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Heipä hei, ystävät!                     

Näin kirjoitti eräs teistä vastikään: "Olen usein ihmetellyt, kun kirjeesi alussa sanot, että on kova pula 

aiheista. Meitä ainakin kiinnostaa ihan se, mitä sinulle kuuluu, mitä ajattelet tai olet viime aikoina pohtinut, 

rukousaiheesi juuri nyt, rukousvastaukset, työsi ilot, surut, ym. Toki näistä usein kirjoitatkin, mutta ajattelin 

vakuuttaa, että kirjeesi ovat mielenkiintoisia, vaikka mitään raflaavaa ei olisi tapahtunutkaan." Kiitos, rakas 

ystävä, näistä sanoista! Niiden rohkaisemana uskallan taas istuutua kirjoituskoneen ääreen, vaikka mitään 

erityistä ei olekaan tapahtunut. Aloitetaan nyt sitten vaikka säästä.  

Tänään on taifuuni taas tulossa tänne Länsi-Japaniin. Viime viikolla koettiin pahin hirmumyrsky sota-ajan 

jälkeen, tuulen nopeus melkein 60 metriä sekunnissa. 40 ihmistä kuoli, 700 taloa tuhoutui, monta siltaa 

katkesi, toistasataa maanvyörymää... Minun asuinpaikkani ei ollut myrskykeskusta lähellä, mutta kyllä 

täälläkin sai aamulla ruveta raivaamaan katua puunoksista puhtaaksi.  

Koko kesän on satanut. Minä luulin, että monsuunituulet tulevat ja menevät kalenterin mukaan hamaan 

maailmanloppuun asti, mutta erehdyin. Sadeajan olisi pitänyt päättyä heinäkuun puolessavälissä, mutta se 

ei päättynyt koko kesänä. Tuloksena oli katovuosi, sillä riisi tarvitsee yli 30 asteen lämpöä kypsyäkseen.  

Okushirin maanjäristys ja tsunami 

Kesäkuun 12. päivän iltana tapahtui suuri maanjäristys Japanin meren pohjassa. Rannikolla asuvat ihmiset 

tietävät, mitä voimakkaan maanjäristyksen jälkeen on tehtävä: paettava henkensä edestä vuorille, sillä 

mereltä saattaa iskeä rannalle hyökyaalto (tsunami). Hokkaidon edustalla olevan Okushiri-saaren asukkaat 

tiesivät sen paremmin kuin hyvin, sillä he olivat kokeneet tsunamin hävityksen vain kymmenen vuotta 

sitten. Saari on kärjellään olevan kolmion muotoinen. Kärkeä eli eteläpäätä eivät suojaa minkäänlaiset 

vuoret, se on tasaista kuin lauta. Juuri sillä alueella asui yli 200 ihmistä pienessä kalastajakylässä.  

Kello oli kymmenen illalla. Maanjäristys oli jo vähällä kaataa talot, ja sen mukana laskeutui kaupunkiin 

sysipimeys, koska sähköt menivät poikki. Katsoin viime pyhänä telkkarista ohjelman, jossa eloonjääneet 

kertoivat, mitä sitten tapahtui. Maanjäristyksen ja tsunamin välillä oli aikaa VIISI MINUUTTIA pelastautua. 

Onnellinen se, joka löysi taskulampun. Kylän keskellä kulki tie, jota pitkin kaikki yrittivät päästä vähän 

matkan päässä oleville kukkuloille, kuka jalan, kuka autolla. Joka teki kuten Lootin vaimo, sille kävi huonosti. 



Eräskin lukiolaispoika kiskoi jalkavaivaisen isoisänsä sängystä ja raahasi häntä turvaan, miten parhaiten taisi. 

30-metriä korkean hyökyaallon kohina kuului korvissa yhä kauhistuttavampana. Sitten aalto löi yli "kolmion 

kärjen", ensin lännestä itään ja kohta uudestaan idästä länteen.  

Sinä päivänä minä itkin uutisia katsellessani. En ole koskaan, en milloinkaan, nähnyt sellaista hävityksen 

kauhistusta kuin minkä tuo hyökyaalto jätti jälkeensä Okushirin saaren eteläpäähän. Hirvittävä vesimassa ei 

ainoastaan hajottanut kaikkia rakennuksia maan tasalle, vaan vieläpä vei ne mennessään merelle ja toi 

kohta osan takaisin pienenä silppuna. Se osa kaupunkia, joka oli vuoren varjossa, ja siis vältti tsunamin, 

syttyi tuleen. Kaasupullot räjähtelivät toinen toisensa perään. Turistihotellin päälle syöksähti 

vuorenvieremä, jonka maanjäristys oli "tönäissyt" liikkeelle, ja rakennuksen sisään kuoli monta kymmentä 

henkeä. Miten sitten kävi jalkavaivaiselle isoisälle? Hän kaatui tielle juuri kun tsunami iskeytyi saarelle – 

mutta vesi vei häneltä vain sandaalit jalasta, koska pojanpoika oli saanut häntä raahatuksi vähän matkaa 

rinnettä ylös.  

Kalastaja, joka menetti perheensä 

210:stä kalastajakylän asukkaasta kuoli kolmasosa: 70 henkeä. (Yhteensähän tuossa onnettomuudessa kuoli 

200 japanilaista.) Eräs kolmikymppinen perheenisä, Kondoo-san nimeltään, kertoi TV:ssä tuskasta 

kivettynein kasvoin, miten hän tuona kesäkuun yönä menetti koko perheensä: vaimon ja kaksi pientä 

lastaan. Kerron tämän jutun teille siksi, että rukoilisitte tuon miehen puolesta. Hän on totisesti tällä hetkellä 

ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa.  

Kondoo-san läksi tuona iltana, kuten kaikkina muinakin iltoina, kalastamaan mustekaloja. Vaimo oli tehnyt 

eväät ja tuli vilkuttamaan satamaan, kuten aina muulloinkin. Lapset, 9-vuotias tytär ja 6-vuotias poika, 

jäivät kodin pihalle leikkimään. Isä Kondoo kalasti mustekaloja, kunnes kymmeneltä kuuli radiosta 

hyökyaaltovaroituksen. Ja kuinka ollakaan, kotisaarelta ei yhtäkkiä näkynyt mitään valoa. Kaikki kalastaja-

alukset koettivat palata Okushirin satamaan, mutta koska se oli pimentynyt ja vielä hyökyaallon 

hajottamakin, eivät kalastaja-parat voineet tehdä mitään muuta kuin odottaa aamua. 13 henkeä he 

pelastivat merestä, jonne tsunami oli heidät heittänyt.  

Kun aamu lopulta valkeni, kohtasi kalastajia lohduton näky: kotikylää ei ollut enää olemassakaan. Huoli 

sukulaisista oli hirvittävä. Sitten Kondoo-san kuuli, että vaimo ja lapset ovat kateissa. Heidät oli viimeksi 

nähty kylätiellä, kun äiti kantoi sylissään kuusivuotiasta vetäen samalla kädestä yhdeksänvuotiasta ja 

koettaen epätoivoisesti päästä tsunamia pakoon... Tytön ruumis ei ole vieläkään löytynyt, poika ja vaimo 

ovat nyt haudassa.  

Kondoo-san on käynyt kaivelemassa sitä paikkaa, jossa hänen kotinsa kerran seisoi, löytääkseen edes 

jonkun muiston rakkaistaan. Ystävän albumissa sattui olemaan yksi perhekuva, jossa kaikki neljä Kondoota 

ovat koolla. Siinä kaikki. Siinä KAIKKI muistot kymmenen vuotta kestäneestä avioliitosta. "Minun käy heitä 

niin sääliksi", sanoi nuori isä kivettynein kasvoin. "Aiotteko lähteä pois tältä saarelta?" kysyi haastattelija. 

"Minne minä täältä lähtisin? Täällä olen syntynyt ja kasvanut", vastasi Kondoo-san. Aion lähettää tuolle 

miehelle Uuden Testamentin. Rukoilkaa tekin hänen puolestaan yhdessä minun kanssani.  

Tämä siis säästä ja vuodentulosta. Maailmankirjat ovat sekaisin. Varmaan maailmanloppukaan ei ole 

kaukana. 



Kitamurien tragedia1 

Toinen rukousaihe: Muistatteko, kun kerroin teille vuoden ensimmäisessä kiertokirjeessä Kitamuran 

perheestä, jonka kaikki jäsenet ovat kristittyjä? Tällä viikolla olemme kuulleet järkyttävän uutisen: 

perheenisä sairastaa virtsarakon syöpää, joka on levinnyt eikä sitä ole saatu kokonaan leikatuksi. Mies on 

40-vuotias.  

Minulta olivat sanat vähissä, kun rouva Kitamuralle soitin. En osannut sanoa mitään. Eilen Kitamura-san 

soitti minulle kymmeneltä illalla. Sanoi, ettei jaksa uskoa enää mihinkään. Itkimme yhdessä puhelimessa. 

Kysyin, ovatko lapset saaneet ruokaa. Ovat, paljasta riisiä. Sain suurella vaivalla houkutelluksi luvan saada 

viedä lapset syömään ulos tänään.  

Miten Kitamurat tämän kestävät? En tiedä, en totisesti tiedä. En voi muuta kuin toivoa, että Jeesus pitää 

heistä huolen ja kantaa olallaan päivästä toiseen, elämässä ja kuolemassa.  

Itsekin tunnen nykyään usein tarvitsevani uskoa ja toivoa. On niin vaikea oppia uskomaan siihen, että 

Jeesus kääntää kaiken hyväksi omassa elämässäni ja rakkaitteni elämässä. Näissä tunnelmissa kirjoitin 

Iisalmen Sanomiin sunnuntain sanan Aabrahamista, joka toivoi, vaikka toivoa ei ollut. Liitän sen tämän 

kiertokirjeen viimeiselle sivulle.  

Minulla on vielä yksi talvi jäljellä täällä Takaokassa, sitten palaan Suomeen vuodeksi. Tahtoisin kuitenkin 

tulla taas Japaniin, sillä täällä minua tarvitaan enemmän kuin missään muualla. Sydämeltäni olen yhtä 

paljon japanilainen kuin suomalainenkin. Olen syvästi kiitollinen Jumalalle, joka raahasi minut tänne, vaikka 

vastaan rimpuilevanakin, 17 vuotta sitten.  

Olen juuri saanut sielunhoitokurssin opetuksen loppuunviedyksi. Nyt seuraa sitten käytäntö: 10 

vastakoulutettua maallikkoa alkaa kuunnella kerran viikossa toisten ihmisten murheita. (Sellaiset ihmiset 

kuin Kitamura-san tarvitsevat kuulevaa korvaa enemmän kuin mitään muuta!) Ehkä voisitte rukoilla myös 

näiden vastaleivottujen sielunhoitajien puolesta.  

Maemura-san, se rouva, jonka poika teki vankilareissun, on vihdoinkin päättänyt ottaa kasteen. Mieskään ei 

vastusta ajatusta. Nyt kun vielä pianonopettajani Yamasato-san saisi anopiltaan luvan kasteeseen, voisinkin 

palata Suomeen rauhallisin mielin. 

Kielikoulusta 

Olen nykyään vastuussa meidän lähetyksemme (=Norjan luterilaisen lähetysliiton) kielikoululaisten 

hyvinvoinnista. Kielikoulua käy nyt 9 norjalaista ja kaksi suomalaista (Säde ja Tapio). Työtä se teettää, kun 

koettaa saada tätä laumaa milloin motivoiduksi ahkeraan opiskeluun, milloin vedetyksi pois epätoivon 

suosta, milloin etsityksi heille japanilaista ystävää...  

Minua, vanhaa kieltenopettajaa, raivostuttaa kielikoulun tehottomuus. Meidän lähettimme tahtoisivat 

opiskella kieltä kunnolla, mutta opiskeluvauhti tuskastuttavan hidasta. Olen muuten vakuuttunut siitä, että 

japani on maailman vaikein kieli. Vaikeaksi sen tekevät 1) kirjoitustapa, 2) kohteliaisuusmuodot ja 3) 

rannattoman suuri sanavarasto. Eurooppalaisissa kielissä käytetään jokapäiväisiin keskusteluihin 5000 

sanaa, japanin kielessä vastaava luku on 22000!!!  

                                                           
1
 Nimi muutettu 



Minäkin, vanha lähetti, tunnen kielitaitoni riittämättömyyden kipeästi joka ikinen päivä. Aina tulee eteen 

jotakin, mitä minä en ymmärrä. Aina on jotakin, mitä en osaa sanoa, tai sanon väärin. En ikinä muista, 

miten mikäkin sana kirjoitetaan. Olen kuitenkin menossa kansainväliseen japaninkokeeseen, jopa sen 

vaikeimpaan osioon, joulukuussa. 

Terveisin Mailis  


