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Kuva tyttöjen asuntolasta pari vuotta sitten. Reiko oikealla, Mariko toinen vasemmalla. 

 

Ystäväkirje 4-2013. Matinkylässä 5.8.13 

 

                         Rakkaat ystäväni 

 

Jymyuutinen Japanista  

Tämän ystäväkirjeen jymyuutinen koskee kirjaani Nainen ja hänen miehensä. ”Sihteerini” Kayo-san on ni-

mittäin löytänyt sille ei-kristillisen kustantajan. Eikä mitä tahansa epämääräistä pikkufirmaa, vaan Suomen 

oloihin sovellettuna Otavan tasoisen Gentoosha Renaissance –yhtiön, joka mainostaa julkaisujaan suurissa 

päivälehdissä. Tämähän on niin valtava ihme, että minun on vieläkin vaikea uskoa sitä todeksi. Japanilaiset 

ystäväni ovat ihan innoissaan, esimerkiksi vanha professori Nabetani Koben seminaarista. Iloitkaa tekin 

kanssamme, ystäväkirjeeni lukijat! 

 Gentooshan kustannustoimittajalta tuli kirje Tokiosta. ”En ole mikään kristitty, mutta luin kir-

janne, joka mielestäni on hyvin mielenkiintoinen. Olemme valmiit julkaisemaan sen jo tänä vuonna”, näin 

tuo nainen minulle kirjoitti. Kysymys ei kuitenkaan ole koko kirjasta, vaan Vanhan testamentin naisista Ee-

vasta Esteriin. Nimi kuuluu ”Rakkauskertomuksia Vanhassa testamentissa”. (Japanin kielestä käy selville, 

että kysymys on Raamatusta.)  

 Jos kaikki käy hyvin, kirjani löytyy aivan tavallisista kirjakaupoista vuoden lopulla – eikä 

suinkaan uskonnolliselta osastolta, vaan elämänkertojen seasta! Voin tavoittaa sen kautta moninkertaisesti 

sen määrän japanilaisia kuin 22 Japanin vuoteni aikana tavoitin. Jumala suokoon, että moni buddhalainen 

kiinnostuisi tämän kirjan kautta Raamatusta, kristillisestä uskosta ja kirkosta.  

Mutta jäljellä on vielä rahoitusongelma. Japanissa kun homma hoituu siten, että tällaisten ni-

mettömien kirjailijoiden kuin minun pitää itse maksaa kirjansa ensimmäinen painos suunnilleen kokonaan. 

Näinhän tapahtui myös Ja Herra otti -kirjan kohdalla. Jos kirja sitten menee kaupaksi, tulevat rahat takaisin 

tekijänpalkkioina.  

 Jobin kirjan kohdalla rahat ovat tulleet suurimmaksi osaksi takaisin. Kun nuo kirjatulot ynnä-

tään yhteen Japanissa hankkimieni luentopalkkioiden kanssa, nousee summa yli 10000 euroon. En kuiten-

kaan voi itse päättää noiden rahojen käytöstä; sen tekee työnantajani. Kuten tunnettua, ei Suomessa tapahdu 

kesällä juuri mitään, joten asiasta päättäminen jää alkusyksyyn. Tilanne on minulle stressaava, koska kus-

tannusyhtiö hengittää niskaani ja vaatii pikaista päätöstä. Sitä paitsi 10000 euroa ei ole kuin puolet kirjan 

kustannuksista. Kayo-san on kuitenkin niin innoissaan tästä projektista, että hän on tarjoutunut investoimaan 

siihen omat säästönsä.   

Rukoilkaa siis, ystävät, että raha-asiat järjestyisivät, ja kirjani olisi myynnissä Japanin kirja-

kaupoissa jo tämän vuoden puolella. Ja että ”sihteerini” saisi ajan mittaan takaisin jokaisen kirjaan sijoitta-

mansa jenin.  
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Mongolian matka  

Olen lähdössä 13.9 Mongoliaan ja Siperiaan viimeiselle lähetysmatkalleni Kylväjän palveluksessa. Matkus-

tan junalla Pietariin, siellä vaihdan lentokoneeseen ja 14. päivän aamuna saavun Siperian Ulan Udeen. 15. 

päivänä jatkan matkaani bussilla Mongolian puolelle Darhaniin, jossa sijaitsee luterilainen raamattukoulu. 

Siellä minun on määrä opettaa intensiivikurssilla neljässä päivässä 30 tuntia Samuelin kirjoja.  

 Urakka tuntuu hirveän vaativalta. Kokemuksesta tiedän, että jos opetan 3-4 tuntia päivässä 

vieraalla kielellä, olen illalla kuoleman väsynyt. Darhanissa opetusta tulee olemaan 7½ tuntia per päivä!  

Esirukouksianne siis tarvitaan, ystäväni. Minullahan on valmiit diasarjat Hannasta, Samuelista, Saulista ja 

Daavidista, mutta ne ovat kaikki japaninkielisiä. Tällä hetkellä koetan juuri metsästää mongolinkielistä 

Raamattua digitaalisessa muodossa, että voisin vaihtaa diasarjojen tekstit.  

 Raamattukoulun jälkeen kiertelen eri seurakunnissa Mongoliassa. Pastori Sainaa, jonka tunnen 

jo 15 vuoden takaa, tahtoisi minun opettavan nuorille kristityille lain ja evankeliumin erottamista. Hän on 

muinoin käynyt meikäläisen kurssin ko. aiheesta ja pitää sitä hyvänä. Minä taas haluaisin opettaa Raamatun 

ihmisten elämänkertoja. No, nämä aiheet voidaan ehkä hyvällä tahdolla yhdistää.  

 Lokakuun puolivälissä siirryn vajaaksi kuukaudeksi Siperian puolelle ja pidän sielläkin vastaa-

via kursseja. Ulan Udessa minulta on toivottu Jeremian elämää.  

 

Muita kirjauutisia  

Paavali-kirjani ilmestyi kesäkuussa, ja heinäkuussa näki päivänvalon SLEY:n kustantama yli 500-sivuinen 

kokoomateos Kristus Vanhassa testamentissa. Idea oli Matti Väisäsen, ja kirjoittajat olivat eri herätysliikkei-

siin lukeutuvia raamattuteologeja Kansanlähetyksestä Luther-säätiöön saakka. Kaikki muut kirjoittajat ovat 

miehiä paitsi meikäläinen, jolta pyydettiin kahta artikkelia (yksi VT:n ennakkokuvista ja toinen Daavidista 

& Jeesuksesta).  

En ole itse vielä tuota kirjaa nähnyt, saati sitten lukenut. Ilmeisesti se on saanut lämpimän vas-

taanoton laajoissa piireissä. Jos ei sinulta muuten tule tutkituksi kunnolla Raamattua, niin lue toki tällaisia 

kirjoja muun raamatunlukusi ohella vaikkapa varttitunti päivässä. Raamattu on niin ihana kirja, että sitä kan-

nattaa tutkia myös apuneuvojen kanssa!  

Olen pikkuhiljaa jatkanut myös kirjaprojektiani kahdesta yhdeksänkymppisestä mummosta: 

Laurasta ja Chieko-sanista. Ei tämä projekti tänä vuonna valmistu, mutta mielenkiintoista sitä on tehdä.  

 

Reiko-sanin onnettomuus  

Vielä haluaisin kertoa teille Reiko-sanista (nimi muutettu), joka on entinen oppilaani Koben raamattukoulusta, 

ammatiltaan kielenkääntäjä, iältään noin 40-vuotias ja kastettu vasta viitisen vuotta sitten. Juuri Reiko-san kään-

si japaniksi kirjani Raamatun naisista; siitä oli nimittäin olemassa alustava englanninkielinen versio. 

 Reiko-san ryhtyi käännöstyöhön suurella ilolla ja innolla. Vanhan testamentin puolen hän sai 

valmiiksi jo kesällä 2011 raamattukoulussa opiskellessaan. Sen jälkeen olivat vuorossa Uuden testamentin nai-

set. Silloin Reiko-san oli jo töissä osakalaisessa lääkefirmassa, missä hän käänsi lääkkeiden mahdollisia sivu-

vaikutuksia englannista japaniksi. Kerron nyt päiväkirjamerkintöjen kautta, mitä Reiko-sanille tapahtui tämän 

vuoden tammi- helmikuussa, juuri ennen Japanista paluutani.  

 

***  

Olin kutsunut Reiko-sanin kuuntelemaan viimeistä luentoani raamattuseikkailu-päivään; tarkoituksenamme oli 

tarkastaa sen jälkeen Raamatun naisten käännöstä. Toisin kuitenkin kävi. Koska raamattuseikkailu oli nuorille 

tarkoitettu, oli sinne suunniteltu myös kaikenlaisia pelejä. Ennen minun luentoani järjestettyyn pallopeliin osal-

listui jopa 83-vuotias keittäjämme. Pelkäsin, että hän kaatuisi ja katkoisi luunsa.   

 Keittäjän luut säilyivät ehjänä; sen sijaan Reiko-san liukastui raamattukoulun lattialla ja kaatui 

kätensä päälle. Mukana ollut pastori meni viemään häntä sairaalaan. Me muut jäimme pitämään raamattutuntia 

lätsähtäneen tunnelman vallassa. Kaikki olivat shokissa tapahtuneesta. Myöhemmin kuulimme, että Reiko-sanin 

vasemman käden ranteen molemmat luut ovat menneet poikki, toinen oikein pahasti. 

 

***  
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Soitin Reiko-sanille, joka vaikutti aika rauhalliselta. Käsi leikataan maanantaina. Yksi ranteen luu on ihan sirpa-

leina. Reiko-san ei pääse pitkään aikaan töihin, ja leikkaus maksaa 3000 euroa! Olen aivan kauhuissani, koska 

tällä ihmisellä ei ole elämisen mahdollisuuksia, jollei hänen kätensä parane työkuntoon. (Hänhän tekee lääke-

firmassa töitä tietokoneen ääressä.) Sitä paitsi hänellä ei ole varaa tuollaisiin leikkauksiin. Emme tiedä, minkä 

verran vakuutus suostuu maksamaan, mutta ei varmasti kaikkea.  

 Reiko-sanin äiti on kuollut, isä on vanhainkodissa ja veli työttömänä. Ei tuosta perheestä ole hä-

nen huoltajakseen. Oi Herra auta, käännä tämä kaikki lapsellesi parhaaksi! 

 

***  

Menin tarkastamaan naiskirjani käännöstä Reiko-sanin luo varttitunnin kävelymatkan päähän raamattukoulusta. 

Asunto sisältää vain yhden pienen huoneen, jonka lattiatilan sänky täyttää melkein kokonaan. Sängyn vieressä 

on tilaa puoli metriä, siihen on ahdettu pieni bambupöytä ja kaksi tuolia. Lisäksi metri kertaa metri keittokome-

ro.  

 Ja nyt on Reiko-paran käsi pirstaleina, ja hän joutuu olemaan päiväkaudet tuossa kämpässä ihan 

yksin. Työnantaja uhkaa potkuilla, jollei hän ole työpaikalla ensi maanantaina. Käsi paketissa ei Reiko-san voi 

kirjoittaa koneella eikä matkustaa täpötäysissä ruuhkajunissa. 

 Tämä on yksi niitä asioita, joissa minun tekisi mieli rukoilla, kuten Elia rukoili lesken pojan kuol-

tua: ”Herra, ethän sinä VOI tehdä lapsellesi niin pahasti, että viet häneltä kaikki elämisen mahdollisuudet!” 

Mutta potilas itse on kumman rauhallinen. Hän kertoi olleensa, ei vain epätoivoinen vaan suorastaan toivoton 

silloin, kun ei vielä tuntenut Jeesusta. Kasteen jälkeen sellaisia syvän toivottomuuden hetkiä ei enää ole ollut 

kertaakaan, eikä kuulemma ole nytkään.  

 Teimme töitä pari tuntia ja saimme Marian, Jumalan synnyttäjän, loppuun. Sitten söimme tuo-

miani voileipiä. Reiko-san kirjoittaa pelkästään oikealla kädellään. 

 

***  

Reiko-san tuli luokseni tyttöjen asuntolaan korjaamaan naiskirjan käännöstä. Sillä tavalla hän saa hieman 

vaihtelua arkeensa. Saimme luvun Maria, tuskien äiti valmiiksi, mihin meni kolme tuntia. Lopuksi rukoilin 

palavasti, että Herra korjaisi Reiko-sanin käden entiselleen.  

Työnantaja vaatii, että keskiviikkona on mentävä töihin, vaikka käsi on yhä hirvittävän kipeä. 

Ovatko luut edes oikeilla paikoillaan – rehtorin mielestä sairaala, jossa käsi leikattiin, ei ole erityisen hyvä. 

Mutta anna ihmeesi tapahtua, Herra! Sinä tiedät, ettei Reiko-san selviä elämästään yksikätisenä.  

 

***  

Menin Reiko-sanin luo käännöstä tarkastamaan. Nyt potilas on saanut myös mahahaavan oireita voimak-

kaista kipulääkkeistä. Kun olimme korjaamassa lukua Jeesus ja naiset, soi puhelin ja Reiko-sanille ilmoitet-

tiin kylmästi, että hän on menettänyt työpaikkansa. Firma ei rupea odottamaan sitä, että käsi paranee, vaan 

etsii toisen työntekijän. (Kysymyshän ei olekaan oikeasta työsuhteesta, vaan väliaikaissopimuksesta, joka on 

hyvin yleinen Japanissa. Firmat säästävät tällä tavalla henkilöstökulujaan.) 

Reiko-san rupesi itkemään. Olin todistanut kaksi vuotta aikaisemmin hänen epätoivoista työn-

hakuaan. Pitkän etsinnän jälkeen hän oli löytänyt ihannepaikan: lääkefirman, jossa on kohtuullinen palkka ja 

sunnuntait vapaat. (Kirkossakäynti on siis turvattu). Ja nyt hän menetti tuon ihannepaikkansa. Jos minä en 

olisi kutsunut häntä raamattuseikkailuun, ei mitään onnettomuutta olisi tapahtunut… 

Ennen kotiin lähtöäni pidin rukoukset. Pyysin, ettei Reiko-sanin tarvitsisi olla yksin pimeydes-

sä tulevana yönä, vaan että Jeesus olisi hänen luonaan. Pyysin, että hänen eteensä aukenisi uusi tie. Jumala 

on luvannut pitää lapsistaan huolen ja ruokkia heidät kuin taivaan linnut. Hänellä täytyy olla jokin rakkau-

den suunnitelma tätäkin tilannetta varten.  

Yöllä valvoin ja mietin Reiko-sanin elämää. Japanissa on miljoonia ihmisiä, joilla ei ole mi-

tään elämisen mahdollisuuksia, koska he eivät saa kunnollista työpaikkaa. Sosiaaliedut ovat ihan toisenlaiset 

kuin Suomessa. Muutaman vuosikymmen kuluttua täällä kuollaan nälkään.  

 

***  
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Menin muuttokiireitteni keskeltä pariksi tunniksi käännöstöihin Reiko-sanin luo. En voi jättää häntä yksin 

tässä tilanteessa. Minun on käytävä hänen luonaan, olipa miten kiire hyvänsä. Reiko-san oli onneksi saanut 

nukutuksi yönsä eikä ollut paniikkitunnelmissa. Käsi oli kuitenkin ranteen kohdalta ihan hirvittävän kipeä. 

Pelkään, etteivät luut ole oikeilla paikoillaan. OI JEESUS AUTA!!! 

 Korjasimme luvun Jeesus ja naiset loppuun ja aloitimme Alkuseurakunnan naisia. Sen jälkeen 

kiiruhdin juoksujalkaa kotiin, jossa seuraava ihminen jo odotti minua. 

 

***  

Soitin puolenpäivän aikoihin Reiko-sanille kysyäkseni, tehdäänkö tänään käännöksen tarkastustyötä. Potilas 

oli tulossa lääkäriltä eikä jaksanut enää mitään. Mutta hänellä oli kerrottavanaan hyvä uutinen: lääkefirma 

oli taipunut painostuksen edessä maksamaan hänelle 60% palkasta maaliskuun loppuun asti, jolloin työso-

pimus olisi muutenkin pitänyt uusia. Toinen hyvä uutinen oli se, että röntgenkuvan mukaan käden luut ovat 

paikoillaan. Kiitos Herralle!  

 

***  

Menin Reiko-sanin luo ruuan kanssa. Tarkastimme tunnin, toista Apostolien tekojen naisia. Potilaan käsi ei 

näytä parantuvan yhtään. Se on aina vain kipeä, vaikka kuusi viikkoa on jo kulunut onnettomuudesta. Yksi-

näisyys vaivaa. Epäuskokin nostaa päätään. Oi Jeesus, anna sinä Reiko-sanille elävä sanasi. Käännä tämä 

onnettomuus hänelle onneksi, kuten olet monta kertaa Sanassasi hänelle luvannut.  

 

***  

Menin Reiko-sanin luo viideksi. Kuulin, ettei hän ollut jaksanut käydä kirkossa edellisenä päivänä. Onneksi 

seurakunnan työntekijä oli pistäytynyt hänen luonaan. Saimme tarkastetuksi muutaman sivun Apostolien 

tekojen naisia. Enää ei ole paljoa jäljellä. Reiko-san käy nyt kovaa uskon taistelua. Miten hän selviää tästä 

lähtien, jollei käsi tule kirjoituskuntoon? (Tähän asti päiväkirja.)  

 

***  

Olemme olleet harvakseltaan sähköpostikirjeenvaihdossa Reiko-sanin kanssa. Jorma Pihkala kävi touko-

kuussa Japanissa ja kertoi palattuaan hänen kuulumisiaan. Käsi ei ole parantunut kunnolla neljässä kuukau-

dessakaan. Nyt siihen on tullut lisäksi jokin kipusairaus, jota on todella vaikea kestää. Työttömyysavustusta 

on luvassa vuoden loppuun asti; mistä rahat elämiseen sen jälkeen tulevat, sitä ei kukaan tiedä. Mutta kovas-

ti Reiko tuntuu iloitsevan ajatuksesta, että hänen kääntämälleen kirjalle on löytynyt kustantaja.  

 Ystävät, annoin teille Mariko-sanin ja hänen linnareissunsa rukousaiheeksi kaksi vuotta sitten. 

Nyt annan Reiko-sanin ja hänen kätensä. Tilanne on epätoivoinen. Kukaan muu ei voi auttaa kuin Herra.   

 Marikosta vielä sen verran, että hän on kahdessa vuodessa hankkinut itselleen kaikki mahdolli-

set plussapisteet ja saa nyt monenlaisia etuoikeuksia. Mariko on elänyt erossa seurakunnan yhteydestä jo 

kaksi vuotta. Se on vaikuttanut häneen niin, ettei hän juuri lue enää Raamattuakaan. Tämäkin teille rukous-

aiheeksi, ystävät.  

 

Tulevaisuus auki  

Remonttia on tehty pikkuhiljaa Matinkylän kodissani, mutta vieläkin se on vaiheessa. Apua olen saanut ys-

täviltä juuri sopivasti – KIITOS TEILLE! Kolme vuotta sitten pakkaamani laatikot ja Japanista tulleet mat-

katavarat ovat kuitenkin purkamatta, koska pöly ei laskeudu tähän kämppään vielä pitkään aikaan. Otan vie-

läkin apua kiitollisena vastaan.    

On todella outoa ajatella, että työurani lähestyy loppuaan. Töistä jään pois tammikuun lopussa; 

sen jälkeen pidän pitämättömiä vapaita huhtikuuhun asti. Kevätpuolella en aio puhua missään tilaisuuksissa.  

Mitä teen eläkkeelle jäätyäni, siitä minulla ei ole selvää käsitystä. Kirjoja voisin kirjoittaa, jos 

niska kestäisi, mutta kestääkö se? Seuraavaksi tekisikin mieleni vaihtaa elämänkerrallisiin aiheisiin. Päivä-

kirjani ovat näet pullollaan mielenkiintoisia juttuja lähetysmatkoilta ja ties vaikka mistä.  

Elämääni hallitseva tunne on tällä hetkellä kieltämättä jonkinlainen surumieli. Olenko ihan 

epäkelpo yksilö – pitkä lähetysuranikin kun päättyi nolosti kuin kanan lento. Oma pahuuteni ei näytä olevan 
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sekään vähenemään päin eläkeiän lähestyessä. On uskomattoman vaikeaa uskoa suuret ja voittamattomat 

syntinsä anteeksi pelkästään armosta, Kristuksen täytetyn työn tähden.  

Seuraava kirje tulee Mongoliasta, jos Herra suo. Katsokaa muu syksyn ohjelmani Kylväjä-

lehdestä. Tv7:ssa pyörähtävät 22.8 käyntiin Raamattu rakkaaksi -sarjan uudet jaksot. Vielä kerran pyydän 

niitä, joilla on sähköpostiosoite, ilmoittamaan sen minulle.  

 

Lämpimin terveisin,  

 

Mailis  

 

Mahdolliset tukimaksut Kylväjän tilille Nooa Säästöpankki 440500-121296 


