänkohtausta lyhyellä kävelymatkalla 
parkkipaikalta poliisilaitokselle. Koville otti tyttären vieminen vankilaan, etenkin kun tämä on 
hänen ainoa lapsensa.  
 Poliisilaitoksen ovella heitettiin sitten hyvästejä ja otettiin valokuvia. Mariko-san 
itki koko ajan, ja niin itkivät myös hänen seurakuntansa naiset. Viimeiseksi piti raamattukoulun 
rehtori rukouksen ja luki sen päälle apostolisen siunauksen: ”Isän Jumalan armo, Herran Jee-
suksen rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi nyt, aina ja iankaikkisesti!” 
Sitten Mariko käveli mustan lasioven läpi poliisilaitoksen sisälle äitinsä ja asianajajan seurassa. 
Jorma sanoi hänelle viimeiseksi, että Jeesus kulkee tuosta ovesta sisälle sinun kanssasi. Näim-
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me, miten tyttö vilkutti meille mustan lasin läpi ja hävisi sitten jonnekin talon sisäosiin. Me 
vilkutimme ulkona niin kauan kuin hänestä näkyi vilahdustakaan…  
 Palasin raamattukoululle väsyneenä kuin olisin riihen puinut. Näenkö Marikoa kos-
kaan tässä elämässä, sitä en tiedä. En ole Japanissa enää silloin, kun hän vapautuu. Siihen me-
nee neljä vuotta, jos hän saa kootuksi kaikki mahdolliset ”kiltteyspisteet”.  
 Koska Mariko ei saa kirjoittaa toistaiseksi kirjeitä muille kuin vanhemmilleen, so-
vimme hänen kanssaan seuraavasta järjestelystä: hän merkitsee tietyllä tavalla ne sivut, jotka 
kaikki saavat lukea. Äiti vie ne kirkolle, ja sikäläinen lähetti skannaa ne ja lähettää Mari-
kon ”ystävärenkaalle” sähköpostina. Mariko saa kirjoittaa kaksi neljän sivun kirjettä kahdesti 
kuussa. Lisäksi hän saa valita kymmenen henkeä, jotka voivat käydä häntä tervehtimässä. Kir-
jeitä hän kuitenkin saa vastaanottaa keneltä hyvänsä ja miten usein hyvänsä. 

Saatte uskoa, että odotimme ensimmäistä kirjettä jännityksen vallassa. Helpotus 
oli suuri, kun tyttö ei tuntunutkaan ihan maahan asti masentuneelta. Ensimmäisenä päivänä luk-
kojen takana Mariko oli kuin olikin saanut kokea jonkin ”siunauksen”. Raamatun ja virsikirjan hän 
oli saanut ottaa mukaan selliinsä. Raamatun lukeminen oli hankalaa, koska omaa rauhaa ei taval-
lisena arkipäivänä ollut ollenkaan. Huoneessa asui kuusi naista, ja telkkari oli illalla aina auki. 
Mariko pyysi meitä lähettämään Raamatun lukuoppaan ja luterilaisen tunnin raamattukurssin. 
Vankilassa tehtävä työ oli sorminäppäryyttä vaativaa pakkaushommaa jollekin ruokafirmalle. 
Kuulemma aika vaativa homma sille, joka ei ole sellaiseen tottunut.  

Ne seurakunnan naiset, joilla on tapaamisoikeus, kävivät Marikoa katsomassa ja 
lauloivat hänen kanssaan hengellisiä lauluja. Se oli ollut tytölle ihana kokemus. Kovasti hän kai-
paa jumalanpalvelusta. ”Ei sitä uskoisi, millainen etuoikeus on saada käydä kirkossa joka pyhä, 
ennen kuin sen oikeuden menettää”, hän huokasi yhdessä kirjeessä.  

Kuukauden kuluttua Mariko siirrettiin toiseen vankilaan, tällä kertaa jonnekin Hiro-
shiman taakse. Paikka on uusi ja moderni sekä rakennustensa että periaatteittensa puolesta. 
Siellä on esim. yhdeksällä kymmenestä vangeista oma huone. Oli varmaan suuri etuoikeus ja 
luottamuksen osoitus, että Mariko pääsi tuollaiseen paikkaan näin nopeasti. Surullista vain on se, 
että matka tuohon paikkaan on Kobesta tosi pitkä ja kallis, eivätkä kymmenen ”valittua” var-
maan pysty käymään siellä vierailulla kuin harvoin. Äiti oli käynyt kerran ja valitti, että matka 
kesti 8 tuntia yhteen suuntaan.  

Tämän verran tällä kertaa. Hyvää syksyä teille, rakkaat ystävät, ja kiitos muista-
misesta! Seuraava kirjeeni onkin sitten joulukirje, jonka saatte käsiinne vasta Myanmarin mat-
kani jälkeen, jHs..       

 

Mailis  
 

PS. Vasta nyt huomasin että viime vuoden kannatusluku on vielä raportoimatta. Toimistosta 
ilmoittivat, että se oli 50.532,27 euroa. Kiitos että kannatatte työtäni, teologiaani ja taiste-
luani näin runsaalla kädellä. Mitä rahasta jää jäljelle, se käytetään Japanin työhön yleensä.  


