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Nuoren työtoverini kanssa kirkon edessä v. 2013 

 

Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen 

armonsa sanan haltuun, hänen, joka on voi-

mallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille 

perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. 

Apt.20:32.  

 

VIIMEINEN YSTÄVÄKIRJE 

 

Rakkaat ystävät! On tullut kiitoksen aika. 

Mutta miten sanotaan kiitos 38 vuodesta? 

Luin äskettäin Nehemian kirjasta, miten hän 

muisteli Jumalan hyvyyttä Jerusalemin muu-

rin valmistuttua. Minä olen nyt päättämässä 

omaa pientä osaani siitä samasta ”muurista”. 

Jään virallisesti eläkkeelle 1.7.14.  

On tullut kiitoksen aika. Laskin 

juuri, että jos olen kirjoittanut kuusi kirjettä 

vuodessa 38 vuoden ajan, niin tämän täytyy 

olla 228. kirje. Jospa olisinkin säilyttänyt en-

simmäisen listan niistä henkilöistä, jotka liit-

tyivät kannatusrenkaaseeni vuonna 1976, 

mutta kun en ole. Se on aikoja sitten päivitetty. 

Tiedän, että tätä kirjettä lukee muutama ystä-

vä, joka on ollut tukemassa työtäni alusta asti. 

Kiitos sinulle ihan erityisesti uskollisuudesta-

si! Palkitkoon Herra sen sinulle runsain mi-

toin! Samaten palkitkoon hän sen renkaan 

pitkäaikaisille sihteereille Arveloille!  

 Ja sitten olette te, jotka olette 

liittyneet ystävärenkaaseeni vuosien varrella; 

listassa on yli 500 nimeä. Kiitos teille jokai-

selle! Minä en edes tiedä, kuka on rukoillut ja 

antanut rahaa kannatukseeni näiden vuosien 

aikana, mutta Herra tietää. Hän sanoo: Sillä 

joka antaa teille juodaksenne maljallisen vet-

tä siinä nimessä, että te olette Kristuksen 

omia, totisesti minä sanon teille: se ei jää 

palkkaansa vaille. (Mk.9:41).  

Kylväjän toimistosta ilmoittivat, 

että viime vuoden kannatukseni oli yksityisil-

tä henkilöiltä 34.046,73 euroa, Iisalmen seu-

rakunnalta 21.003,41 euroa ja Mikkelistä 

462,50 euroa, yhteensä 55.513,64 euroa. Tu-

hannet kiitokset, että kustansitte palkkani lop-

puun saakka. Olen suorastaan hämilläni tällai-

sen uskollisuuden edessä.  

 Kiitos perheelle: äidille ja sisa-

ruksille, jotka päästivät tyttären ja isosiskon 

mukisematta Japaniin ja vaikka mihin maail-

man kolkkaan. Isä sairasti nuorena syövän ja 

oli sen jälkeen invalidi. Joka kerran lähtiessä-

ni minä pelkäsin, etten näkisi häntä koskaan 

enää. Turha pelko! Isä kuoli niihin aikoihin 

kun varsinainen työni Kylväjässä loppui. Olen 

kiitollinen siitä, että vanhempani olivat aina 

minua vastassa tullessani kotiin maailmalta. 

 Ja kiitos teille, siskojen ja velji-

en lapset, ”vunukat”, joiksi teitä yhteisnimellä 

nimitän. Teidät oli kaikkein vaikeinta jättää 

Suomeen vuosikausiksi. Ihan siinä meinasi 

sydän särkyä, kun pieni tyttö tai poika sanoi 

tädilleen: ”Älä mene Japaniin, kun se on niin 

kaukana. Soita niille japanilaisille, jos sinulla 

on jotain asiaa!” Jos olen elämässäni joutunut 

todella jotain uhraamaan lähetystyön hyväksi, 

niin se on kyllä ollut yhdessäolo vunukoiden 

kanssa ja heidän kasvunsa seuraaminen.  

 
Takaokan kirkko, jota sain olla aloittamassa.  

 

On tullut kiitoksen aika. Kiitos Kylväjälle, 

joka lähetti minut Japaniin, Mongoliaan, Sipe-

raan ja vaikka minne. Kiitos, ettei minua pai-

nostettu yhteistyöhön naispappien kanssa, 

vaan sen sijaan minut aina lainattiin OP-
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KO:lle, jossa sain toimia lähetyssihteerinä 

Suomessa ollessani. Kiitos OPKO:llekin hy-

vistä yhteistyön vuosista! Jos joku teistä halu-

aa lukea puheeni OPKO:n 50-vuotisjuhlissa, 

se löytyy nettisivuiltani.  

 Kiitos Iisalmen seurakunnalle, 

joka on tukenut minua uskollisesti ja runsas-

kätisesti 34 vuoden ajan. Edesmennyt kirkko-

herra Heikki Riihijärvihän se minut nimikko-

lähetiksi kutsui, mutta kaikki seuraavatkin 

kirkkoherrat ovat olleet sydämen lämmöllä 

Japanin lähetyksessä mukana: Pentti Rönkkö, 

Martti Nissinen, lankoni Arno Toivanen ja nyt 

Janne Bovellan. Kiitos teille, rakkaat veljet!  

 
Yukatassa eli puuvillakimonossa v. 1986 

 

Ja ihan erityiskiitos seurakunnan lähetyssih-

teereille, varsinkin Tuula Airaksiselle, joka 

nosti Iisalmen lähetyskannatuksen Suomen 

huipputasolle uhrautuvalla ja idearikkaalla 

toiminnallaan. Tuula, tuhannet kiitokset! Sa-

maten kuuluu kiitos teille, Iisalmen lähetysys-

tävät. Miten paljon vaivaa tekin olette nähneet 

Japanin työn hyväksi! Ja miten monet hyvät 

tilaisuudet me yhdessä järjestimmekään! Sy-

dämeni on kiitosta täynnä, kun teitä ajattelen.  

 Kiitos kuuluu myös Länsi-

Japanin ev.lut. kirkolle, joka otti minut työn-

tekijäkseen kokonaista kuusi kertaa. 22 Japa-

nin vuottani vuotta olivat elämäni parasta ai-

kaa. Kyynel nousee silmään, kun ajattelen, 

että se aika on peruuttamattomasti ohi. Ter-

veiset kirkon johtajalle Matsumura-senseille 

ja hänen rouvalleen, jotka tulevat Kylväjän 

päiville! Rouva Matsumura on entinen oppi-

laani Koben raamattukoulusta 90-luvulta, ja 

sensei kirjoitti perääni kiitoskirjeen Japanista 

lähdettyäni.  

 
Ilosanomaoppaita japaniksi 90-luvulta 

 

Kiitos Koben raamattukoululle, jossa toimin 

opettajana 90-luvulta lähtien. Miten mukavia 

kollegoita, miten ihania oppilaita minä siellä 

kohtasinkaan! Ja sitä työtä tehdessäni sain 

idean useimpiin kirjoihini.  

 Kiitos myös Norjan luterilaiselle 

lähetysliitolle (NLM), jonka kanssa tosin suk-

set menivät lopussa ristiin, mutta jolta olen 

kuitenkin kaikitenkin saanut paljon hyvää 

osakseni. Hyvää teologiaa, hyviä ystäviä ja 

Skandinavian kielten taitoa. Ennen vanhaan 

tapasin aina sanoa, että Norja on kolmas ko-

timaani Suomen ja Japanin jälkeen. En todel-

lakaan toivo tätä yhteistyötä olemattomaksi, 

vaan olen siitä kiitollinen.  

 Ennen kaikkea kiitos kuuluu 

kuitenkin lähetyksen Herralle Jeesukselle. 

Hän kutsui minut jo opiskelijatyttönä työhön-

sä. Hän antoi minun saada hyvää kristillistä 

opetusta Ylioppilaslähetyksessä. Hän avasi 

oven Japaniin ja muihin maihin. Hän antoi 

minulle terveyttä, intoa ja voimaa työn teke-

miseen vieraan kulttuurin keskellä. Se oli tär-

keää työtä, vaikka tulokset jäivätkin tilastolli-

sesti vaatimattomiksi.  

Se että olen saanut olla Hyvän 

Paimenen käsinä, jalkoina ja suuna Japanissa, 

on ollut suuri elämäntehtävä. Jos Jumala ei 

kerran säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan 

lähetti hänet ristille minun tähteni, niin onko 

paljon, jos minä vuodatin muutaman hiki-

pisaran ja kyynelen jonkun kadonneen lam-

paan tähden! Se oli sen arvoista, ne hiki-

pisarat ja kyynelet olivat sen arvoisia! 
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Ilosanoman julistajan suloiset jalat 
Tässä pari nuoren lähetyssaarnaajan runoa 

Tamashimasta vuodelta 1980.   

 

Temppelin taivaita hipovan  

harjan alla  

paperilyhtyjen loputon rivi  

ja suitsukkeen kiehkurakoristeet  

kynttilänvalon keskellä.  

 

Namu Amida Butsu!  

 

Tien toisella puolella  

vaatimaton valkoinen puuristi  

pienen kirkon hartioilla.  

*** 

Kumisaappaat jalassa  

Hyvän Sanoman saattajalla  

hyisessä sateessa  

kirkolta kotiin.  

 

Kuinka suloiset  

näillä kaduilla   

minunkin jalkani!  

***  

 
Tamashiman suuri tenritemppeli  

 

Mitä tästä lähtien?   

En tiedä vielä tarkkaan, mitä teen tästä lähtien. 

Kalenterini on aina ollut täpösen täynnä. Vii-

meiset 40 vuotta olen juossut ajan kanssa kil-

paa. Nyt en juokse enää. Mitä siis teen, kun 

viimeisin kirjani on valmis? En oikein jaksa 

kierrellä ympäri maata pitämässä puheita, 

kuten tähän asti. Kirjoittaminen kiinnostaisi 

enemmän, mutta näillä niskoilla ja hartioilla 

sitä ei voi tehdä täysitoimisesti.  

Olen käynyt Luther-säätiön ju-

malanpalveluksissa Helsingissä ja Iisalmessa 

viimeiset kymmenen vuotta. Nyt olen liittynyt 

Helsingin Markus-seurakunnan jäseneksi. 

Sieltä minut tavoittaa sunnuntaisin. Minähän 

tykkään vanhanaikaisista jumalanpalveluksis-

ta, joissa on sama vanha liturgia ja samat van-

hat virret (kokonaan laulettuna), hyvä saarna 

ja ehtoollinen. En halua mitään erityismusiik-

kia enkä erityismessuja. Siksi tunnen olevani 

kotonani Luther-säätiön jumalanpalveluksissa. 

Olen kyllä jossain asioissa hieman enemmän 

pietisti kuin Säätiöllä ollaan, mutta pääasiois-

ta olemme yhtä mieltä. 

 
60 vuotta koossa, synttärikukkien keskellä!  

 

Luther-säätiön jumalanpalvelusyhteisöt muis-

tuttavat niitä seurakuntia, joiden jäsen olin 

Japanissa: suhteellisen pieni porukka, jossa 

kaikki tuntevat toisensa ja jossa kaikkien ar-

molahjat ovat käytössä. Minäkin saan palvella 

omalla armolahjallani Säätiön naistyössä tästä 

lähtien.  

Olen rukoillut vuosikaudet, että 

herätysliikkeiden ja Luther-säätiön välit läm-

penisivät. Jos sinä et tiedä, millainen pulju se 

Luther-säätiö oikein on, niin tutustu toki sen 

julistukseen kuuntelemalla netistä saarnoja tai 

vaikkapa Markus Pöyryn luennot Roomalais-

kirjeestä. Sellaista Raamatun selitystä ei kuu-

lekaan joka päivä.  

 

Kaksi naista – yksi usko.  

Tämä on sen kirjan nimi, jota olen parhaillaan 

kirjoittamassa ja joka ilmestyy syyskuussa, 

jos Herra suo. Kysymyksessä on kahden yh-

deksänkymppisen naisen elämänkerta. Toinen 

naisista on suomalainen lähetysystävä Laura 

Suominen ja toinen lähetystyön kohde Chieko 

Ishii Japanista. Molemmat mummot ovat elä-

neet traagisia vaiheita, mutta kokonaisuutena 
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heidän elämänsä on ollut syvästi mielekäs ja 

onnellinen.  

Minusta oli mielenkiintoista 

huomata, että samat lukujen otsikot voi sovel-

taa molempiin naisiin: 1) Pieni tyttö Karjalas-

sa, pieni tyttö Koreassa. 2)Tragediat jatkuvat, 

isä kuolee. 3) Sodan jaloissa. 4) Nuorta lem-

peä. 5) Hävitty sota ja sen seuraukset. 6) Mis-

tä rauha sydämeen? 7) Onneksi muuttui mi-

nulle katkera murhe. 8) Aviomiehen kuolema 

9) Jumalan elopellolla. 10) Suvun hurskas 

matriarkka.   

 
Riisipellon väri – maailman kaunein vihreä 

 

Minusta on tuntunut monesti tätä kirjaa kir-

joittaessani, että se on viimeinen antini Japa-

nin-lähetykselle. Jos hyvin käy, niin ”Kaksi 

naista – yksi usko” voi olla lisäämässä mie-

lenkiintoa ja rakkautta lähetystyötä kohtaan. 

Lukekaa se, ystävät, älkääkä unohtako lukea 

omistuskirjoitusta! Kirjan jaksaa varmasti 

lukea sellainenkin ihminen, joka ei ennemmin 

ole kristillistä kirjaa avannut.  

Ennen joulua ilmestyy vielä toi-

nen painos päivittäisestä hartauskirjastani Jää 

luoksemme, ja ensi vuonna kolmas painos 

naiskirjastani. Tässä vaiheessa haluankin kiit-

tää hyvästä yhteistyöstä Perussanomaa, joka 

on kustantanut kirjojani jo 32 vuoden ajan. 

Toivottavasti tämä yhteistyö jatkuu vielä 

monta vuotta!  

 

Ilosanomamatkat  

Jatkan ilosanomamatkoja niin kauan kuin 

taloudellinen tilanne sen sallii ja terveyttä 

riittää. Tammikuuksi minut on kutsuttu My-

anmariin. Helmikuussa on vuorossa Kolumbi-

an matka ”Koti katulapselle” järjestön kutsu-

mana. Kolumbiaan mennään, jos saadaan ko-

koon kymmenkunta ryhmämatkalaista. Olisit-

ko sinä kiinnostunut? Jos olet, ota yhteyttä.  

 

Tervetuloa kylään  

Tervetuloa käymään kylässä! Käyn myös 

mielelläni teitä tapaamassa, jos kutsutte. Olen 

nimittäin päättänyt käyttää vähintäänkin sun-

nuntai-iltapäivät kyläilyyn. Remontti on 

huushollissani ohi, kiitos kaunis remonttimie-

hille, jotka minua siinä auttoivat. Kiitos Artul-

le, Reijolle, Lassille, Tapiolle, Martille, Tau-

nolle & hänen ystävälleen ja Ristolle & hänen 

poppoolleen. Ja tietysti Sannalle. Ajattelen 

teitä kiitollisuudella pyöriessäni kauniissa 

kodissani.  

 Kirjoitan kirjeitä jatkossakin, 

mutta vain yksityiskirjeitä, en enää Kylväjän 

kirjeitä. Jos tahdot niitä saada, ilmoita sähkö-

postiosoitteesi. Kirjeitä voi lukea myös netistä. 

Olen nyt tajunnut, että paperipostia saavien 

joukossa on niitä, joilla ei ole sähköpostiosoi-

tetta, mutta monesti juuri nämä ystävät ovat 

kaikkein uskollisimpia ja pitkäaikaisimpia 

renkaalaisiani. Jos katsot kuuluvasi tähän 

ryhmään, niin ilmoita minulle, voin lähettää 

muutaman paperikirjeenkin.  

 

Nouskaa ja kiittäkää Herraa, Jumalaanne, 

iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja kiitettäköön 

sinun kunniallista nimeäsi, joka on korotettu 

yli kaiken kiitoksen ja ylistyksen. Sinä yksin 

olet Herra. (Neh.9:5-6).  

Mailis  
Mailis Janatuinen, 30.5.2014 

Sepetlahdentie 2-4 D 33,  
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www.ilosanomapiiri.fi  
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