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Hyvät ystävät ja kylänmiehet! 

Täällä sitä ollaan, Ihanuuksien Ihmemaassa, lumisten metsien ja peltojen keskellä. Ei ole vettä 
rantaa rakkaampaa missään muualla maailmassa, ei varmasti ole. Ensin tosin tuntui siltä kuin olisin 
ulkomailla. Kas kun pimeä tuli niin aikaisin ja kesti niin myöhään! Ja kun ventovieraat ihmiset 
puhuivat kaikkialla suomenkieltä. Eikä kukaan kumartanut tervehtiessään tai kiittäessään. Ja kun 
maailma oli niin luminen, hiljainen, kylmä ja kaunis. Mutta nyt olen jo kotiutunut ja tottunut 
tähänkin maahan. 

Tuntuu kuin Tamashiman lähtöjuhlasta olisi kulunut jo ikuisuus, vaikka 
todellisuudessa siitä joulukuun sunnuntaista on vierähtänyt vasta puolitoista kuukautta. Viimeistä 
kertaa minä heräsin sinä aamuna kylmässä talossani, joka silloin jo ammotti tyhjyyttään. 
Jumalanpalvelukseen ja lähtöjuhlaan tuli paljon väkeä, enimmäkseen minun englanninoppilaitani. 
Vuoronperään kukin osoitti minulle tervehdyksen japanilaiseen tapaan. Monet sanoivat ruvenneensa 
lukemaan Raamattua joka päivä. Eräs lukiolaispoika totesi hiljaiseen tapaansa: “Aina minä olen 
tiennyt olevani paha ihminen mutta vasta englannintunneilla sain kuulla, miten synnit voi saada 
anteeksi. “ 

Lahjoja tuli tulvimalla. Vielä asemalaiturilla tunkivat jotkut viimeisiä paketteja 
laukkuuni. Näin kyllä, että kun japanilainen ryhtyy jonkun ystäväksi, niin hän on sitten ystävä 
henkeen ja vereen saakka. Muutama sellainen ystävä jäi vilkuttamaan ja kyyneleitä pyyhkimään 
Tamashiman asemalle junan lähtiessä kohti Kobea ja koti-Suomea. 

Tulomatkalla poikkesin Bangladeshissa Kylväjän lähettejä tapaamassa. Siellä minulle 
selvisi, miten etuoikeutetussa asemassa me Japanin-lähetit itse asiassa olemme. Ei meidän tarvitse 
elintasosta tinkiä, kun lähetyskentälle lähdemme. Japani on melkein kuin Eurooppa tai Amerikka, 
kun taas Bangladeshissa vallitsee sanoinkuvaamaton köyhyys ja kurjuus, vaikea ilmasto ja 
mahdoton tilanne viisumin saamisen kannalta. Kun tuon matkan olin tehnyt, niin päätin pyhästi olla 
enää koskaan sanallakaan valittamatta Japanin oloista. Kun ei niissä totta totisesti ole mitään 
valittamista. 

Ja sitten tulin Suomeen, lumiseen Helsinkiin ja sieltä Hernejärvelle joulunviettoon. 
Sukulaisten lapset olivat taas kasvaneet; tuskin tunsin enää venähtänyttä kymmenvuotiasta 



pikkuveljeäni. Kotona on hirveän mukava olla, kuten varmaan arvaatte. Olen hiihtänyt joka päivä, 
paitsi yli 30 asteen pakkasilla. Ja jutellut juttelemasta päästyäni perheen kanssa…  

Tuloloma on nyt ohi ja yhden viikon olen ehtinyt jo kiertää kotiseurakuntaani 
Iisalmea. Tunnen itseni todella tervetulleeksi. Monet lähetyspiiriläiset ovat sanoneet jotenkin tähän 
tapaan: ”On mukava nähdä sinut ilmielävänä, kun tähän asti olemme kuulleet sinusta vain kirjeittesi 
välityksellä” Kiitos teille taustatuestanne, ystävät. Ilman sitä ei lähetystyöstä tulisi yhtään mitään. 

Löysin kuin ihmeen kaupalla itselleni yksiön Helsingistä Etelä-Haagasta ja asetun nyt 
sitten sinne asumaan. Yhden viikon joka kuukaudesta vietän kuitenkin Iisalmessa, jonka 
nimikkolähetti olen. Almanakkaan on tähän mennessä kertynyt monia merkintöjä. Tulkaa mukaan, 
jotka asutte lähellä kokouspaikkojani.  

Toivon todella tapaavani ihan jokaisen teistä kotimaassa ollessani. Vierailut ja puhelut 
ovat tervetulleita! Älkääkä ihmeessä poteko huonoa omaatuntoa siitä, jos ette ole kirjoittaneet 
minulle Japaniin. Kuinka voisin syyttää teitä samasta, mihin itsekin syyllistyin ollessani toisen 
lähetin lähetysrenkaassa vuosia sitten. Mitään en silloin saanut kirjoitetuksi. 

Ken hyvyyttäsi milloinkaan 
Vois mitata maan päällä! 
Mun muistaa suo se ainiaan, 
Jo kiittää siitä täällä. 
Sun hyvyytes ja totuutes 
Mun sydämeeni paina, 
Niin että myös sun armotyös 
Mä ilmi toisin aina. VK 337: 4 

rakkain terveisin 
Mailis  


