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Helsingissä ensimmäisenä adventtina -83 

Rakkaat ystäväni!

Tämä on ilmeisesti viimeinen kirje, jonka saatte minulta Suomesta. Kaksi onnellista 
kotimaanvuotta ovat pian muisto vain. En olisi ansainnut näin mielenkiintoista ja antoisaa 
aikaa, mutta Jumalan armosta olen saanut nämä vuodet pysyväksi pääomakseni. Uskon 
jaksavani kestää hiljaiseloa ja yksinäisyyttä nyt, kun olen ensin saanut kokea paljon 
vaihtelua ja ystävyyttä. Kiitos teille tästä kaikesta!

Itä-Saksan matka ylitti kaikki odotukseni. Harvoin olen kahden viikon aikana oppinut niin 
paljon tästä maailmasta, kristinuskosta ja itsestäni kuin DDR:ssä opin. Ohjelma oli tiukka: 
pidimme Eilan kanssa puheita ja näytimme dioja lukemattomille nuorten ryhmille ja 
vanhemmillekin. Osallistuimme kahteen viikonloppuleiriin, joista edellinen oli tarkoitettu 
opiskelijatyön senioreille ja jälkimmäinen opiskelijoille. Yllättäen kävi ilmi, että 
naimattomuus onkin polttavin ongelma noissa piireissä. Naimatonta naista ei hyväksy 
seurakunta eikä perhe. Eila ja minä pidimme pari lyhyttä esitystä tästäkin aiheesta, ja 
vastaanotto oli lievästi sanottuna innostunut. 

Itä-Saksassa ei kristittyjä suoranaisesti vainota, mutta monia hankaluuksia kristilliselle työlle 
kuitenkin järjestetään. Lukioon ja yliopistoon pääsy vaikeutuu huomattavasti, jollei nuori 
osallistu kommunistiseen nuorisovihkimykseen. Kirjojen kustantaminen ei ole mahdotonta, 
mutta hankalaa se kyllä on. Toiminnasta tiedottaminen tapahtuu vain henkilökohtaisten 
kontaktien kautta. 

En kuullut kristittyjen valittavan olojaan yhtään kertaa. Päinvastoin, hehän olivat iloista, 
rohkeaa ja huumorintajuista väkeä. Monet sanoivat, etteivät he muuttaisi länteen, vaikka 
sellainen tilaisuus tarjoutuisikin. Jumala on antanut heidän syntyä DDR:ssä, ja siellä heidän 
on suoritettava elämäntehtävänsä. Tuntui kuin nuo uskovat olisivat iloinneet rajoitetuista 
työmahdollisuuksistaan enemmän kuin me täällä Suomessa rajattomasta todistamisen 
vapaudesta. Minä häpesin monta kertaa omia asenteitani. Huomasin senkin, että on suuri 
etuoikeus saada lähteä Japaniin lähetystyöhön. Se oikeus puuttuu DDR:n kristityiltä. 

Niin kiinnostunutta kuulijakuntaa minulla ei ole koskaan ennen ollutkaan kuin DDR:ssä. 
Kristityt elävät umpiossa, koska he eivät pääse ulkomaille eivätkä saa tarpeeksi tietoa 
muusta maailmasta sanomalehtien välityksellä. Ihmisiä näytti kiinnostavan aivan 
tavattomasti kirkon asema Suomessa, Japanissa, Itä-Afrikassa ja Karibialla, joista meillä 
Eilan kanssa oli kokemusta. Monet iloitsivat uusista rukousaiheista, joita he poimivat 



meidän puheistamme. Useimmat kuulijoistamme eivät milloinkaan olleet nähneet 
ilmielävää lähetystyöntekijää. 

Luulen kuitenkin oppineeni Itä-Saksan kristityiltä paljon enemmän kuin he oppivat minulta. 
Sain niin runsaasti rakkautta ja huolenpitoa osakseni, että osa sydäntäni jäi kyllä DDR:ään. 
Toivon, että voisin käydä siellä vielä joskus uudelleenkin. Rukoilettehan tekin DDR:n 
opiskelijatyön puolesta. Koko maassa on yksi ainoa pappi, joka puolitoimisesti tekee tätä 
tärkeää työtä. 

Itä-Saksan muistoista siirrytään sitten Japaniin. Tuleva sijoituspaikkani ei olekaan Tokio, 
vaan Länsi-Japani, kuten viimeksikin. Tulen tekemään opiskelijatyötä Osakan ja Koben 
seuduilla. Sunnuntaisin osallistun Itamin vastaperustetun seurakunnan toimintaan. 
(Kielikouluaikanani pidin Itamissa englanninkerhoa: ehkä jotkut teistä vielä muistavat sen.) 
Esimieheni ja työtoverini tulee olemaan Katayama-sensei, luterilainen pappi ja 
opiskelijatyöntekijä, joka kävi täällä Suomessakin kesällä -79. Katayama on juuri se henkilö, 
joka on koko ajan halunnut saada minut opiskelijatyöhön. Asuntoa ei ole vielä löytynyt, 
joten osoitetta en tiedä. 

Tätä nykyä käyn konekirjoituskurssia. Kun ihminen on kirjoittanut kaksi kirjaa ja 
lukemattomia muita kyhäelmiä, niin on jo aikakin hankkia tämä hyödyllinen taito. Vielä kun 
joskus ehtisin talouskurssille, niin yleissivistykseni alkaisi olla tyydyttävä. Tänä syksynä olen 
muuten aloittanut uuden harrastuksen: hölkkäämisen. Syyskuusta lähtien olen juossut joka 
aamu neljä kilometriä, vaikka taivaalta olisi satanut ämmiä äkeet selässä. Itä-Saksassa 
ihmiset olivat pudottaa silmät päästään, kun juosta porhalsin katuja pitkin aamuvarhaisella. 
En käsitä, mistä DDR saa urheilijansa, mutta tavallinen rahvas ei ainakaan siinä maassa 
hölkkää. Jospa Japanistakin löytyisi paikka, missä juosta ja pitää kuntoa koholla! 

On tapahtunut sellainen ihme, jota en ikinä olisi uskonut mahdolliseksi: palaan mielelläni 
takaisin Japaniin. Ei minulla ole täällä Suomessa niin tärkeää tekemistä kuin siellä kaukana 
auringon nousun maassa. Japanissa on minun paikkani, meni syteen tai saveen. Kertaan 
nykyään joka päivä 50 kiinalaista kirjoitusmerkkiä. Niitä katsellessani tulvahtavat tuhannet 
pienet ja suuret muistot mieleeni. Onko se totta, että parin kuukauden kuluttua kävelen 
Koben mutkaisia katuja ylös Aotaniin, menen Tamashimaan tervehtimään tuttuja, käyn 
suomalaisella koululla vuorten juurella...? Eikö olekin ihanaa, että Jumala on antanut 
minulle terveyttä, viisumin, esirukoilijoita ja 120 miljoonaa japanilaista työkentäkseni?

Oikein siunattua joulun aikaa ja joulujuhlaa teille kaikille!

tv. Mailis


