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Ystäväkirje 3/2013              30.5.13  

 
Niin se vain vanhakin nuortuu, kun pääsee Tv7:n kosmeto-

login käsittelyyn…  

 

Hei ystävät!  
 

Melkein kolme kuukautta on kulunut siitä, kun palasin 

Japanista Suomeen. En tiedä, mihin se aika on mennyt. 

Ensimmäinen kuukausi oli tulolomaa, jolloin kirjoitin 

valmiiksi kirjan Valtakunta etsii taistelijoita: Paavali 

Tarsolainen. Toivottavasti se ilmestyy Kylväjän kesä-

päiviin mennessä. Nehän pidetään Raamattuopistolla 

Kauniaisissa14-16.6.  

Tulevat kesäpäivät ovatkin sitten minun 

viimeiseni; ensi vuonna tähän aikaan olen jo eläkkeellä, 

jos Herra suo. Minulla on lauantaina15.6 klo 12.30 

seminaari ilosanomapiiristä. En opeta piirin pitämistä, 

vaan kerron kuvia näytellen, mitä tällä saralla on ta-

pahtunut sekä Japanissa että maailmanlaajuisesti. Tus-

kin kuluu päivääkään, ettei joku kertoisi käyttävänsä 

raamattupiirissään minun kysymyksiäni. Myanmarissa 

on pidetty koulutuskurssi, vaikka minä en siellä käy-

nytkään. Jne. Uutisia on paljon.  

Toivoisin, että ilosanomakanavasta voi-

si tulla ystävärenkaani kokoontuminen. Se onkin var-

maan viimeinen renkaan kokous meikäläisen elämässä. 

Tulkaa siis siihen kanavaan, te jotka tulette kesäpäivil-

le. Lupaan myös vastata rehellisesti kysymyksiinne, 

joita ehkä haluatte esittää äkilliseen Japanista paluu-

seeni liittyen.  

 Olen ollut eilen ja tänään Tv7:n studiol-

la kuvaamassa yhdeksää uutta Raamattu rakkaaksi –

ohjelmaa. Olin jo ajatellut, että tv-tähden urani on ohi. 

Japaniin menooni asti maksoin nimittäin ohjelmat itse, 

mutta näin eläkkeelle jäämisen kynnyksellä siihen ei 

ole varaa. Nyt kuitenkin sain yllättäen mahdollisuuden 

tehdä 9 uutta ohjelmaa Tv7:n laskuun. Siitä edestä 

minun pitää sanoa joka jakson lopussa puhelinnumero, 

johon soittamalla voi osallistua kustannuksiin.   

 Minullahan on ollut koko ikäni se peri-

aate, etten kerjää rahaa työhöni. Niin sitä ihmisparan 

vain pitää luopua periaatteistaan. Te ystäväkirjeeni 

lukijatkin olette saaneet pari kerjuukirjettä työnantajal-

tani, mikä on tuntunut minusta tosi nololta. Minun 

mielestäni kun teitä olisi pitänyt vain kiittää anteliai-

suudestanne. Olen todella kiitollinen siitä, että 37-38 

vuoden ajan ystävärenkaani ja kotiseurakuntani mak-

soivat palkkani kokonaan, ja riitti siitä varmaan vähän 

muidenkin palkkaan. Kiitos siitä vielä kerran teille, 

ystävät. (Viime vuoden tulos oli kuulemma 62.172,28 

euroa.) Olen kokenut tämän asian Herran kutsuna 

kaikki nämä vuodet: koska palkka juoksee, niin saan 

tehdä Jumalan valtakunnan työtä vapain sydämin.  

No niin, tein siis 9 uutta Raamattu rak-

kaaksi –ohjelmaa Tv7:aa varten. Aiheet sain kirjasar-

jastani Valtakunta etsii taistelijoita. Puhuin kolmesti 

Daavidista, kolmesti Eliasta ja kolmesti Paavalista. 

Olipa stressaavat kaksi päivää! Muita töitä ei voi verra-

takaan televisiossa esiintymiseen. Kyllä se niin kamala 

homma on, että tuntuu kuin olisi riihen puinut.  

Tv7 on hyvin yhteiskristillinen ja hyvin 

vähän luterilainen televisiokanava. Olen kuitenkin 

pyytänyt ja saanut luvan puhua siellä oman vakaumuk-

seni mukaisesti. Vastaan vain omasta opetuksestani 

Tv7:ssa, en muiden.  

Esiinnyt syksyn mittaan kaksi kertaa 

myös Café Raamattu -ohjelmassa Leif Nummelan 

haastateltavana. Puhumme Jeremian kirjasta. Minusta 

on ihmeellistä, että Jeesus avaa tällaisia ovia eteeni, 

kun Japanin ovi on nyt sulkeutunut takanani. Norjalai-

nen pomonihan moitti nimenomaan Joonasta ja Jere-

miasta kuulemiaan luentoja. Ja nyt Jeesus päästi minut 

keskustelemaan Jeremiasta Suomen kristikansan eteen. 

Toivon, että katsotte nuo ohjelmat. Tv7:n arkistosta 

löytyvät muuten myös edelliset 70 ohjelmaani, jotka 

voi katsoa sieltä milloin hyvänsä. Niitä näytetään kuu-

lemma nyt Virossakin tekstityksellä varustettuna.  

En ole millään muotoa päässyt vielä sen 

shokin yli, että minut karkotettiin pois Japanista kes-

ken työkauden. Syyte ”vahingollisesta opetuksesta” 

hiertää yhä sydäntäni kuin kivi kengässä. Voi siihen 

mennä vuosia, ennen kuin pääsen tämän asian yli. Sa-

noin kameroiden edessäkin, että anteeksi antaminen on 

minulle kovan taistelun paikka. Oi Herra armahda tätä 

kovasydämistä lähettiä!!! 

Pyysin muuten Eero Junkkaalaa luke-

maan Joonasta kirjoittamani luvun kirjastani Sankarei-

ta ja pelkureita. Eero kommentoi näin (ja lupasi sitee-

rata itseään julkisesti): ”Hei Mailis, lukaisin tekstin 

läpi, enkä havainnut mitään sellaista, jota en itsekin 

olisi voinut opettaa. En käsitä, mikä asia voisi hiertää 

tässä tekstissä. Yst. terv. Eero”  

Seuraavaksi luetin Eerolla sen, mitä olin 

kirjoittanut tsunamista (juttu on netissä). Eeron kom-

mentti: ”Samalla tavalla minäkin opetan, joten samassa 

veneessä ollaan.” Sitten lähetin vielä sen artikkelin, 

jonka muuan kristillinen lehti diskasi teologisista syistä 

(löytyy netistä: Elia herättää lesken pojan). Tämä oli 

vastaus: ”Hei Mailis, en ymmärrä tällaisten diskausten 

syytä, sillä näen Raamatun Jumalan samalla tavalla 
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kuin sinäkin. Olen opettanut asioista melkein samoilla 

sanoilla.” 

Voiko tästä tehdä muuta johtopäätöstä 

kuin sen, että Eero Junkkaalakin olisi lähetetty Japanis-

ta maitojunalla kotiin, jos hän olisi sattunut olemaan 

saman järjestön kanssa yhteistyössä kuin minä olin.  

Kylväjän päivien jälkeen ryhdyn seu-

raavaan projektiini eli kahden ihanan mummon elämä-

kerran kirjoittamiseen: Laura Suomisen ja Chieko Is-

hiin. Tämä kirja kirjoitetaan Kylväjän piikkiin, joten 

saan tehdä sitä työajalla. Joka toinen kirjan luku kertoo 

suomalaisesta, joka toinen japanilaisesta uskon sanka-

rittaresta.  

Molemmat mummot täyttävät piakkoin 

90 vuotta, ja molemmilla pää yhä kuin partaveitsi. He 

muistavat asioita 20-luvulta asti. Laura syntyi viiden-

tenä lapsena seitsenlapsiseen perheeseen; Chieko-san 

kuudentena samaten seitsenlapsiseen perheeseen. Mo-

lemmilta kuoli isä, kun he olivat 12-vuotiaita. Mo-

lemmat olivat ehtineet kokea suuren tragedian jo sitä 

ennen: Lauralta oli kuollut äiti, Chieko-sanilta oli pa-

lanut käsi miltei käyttökelvottomaksi.  

Molemmat tytöt joutuivat sodan jalkoi-

hin. Laura ajettiin Karjalasta evakkotaipaleelle. Chie-

ko-san asui lähellä Hiroshimaa, kun atomipommi puto-

si. Hänen miehensä läksi etsimään tuhkaläjäksi pala-

neesta kaupungista entisten kollegojensa ruumiita vain 

kolme päivää pommin pudottamisen jälkeen. Kohta 

miehen ikenet muuttuivatkin violetin värisiksi. Sodan 

jälkeen Laura löysi lapsenuskonsa ja Chieko-san tien 

kirkkoon ja kristilliseen uskoon.  

Molempien miehet kääntyivät Jeesuksen 

puoleen vasta vähän ennen kuolemaansa. Ja molemmat 

nämä hurskaat naiset ovat antaneet kristillisen kirkon 

ja lähetystyön saralle aivan uskomattoman panoksen.  

Laura asuu Tapiolassa, joten sinne pää-

sen käden käänteessä. Mutta Chieko-san asuu Fuku-

yaman kaupungissa Japanissa. Hänellä ei tietenkään 

ole nykyajan vempaimia kuten skypeä. Haastattelut 

pitää hoitaa lähetyssaarnaajien skypen kautta, mikä on 

tosi hankalaa.  

Rukoilkaa, ystävät, että saisin tämän 

kirjan tehdyksi. Ettei mummoille tulisi muistinmene-

tystä kesken kaiken. Ja että saisin jutelluksi Chieko-

sanin kanssa silloin tällöin skypen kautta, niin hanka-

laa kuin se onkin. Sydämeni palaa nyt tälle projektille.  

Niskani ei tosin ole hyvässä kunnossa. 

Voi olla tyhmää, että ryhdyn uusiin kirjoitushommiin 

tässä kunnossa. Mutta mitä muutakaan voisin tehdä? 

Jotain työtä minun on tehtävä vielä ensi vuoteen asti. 

Sitten koittaa vapaus.  

Syyskuussa menen Mongoliaan ja Sipe-

riaan, jos Herra suo. Opetan Mongolian luterilaisessa 

raamattukoulussa Samuelin kirjat, joista minun on 

pidettävä 30 tuntia neljässä päivässä. Laskekaa vain, 

montako tuntia siitä tulee päivää kohti!!! Tämähän 

tarkoittaa, että luentojen ja diasarjojen on oltava val-

miita ennen matkalle lähtöä. Raamattukoulun jälkeen 

kiertelen eri seurakunnissa.  

Näillä näkyminen voin jäädä töistä pois 

jo tammikuun lopussa, koska olen säästänyt lomapäi-

viä. Olen nyt tehnyt sen päätöksen, etten ota mitään 

puhujamatkoja kesään 2014 asti. En halua sitoa itseäni 

kokouksiin, vaan mietin elämääni kaikessa rauhassa. 

Älkää siis pyytäkö minua tulemaan minnekään ensi 

vuoden alkupuolella.  

Yhtä uutta hommaa haluaisin tosin ko-

keilla: minusta olisi ihanaa päästä raamattutunnin pitä-

jäksi ryhmämatkoille. Jos sellaiseen on tarvista, niin 

voin tehdä poikkeuksen edellä olevaan sääntöön.  

Koetan tehdä remonttia Matinkylän ko-

dissani. Pari avuliasta aatua on lupautunut minua aut-

tamaan – KIITOS TEILLE REIJO, ARTTU JA SAN-

NA. Tapetoijaa ei kuitenkaan ole vielä tiedossa. Jos 

jollakulla teistä on sellaisia taitoja ja vapaata aikaa 

kesällä, niin olisin kiitollinen avusta.  

Jatkan ystäväkirjeiden kirjoittamista 

myös eläkkeelle jäätyäni. Luultavasti jatkan myös ilo-

sanomamatkojen tekemistä, joten niitä varten tarvitsen 

esirukousta. Voin lähettää kirjeitä helpoimmin sähkö-

postin kautta. Siksi olisi tärkeää, että ilmoittaisitte 

minulle sähköpostiosoitteenne. Paperikirjeen saisivat 

vain ne, joilla ei todella ole nettiyhteyttä.  

Paavali –kirjaani saa tilata 10% alen-

nuksella osoitteesta kari.makela@sro.fi tai puhelimella 

09 512 39121.  Tv7:n ohjelmassa mainostin kirjojani 

näin: ”Olen kirjoittanut Valtakunta etsii taistelijoita –

kirjasarjan nimenomaan huonon raamatunlukijan 

avuksi. Nämä ovat elämänkertoja, mutta samalla help-

polukuisia kommentaareja. Jos siis päivittäinen Raa-

matun lukeminen on sinulle vaikeaa, niin hanki nämä 

kirjat ja lue ne läpi alleviivaten, 20 minuuttia päivässä. 

Takaan, että moni Raamatun kohta alkaa sinulle elää 

aivan uudella tavalla. Syksyllä ilmestyy uusi painos 

myös päivittäisestä hartauskirjastani Jää luoksemme, 

jossa käydään läpi Luukkaan evankeliumi.”  

Ei minulla nyt ole mitään muuta kerto-

mista. Täällä kotimaassa ei tapahdu niin paljoa aikakir-

joihin merkitsemisen arvoista kuin kentällä…  

Ai niin, Mariko-sanin vanhemmat on 

kastettu. ”En osaa mitenkään kuvitella, että isä istuu 

kirkossa, ristii kätensä ja sanoo jokaisen rukouksen 

perään aamenen”, kirjoitti Mariko vankilasta onnelli-

sena. Jatketaan rukousta kaikkien noiden kolmen puo-

lesta.  

Mailis  
 

Mailis Janatuinen  

Sepetlahdentie 2-4 D 33, 02230 Espoo  

puh.050-500 1320  

www.ilosanomapiiri.fi  

mailis(at)ilosanomapiiri.fi  
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