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Takaoka, 15.9 1992  

Syksyiset terveiset teille, ystävät!       

Kiitos kirjeistä ja korteista; ne ovat aina yhtä 

tervetulleita! Minä vain kannan itse huonoa 

omaatuntoa vastaamattomuudestani. Antakaa 

minulle anteeksi – en ole koko vuonna saanut 

postiin vastatuksi.  

ALATTU  

Kerron nyt teille kolmesta suuresta tapahtumasta, jotka olen saanut elää viimeisten viikkojen aikana. 

Ensinnäkin sain Suomen lomani aikana käydä isän kotiseudulla Karjalassa. Läksin mukaan Iisalmen 

seurakunnan retkelle; Sortavalahan on meidän ystävyysseurakuntamme.  

Rajalle asti jatkui kaunis, hyvin hoidettu Suomi. Sen jälkeen tie oli kuin kynnöspeltoa, vaikka kaikki 

sanoivatkin sen olevan suorastaan hyvässä kunnossa entiseen verrattuna. 60 kilometriä ajaa jytyytettiin 

joka tapauksessa pari tuntia.  

Karjalan pellot ovat melkoisen metsittyneitä ja kylät ränsistyneitä, mutta luontohan siellä on kaunista, 

varsinkin Laatokan rannat, Hämekoski ja Suistamon järvi. Sortavala on luku sinänsä: ränsistyneitä, 

maalaamattomia taloja, katuja joissa ei ole viemäreitä, tyhjiä kauppoja... Ihmisillä on kuitenkin hyvät 

vaatteet päällään, kuulemma suomalaisilta saadut.  

Saimme osallistua neljään suomalaisen seurakunnan tilaisuuteen: kaksiin seuroihin ja jumalanpalvelukseen 

Sortavalassa ja yksiin seuroihin Impilahdella. Minäkin sain sanoa jonkin hyvän sanan Jeesuksesta noissa 

paikoissa, joiden nimet olen kuullut isäni suusta lukemattomia kertoja. Väkeä oli koolla Sortavalassa 

melkein sata henkeä.  

Lauantaina kävimme sitten isäni kotikylässä Alatussa. Olen kuullut siitä kylästä, siitä talosta, naapureista, 

vanhasta hautausmaasta ja lammesta niin paljon, että luulin osaavani kulkea siellä vaikka silmät kiinni. 

Toisaalta koko Karjala on tähän asti tuntunut minusta kuin joltakin satumaalta, jota oikeasti ei ole 

olemassakaan. Nyt näin, että Alattu ei suinkaan ole satua, vaan totta.  

Matka Sortavalasta isän kotikylälle hämmästytti minua - siellä oli niin kaunista ja rehevää. Tien varsilla 

kukkivat tuntemattomat kukat, ja luonnontiede on sentään ollut suuri harrastukseni pienen ikäni. Nyt 

tajuan myös, mitä ovat Karjalan kunnaat.  

Isän kotitalosta ovat jäljellä vain sementistä valetut ulkorappuset. Ei mitään muuta. Istuimme haikeina 

portailla valokuvattavana - jokaisella itseään kunnioittavalla Janatuisella alkaa olla jo sellainen kuva 

albumissaan. Uunin paikka näkyi vielä hyvin; siitä otin mukaani pienen liuskakiven. Oli melkein 

uskomatonta ajatella, että näillä tantereilla isä on juoksennellut lapsuutensa ja osan nuoruudestaankin (15-

vuotiaaksi asti).  



Myös Suistamo ja Impilahti ovat luonnonkauniita paikkoja, asutus ja maanviljelys vain ovat kovin surkeassa 

jamassa.  

Tutustuin Karjalan matkalla muutamaan ihanaan ihmiseen. Yksi heistä on 79-vuotias inkeriläismummo 

Aliina, äidin ystävä jo edelliseltä matkalta. Pitkään aikaan en ole tavannut niin tyytyväistä ihmistä kuin tämä 

Aliina, joka elää kituuttaa 40 markan eläkkeensä varassa. (Voikilo esim. maksaa kympin!) "Jumalaa pitää 

kaikesta kiittää", huokasi kovia kokenut mummo moneen kertaan.  

Meitä nauratti, kun Aliina kuvasi jonkin ei-luterilaisen ryhmän kokousta, joka oli pidetty seurakunnan 

tiloissa. Kuvaus oli niin mehevä, että sellaista harvoin kuulee. Huomasin, ettei rippikoulunkäyneitä 

inkeriläismummoja voikaan niin helposti järkyttää uusilla opeilla ja hengenkokemuksilla.  

KONSERTTI  

En ole kai aikaisemmin tullut maininneeksi, että aloitin tänä vuonna pianonsoiton ihan a:sta alkaen. Olen 

aina kuunnellut musiikkia, ja lapsena minulla oli suuri halu oppia soittamaankin, mutta silloin meillä ei ollut 

pianoa.  

Kolme seikkaa sai minut aloittamaan pianotunnit tämän vuoden alussa – 42-vuotiaana! Ensinnäkin se, että 

alakerrassani, so. Takaokan seurakunnan kokoushuoneessa, seisoo oikein hyvä Yamaha. Toiseksi se, että 

eräs englanninoppilaistani, Yamasaka-san (nimi muutettu), sattuu olemaan pianonsoiton opettaja. Ja 

kolmanneksi Kaija L, suomalaisen koulun opettaja, houkutteli minua tähän uhkayritykseen omalla 

esimerkillään; hän näet aloitti huilunsoiton nelikymppisenä.  

No niin, minä siis aloitin pianotunnit soittamalla kirjaa, jonka kannessa on oravan ja jäniksen kuvia, ja jossa 

nuotinkin ovat suunnilleen oravan kokoisia. Lasten englanninluokka naureskeli hyväntahtoisesti sensein 

soittovihkoja katsellessaan – täällä Japanissahan koko ikäluokka opetetaan jo koulussa lukemaan nuotteja, 

ja pianonsoitto kuuluu melkeinpä yleissivistykseen. Aikuiset seurakuntalaiset eivät kehtaa naureskella, vaan 

rohkaisevat kohteliaasti jatkamaan.  

Niinpä olen tänä vuonna soittanut sormiharjoituksia joka ikinen päivä noin 15 minuuttia. On kuin olisin 

astunut sisään uuteen maailmaan. Vahinko vain, että sormeni kieltäytyvät yhteistoiminnasta juuri silloin, 

kun opettaja seisoo pianon vierellä.  

Taidanpa tässä välissä sanoa sanasen opettajastani Yamasaka-sanista. Hän on 34-vuotias rouva, kahden 

lapsen äiti, kaunis kuin kuva. Muistan sen päivän, kun Yamasaka-san seisoi portillani kaksi vuotta sitten, ja 

iloitsi siitä, että lähinaapuriin on muuttanut kristillinen kirkko. Myöhemmin sain kuulla, mikä häntä kirkkoon 

vetää: se, että hänen pieni vauvansa oli puolta vuotta aikaisemmin kuollut kehtokuoleman. Yhtenä 

iltapäivänä äiti vain löysi terveen lapsensa kuolleena sängystä.  

Monestiko Yamasaka-san kävi luonani itkemässä ensimmäisen vuoden aikana, sitä en enää muista. Monesti 

itkin minäkin. Vietimme kuoleman vuosipäivää yhdessä lukemalla Raamattua ja rukoilemalla, ennen kuin 

buddhalaispappi tuli Yamasakoille suorittamaan omia toimituksiaan. (Yamasaka-san asuu miniänä 

miehensä perheessä, ja uskonnon määräävät isovanhemmat.)  

Viime uutena vuonna Yamasaka-san sanoi minulle uudenvuoden lahjaa tuodessaan jotensakin näin: "Ensin 

halusin Jeesukselta vain lohdutusta tuskaani. Mutta menneenä vuonna huomasin, että haluan oppia 

tuntemaan hänet muutenkin: syntisten Vapahtajana."  



Tämä nainen on ollut ahkerimpia Raamatun opiskelijoita Takaokassa. Hän käy paitsi englannintunneilla, 

joissa pidetään aina loppuhartaus, myös raamattupiirissä ja jumalanpalveluksissa, joissa hän säestää kerran 

kuussa. Lisäksi Yamasaka-san osallistuu kastekurssiin ja toivoo voivansa ottaa kasteen ilman että 

appivanhemmat siitä loukkaantuvat. (Rukousaihe!)  

Kirkkomusiikista on tullut Yamasaka-sanille uusi elämän tarkoitus. Hän opiskelee Bachia innokkaasti, käy 

tunneilla monenkin opettajan luona. Ja nyt sitten Yamasaka-san keksi ehdottaa, että minä soittaisin 

oppilaskonsertissa Bachin menuetin alkuosan, hän kyllä sovittaisi sen mahdollisimman helpoiksi ja soittaisi 

loput itse sähköuruilla.  

Minä onneton annoin puhua itseni ympäri. Harjoittelin todella ahkerasti koko kesän, ja aloin lopulta selvitä 

tuosta pienestä kappaleesta suunnilleen virheettömästi – ainakin joka toisen kerran. Mutta kun sitten istuin 

japanilaisen konserttisalin näyttämön takana kenraaliharjoituksissa ja tajusin kuinka hyviä kaikki muut ovat, 

ja kuinka pienet mahdollisuudet minulla on selvitä takertelematta omasta osuudestani, jouduin viittä vaille 

paniikin valtaan.  

Olen luullut tietäväni, mitä ramppikuume on, mutta itse asiassa en ole sitä tiennyt. Puheen pitäminen 

vieraalla kielellä ei näköjään ole mitään siihen verrattuna, että joutuu kumartamaan flyygelin vieressä 

japanilaiselle yleisölle ja pelkäämään sitä, mitä sitten seuraa. Käteni vapisivat. Yleisön joukossa istui 

seitsemän englanninoppilastani, ystävällisiä rouvia, jotka olivat lähteneet konserttiin tuekseni ja turvakseni. 

He sanoivat, ettei minusta näkynyt ulospäin, miten peloissani olin.  

En soittanut läheskään niin "hyvin" kuin kotona, mutta soitin kuitenkin osuuteni läpi sotkeentumatta. Sekin 

oli jo saavutus. Ja kun sitten istuin yleisön joukossa muiden soittoa kuuntelemassa, minut valtasi 

ihmeellisen onnellinen ja helpottunut tunne: minä tein sen! Minä selvisin siitä, ja vielä tällä iällä!  

 

YESU NI ATTE MIMASENKA?  

Tässä on uusi kirjani, japaninkielinen 

raamattupiiriopas, jonka nimi kuuluu suomeksi: 

Tahtoisitko tavata Jeesuksen. Sain sen käsiini 

viime viikolla, ja se oli kyllä suuri hetki elämässäni. 

Olen rukoillut kahdeksan vuotta suunnilleen joka 

päivä, että saisin kirjoitetuksi japaniksi 

raamattupiirioppaan, joka välittäisi ristin 

sanomaa monelle buddhalaiselle tässä maassa.  

Kukaan muu kuin toinen japaninlähetti ei 

varmasti tajua, miten mahdottomalta kirjan 

kirjoittaminen tällä kielellä tuntuu. Jonkun 

tutkimuksen mukaan vain 2 % läheteistä osaa 

kaikki luku- ja kirjoitustaitoon vaadittavat 2000 

kirjoitusmerkkiä.  

Enkä minä tietysti omin avuin tästä hommasta olisi selvinnytkään, jollei Jumala olisi lähettänyt minulle 

sihteeriä ja ystävätärtä samassa persoonassa. Mutta niinpä vain tielleni putkahti ihme nimeltä Michiko-san 

(etunimi), joka on ammatiltaan lehtinainen ja ilmiömäinen Japanin kielen taitaja. Minun tarvitsee vain 



sanoa lause puutteellisella japanillani, ja Michiko-san tajuaa heti mitä tarkoitan. Sen jälkeen hän kirjoittaa 

paperille saman asian täsmälleen oikeita sanoja ja sanontatapoja käyttäen.  

Tämä on minun elämässäni suuri IHME. Montako kertaa olen turhautunut raivon partaalle yrittäessäni 

tehdä näitä kirjoitustöitä jonkun toisen kanssa? Oikeiden sanojen löytämiseen kun ei näy riittävän se, että 

on puhunut japania pienestä pitäen.  

No niin, tutustuin Michiko-saniin heti Takaokaan muutettuani. Siihen aikaan hän oli vielä pakana, ja sitkeä 

pakana olikin. Michiko-san oli käynyt pienenä pyhäkoulua monta vuotta ja tullut siellä siihen tulokseen, että 

hän on kuin Vanhan testamentin Kain – Jumala ei ole häntä valinnut.  

Michiko-san kävi kuitenkin itsellisten naiseläjien raamattupiirissä, jossa me evankelistan kanssa kehotimme 

moneen kertaan häntä ottamaan kasteen. Neiti lehtinainen ei kallistanut meille korvaansakaan. Viime 

vuonna hän kuitenkin tahtoi lukea Vanhan testamentin läpi, ja minä selostin hänelle hänen lukemansa 

sisältöä joka viikko kasetilla. Niinpä Michiko-sanille sitten selvisi sekin, mikä Kainin uhrissa oikein oli vikana: 

se oli hänen oman vaivannäkönsä tulos. Veri ei vuotanut. Jos me tuomme Jumalalle uhrinamme Jumalan 

Karitsan veren, ei muuta tarvita pelastumiseen. Näin minä Michiko-sania opetin. 

Eräänä päivänä marraskuussa Michiko-san oli soittanut pastori K:lle ja pyytänyt kastetta jouluksi. 

Kastekurssille pitämiselle tuli kiire. Mutta niinpä sitten Michiko-san oli niiden neljän joukossa, jotka 

kastettiin Takaokassa viime jouluna. "Pitääkö minun nyt ruveta kutsumaan sinua senseiksi?" kysyi Michiko-

san selvää vastenmielisyyttä äänessään, kun kastepäivä lähestyi. "Älä hyvä ihminen sitä tee", kielsin. "Sinä 

olet ainoa ihminen koko tässä maassa, joka kutsuu minua Mailis-saniksi."  

Toukokuussa aloitimme kirjan kirjoittamisen. Käytimme siihen noin puolitoista päivää joka viikko. Voi, 

miten monta kertaa koko homma meni itkuksi, sillä meidän piti itsemmekin vastata kysymyksiin, joita muita 

varten teimme. Michiko-sanin mielestä paras teksti oli se, että Jumala ei anna kiveä, vaan leivän. Minä taas 

olin lesken ja tuomarin kannalla. Niin kirja sitten valmistui pikavauhtia, ja Japanin suurin kristillinen 

kustantaja otti sen kustannusohjelmaansa. Nyt me Michiko-sanin kanssa olemme tyytyväisiä kuin olisimme 

lapsen synnyttäneet.  

Mutta ei siinä kaikki; kirjaa kirjoittaessamme huomasimme, että meillä on yhteinen toivemaakin olemassa, 

nimittäin Mongolia. Michiko-san on ollut siitä kiinnostunut jo 20 vuotta, minä heräsin näkemään Mongolian 

tarpeet matkustaessani junalla tuon maan läpi 2½ vuotta sitten. Michiko-san tahtoisi lähteä Mongoliaan 

japanin kielen opettajaksi, ja samalla lähetystyöntekijäksi. Voisitteko rukoilla, että tämä tie hänelle aukeaisi, 

jos se on Jumalan tahto.  

Monin terveisin  

Mailis  


