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Hei ystävät!  
 

Minä en ole Mailis, vaan Leena, joka olen 
kyläillyt täällä Mailiksen luona. Hän pyysi 
minua kirjoittamaan kiertokirjeen puolestaan 
kertoakseni asioita maallikon silmin nähtynä. 
Millaiseksi kuvittelette lähetystyöntekijän 
elämän? Ankeaa uhrautuvaa arkea? Kun lau-
suin julki mietteeni, oli sitä vaille, ettei Mailis 
suuttunut. “Vai uhrautuvaa! Minä en ole uh-
rannut mitään. En mitään.” “Etkö sentään 
kieltäsi ja kulttuuriasi, sukulaisia ja ystäviä?” 
kysyin. “Ne uhraa jokainen siirtolainen saa-
matta siitä mitään kiitosta ja kunniaa. Ei ku-
kaan voi saada elämässään kaikkea. Jotain 
vailla minä Suomessakin olisin joutunut elä-
mään. Nyt olen paremminkin rikastunut, kun 
tunnen kaksi kieltä ja kulttuuria. Tämä on 
Jumalan minulle antama elämänosa, ei uhri.” 

Japanissa oli kuumaa. Kylmästä 
Suomen kesästä tulleena olin ihan ihmeissäni, 
kun lämpimän loppumista ei tarvinnut pelätä. 
Päinvastoin kuumuutta piti torjua viuhkoin ja 
päivänvarjoin, joita olin luullut olevan ole-
massa vain vanhoissa romaaneissa, ja tuulet-
timin ja hikirätein. Kun ilmastoidusta junasta 
astui alas asemalaiturille, löi kuumuus vasten 
naamaa tavalla, joka toi mieleen Kalle Väänä-
sen saunarunon sieltä koti-Savosta: “Sieltä 
semmonen hönkä se vastaan tulloo, että see-
saalleen ihan meenoo sulloo.” 

Mailiksen talo oli vuoren ku-
peessa bambutiheikön vieressä. Niinpä elävä 
luonto ilahduttaa tervehdyksillään silloin täl-
löin. Viimeinen vierailija oli torakanloukkuun 
tarttunut käärme. Pienet käärmeet ovat myr-
kyllisiä ja siispä säikähdys oli melkoinen. 
Elääpäs nyt talossa, johon myrkkykäärmeet 
matelevat sisään ties mistä, Naapurin väet 
vakuuttivat kuitenkin, että käärme ei ollut 
myrkyllinen ja kertoivat rohkaisevia juttuja 
vältetyistä käärmevaaroista. Naapurin mum-
mo kertoi kerran löytäneensä käärmeen istu-
matyynynsä alta. Oli onnistunut istumaan 
käärmeen littanaksi. 

Työpäivä sisälsi vaihtelevan 
joukon kohtaamisia. Englannintunteja oli pal-
jon. Niissä alkuosa on englannin opetusta, 
tunnin loppuosa Raamatun ja kristinuskon 
opetusta. Aikuiset saavat sitä yksityisesti, 
lapset ryhmässä. Meitä saattaa ihmetyttää, 
mitä tällainen on, mutta Japanissa on oikein 
tapana ottaa yksityistunteja jossain. Jokaisella 
täytyy olla jokin harrastus, ja englanti on mo-
nen harrastus. Keskustelu kristinuskosta käy-
tiin kuitenkin japaniksi, ja kiinnostuneena 
kuuntelin Mailiksen kertomuksia käydyistä 
keskusteluista. Monet asiat, joita oli pitänyt 
ihan itsestään selvinä, näki ihan uudessa va-
lossa, kun katseli niitä pakanan näkökannalta.  

Olin mukana parissa naistenpii-
rissä. Ensimmäinen oli naapurikaupungissa ja 
elämäni ensimmäinen yritys istua polvieni 
päällä toista tuntia. Liekö Japanin naisilla 
erilainen verenkierto kuin meillä, mutta mi-
nun täytyi käytösvirheen uhallakin siirrellä 
jalkojani. Mailis istui ihan tyynenä, niin että 
kyllä kai hän sitten sisällä siinä kulttuurissa 
on. Toinen naistenpiiri oli teillekin ehkä kier-
tokirjeistä tutun Nagahama-sanin luona. Rou-
via oli tällä kertaa mukana vain vähän, mutta 
juuri tuolla vierailulla ymmärsin, miten tärke-
ää yhdenkin löytyminen on. Hymyilevä, su-
loinen emäntämme tunsi totuuden ja sen kuu-
lemiseen hänellä oli oikeus.  

Pieni kirkko kapealla tontillaan 
kokosi jumalanpalvelukseen noin parinkym-
menen hengen seurakunnan. Tuota pientä 
kuulijoiden laumaa katsoessa tuli vakuuttu-
neeksi, että Jumala todella on olemassa ja 
vaikuttaa uskon. Jos minä olisin japanilainen, 



niin uskoisinko? Japanilaisten elämä on suh-
teellisen turvattua aineellisesti. Vahvat perin-
teet antavat elämälle suunnan ja tarkoituksen. 
Menisinkö ottamaan ulkomaalaisen uskontoa 
vastoin perheen, suvun ja yhteiskunnan mieli-
pidettä? Emme juuri pysty tarjoamaan japani-
laiselle korkeampaa moraalia tai mielek-
käämpää elämää. Mutta syntien anteeksian-
tamusta ei saa muualta kuin Jeesukselta. Joka 
sitä tarvitsee, se tarvitsee evankeliumia. 

Jumalanpalveluksen jälkeen 
juodaan teetä tai kahvia - kylmänä - ja jutel-
laan. Kakun tähteet saatetaan kääriä tuliaisiksi 
jollekin kotiin jääneelle. Näin myös pyhäkou-
lua, lasten kerhoa, rippikoulutunteja, muuta 
opetusta. Seurakuntalaiset kohtelivat minua 
kuin ystävää ja sukulaista. Sain tutustua myös 
ei-kristittyihin japanilaisiin perheisiin ja täy-
tyy sanoa, että hyvältä näytti, keskinäinen 
kunnioitus ja hyvät tavat olivat voimassa. 

Me maallistuneessa Suomessa 
luulemme, ettei kukaan tosissaan palvo puuta 
ja kiveä, mutta nyt minä olen sen omin silmin 
nähnyt. Sivistynyt japanilainen kumartaa har-
taasti kuvan edessä. He suhtautuivat uskon-
toon muutenkin kunnioittavasti. Ei herättänyt 
vähäisintäkään hihitystä, vaikka olisi lukenut 
ääneen ruokarukouksensa.  

Temppelissä ei voinut välttyä 
ajatukselta, että mukana oli paljon bisnestä. 
Siellä myytiin vaikka mitä. Temppelin esitte-
lylappu tarjosi kotiin vietäviä tuliaisia. Pie-
nessä kirjotussa pussissa voi viedä isovan-
hemmille terveyttä 500 jenillä, lapselle turval-
lisuutta 500 jenillä, naimaonnea nuorelle taisi 
maksaa ihan 1000 jeniä. Bussin seinässä lupa-
si temppelin mainos: Edesmenneille rauha, 
jälkipolville menestys. Terveyttä voi saada 
myös pyhästä savusta. Kolmesta vesilähteestä 
juomalla sai viisautta, rikkautta ja rakkautta. 
Puiseen laattaan kirjoitti tyttö hyvin toivein: 
HALUAN MASAOLLE MORSIAMEKSI 
KIIREIMMITEN, ja maksoi saadakseen ru-
kouksensa temppelin telineeseen. Mitäs sanot-
te, seniorisiskot, olisiko kokeilemisen arvoi-
nen konsti?  

Vaikka Mailis ei sanokaan uh-
rautuneensa, niin kyllä hän kirjeitä odotti. “Ei 
taaskaan muuta kuin joku tyhmä ulkomaalai-
nen lehti”, hän saattoi huokaista postin pöy-

dälle paiskatessaan. Niin että pankaa nyt joku 
lappu silloin tällöin tulemaan. Kotimaassa voi 
aina piipahtaa kylään tai soittaa, jos puheseu-
raa tarvitsee, mutta täällä ei kuule suomen 
sanaa. Junassakin voimme huoleti puhua 
vaikka sydämemme sisimmistä salaisuuksista, 
takuulla ei kukaan ymmärtänyt. Kun Mailis 
siis palaa lomaltaan syyskuun alussa, toivot-
tavasti hänen kirjelaatikkonsa ei ole tyhjä.  
 
Lämpimin terveisin  
Leena P.  
 
 


