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Joulupuhetta pitämässä 

Kurisumasu omedetoo — eli Hyvää Joulua! 

Ensi vuonna tulee 10 vuotta täyteen siitä, kun aloin kirjoittaa näitä kiertokirjeitä. Milloinkaan en vielä ole 
kuvannut joulua joulun alla, vaan aina tammikuussa. Viime vuonna päätin säästää joulusta kertomisen 
seuraavan marraskuun kirjeeseen. Nyt saatte siis kuulla, millainen oli Osakan opiskelijasihteerin joulu 1984. 
Oli muuten ensimmäinen kerta, kun vietin jouluaaton ypöyksin. 

TYÖNTEKIJÄKOKOUS 5.12.-84 

Työntekijäkokous. Sovittiin seuraavan kokoontumisen ajankohtaa. ” Kahdeskymmenes joulukuuta”, minä 
ehdotin toivoen, että 21. jäisi vapaaksi ja pääsisin suomalaisen koulun kuusijuhlaan. Ei käy, vastasivat 
muut. ”Kahdeskymmenes neljäs”, ehdotti Yumi-san, Koben opiskelijasihteeri. Järkytyin kerrassaan. 
Jouluaattona! 

”Olen ajatellut pitää vapaapäiväni silloin”, sanoin vähän häpeissäni. (Kukaan muu ei vieläkään lepää yhtä 
kokonaista päivää viikossa.) ”Kahdeskymmenes viides”, ehdotti Katayama-san. Luulin, että hän laskee 
leikkiä. Sitten vilkaisin kaikkien kasvoja ja näin, että he olivat vakavissaan. En voinut enää sanoa, että on 
vapaapäivä, koska niitä on vain kerran viikossa.  

”Onko sinulla jotain menoa 25. päivä?” kysyi Katayama, kun olin vaiti. ”Mutta sehän on JOULUPÄIVÄ!” 
henkäisin epätoivoissani. ”Ai niin”, sanoi työtoveri, luki ilmeeni, kohautti olkapäitään ja käänsi allakan 
lehteä. 28., ehdotti joku. ”Ei käy, se on liian lähellä uutta vuotta. Pitää tehdä suursiivous vaimon kanssa”, 
vastasi Katayama. Niin, Jeesuksen syntymäpäivää varten ei tässä maassa suursiivousta tehdä, eivätpä joulua 
pyhitä edes kristitytkään. Juhlat juhlitaan edellisenä sunnuntaina. Lopulta päädyttiin 21:een päivään. 
Hyvästi haaveet Jasukon joulujuhlasta. Mutta joulupäivä on sentään pelastettu! 

OSAKAN OPISKELIJALÄHETYKSEN JOULUJUHLA 9.12. 



Osakan opiskelijalähetyksen joulujuhla Tamagawan kirkossa. Sisälle astuttuani tajusin, että minun olisi 
pitänyt tuoda mukanani edes muutamia koristeita. Kirkossa ei ollut mitään, mikä olisi muistuttanut joulusta. 
Leikkien ja laulujen jälkeen muuan baptistipappi piti erittäin hyvän puheen. Laki oli niin terävää, että osui 
jopa paatuneen lähetyssaarnaajan sydämeen. Evankeliumiin ei lisätty yhtään ehtoa. Sydämeni riemuitsi 
oikein jouluriemua. 

Seuraavaksi meille annettiin 40 minuuttia aikaa keskustella pöytäkunnittain puheen sisällöstä. En voinut 
olla ihailematta KGK:n (=opiskelijalähetyksen) rohkeita otteita. Voisiko näin läpinäkyvä “käännyttäminen” 
käydä päinsä Suomessa? Minun pöydässäni istui muutaman kristityn lisäksi kaksi aivan ensikertalaista 
opiskelijapoikaa Kansain yliopistosta. Ikinä ennen he eivät olleet osallistuneet kristilliseen tilaisuuteen.  

”Kyllähän siinä oli paljon perää, mitä tuo pappi äsken sanoi”, totesi toinen ensikertalaisista. ”Itse en 
kuitenkaan esittäisi ihan noin mustavalkoista kuvaa hyvästä ja pahasta. Pahalla on oma tärkeä tehtävänsä 
yhteiskunnassa ja ihmissuvun kehityksessä.” En ollut ihan varma, olinko ymmärtänyt nuoren miehen sanat 
oikein. Kuuntelin ensin, miten muut opiskelijat tähän väitteeseen vastasivat. Sitten huomautin: ”Ajattelepa, 
jos paha kohdistuisi sinuun itseesi: sinulta varastettaisiin jotain tai sinua vahingoitettaisiin. Ajattelisitko 
silloin, että asiassa on hyväkin puolensa?” ”Tarkoitin yhteiskunnallisesti, en yksilön tasolla”, vastasi 
opiskelijapoika.  

Miten paha voi olla kohdistumatta yksilöönkin, protestoin mielessäni, mutta päätin olla hiljaa. ”No, 
tuntuuko se nyt sitten niin ihanalta olla kristitty?” kysäisi toinen pöytämme ei-kristitityistä, oikein 
reippaantuntuinen nuori mies. Tsudaki-kun alkoi selittää vuolaasti, miten hyvältä se tuntuu ja miten monet 
asiat muuttuvat, ja, ja… ”Jos minä yrittäisin tuota, niin se olisi samaa kuin että maalaisin itseni valkoisella 
värillä. Se ei pitkään pinnassa pysyisi,” vastasi äskeinen kysyjä.  ”Et sinä ymmärrä!” huudahtivat kristityt 
opiskelijat kuorossa.  

”Ei, ei, kyllä tämä nuori mies ymmärtää varsin paljon ja on sitä paitsi rehellinen”, asetuin puolustamaan 
poikaa. ”Mutta katsos kun kristinusko ei olekaan sitä, että muutetaan itseään toisenlaiseksi. Se on sitä, että 
juuri tällaisina kuin olemme, saamme uskoa Jeesukseen. Siihen että, että hän antaa pahuutemme 
anteeksi.” Selitin asian vähän perusteellisemmin ja lopetin: ”Arvoasetelma muuttuu ja ajattelutapa ja 
syntikäsitys. Mutta on meissä paljon sellaistakin, mikä ei muutu.”  

”Te vetoatte aina vain Raamattuun ja Jeesukseen, mutta minä puolestani olen päättänyt selvitä elämässä 
omin voimineni. Jos ne eivät riitä, niin palataan sitten asiaan”, totesi poika. Tämä rohkea väite on 
perijapanilaisen ajattelutavan mukainen. Ylpeillään sillä, ettei tarvita muita eikä muiden apua. Ei olla 
kenellekään vaivana. Pöytäkunta hiljeni. Mitäpä tuohon osaisi sanoa? ”Kun omat voimat loppuvat, muista 
sitten, että Jeesus on olemassa”, kehotin kuitenkin vaisusti.  

Keskustelimme vielä siitäkin, mistä tietää, että kristinusko on totta. Siitä, että Jeesus nousi kuolleista, me 
kristityt selitimme. Jokaisen piti lopuksi täyttää kyselykaavake. Ennen poislähtöäni vilkaisin, mitä meidän 
pöytäkuntamme pojat olivat kirjoittaneet. Tuskin uskoin silmiäni nähdessäni, mitä luki toisessa 
paperissa: ”Hyvä keskustelu, eikä kukaan yrittänyt meitä käännyttää!”  

Jäljestäpäin ajatellen Osakan tilaisuus oli juuri sellainen kuin oikean joulujuhlan pitäisi ollakin; sisältöä 
enemmän kuin tunnelmaa. Ja pöydän alla monetkin suloiset jalat, joiden omistajat saivat olla hyvää 
sanomaa kuuluttamassa.  

OPISKELIJASIHTEEREIDEN JOULUJUHLA 14.12. 



Tähän mennessä olen osallistunut kolmen raamattupiirin joulujuhlaan kolmessa eri yliopistossa. Jokaisessa 
on ollut mukana paljon ei-kristittyjä. Voi, jospa edes joku heistä jäisi toimintaan mukaan! Eilen pidimme 
opiskelijasihteerien oman pikkujoulun Kiotossa. Kerroimme vuoronperään, mitä kuluneena vuonna (1984) 
olemme kokeneet ja oppineet.  

”Tuntuu kuin suhteeni Jeesukseen olisi muuttunut. Olenkin joskus ihmetellyt, mihin häntä tarvitsen”, sanoi 
Koben opiskelijasihteeri Yumi-san (nainen, 30 v.) ”Minä olen: miettinyt saarnojeni sisältöä viime aikoina, 
tunnusti Katayama-san” (Osakan opiskelijapappi, meidän muiden esimies, järjestömme tuleva pääsihteeri, 
ikä 37 v.) ”Ajattelin aina ennen, että saarnaajan on itsensä toteutettava se, mistä hän muille puhuu. Mutta 
loppujen lopuksi on niin paljon sellaista, mihin julistaja ei pysty. Nyt olen ruvennut julistamaan Kristusta, 
aivan riippumatta siitä, millainen olen.”  

Minähän kuulen Katayaman saarnan joka pyhä Itamin kirkossa, joten olin kyllä itsekin huomannut 
muutoksen ja ollut siitä hyvin onnellinen. Kioton opiskelijasihteeri Takada-san istui sohvan nurkassa 
kihlattunsa kansaa. On sanomattakin selvää, mitkä olivat hänen mieleenpainuvimmat muistonsa vuoden 
varrelta.  

Meikäläinen sai taas työtoverit nauramaan, vaikkei se ollut lainkaan tarkoitukseni. Sanoin, että olen 
kiertänyt kolme maanosaa ja kestänyt kaksi kriisiä ja tajunnut oikeastaan ensimmäistä kertaa elämässäni, 
miten onnellinen olen yksinkin. Mutta minusta on hyvää vauhtia tulossa kauhean omapäinen vanhapiika, 
jota työtoverien pitäisi vähän kouluttaa. ”Kyllähän sinä olet varsin vaikea koulutettava”, huokasi Katayama-
parka sydämensä pohjasta. Mikä todistaa väitteeni paikkansapitävyyden: minua ei uskalleta kritisoida.  

VIERAILU TOTTORIN YLIOPISTOON 19.12.  

Koko eilisen päivän matkustin bussilla pitämään puhetta Tottorin yliopiston raamattupiirin joulujuhlaan 
sikäläisen norjalaislähetin pyynnöstä. Tänään piti kulkea sama matka toisinpäin. Reissu maksoi melkein 200 
suomenmarkkaa ja vei kaksi työpäivää. Kannattiko? En tiedä. Meitä oli koolla yhdeksän henkeä. Puhuin 
arvon ylioppilaille yksinkertaisesti kuin pyhäkoululaisille, kuvien kanssa. Niin minä aina teen.  

Paluumatkasta muodostui minun oma yksityinen joulujuhlani, josta olen Jumalalle sydämestäni kiitollinen. 
Vuoristossa satoi LUNTA, ja minä kuuntelin korvakuulokkeilla Händelin Messias-oratoriota pienestä 
kasettinauhuristani. Tie kiemurteli siksakkia ylös rinteitä, sitten tunnelin läpi ja taas alas. Viisitoistasenttinen 
lumikerros peitti vuoriston käkkärämännyt ja suorarunkoiset setrit, tien vierellä polveilevan puron kivet, 
lehtensä pudottaneiden puiden oksat. Taivaskin oli täynnänsä valkoisia lumihöytyviä. Tiesin, että tämä olisi 
ainoa lumi, josta tänä jouluna saisin nauttia.  

Korvissa soi stereona Händelin iki-ihana Messias: Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani ja julistakaa 
sille, että sen vaivan aika on päättynyt, että sen velka on sovitettu. Ja: Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, 
näkee suuren valkeuden;  jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Paluumatka 
Tottorista oli koko joulunaikani kohokohta.  

ITAMIN SEURAKUNNAN JOULUJUHLA 23.12.  

Sunnuntai ja Itamin seurakunnan joulu. Jumalanpalveluksessa kastettiin H-zaki-san, joka kertoi, miten hän 
pääsi moonilaisuudesta irti kuin ihmeen kaupalla tajutessaan, että kristinusko on totta. Varsinainen 
joulujuhla alkoi klo 18.30. Kirkko oli kauniisti koristeltu. Ohjelmaa riitti vaikka minkälaista; kuorojakin oli 



saatu kokoon peräti kaksi kappaletta parinkymmenen hengen seurakunnasta. Parasta oli kuitenkin nuorten 
näytelmä maalarista, joka tuli uskoon Kristuksen kuvaa maalatessaan.  

Ihailin taas japanilaisia; he osaavat kyllä pistää juhlat pystyyn. Elin muutenkin koko sydämestäni mukana 
joulujuhlassa. Tänä vuonna ei mieleen muistunut edes Iisalmen vanha kirkko ja hautausmaan kynttilöiden 
tähtimetsä. Tämä on minun paikkani, tämä pieni seurakunta ja Osakan opiskelijatyö. Mieleni täytti syvä 
kiitollisuus siitä, että saan olla Japanin lähetti.  

JOULUAATTO 24.12. 

Jouluaatto. Ensimmäistä kertaa elämässäni olen päättänyt viettää aaton yksin, kutsumatta vieraita tai 
menemättä vierailulle toisten lähettien luo. Noudatin hernejärveläisiä traditioita välittämättä vähääkään 
ikkunan takana pauhaavasta arkipäivästä. Kuuntelin joululauluja ja Bachin jouluoratoriota nauhalta. 
Koristelin pienen kuuseni. Keitin riisipuuroa. Kuuntelin joulurauhan Turun raatihuoneelta kello kaksitoista (7 
tuntia aikaisemmin kuin se Suomessa julistettiin) auringon paistaessa korkealta taivalta Amagasakin ylle. 

Suomesta tuli pari kallisarvoista puhelua. Kaikki joulukorttini olin ripustanut keittiön seinälle muistuttamaan 
siitä, että minulla on ystäviä, jotka eivät ole minua unohtaneet. Lahjojakin oli kuusen alla iso laatikollinen. 
Pimeän laskeutuessa kuuntelin vielä nauhalta Armas Maasalon jouluvesperin.  

Kun olin syönyt jouluaterian ja avannut lahjat, tulivat seurakuntanuoret laulamaan oveni taakse. Kutsuin 
heidät sisälle ja tarjosin hedelmäkakkua. Nuoret eivät olleet koskaan nähneet jouluksi koristeltua kotia, 
eivät myöskään eläviä kynttilöitä kuusessa. Heidän mielestään kaikki oli erinomaisen kaunista ja juhlallista. 
Läksin nuorison mukana joululaulukierrokselle ja palasin kotiin vasta puolen yön puhteilla. Joten en minä 
loppujen lopuksi aattoa yksin viettänytkään.  

JOULUPÄIVÄ 25.12 

Joulupäivä. Kello soi kuudelta kylmään ja pimeään aamuun. Sytytin kamiinan, sytytin kuusen, panin 
jumalanpalvelusnauhan soimaan ja painuin leukaa myöten takaisin haahkanuntuvapeitteen alle. Herran 
siunaukseen mennessä oli aamu jo vaalennut mattalasi-ikkunoitteni takana. Liikenne pauhasi rauhattomalla 
kadullani. Ihmiset menivät töihin. 

Olen äänittänyt joulujumalanpalveluksen joskus 70-luvun puolella ja kuunnellut sen ties montako kertaa, 
joten saarna ei sisällä enää mitään uusia ajatuksia. Pätkä Roseniusta sai sen sijaan kyyneleet nousemaan 
silmiini. Miksikö? Siksi että omatuntoni syyttää minua kevytmielisyydestä, synnillä leikittelemisestä ja ties 
vaikka mistä.  

Sinä sanot: ”Syntini ovat ylen suuret eivätkä mitenkään puolustettavissa. Tiesin Jumalan 
tahdon mutta yhtä kaikki menettelin juuri päinvastoin.” Poloinen sielu. Et ole vapaa. Sinut on 
myyty synnin alaisuuteen. Adam oli vapaa, mutta hänkin teki syntiä. Hänkin tiesi Jumalan 
tahdon, mutta rikkoi sitä vastaan. Siitä huolimatta rakastava Isämme etsii kadonnutta lastaan.  

Sinä sanot: ”En tunne aitoa katumusta syntieni tähden.” Adam ja Eeva puolustelivat syntiään. 
He eivät lainkaan anoneet anteeksiantamusta. Kuitenkin Jumala tuli heidän luokseen ja 
tarjosi armoa, sittenkin vaikka koko syntiinlankeemuksen myrkky kuohui heidän 
sisimmässään.  (Roseniusta lyhennellen).   



Tähän saarnaan päätän kertomukseni viime vuoden joulusta. Samalla toivotan teille siunattua Vapahtajan 
syntymäjuhlaa 1985! 

Syksy on ollut täynnä aurinkoisia päiviä, työtä, työn iloa, ystävyyttä, Jeesukselta tullutta armoa ja totuutta. 
Kiitos teille taustatuestanne, jota ilman tämä kaikki olisi mahdotonta.  

Ensi vuonna lähtee Katayama-san Tokioon, ja Osakan opiskelijatyö kaatuu suuremmalta osalta minunkin 
niskaani. Tämä ajatus tahtoo joskus iltayöstä karkottaa unen silmistäni; Osakassa on sentään puolisensataa 
yliopistoa ja collegea. Lisäksi ovat hallitus, komiteat, leirit, työn suunnittelu, talous. Huh — en uskalla 
ajatella vielä tuota kaikkea. Mutta ajatelkaa te joskus, ystäväni.  

Pyytää     Mailis 


