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Luumunkukan tuoksu 
talven tuulessa 
- unta vai totta? 

 
Ystäväkirje 2-2011 
 

Rakkaat ystävät! 
Postia ei juuri ole tullut, joten siitä en voi nyt 
teitä kiittää. Olen elellyt täällä Japanissa 
sydäntalven päiviä ihan tyytyväisenä ja onnel-
lisena. Raamattukoulussa opettaminen on tosi 
ihanaa, seurakuntavierailujen tekeminen sa-
moin. Kun laskin yhteen kolmelle kurssilleni 
osallistuneiden oppilaiden määrän, pääsin 54 
henkeen. Se on paljon tässä maassa ja tässä 
koulussa! Mutta koska muutamat oppilaistani 
käyvät kahta kurssiani samanaikaisesti, niin 
eri ihmisiä on ollut tunneillani mukana noin 35 
henkeä: 7 raamattukoululaista, 2 seminaari-
laista ja loput ”kuunteluoppilaita” koulun ul-
kopuolelta. Opetin 1) Paavalin elämänkertaa, 
2) Daavidin elämänkertaa ja 3) ilosanomapii-
riä. 

Huhtikuussa alkavalla lukukau-
della jatkan ilosanomapiiriä, opetan Daavidin 
kurssin uudelleen lauantaina, ja teen uuden 
luentosarjan VT:n naisista keskiviikkoa var-
ten. 

Oppilaat antoivat kukin kirjallisen palautteen 
kursseistani. Tyytyväisiä olivat oppimaansa, 
laidasta laitaan. Rehtorikin on työhöni tyyty-
väinen ja kehuu minua joka käänteessä. ”Tä-
mä kouluhan on suorastaan herännyt elämään 
sen jälkeen, kun sinä tänne tulit”, hän julisti 
päivänä muutamana. 

Minulla on ideoita, miten koulua 
voisi parantaa: kuunteluoppilaita varten pitäi-
si esim. saada aikaan kunnon systeemi. Heille 
pitäisi antaa pisteitä käydyistä kursseista, 
niin että he voisivat pikku hiljaa suorittaa 
koko raamattukoulun oppimäärän ja saada 
päästötodistuksen. Vielä sellaista systeemiä 
ei ole. Vain ne saavat todistuksen, jotka asu-
vat tällä mäellä ja opiskelevat joka päivä. 

Ilosanomakurssillani olen anta-
nut läksyksi, että jokaisen on vedettävä piiri 
yhden kerran kirkossaan tai kodissaan. Oli 
liikuttavaa nähdä, miten kaikkein hiljaisin 
asuntolan tytöistä tuli yhden viikonlopun jäl-
keen ilosta säteillen kotoaan ja julisti heti 
ovelta, että hän veti piirin tuhlaajapojasta 
vanhemmilleen ja sisaruksilleen. Hyvin oli 
mennyt muuten paitsi että murrosiässä oleva 
pikkusisko oli julistanut: ”Tämä piiri herätti 
enemmän kysymyksiä kuin antoi vastauksia!”  

Valitettavasti pappisseminaarin 
nykyinen rehtori on saanut Amerikan Mis-
souri Synodista sellaisen ajatuksen päähänsä, 
että papin on oltava mukana joka ikisessä 
kotikokouksessa. Maallikkojen vetämiä raa-
mattupiirejä ei hyväksytä. Muutamat papit 
ovat jo tällä kannalla. Se ei tiedä hyvää ilosa-
nomapiirin tulevaisuudelle Länsi-Japanin 
ev.lut. kirkossa! 

Talvi on ollut tavallista kylmempi, 
mutta minähän tiedän jo vanhastaan, miten 
täällä pitää pukeutua, enkä ole kärsinyt vilua 
juuri ollenkaan. Nyt näkyvät ulkona jo kevään 
ensi merkit. 

Koska en näe luontoa ikkunastani, 
koetan ottaa vuorilenkistä irti kaiken ilon ja 
hyödyn. Usein kirjoitan pienen haikuntyylisen 
runon siitä, mitä minäkin päivänä siellä näen. 
Seuraavat sepustukset ovat syntyneet tam-
mi- helmikuun aikana. Pari kolme riviä muo-
dostavat aina yhden runon. 
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Jäätyneen vuoripolun 
varrella 
sokerikuorrutettu 
saniainen. 

Kapean laakson 
täyttää 
myrskytuulen 
outo ulina. 

Täysikuun pyöreä 
buddhanhymy 
Tsukimiyaman yllä.1 

Kadun yllä 
herkänvaalean 
luumunkukan 
keväinen hengähdys. 

Kevään ensimmäisen orvokin 
luottavaiset sinisilmät 
kylmän kallion kolossa. 

 
Suuri vuoriretki (ks. kuvat netistä) 
Tein talven suuren vuoriretken parin innok-
kaan kiipeilijän kanssa, joihin olen joskus 
törmännyt tässä lähivuorella. Päivä alkoi niin, 
että olin pistänyt herätyskellon soimaan vää-
rään aikaan. Heräsin 5.25, kun kuudelta piti 
jo olla Oojin eläintarhan edessä. Kiirehän 
siinä tuli. Koetin kuitenkin pistää jotain suu-
huni ja tunkea valmiiksi katsomani tavarat 
reppuun. 

Ajelimme kolmestaan Naran lää-
niin - kolme tuntia. Kun näin vuoren, mille 
meidän oli määrä kiivetä, meinasi minulta 
rohkeus pettää. Huippu kohosi näet edes-
sämme terävänä kuin Matterhorn 1200 met-
rin korkeuteen ja oli kokonaan lumen peitossa. 
Kiipeämään lähdettiin ehkä 600 metristä. 

Näin sieluni silmillä, miten tar-
vomme polvea myöten lumessa ylös äkkijyrk-
kää rinnettä. En ikinä pääsisi huipulle asti 
huonoine varusteineni ja heikkoine polvineni. 
Päätin kuitenkin kulkea miesten perässä niin 
pitkälle kuin voimat riittäisivät. 

Vuorikiipeilyn veteraani Matsu-
da-san (nimi keksitty) ruiskutti talvilenkka-
reihini vedenhylkimisainetta. Sitten nilkkoje-

                                                 
1 Tsukimiyama = Kuunkatseluvuori.  
 

ni ympärille pistettiin lumisuojukset. Mukana 
oli myös kengänpohjiin asetettavat jääpiikit, 
mutta niitä koetin vältellä viimeiseen asti.  

Ensin taivallettiin melko loivaa 
polkua sugimetsässä2 puolitoista tuntia, jään 
ja lumen päällä. Onneksi emme sentään olleet 
ainoat kiipeilijät, joten vuoripolku oli valmiik-
si tallattu. Pelkästään tuo alkupään 1½-
tuntinen kiipeäminen suuntaansa olisi minulle 
jo riittänyt, sillä minua väsytti välillä ihan 
hirvittävästi silläkin taipaleella. Minkä jak-
soin katsella maisemia, niin nehän olivat ko-
meita: sugimetsävuoria lumikoristeissaan. 

Sitten tultiin varsinaisen Mat-
terhornin eli huipun juurelle. Sanoin miehille, 
että menkööt he kahdestaan ylös asti; minä 
tulen omaa vauhtiani perässä ja käännyn ta-
kaisin siitä kohtaa, missä he tulevat minua 
vastaan. Matsuda-san ei halunnut kuulla pu-
huttavankaan mistään sellaisesta. ”Mennään 
hitaasti, kyllä tuolle huipulle selviävät minkä 
ikäiset ihmiset hyvänsä!” hän rohkaisi minua. 

Siinä vaiheessa pistimme jääpii-
kit kenkiimme. Yllättäen huomasin, että sel-
laisilla vehkeillä voi kävellä jyrkkääkin rinnet-
tä suoraan ylöspäin liukastumatta ja kaatu-
matta. Polku kulki bunapuumetsikössä3, joka 
oli uskomattoman kaunis lumikoristeissaan. 
Lunta oli varmaan puoli metriä. 

Koville otti, ennen kuin pääsim-
me edes ensimmäiselle lepopaikalle. Siitä 
saimme otetuksi mahtavia kuvia vastapäisistä 
sinivuorista ja ihmeellisistä lumipuista. Join 
kahvia ja söin kakkua, mikä paransi huomat-
tavasti mielialaani, kuntoani ja rohkeuttani. 
Sen jälkeen miehet painelivat edelläni ja hä-
visivät näkymättömiin. Minä kiipesin lyhyin 
askelin hirvittävän jyrkkää polkua hii-hii iina-
gara, kuten japaniksi sanotaan.4 Välistä noja-
sin päätäni sauvaani ja kysyin itseltäni, onko 
ihmisen pakko rääkätä itseään tällä tavalla. 
Vähitellen alkoi sataa lunta lautasenkokoisin 
hiutalein. 

Ikuisuudelta tuntuneen ajan jäl-
keen huomasin olevani huipulla. Miehet odot-

                                                 
2 Sugi = kryptomeria. Korkea ja suora havupuu.  
3 Buna = Japanin pyökki  
4 ”huohottaen”, mutta japaniksi sanonta on elävämpi  
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tivat minua pienen majan edessä ja hurrasi-
vat suoritukselleni. Huippu oli uskomattoman 
kaunis: terävä, kapea, luminen, veistoksellis-
ten lumipuiden koristama. Maisemia ei näky-
nyt enää ollenkaan; vuorta ympäröi vain syn-
känharmaa taivas ja lumisade. Join majassa 
toisen kahvikupillisen ja olin todella tyytyväi-
nen itseeni. Kello oli silloin 12, ja kolmen tun-
nin kiipeäminen takanapäin. 

Takaisin laskeuduimme kahdessa 
tunnissa. Maailma näytti kolmiulotteiselta 
hiljaisessa lumisateessa. Siinä vaiheessa osa-
sin jo nauttia retkestämme. Otin jääpiikit 
kengistäni vähän liian aikaisin. En tiedä, mon-
tako kertaa olin horjahtaa nurin kenkien luis-
taessa altani liukkaalla polulla. 

Lopulta oltiin auton luona. Vuo-
ristokylä oli yhtäkkiä kauniin lumipeitteen 
alla – ja sitä jatkui hamaan Osakaan ja Ko-
been asti. Olimme siis osanneet sijoittaa vuo-
riretkemme talven kovimman lumisateen päi-
vään. 

Kysyin kotimatkalla miehiltä, 
tuntevatko he ketään japanilaista kristittyä. 
Eivät tunne. No, mitä he ajattelevat uskon-
nosta? Opiskelijapoika sanoi, ettei hän ole 
uskonnollinen; hän käy vain rukoilemassa uu-
den vuoden rukouksen shintotemppelissä ja 
tietysti silloin, kun pitää päästä johonkin 
kouluun. Matsuda-san kertoi, että vasta isän 
ja veljen hautajaisia järjestettäessä budd-
halaisuus tuli hänelle jotenkin läheisemmäk-
si. ”Kyllähän sitä tietysti haluaa tehdä, kuten 
vanhemmatkin ovat tehneet näissä uskonasi-
oissa”, totesi mies. 

”Kun teillä joskus on elämässän-
ne jokin oikein vaikea asia, niin rukoilkaapa 
kerran apua Jeesuksen Kristuksen nimessä, 
ja katsokaa sitten, mitä tapahtuu”, minä eh-
dotin, ja miehet lupasivat sen tehdä. Annoin 
heille nettisivujeni osoitteen; sieltähän löy-
tyy vaikka mitä materiaalia japaniksi. 
 
 
Raamattukoulun ruokapöydässä 
Raamattukoulun ruokapöydässä sattuu ja 
tapahtuu. Jorma P. on varsinainen koomikko, 
joka naurattaa meitä jutuillaan joka päivä. 

Erään kerran muuan Suomessa käynyt japani-
lainen totesi, että te suomalaisethan ette 
kehukaan ruokaa syötyänne. (Japaniksi kiitos 
ruuasta kuuluu nimittäin suoraan suomennet-
tuna: ”Oli tosi hyvää ruokaa!”) ”No kun ei 
Suomessa ole tosi hyvää ruokaa, niin ei siellä 
voida sitä kehuakaan”, totesi Jorma kuivasti. 

Päivänä muutamana eräs oppilaa-
ni näytti minulle ruokapöydässä mainosta, 
jonka Jorma on tehnyt oman seurakuntansa 
maaliskuun raamattupiireistä.  Esitteessä oli 
ainakin viisi vuotta vanha Tv7:n kuva minusta, 
joka menen pitämään tuohon seurakuntaan 
pari piiriä. ”Jorma-senseillä ei ole mitään 
muuta kuvaa minusta tietokoneellaan, ja aina 
hän pistää joka paikkaan tuon ikivanhan ku-
van”, valitin japaniksi suureen ääneen. ”Mai-
lis-sensei ei varmaan itse tajua, ettei hän ole 
tullut ainakaan kauniimmaksi tuon kuvan ot-
tamisen jälkeen”, vastasi Jorma yhtä suurella 
äänellä, ja me kaikki nauroimme kuollaksem-
me. 

Pöydässä istui myös N-sensei, 
Länsi-Japanin ev.lut. kirkon vanha ja kun-
nianarvoisa teologian professori. Kysyin hä-
neltä, joko hän oli ehtinyt vilkaista Jobin 
kirjaani, jonka olin printannut hänelle netistä 
luettavaksi. ”Kyllä minä sen luin”, vastasi van-
ha professori. ”Ja sehän onkin todella hyvä 
kirja. Jobista kun on niin vaikea kirjoittaa 
syvällisesti ja ymmärrettävästi. Sinä olet 
onnistunut siinä erinomaisen hyvin. Kuka hy-
vänsä ymmärtää, mitä tahdot sanoa. Ja eten-
kin kirjan loppu on todella hyvin selitetty.” 

Arvaatte, miten iloiseksi tulin 
tuosta vanhan professorin lausunnosta, var-
sinkin kun samassa pöydässä istui joku norja-
lainenkin sitä kuuntelemassa. 
 
Muuan asuntolan kokous 
Meillä oli täällä melkoinen asuntolan kokous 
viime viikolla. Asia on nimittäin sillä tavalla, 
että eräs kuunteluoppialaistamme, kutsutaan 
häntä nyt vaikkapa Mariko-saniksi, on saanut 
tuomion lapsen pahoinpitelystä. Sen ymmär-
ryksen mukaan, mikä minulle on annettu, on 
syytös väärä. Pahoinpitelijä on joku muu, luul-
tavasti lapsen lähipiiriin kuuluva henkilö. 



 4 

Mutta Mariko-parka sattui olemaan väärässä 
paikassa väärään aikaan. 

Minä olen tiennyt syksystä läh-
tien tästä tragediasta, mutta kukaan oppi-
laista ei ole siitä mitään tiennyt - että näet 
Mariko-san on tuomittu kahdessa oikeusis-
tuimessa 6½ vuodeksi vankilaan. Nyt odote-
taan korkeimman oikeuden päätöstä. Koko 
ajan olen jännittänyt, että minä päivänä juttu 
on taas lehdissä ja telkkarissa kaikkien luet-
tavana. 

Mariko-san yöpyy asuntolassa 
joka viikko ja on ystävystynyt kaikkien tämän 
talon tyttöjen plus Johannan kanssa. Hän on 
suloinen, herttainen, lahjakas ja tosi syvälli-
nen nuori ihminen, joka pitää omassa seura-
kunnassaan piirejä ja puheita, vaikka kas-
teesta on kulunut vasta kaksi vuotta. 

Ennen viimeistä asuntolan koko-
usta olin saanut Marikon lupaamaan, että hän 
kertoo kaikille yhteisesti elämänsä tragedian. 
Siitä tuli aikamoinen ilta. Minä aloitin luke-
malla Roomalaiskirjeestä: ”Sillä kaikki yhdes-
sä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa 
rakastavat… ” Alkuun päästyään tyttö puhui 
tunnin ja kertoi koko tarinan latukantasiaan, 
myös sen, miten hän 9 kk tutkintavankeuden 
jälkeen löysi tiensä kristilliseen kirkkoon. 
Seurakunta ja raamattukoulu ovat olleet hä-
nelle henkireikiä kaiken ahdistuksen keskellä. 

”Tällaista taakkaa Mariko-san on 
kantanut koko ajan. Hän ei tiedä, minä päivä-
nä korkeimman oikeuden tuomio tulee. Hän ei 
tiedä, kuka tunnistaa hänet nimen perusteella. 
Hän ei tiedä, mitä tästä lähtien tapahtuu. 
Hän ei voi etsiä työpaikkaa. Hermot ovat tiu-
killa ja mielenterveys koetuksella. Mutta eikö 
se ole niin, että me seisomme Mariko-sanin 
rinnalla, tapahtui mitä tapahtui? Jos hän jou-
tuu vankilaan, niin se on sitten samanlaista 
Jumalan johdatusta kuin Joosefin vankeus”, 
kysyin tytöiltä. ”Niin me teemme”, vakuutti-
vat tytöt, ja me kaikki itkimme kuorossa. 

”Tiesikö joku teistä tämän jutun 
etukäteen?” tiedusteli Mariko-san. Silloin 
puhkesi Papintytär itkemään suureen ääneen 
ja kertoi itkunsa keskeltä tällaisen tari-
nan: ”Viime viikolla sinä olit jotenkin erilainen 

kuin tavallisesti. Istuin netin ääressä ja 
googletin sen enempää ajattelematta sinun 
nimesi. Silmilleni lensi sivukaupalla jotain 
kauheita juttuja. Iskin tietokoneen kiinni, en 
halunnut lukea mitään. Mutta siitä lähtien 
olen kantanut hirveää taakkaa sinun vuoksesi, 
Mariko-chan. Olen rukoillut niin hartaasti… 
Sinun taakastasi tuli minunkin taakkani. Eilen 
illalla sain lopulta jonkinlaisen rauhan ja var-
muuden siitä, että sinun taakkasi on Jeesuk-
sen taakka, ja hän kantaa sitä yhdessä sinun 
kanssasi.” 

Papintytär rukoili Mariko-sanin 
puolesta, samoin minä. Olihan se ilta! Mutta 
loppujen lopuksi olin tosi onnellinen siitä, että 
kaikki tytöt osasivat kuunnella tuon tragedi-
an oikealla tavalla. ”Vaikuttaako kaikki yh-
dessä Mariko-sanin parhaaksi?” kysyin lopuk-
si. ”Vaikuttaa, ihan varmasti vaikuttaa”, vas-
tasi epilepsiaa sairastava Megumi täydestä 
sydämestään. 

Nyt pyydän teiltä esirukousta 
Marikon puolesta (joka antoi luvan kertoa 
teille tämän jutun). Korkeimman oikeuden 
tuomio saattaa antaa odottaa itseään vielä 
vaikka vuoden, ja linnareissuhan siitä tulee, 
jollei Jumala tee tosi suurta ihmettä. Miten 
Mariko kestää tällaista epätietoisuutta kuu-
kaudesta toiseen? Oi Herra armahda tuota 
nuorta ihmistä, että hän jaksaisi kestää sen, 
mitä sinä hänelle kestettäväksi annat! 

Kiitos esirukouksistanne. Muis-
takaa lukea uusi kirjani. Kuulemisiin parin 
kuukauden kuluttua! 
 
Mailis 
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