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KUVATEKSTI: Hiruzenin kolme huippua
KUVATEKSTI: Mitä ne ovat niin monelle… 
 
Ystäväkirje 5/6 2010    2010-08-20 
 

Rakkaat ystävät  
Kesä on jo pitkällä ettekä te ole kuulleet minusta mitään. Minä puolestani olen saanut teiltä muuta-
man ihan oikean kirjeen ja kortin ynnä vielä jokusen sähköpostin. Kiitos niistä ☺☺☺☺ Suomessa on lämpö-
ennätykset lyöty; täällä pitää koettaa kestää kuumuutta vielä syyskuun puoliväliin asti ja toivoa, 
että silloin helpottaisi. Kesän alussa tuntuu 30 astettakin hikiseltä, mutta tässä vaiheessa iloitsem-
me, jos ulkona ei ole enempää kuin 33 astetta. Tuossa juuri sanoivat radiossa, että tänään on mo-
nessa paikassa mitattu 36-38 astetta, ja sama jatkuu vielä ainakin koko ensi viikon. Kobessa ei ole 
ihan noin kuuma, mutta silti tuntuu ulos mennessä kuin aurinko iskisi moukarilla päähän. Koetan nö-
köttää sisällä minnekään lähtemättä, paitsi että käväisen vuorilenkillä aamulla ja lähikaupassa päiväl-
lä. Sisällä hyrrää ilmastointilaite jäähdyttämässä ilmaa. Sen sähkö maksaa kuulemma 5 euroa päivä, 
mutta minkäs teet.  
 
Japanin opiskelu 
Heinäkuu meni japania opiskellessa. Nuoremmilta läheteiltä sain tietää hyvän sähköisen kielenker-
tausohjelman nimen. Ostin sellaisen 15 eurolla, ja se oli totisesti hintansa väärti. Aamupäivisin ker-
tasin kiinalaisia kirjoitusmerkkejä kirjasta ja iltapäivällä testasin taitojani tietokoneohjelmalla. Näin 
itseopiskelu tuntui yllättäen tosi mielenkiintoiselta. Koetin pitää heinäkuuta vapaana seurakuntavie-
railuista, että saisin hengähtää viikonloppuisin, mutta eihän se ihan onnistunut.  

Viisisataa merkkiä kerrattuani mieleeni iski tuo kielikouluaikainen epäusko ja epätoivo: 
voiko se olla tottakaan, että tässä maassa tarvitaan pelkkään lukutaitoon näin paljon raakaa muis-
tia? Vieläkö näitä on 1500 jäljellä??? Ja miten on mahdollista, että lukutaitomerkit olivat kerran 
kaikki alusta loppuun hyvässä järjestyksessä päässäni, nimittäin kielikoulun lopputenttipäivänä vuonna 
1979? Sitä saavutusta ei meinaa millään uskoa todeksi 30 vuotta vanhemman pään omistajana.   

Kertasin siis 2000 lukutaitomerkkiä ja 10000 esimerkkisanaa. Ei niin, että muistaisin 
nyt ne kaikki, mutta joka tapauksessa minusta tuli taas luku- ja kirjoitustaitoinen Japanin lähetti. 
Opiskeluohjelmaan kuului myös uutisten kuuntelua kynä kädessä, japaninkielisen päivälehden lukua 
netistä sekä Raamatun kuuntelemista CD:ltä ja tekstin seuraamista samanaikaisesti Raamatusta. Sen 
lisäksi luin yhden muistelmateoksen läpi japaniksi. Tehokas opiskelukuukausi se oli, eikä maksanut 
Kylväjälle kuin nuo 15 euroa. Summa olisi ollut ihan toinen, jos olisin etsinyt itselleni kesäkurssin…   

Yhden viikon heinäkuusta vietin kirkkomme leirikeskuksessa Hiruzenin vuoristossa. Siel-
tä saa vuokrata entisen lähettiasunnon 20 eurolla vuorokausi. Voi, se oli ihana viikko! Aloitin päivän 
juomalla aamukahvit talon terassilla ja ihailemalla vuoria aamun valossa. Opiskelin ulkona; siirtelin 
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vain tuolia ja kevyttä puutarhapöytää varjopaikkoihin. Oli niin kaunista, että ihan sydämeen koski. 
Nautin myös kesän äänistä. Käkikin siellä kukkui, ja erilaiset laulukaskaat sirittivät ja soittelivat 
kellojaan lehtipuissa. Se on kesän autenttinen ääni Japanissa, ja tuo mieleen niin paljon hyviä muis-
toja.  

Yhtenä aamuna kaarsi leirikeskuksen pihaan motskallaan parikymppinen nuori mies, joka 
alkoi kysellä minulta, että mikä paikka tämä oikein on. Hän asuu läheisessä kaupungissa ja lähtee 
joskus ”etsimään itseään” vuoristoteiltä. Juttelimme pitkään. Neuvoin poikaa, että kannattaa etsiä 
elämän tarkoitusta myös Raamatusta ja kirkosta. Nuori mies oli käynyt joskus kokeilemassa jonkin 
kirkon ovea, mutta se oli ollut lukossa. Nyt hän päätti yrittää uudelleen, ja lukea sen lisäksi läpi 
Markuksen evankeliumin. Neuvoin myös rukoilemaan Jeesuksen nimessä ja katsomaan, mitä tapahtuu. 
Voi, miten hyvä kohtaaminen tuokin oli! Japanilaiset kun eivät inhoa kristinuskoa kuten suomalaiset. 
Heillä ei ole ennakkoluuloja Raamattua kohtaan kuten suomalaisilla on.  

Viimeisenä aamuna päätin kokeilla, miten korkealle tämä täti jaksaa kiivetä Naka-
Hiruzenin rinnettä ylös. Vuori on 1100 m korkea, ja polku on koko matkan jyrkkä. Silloin kun olin 
nuorempi ja hyväkuntoisempi, kipaisin sen huipulle aina leirikeskuksessa käydessäni.  

Oli ihmeellisen ihana heinäkuun aamu, täynnä luonnon ääniä, valoa ja värejä. Maisemat 
muuttuivat sitä mahtavammiksi, mitä ylemmäs kiipesin. Eikä sitten enää kannattanut takaisinkaan 
kääntyä, joten kiipesin huipulle asti. Siinä penkillä istuessani ja henkeä vetäessäni teki mieleni nipis-
tää itseäni: selvisinkö minä kuusikymppinen tosiaan tuosta kovasta rinteestä? Hiruzenin vuorella ja 
monesti myöhemminkin olen tuntenut itseni täysin onnelliseksi!  
 
Elokuu  
Kun heinäkuu oli ohi ja opiskelu päätöksessä, rupesin tekemään pieniä raamattupiirioppaita Vanhan 
testamentin henkilöistä kolmella kielellä: suomeksi, englanniksi ja japaniksi (vm. Michiko-sanin avus-
tuksella). Adam, Nooa, Joona, Joosef. Raamattukoulun rehtori oli sitä mieltä, että voin hyvin käyt-
tää elokuun tällaiseen työhön. Viikonloppuisin olen tehnyt seurakuntavierailuja, ja joka paikassa mi-
nut on otettu avosylin vastaan.  

Länsi-Japanin ev.lut. kirkosta ovat vanhemmat lähetit kaikonneet. Norjalaisia on viisi, 
kansanlähetysläisiä yksi pariskunta ja sitten minä. Mutta nuoriahan riittää. Kylväjältä Kivelät neljän 
pikkutyttönsä kanssa ynnä Johanna Ter-vonen. KL:ltä Palmut, Kivirannat, Nummelat, Savoset ja Ulla 
Pendo-lin. Kolme porukkaa asuu ihan naapurissani. Tosi ihania nuoria ihmisiä he kaikki ovat.  

Mutta onneksi täällä on vielä vuoden verran yksi omaikäisenikin porukka: Kallioiset. 
Heidän kanssaan olen ollut ystävä kielikouluajasta lähtien. Kävin Kallioisten luona Awajin saarella 
kesäkuussa, ja he kävivät minun luonani vastavierailulla. Silloin minulle muuten selvisi se kylmä tosi-
asia, ettei miehiä saa sääntöjen mukaan tuoda tämän luostarin seinien sisäpuolelle. Jukka-parka 
seisoi ikkunani takana kadulla ja vaihtoi muutaman sanan kanssani, kun Helena oli sisällä.  

Voi hyvänen aika!!! Tasan puolet kaikista ystävistäni on miehiä. Onko minun kiellettävä 
heitä tulemasta kotiini??? Olin ajatellut ruveta pitämään raamattupiiriäkin, mutta mikä siitä tulee 
näiden sääntöjen kanssa? Mitä te tekisitte minun sijassani?  

Kun Kallioiset läksivät kesälomalle Suomeen, menin heille kotimieheksi kymmenen päivän 
ajaksi. Pidin muutaman kokouksen ja loppuajan tein kirjoitustöitä. Päivällä nostin silmäni tietokoneen 
näyttöpäätteeltä monen monta kertaa vihreille ja sinisille vuorille. Illan suussa tein aina pienen len-
kin joenvartta tai metsätietä pitkin japanilaista kesää katsellen & kuunnellen. Niin, ja tietysti hikeä 
pyyhkien. Auringon laskiessa istuin ikkunan edessä ja katselin, miten hohtavan vihreät riisipellot 
tummuivat vähitellen mustaan yöhön. (Pimeä tulee näillä korkeuksilla kesällä seitsemältä ja talvella 
viideltä.) Minä en totta totisesti tiedä sen ihanampaa väriä kuin japanilaisten riisipeltojen hohtava 
vehreys on tähän aikaan vuodesta. Siitä on jo niin kauan, kun olen nähnyt tämän kaiken viimeksi… 

Kallioisten seurakunnassa kokoontuu kerran kuussa raamattu- ja keskustelupiiri, jonka 
kautta on tullut uskoon yliopiston professoreja ja muuta sen tason porukkaa. Meillä oli mahdottoman 
hyvä keskustelu Jobin kirjan 1. luvusta tuossa piirissä. Professori ja patenttitoimiston johtaja olivat 
lukeneet kirjani ”Ja Herra otti” netistä ja kehuivat sen maasta taivaaseen. ”Mikset julkaise sitä 
Japanissa, niin että useammat saisivat sen käsiinsä?” he kysyivät. Ei auttanut muu kuin vastata, 
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että norjalaiset kollegat ovat kieltäneet ANKARASTI kirjani julkaisemisen, eikä oma järjestöni ha-
lua nousta heitä vastustamaan tässä asiassa.  
 
Rentouttavaa aikaa  
En tajunnut Suomessa, millaisessa oravanpyörässä juoksin kymmenen pitkää vuotta. Kaikki se loppui 
kuin seinään 22.6. Yhtäkkiä olin tilanteessa, jossa minua eivät painaneet tekemättömät työt enem-
pää kuin hoitamattomat ihmissuhteetkaan. Sitä paitsi suuren leikkauksen läpikäyneen sukulaislapseni 
tuskat loppuivat joskus heinäkuussa, ja monen tonnin painoinen lasti huolta ja murhetta putosi pois 
harteiltani. Kiitos Herralle hänen avustaan!!! Oli muuten ihmeellistä katsella lapsen vilpitöntä luotta-
musta Jeesukseen silloinkin, kun meiltä vanhemmilta meinasi jo loppua usko hänen apuunsa.  

Nämä kaksi kuukautta täällä Japanissa ovat siis olleet minulle ihan mahdottoman ren-
touttavaa aikaa. Olisin varmaan kohta sairastunut johonkin stressitautiin, jos olisin jäänyt Suomeen. 
Miten kiitollinen olenkaan Jeesukselle, että hän komensi minut matkaan eikä suostunut kuuntelemaan 
mitään muttia. En ymmärrä ihmisiä, jotka väittävät tietävänsä, mikä heille on parasta, ja mikä on 
se heidän ”juttunsa”. Minä en ole koskaan sitä tiennyt. Jos olisin uskonut omia tunteitani, en olisi 
ikinä lähtenyt Suomesta minnekään.  

Japanilaisia ystäviä käy silloin tällöin täällä Kobessa minua tervehtimässä, ja toisinaan 
vieraillaan suomalaisten naapurien luona, mutta paljon olen yksinkin. Rehtori koettaa houkutella minua 
ottamaan huusholliini raamattukoulun vanhan television, mutta vastaan hänelle, ettei minulla ole aikaa 
sitä katsoa. ”Eikö sitä nyt sentään vähän pitäisi rentoutuakin”, jupisi mies minulle, kun kieltäydyin 
siitä härvelistä toisen kerran.  

Mutta minulla ei ole aikaa telkkarille niin kauan kuin kirjan kirjoitus on kesken. Päivä-
työn päätyttyä istun nimittäin joka ikinen ilta paitsi sunnuntaina näyttöpäätteen edessä yhdeksään ja 
kirjoitan uutta kirjaani Daavidista ja Eliasta (nimeltään ”Valtakunta etsii taistelijoita”). Tämä kirja 
on ihan HIR-VIT-TÄ-VÄN isotöinen! Daavidista kun Raamatussa on tosi paljon materiaalia, ja joka 
asia pitää tutkia tarkkaan, ennen kuin sen uskaltaa kirjaansa pistää. On kuitenkin ollut mielenkiin-
toista elää näiden kahden uskonsankarin seurassa tämä vuosi, ja paljon minä olen heiltä oppinut. 
Käsikirjoituksen pitäisi olla valmis marraskuun alussa.  

Tänään ajattelin, että en jaksa enää – katson illalla videon, mutta miten kävikään? 
Tässä istun ystäväkirjettä väsäämässä, ja kello on kohta yhdeksän.  
 
Sodankäyntiä  
Olen siis selvinnyt pimeässä huoneessani ilman mitään näköalaa nämä kaksi kuukautta. Muutaman 
yllätyksen tämä kämppä on minulle järjestänyt. Jos aloitetaan iloisemmasta päästä, niin kirjoitus-
pöydän takana on ikkuna, josta näkyy metrin päässä sijaitseva naapurin seinä. Yhtenä päivänä taju-
sin, että avattu ikkunaruutu toimii peilinä ja heijastaa silmieni eteen kujan päässä olevan talon ja 
sen yläpuolelle kohoavan vuorenhuipun – pienen vihreän viipaleen. Kuumalla ja kylmällä ei ikkunaa voi 
pitää auki, mutta silloin kun voi, pystyn minä näkemään (heijastuksena) vuorenhuipun ja kappaleen 
taivasta. Olen tästä ”näköalasta” Jumalalle tosi kiitollinen.  
 Ja toinen hyvä asia on se, että koska aurinko ei paista sisälle, ei se voi kuumentaa 
tätä asuntoa. Sisällä ei ole koskaan lämpimämpää kuin ulkona. Ja ilmastointilaite huoneessa on tosi 
hyvä. Monessa paikassa ilmastointi hyytää luut ja ytimet kylmällä viimallaan, mutta minun kämpässä-
ni se hyrrää tasaista viileyttä. Yleensä pidän lämpötilan 29:ssä asteessa.  
 Torakoita (á 5 cm) olen nähnyt vain kaksi kappaletta. Toisen sain tapetuksi, toinen 
pääsi pakoon. Pahemminkin voisi olla. Tytöt eivät pidä omassa keittiössään noita elukoita sellaisella 
nälkäkuurilla kuin minä pidän omassani. Japanissa kun mikään ruoka ei saisi olla paljaaltaan kaapissa, 
vaan kunnollisen kannen alla. Samoin roskat pöntössä.  
 Mutta sitten huonot uutiset. Buddhalaiset eivät tapa kissojaan vaan jättävät ne kadulle, 
jossa ne saavat lisääntyä aivan vapaasti. Joku on kuulemma laskenut tämän kulmakunnan kissat ja 
päässyt kuuteentoista. Osa tästä kissakannasta on valinnut asuntolan ja naapuritalon välisen kujan 
kutupaikakseen & vessakseen. Talojen välissä on hyvin karkeaa soraa, joten katit eivät voi haudata 
jätöksiään sen alle. Siellä ne läjät tervehtivät minua ihanalla hajullaan aina, kun ikkunani aukaisen. 
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Ja joka ikinen yö niitä tulee lisää. Kevättalvella kujan tappelu- ja kosiokonsertit ovat kuulemma kor-
via huumaavia.  
 Ohhoijaa. Tämäkin vielä. Jos tähän asti olen ollut edes jollakin lailla kissojen ystävä, 
niin en ole enää. Minun tekisi mieleni sähähtää, kun näen hurskaiden buddhalaisten ruokkivan noita 
kulkukissoja kerätäkseen pisteitä paratiisiin pääsyä varten. Buddhalaisuus vaikuttaa monen kristityn-
kin ajatteluun tässä maassa. Olen kuullut kirkon seinien sisäpuolella mielipiteen, että kotieläimen 
tappaminen on syntiä. Mutta miten hartaasti minä toivonkaan, että joku vieras tulisi tänne Suomesta 
pyssyn kanssa… 
 Rehtoria tilanne nolottaa sen verran, että hän uhkaa pistää talojen välisen kujan as-
faltin alle. Mutta minä vastustan - silloin tästä asuntolasta vasta kuuma paikka tuleekin. Naapurin 
emäntä on ripustanut talojen väliseen solaan johtavan portin ympärille kalaverkkoa, mutta kissathan 
hyppäävät keveästi sen yli.  

Yhtenä päivänä sain idean: levitän ”kissan-esto-mattoa” solaan niin pitkälle kuin katit 
pystyvät hyppäämään. Tuumasta toimeen. Kävin ostamassa sadan jenin (yhden euron) kaupasta ”kis-
sanestolevyjä”, joista saa kootuksi piikkimaton, ja vedin sitä portin taakse metrin verran. Uskokaa 
tai älkää, se auttoi. Yhtään läjää ei talojen väliin ole ilmestynyt sen jälkeen. Kissat eivät hyppää 
piikkimaton päälle.  
 Mutta onhan niiden inhottavien kollien johonkin tarpeensa tehtävä. Sen jälkeen minäkin 
olen tajunnut, miksi japanilaiset PESEVÄT kadun talonsa edestä putipuhtaaksi. Jos kadulla nimittäin 
on vähänkin hiekkaa, ilmestyy sen päälle kohta kissanp-a. Milloin kovempi, milloin vetelämpi läjä on 
koristanut ajotietä suoraan ison ikkunani alla sen jälkeen, kun kolleilta estyi pääsy talojen väliin. 
Awajilla ollessani lötkötti pari läjää siinä korjaamatta päiväkausia, ja minä tietysti menetin kasvoni 
naapurien silmissä. No, olenpahan ainakin oppinut katua lakaisemaan. Pesemään en vielä.  
 Mutta kissat vaanivat myös kukkaruukkuja ja kaikkia mahdollisia paikkoja, joissa olisi 
vähänkin ruohotonta maata niiden takapuolen alle. Yllätykset odottavat aamulenkille lähtijää siellä 
täällä. Olen minä monta sotaa elämässäni käynyt paholaista, maailmaa, omaa lihaa ja voikukkia vas-
taan, mutta vielä piti kissasotaankin joutua.   
 En kirjoittanut tätä vain teidän huvitukseksenne, vaan siksi, että osaisitte rukoilla. 
Tässä tarvitaan nyt PALAVAA RUKOUSTA että pääsisin rauhaan tältä Egyptin vitsaukselta. Toinen 
asia, mitä voisitte saman tien pyytää, on se, että vastapäiseen naapuriini muuttaisi Japanin taitavin 
viherpeukalo. (Talo on nyt tyhjillään.) Kukkia ja kaiken maailman viherköynnöksiä kun voi kasvattaa 
vaikka kiviaidan päälle tai kymmenen sentin maakaistaleelle, sen olen tässä maassa nähnyt.  
 
Uutisia 
Tekin olette varmaan kuulleet sen, miten Japani etsii kadonneita satavuotiaitaan. Heitä on kateissa 
242 henkeä ja lisää tulee koko ajan. Sukulaiset eivät ole ilmoittaneet kuolemaa, että saisivat naut-
tia vanhuksensa kansaneläkettä. Yhdellä porukalla oli 40 vuotta vanha muumio talossaan. Isoisä kuu-
lemma halusi eläväksi buddhaksi, eikä perhe sen jälkeen hänen huoneensa ovea kolkutellut.  

Yhden uutisen tähden menetin yöuneni. 24-vuotias eronnut nainen kyllästyi lapsenhoi-
toon ja jätti 3- ja 1-vuotiaat lapsensa kotiin kuolemaan. Jätti heidät sinne kahdestaan ja häippäsi. 
Teippasi perässään oven kiinni. Viikon päästä kävi katsomassa, että vielä ne näköjään elävät ja häi-
pyi ystäviensä luo kolmeksi viikoksi. Tätä on pakanuus.  

Viime vuonna paljastui 45000 lapsiin kohdistunutta väkivalta- ja hyväksikäyttötapausta. 
Isäpuoli sytyttää vaimonsa murrosikäisen pojan tuleen… Jne. jne. Kyllä tämä maa Jumalan sanaa 
tarvitsisi. Niinhän sitä tarvitsisi kyllä Suomikin.  
 
Rukousaiheita 
Rukoile, ettei autolla ajaessa tulisi vahinkoja. Minua pelottaa ihan oikeasti. Rukoile tuntieni puolesta, 
jotka alkavat syyskuussa. Rukoile, että minut kutsuttaisiin vierailulle niihin seurakuntiin, joissa tar-
vitaan juuri sitä sanomaa, jonka Herra on minulle julistettavaksi antanut. Rukoile että saisin kirjan 
valmiiksi ja siitä tulisi Jumalan mielen mukainen. Ja katso Tv-seiskasta tai sen nettiarkistosta Kyl-
väjän ohjelmat, joissa allekirjoittanut haastattelee meidän lähettejämme. Samaten katso netistä 
tähän kirjeeseen liittyvä kuvasarja.  
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Rakkain terveisin Mailis Mailis Mailis Mailis     
 
Nakajima-dori 2-2-11 
Chuo-ku, Kobe 651-0052, Japan  
mailis-at-ilosanomapiiri.fi  

osoitteenmuutokset-at-flom.fi tai Kylväjä PL 188, 01301 Vantaa. Mahdolliset tukimaksut Kylväjän 
tilille Nooa Säästöpankki 440500-121296. Kirjoita tiedonantoihin MJ:n nimi ja oma kotiseurakuntasi 
tai viitenumero. Sen saa Kylväjästä.  


