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Työntekijäkokous Osakan KGK:ssä eli opiskelijalähetyksessä 

Ystäväni ympäri maailmaa! 

Tämän kirjeen aluksi tahtoisin kiittää teitä kaikkia siitä, että teette minun olemiseni Japanissa mahdolliseksi 
rukouksillanne ja uhreillanne. Miten toivonkaan, että jokainen teistä voisi kokea tekevänsä lähetystyötä 
yhdessä minun kanssani! Tämä työ ei ole viime kädessä teidän eikä minun, vaan Jumalan, mutta meille 
jokaiselle hän on antanut oman pienen osuutemme siitä täytettäväksi. Kiitos siis uskollisuudestanne 
lähetysvastuussa!  

ELÄMÄN SURUJA 

Viimeksi kerroin elämäni iloista. Nyt on surujen vuoro. Mistä johtunee, että viime aikoina olen kulkenut siipi 
maassa ja nähnyt melkein kaikissa asioissa sen pimeän puolen. Ensinnäkin olen tullut siihen tulokseen, että 
kuuden Japanin-vuoden jälkeen en ymmärrä japanilaisia vähääkään. Otetaan vaikka pari esimerkkiä tämän 
asian havainnollistamiseksi:  

Eräs työtoveri tunnusti minulle, ettei voi kerta kaikkiaan sietää toista työtoveria eikä nähdä hänessä yhtään 
hyvää puolta. Tilanne on vuosikausien epäsovun tulos. Mutta kun minä näen nämä kaksi riitapukaria 
yhdessä, niin voisin luulla, että he rakastavat ja arvostavat toisiaan sydämensä pohjasta. En ikinä olisi 
aavistanut heidän välillään olevan epäsovun poikastakaan. He hymyilevät aina lämpimästi toisilleen ja 
laskevat leikkiä, ja yhteistä juttua näyttää riittävän loputtomiin. Johtopäätös: jos noin kauniin hymyn alla voi 
vihata toista, niin mistä siinä tiedän, mitä minulle osoitettuihin hymyihin kätkeytyy? 

Toinen esimerkki, tällä kertaa keskustelu joka yön synkkinä hetkinä käytiin Yumi-sanin (Koben 
opiskelijasihteerin, nainen, nimi muutettu) ja minun välillä leirikeskuksen tatamilattialla.  

minä: Ennen vanhaan aina luulin, että te japanilaiset olette tahto-ihmisiä. Jotenkin teistä saa sen käsityksen 
länsimailta katsottuna.  
Yumi-san: Miten niin? Meitä suurempia tunneihmisiä tuskin on koko maailmassa.  



minä: Niin mutta kun te pystytte tekemään harakirin ja ryhtymään kamikaze-lentäjiksi!  
Yumi-san: Mutta eihän tuo ole vaikeaa.  
minä (perin hämmästyneenä): Mikä sitten on vaikeaa, jos harakiri on helppo tehdä?  
Yumi-san: Olla ryhmän kanssa eri mieltä jostakin asiasta. Seisoa vakaumuksensa takana muita vastaan - se 
on japanilaiselle kuolemaakin kauheampaa.  

Yumi-sanin kautta olen oppinut kaikenlaista muutakin, ja oppinut näkemään suuren tietämättömyyteni 
Japania koskevissa asioissa. Kiersimme näet tammi-helmikuussa yli 20 Koben ja Osakan kirkkoa. 
Tarkoituksenamme oli näiden kohteliaisuuskäyntien avulla saada selville, onko ystäväpapeilla jotain 
huomauttamista täkäläisen Opiskelijalähetyksen (eli KGK:n) työn suhteen.  

Papit puhuivat pitkään ja kauniisti. Jos minulta olisi kysytty, niin olisin luullut, ettei kellään ollut mitään 
hampaankolossa meitä vastaan. Mutta päästyämme ulos pappilan ovesta Yumi-san aina “tulkitsi” 
kulloisenkin papin puheet minulle. Yksi oli ollut tyytymätön siihen, että KGK vie opiskelijoilta liikaa aikaa. 
Toisen mielestä KGK:n ei pitäisi ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Kolmannen mukaan 
opiskelijalähetyksessä siteerataan vain Calvinia ja Lutheria eikä saarnata “puhdasta sanaa“. Useat 
suhtautuivat tunnustustenvälisyyteen epäluuloisesti, koska joskus sattuu, että opiskelija vaihtaa 
kirkkokuntaa kesken opiskeluvuosiensa. 

Kaikki kritiikki tuli niin ympäripyöreästi, etten minä raukka sitä arvosteluksi tajunnutkaan. Jouduin 
esittämään itselleni kysymyksen: minkä verran minä loppujen lopuksi ymmärrän siitä, mitä minulle 
tahdotaan sanoa? Puhetyylin erilaisuudesta johtuvat varmaankin monet väärinkäsitykset japanilaisten 
työntekijöiden ja lähettien välillä. 

Kirkkovierailujen kautta jouduin esittämään itselleni toisenkin kysymyksen: Kuinka pitkälle saan opettaa 
opiskelijoita oman vakaumukseni, so. luterilaisen tunnustuksen, mukaan? En voi julistaa muuta kuin mihin 
itse uskon. En voi opettaa uskonvanhurskaudesta, pyhityksestä ja armonvälineistä sillä tavalla kuin 
useimmat ystäväpapeistamme opettavat. Tosin en siteeraa täällä Lutheria vaan Raamattua, mutta silti... 
Kummanko te valitsisitte, kirjeeni lukijat: senkö että julistaa vakaumuksensa mukaan, vaikka sitten papit 
suuttuvat eivätkä lähetä enää opiskelijoitaan KGK:hin? Vai sen, että puhuu vain ja ainoastaan asioista, joista 
ehdottomasti koko kristikunta on yhtä mieltä – sillä seurauksella, että tuskin kukaan niitä puheita 
kuunnellessaan saa rauhaa tunnolleen. 

Seuraava asia, mikä tekee Japaniin sopeutumiseni vaikeaksi, on tämä onneton naamatauluni, jota ihmiset 
lukevat kuin avointa kirjaa. En voi salata ilojani enkä surujani sen enempää kuin kiukkua tai kiintymystäkään. 
Tästä. taas seuraa, että “pomoni” Katayama tajuaa aina sen, kun ärsyynnyn häneen. Jospa voisinkin olla 
ärsyyntymättä, mutta kun en voi, niin en voi. Joskus minua kiukuttavat miehen omavaltaiset otteet, joskus 
saarnan sisältö, joskus alaisten kohtelu ja milloin mikäkin. Jos en sitten saa puhua suutani puhtaaksi, niin 
jatkan kiukuttelua loputtomiin sydämessäni. Vika on tietysti minussa enemmän kuin Katayamassa, mutta 
ongelman ydin piileekin siinä, etten pysty salaamaan tunteitani. Hymy ei onnistu tuollaisessa tilanteessa. 
Jos taas olen hiljaa, niin kaikki tajuavat minun kiehuvan kiukusta. 

Mitä siis pitäisi tehdä? Tähän mennessä on tehty niin, että jompikumpi meistä ilmoittaa toiselle haluavansa 
keskustella. Tämä tarkoittaa, että minä saan tilaisuuden selittää juurta jaksaen, mikä mieltäni painaa. 
Koetan tehdä sen niin lempeästi kuin osaan, sanomalla ensiksi yhdeksän hyvää ja kahdeksan kaunista, 
mutta kritiikki on silti kritiikkiä ja karvas pala nieltäväksi. Ihailen suuresti Katayamaa siitä, miten hän ottaa 
vastaan arvosteluni. Kiittää ja koettaa parantaa tapansa. Tämä saa taas meikäläisen sydämen sulamaan niin 



perusteellisesti, että yleensä eroamme aina ylimpinä ystävinä tuollaisten “yhteenottojen” jälkeen. Minulla 
on harvoin ollut tilaisuutta kokea välien paranevan ”riitelemällä”, mutta nyt tuntuu kuin niin tapahtuisi. 

Katayama ei suinkaan ole mikään pehmo - kaukana siitä - ja sitä suurempana ihmeenä pidänkin hänen 
asennettaan meikäläisen kritiikkiä kohtaan. Mutta hänen on omasta puolestaan vaikea sanoa suoraan 
minun vikojani, vaikka miten pyytäisin, niin japanilainen hän pohjimmiltaan on. Viimeksi olimme puhuneet 
kolme tuntia, ennen kuin mies rohkeni sanoa kaksi asiaa, joilla olin loukannut häntä vuosi sitten. VUOSI 
SITTEN! Anna minun kaikki kestää! Itse näytän kiukkuni heti, ja jos en viikon sisällä saa sitä selvittää, niin 
halkean. Japanilaiset eivät näköjään sano mitään, vaan hautovat kärsimiään loukkauksia vuosikaudet. 

Japanin kielikin on osaltaan vaikuttamassa väärinkäsitysten syntymiseen. Emme me ulkomaalaiset ikinä opi 
esittämään asioita niin ympäripyöreästi, etteikö tyylimme tuntuisi täkäläisissä korvissa kovalta ja 
itsevarmalta. Kun kuuntelee, millaisia vääryyksiä japanilaiset papit kertovat lähettien tehneen heille 40 
vuotta sitten, niin masentuu. Takana kun on useimmissa tapauksissa ilmiselvästi kielitaidon puutteesta 
johtuva väärinkäsitys. 

 Sen lisäksi, etten tajua japanilaista ajattelu- enkä puhetapaa, olen alkanut muutenkin epäillä kelpoisuuttani 
opiskelijatyöhön. Meillä oli toissa viikolla Tokiossa sihteerikokous, jonne me kaikki 20 opiskelijatyöntekijää 
kokoonnuimme. Ensimmäisenä iltana jokaisen piti kertoa, miten oli edellisen sunnuntain viettänyt. Se oli 
erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen “kuulumiskierros”. Aamu- ja iltapäivän kuvaukset muistuttivat 
toisiaan: pyhäkoulua pidettiin aamulla, jumalanpalvelukseen osallistuttiin ja kaikenlaiset kokoukset 
jatkuivat sitten kirkolla illansuuhun asti. Tähän asti meidän kaikkien kertomukset muistuttivat toisiaan, 
mutta siinä sitten tiet erkanivat. Minä näet tulin kuudelta kirkolta kotiin ja katsoin telkkarista Casablancan 
viljavia vesiä vuodattaen. Sen sijaan joka ikinen muu opiskelijasihteeri viihdytti kotonaan opiskelijoita, 
kirjoitti kirjeitä tai kävi sielunhoidollisia keskusteluja puhelimessa pikkutunneille saakka.  

Minä en jaksa tuollaista. Minun täytyy saada olla yksin, että pystyisin olemaan ihmisten parissa. Minun on 
elettävä yksityiselämääni, on luettava kirjoja ja huviteltava, että jaksaisin tehdä työtä. On jopa pidettävä 
lomaa. Yhdelläkään työtovereistani ei ole yksityiselämää. Harvat pitävät viikkovapaansa eikä ainoakaan 
lähde kuukauden kesälomalle kuten minä lähden. Eivät edes ulkomaalaiset opiskelijasihteerit, joita on 
minun lisäkseni kaksi. Vasta pikkuhiljaa minulle on alkanut selvitä se masentava tosiasia, ettei 
lomakysymyksessä voi koskaan syntyä yhteisymmärrystä lähettien ja paikallisten välille. Omasta 
ryhmäajattelustaan käsin japanilaiset eivät voi käsittää tätä asiaa muuten kuin niin, että lähetti lähtee 
lomalle ja jättää omat työnsä muiden niskoille. Ainoakaan japanilainen ei voisi sitä tehdä. Sitä paitsi tällä 
kansalla ei ole vapaa-ajan perinnettä; siksi he luulevat, että lomanpito maksaa omaisuuden. Eivätkä 
japanilaiset tiedä sitäkään, mitä vapaa-aikana voisi tehdä.  

Tässä tilanteessa joutuu lähetti kovan valinnan eteen. Jos en lähde kesälomalle, en saa puhua omaa kieltäni 
enkä olla oma itseni edes sitä yhtä kuukautta vuodessa. Voimani loppuvat kuumuuteen, hermoni kuluvat 
langanohuiksi. Pahimmassa tapauksessa työkauteni saattaa keskeytyä ja lääkäri kieltää Japaniin paluun, 
kuten taas tänäkin vuonna kävi kahdelle norjalaistytölle. 

Jos taas lähden lomalle, niin työtoverini eivät ehkä ota minua enää vakavasti. “Se on vain sellainen 
kausityöläinen, joka tekee työtä silloin kun hänelle itselleen sopii. Ei siihen voi luottaa.” Näin on käynyt 
ainakin yhdelle tuttavaperheelleni (toisessa kirkossa). Heille ei enää annettu työmahdollisuuksia 
talvellakaan, vaan he joutuivat sananmukaisesti tyhjän panteiksi. 



Olen jutellut kesälomasta - sydän syrjällään - kolmen läheisimmän työtoverini kanssa. Kaikki kolme 
tahtoisivat ymmärtää kantani, koska välittävät minusta, mutta ei se taida kuitenkaan loppuun asti 
onnistua. ”Mitenkäs sen Osakan kesäleirin käy, jos sinä taas lähdet?” kysyi Yumi-san. En tiedä, miten sille 
käy, en totisesti. 

Katayamalle selitin pitkään ja perusteellisesti, miltä tuntuu elää vieraassa kulttuurissa vieraalla kielellä, ja 
minkälainen henkireikä on kesäloma siinä tilanteessa. ”Tiedäthän sen itsekin, kun olet ollut kolme 
kuukautta ulkomailla. Eikö tuntunut mukavalta päästä puhumaan japania välillä? Ymmärrätkö sinä minua 
yhtään?” tivasin. ”Kyllä minä päälläni ymmärrän...” vastasi työtoveri. Osasin lukea lauseen loppuun, vaikka 
sitä ei ääneen sanottukaan: ”…mutta sydämelläni en ymmärrä!”  

Tilanne on sellainen, etten voi missään tapauksessa viettää kesälomaani täällä Japanissa. En mitenkään 
ilkeäisi tehdä sitä temppua, että vuokraisin vain mökin meren rannalta (kuten muut lähetit tekevät) ja 
jättäisin työtoverit Osakan helteeseen. Jos poistun maan rajojen ulkopuolelle, niin ainakin he ymmärtävät, 
etten voi ”piipahtaa” välillä Osakaan leirejä pitämään. Ja niitähän kyllä riittäisi. Hyvät ystävät, mitä te 
tekisitte minun tilanteessani?  

Toinen asia, johon en mitenkään tahdo sopeutua KGK:ssa, on itse työn kuva. Muut opiskelijasihteerit 
valvovat opiskelijoiden kanssa pikkutunneille, koska täkäläisen ajattelutavan mukaan ei voi koskaan mennä 
suoraan asiaan eli sanoa mikä mieltä painaa. Siksi työntekijän rooli tässä yhdistyksessä näyttää olevan 
sellainen, että 95% ajasta ”ollaan vain” opiskelijoiden kanssa. Minulle tämä tyyli ei sovellu laisinkaan, sillä 
aika on minulle liian kallista tuhlattavaksi.  

Minä luotan julistettuun sanaan. Uskon, että jos Jeesusta julistetaan, niin hän itse on sanassa läsnä ja 
“käsittelee” kuulijoita suoraan, ilman että meidän tarvitsee keskustella heidän kanssaan joka asiasta ja 
antaa yksityiskohtaisia neuvoja, kuten japanilainen käytäntö vaatisi. Siksipä minä useimmiten sanon 
sanottavani ja lähden. Mutta riittääkö se, kelpaanko tällaisenani KGK:n työntekijäksi? Miten japanilaiseksi 
minun pitäisi muuttua ja pystynkö muuttumaan? Kas siinäpä kysymyksiä, joita nykyisin pohdin. 

Koettaessani selvitä siipi maata viistäen kahden leirin läpi, sain sentään pari kertaa kokea Jumalalta tullutta 
lohdutusta. Ensimmäinen tapahtui sihteerikokouksessa vierailleen filippiiniläisen opiskelijasihteerin suun 
kautta. ”Työtä on tehtävä Jumalan voimassa, hän aloitti raamattutuntinsa eräänä aamuna.” (Mitähän sieltä 
taas tulee, ehdin mietiä epäluuloisena.) ”Paavalikin teki työtänsä Jumalan voimassa. Miltä hänen työnsä siis 
näytti? Ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa, 
kirjoitti apostoli korinttolaisille. Mitä, suuri lähetyssaarnaaja Paavaliko teki muka työtään polvet vapisten? 
Missä Jumalan voima sitten tuli näkyviin? Siinä, että hän teki työtä, vaikka pelkäsi. Siinä sanomassa, jota 
hän julisti. Siksi Paavali veti tämän johtopäätöksen: Jumalan armossa on minulle kyllin. Sen tähden minä 
kerskaan heikkoudestani…” Näin puhui siis filippiiniläinen vieraamme ja minä tunsin kuin Jumala itse olisi 
saarnannut minulle tuon miehen suulla.  

Toinen rohkaisu tuli opiskelijakokouksen viimeisenä aamuna. Kokonaisen viikon olimme osallistuneet 
kansalliseen konferenssiin, joka pidetään vain joka kolmas vuosi ja jonne kokoontuu aina satoja opiskelijoita 
koko maasta. Viimeisellä aamiaisella kysyi muuan pöydässäni istuva tyttö, muistanko hänet. Vastasin 
muistavani kasvot, mutta en nimeä enkä sitä, missä olemme tavanneet. ”Juttelimme viime kesän kesäleirillä 
leirikeskuksen aulassa viisitoista minuuttia”, sanoi tyttö. ”Siihen aikaan en käynyt vielä kirkossa, joskus vain 
osallistuin yliopiston raamattupiiriin. Valitin silloin sinulle, shuji (=opisk. siht), etten voi uskoa. Kun sinä 



selitit minulle asian, niin silloin se minulle valkeni. Siitä lähtien olen uskonut Jeesukseen. Nyt minut on jo 
kastettukin.” 

Muistin itsekin tapauksen, vaikka hyvin hämärästi. Muistin kesän kuumuuden ja ikäväni takaisin Kanadaan, 
josta olin vasta palannut. Muistin sen tunteen, että Yumi-san osaa tehdä tätä työtä, minä en. Ja kuitenkin 
Jeesus itse puhui suuni kautta tuolle kobelaiselle tytölle, jonka nimen olen taas unohtanut. Puhui niin, että 
usko syntyi hänen sydämeensä. Siinä aamiaispöydässä minun kurkkuani kuristi liikutus. Tuntui kuin Jeesus 
itse olisi rohkaissut minua jatkamaan tällä paikalla, jatkamaan vaikka sitten siipi maassa. Jatkamaan siitä 
huolimatta, että japanin kieli on vaikeaa ja japanilaisten ajattelutapaa on mahdotonta ymmärtää. 
Jatkamaan monenlaisista yhteenotoista ja väärinkäsityksistä huolimatta.  

Evankeliumia voi julistaa vaikka verbimuodot menisivätkin sekaisin. Se saattaa mennä perille, vaikka moni 
muu asia jäisi ymmärtämättä. Jumalan sana kun ei ole japanilaisen eikä suomalaisen ajattelutavan mukaista, 
eikä sitä voi selittää kukaan muu kuin Pyhä Henki. Niin, siipi on maassa, mutta helpottaa, kun saa edes teille 
sen kertoa. Suomessa käytävään raamattukeskusteluun otan täten kantaa seuraavan virrenvärssyn 
muodossa. Suo etten koskaan sanaas Herra kiellä. / Se yksin turvaa tuopi tuskaa tiellä. / Se ompi ainut lohtu 
vaivahan. / Sen valo johtaa tielle taivahan.  

terveisin Mailis 


