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Joulupostia tuli enemmän kuin koskaan ennen. Joka ainoa kortti, kasetti ja paketti tuottivat minulle iloa. 
Kiitos, kiitos ja vielä kerran kiitos! Armoa se kaikki oli eikä ansiota; enhän ole koskaan tehnyt mitään 
ansaitakseni osakseni tullutta ystävällisyyttä. Indonesian matkasta ei tullut mitään, mutta olin vain 
tyytyväinen saadessani sen sijaan maata muutaman päivän ja toipua joulunaluksen hullunmyllystä. 
Vanhuus ei nähkääs tule yksin. 

Tässä kirjeessä aion kertoa vähän lähetyssaarnaajan ihmissuhteista. Lähetti on siinä suhteessa 
erityisasemassa, että hän joutuu vaihtamaan paikkaa muutaman vuoden väliajoin ja aloittamaan kaiken 
alusta. Ihmissuhdeverkosto ulottuu yli kahden maanosan, kahden kulttuurin, ja vähintään kahden kielen. 
Elämän ilot ja surut, onnellinen yhteys ja kipeä yksinäisyys koetaan tässä verkostossa rimpuillessa. Siinä 
myös opitaan näkemään omat synnit, ja toistenkin. Opitaan kiittämään siitä, että joku ihminen vuosien 
saatossa jaksaa jatkuvasti minua sietää ja jopa minusta välittää. 

JAPANIN OPISKELIJALÄHETYS, KGK  
Olen tehnyt tänään elämäni kielivirheen. Pidimme Osakan opiskelijalähetyksen hallituksen kokousta, ja 
nuoret innostuivat jostakin syystä kertomaan vaikeuksistaan. ”Minusta tuntuu kuin minuun ei luotettaisi”, 
huokasi Satoboo-san. (Nuorista puhuttaessa san=tyttö, kun=poika.) ”Minä jännitän aina”, totesi Miyakoshi-
san. ”Luulin ensin, etten voisi suostua hallituksen jäseneksi ollenkaan, koska en ole tehnyt perusteellista 
parannusta synneistäni”, jatkoi vakava Suzuki-kun. Sydäntäni riipaisi. Poika parka, turvautuukohan 
vieläkään syntien anteeksiantamukseen parannuksen sijasta?   

”Minä en osaa jutella luonnollisesti toisten kanssa. Jään aina seisoskelemaan yksin opiskelijaillan 
päätteeksi”, valitti Ochi-kun, puheenjohtaja. Silloin minä tein sen kauhean kielivirheeni. Tarkoitukseni oli 
lohduttaa poikaa, mutta sekoitin myöntävän ja kieltävän muodon niin yksinkertaisessa lauseessa, että sen 
olisi osannut sanoa oikein kuukauden maassa ollut kielikoululainenkin. Kaiken kukkuraksi en itse 
huomannut töppäystäni. 

Luulin sanovani: ”Ochi-kun, heti nähdessäni sinut ensimmäistä kertaa tiesin, että tässä on ihminen, johon 
varmasti voi luottaa.” Sen sijaan ilmoitinkin olleeni sitä mieltä, ettei poikaan ehdottomasti voi luottaa. 
Kaikki tuijottivat minua kauhistuksen vallassa. Lopulta Satoboo-san puuskahti: ”Shuji (=opisk.siht.), et voi 



tarkoittaa mitä sanoit! Eikö se ollutkin vain ensivaikutelma?!? Jatka nyt jotain!” ”Ei suinkaan”, väitin vastaan 
kivenkovana. ”Olen samaa mieltä vielä tänäkin päivänä.” Kaikki alkoivat nauraa, kuten japanilaiset tekevät 
hämmentyessään. Minä en tajunnut ollenkaan mikä heitä huvitti. Yhtäkkiä äsken sanomani lause alkoi soida 
päässäni kuin herätyskello: Zettai ni shinrai no dekinai hito...  

No erehdys selvisi sitten, mutta minä olin nolo ja onneton ajatellessani, miltä Ochi-parasta mahtoi tuntua 
opiskelijasihteerin heittäessä hänen silmilleen moisen kauhean syytöksen. En voi muuta kuin yhtyä Vanhan 
testamentin psalminkirjoittajaan, joka rukoili: “Herra, pane minun suulleni vartija, vartioitse minun huulteni 
ovea.” Kuka tietää, miten usein tällaiset virheet jäävät kokonaan oikaisematta. 

OPISKELIJOIDEN RAAMATTUPIIRI 
Saavuin Osakan kaupungin yliopiston raamattupiiriin puoli tuntia liian aikaisin. Kohta ovesta tulla tupsahti 
Yooko-chan (chan etunimen perässä hyvin tuttavallisesti puhuteltaessa), heitti laukkunsa pöydälle ja 
huokasi hartaasti: ”Voi, kun viime viikon koulutuskurssi oli hyvä! Ja sinun puheesi, shuji, oli erikoisen hyvä.”  
Minä tietysti säteilin iloa ja tyytyväisyyttä. Olin tytön kanssa yhtä mieltä, vaikka itse sanonkin.  

”Tahtoisin kysyä sinulta yhtä asiaa, shuji”, jatkoi Yooko-chan, joka on kristityn kodin lapsi ja taloustieteen 
professorin tytär. Isä ja äiti ovat olleet Japanin opiskelijatyössä mukana aina KGK:n perustamisesta (1947) 
asti. Vieläkin he ovat “neuvonantajia” Osakan opiskelijatyössä. ”Minusta on koko pienen ikäni tuntunut, 
että minun pitäisi evankelioida ystäviäni enemmän. Koko yläaste ja lukio menivät sitä asiaa murehtiessa. 
Kristittyjen kanssa olen voinut olla ystävä, mutta muiden seurassa en ole osannut olla luonnollinen. Olen 
aina vain vaaninut tilaisuutta todistamiseen.” 

Minä kuuntelin päätäni nyökytellen. Muistui mieleeni oma lukioaika. ”Nyt olen kuitenkin täällä KGK:ssa 
tajunnut, että kelpaan tällaisenani Jeesukselle. Se taas on muuttanut asennettani niin, että nyt haluaisinkin 
koko sydämestäni kertoa Jeesuksesta opiskelijatovereilleni. Se ei tunnu enää ollenkaan pakolta.” 

Yooko-chania katsellessani ja kuunnellessani koin taas yhden niitä onnellisia hetkiä, jolloin saa aavistella 
pienen sinapinsiemenen olevan kasvamassa suureksi puuksi. Tyttö jatkoi: ”En kuitenkaan tiedä, miten 
pitäisi menetellä. Tänäänkin puhuin uskonasioista kuppilassa yhdelle kurssikaverilleni, mutta tilanne ei ollut 
yhtään luonnollinen. Mitä minun oikein pitäisi tehdä?”  

Hetken mietittyäni vastasin näin: ”Ensinnäkin voit rukoilla opiskelijatoveriesi puolesta. Toiseksi: älä hätäile. 
Valmistumiseesi on vielä aikaa yli kolme vuotta. Jos ystäväsi eivät tule tänä vuonna joulukokoukseen, niin 
ensi vuonna saattavat vaikka tullakin. Kolmanneksi: kiinnitä huomiota niihin, jotka näyttävät yksinäisiltä ja 
onnettomilta. Sellaiset ihmiset usein etsivät perustusta elämäänsä. Niin, Yooko-chan, Jumala itse on 
antanut sinulle halun kertoa toisille Jeesuksesta. Hän kyllä pitää huolen siitä, että ennemmin tai 
myöhemmin sinulle avautuu mahdollisuus sen tekemiseen.  

(Loppukaneettina mainittakoon, että raamattuiirin joulujuhlaan ilmestyi puolenkymmentä Yooko-chanin 
buddhalaista ystävätärtä.) 

TYÖTOVERIT (Nimet muutettu) 
Yumi-san (Koben opiskelijasihteeri, 30-vuotias neiti-ihminen)  
Työntekijöiden pikkujoulussa kerroimme vuoden tärkeitä tapahtumisia. Yumi-san ilmoitti päättäneensä 
mennä naimisiin. Minä olin kuin puulla päähän lyöty, en hetkeen uskonut korviani. En ollut ikinä kuullut 
Yumi-sanilla olevan minkään sortin miesystävää, ja nyt hän on noin vain yhtäkkiä naimisiin menossa.  



Hetken kuluttua kyökin puolella suhahdin työtoverille: ”Ymmärsinkö oikein: aiotko sinä mennä naimisiin? 
Kenen kumman kanssa? Vai onko tämä järjestetty avioliitto???” ”Ei ole. Monivuotinen tuttavuus tämä on. 
Kerron koko stoorin joskus myöhemmin”, vastasi ystävätär rauhallisesti.  

Olen iloinen Yumi-sanjn puolesta. Samalla on kuitenkin haikea ja vaikea mieli. Olin luullut, että me olemme 
ystävät. Olin aina ollut avoin Yumi-sanille, kertonut elämäni tärkeät tapaukset. Nyt huomasin, että 
avoimuus olikin ollut hyvin yksipuolista. En tiedä, olemmeko me yleensä ystävät ollenkaan?  

Katayama-san (Osakan opiskelijapastori, 37v ) 
Työntekijäkokous. Oli minun vuoroni pitää alkuhartaus ja toimia puheenjohtajana. Pomo (=Katayama) 
saapui paikalle varttitunnin myöhässä ja nukkui sananselityksen ajan vanhurskaan unta. Mies elää 
jatkuvassa unenpuutteessa, kuten useimmat japanilaiset, ja siksi hän nukahtaa yleensä heti istahdettuaan 
jollekin tuolille. Kestän sen, jos kollega nukkuu, kun minä puhun opiskelijoille. Mutta tämän sananselityksen 
olin valmistanut työtovereille! 

Pastori ei antanut minun johtaa puhetta ollenkaan, vaan tarttui joka asiaan. Mikään ei näyttänyt hänelle 
kelpaavan. Katayamassa on se vika, että hän on saanut hyppiä kukkona tunkiolla 15 vuotta täällä Länsi-
Japanin opiskelijatyössä. Siksi hänelle ei tavallisesti juolahda mieleenkään, että asiat voitaisiin tehdä toisin 
kuin hän itse haluaa. Eikä täkäläisen ajattelutavan mukaan ole sopivaa, että nuorempi työntekijä (etenkään 
nainen) vastustaa vanhempaansa (etenkään miestä). Katayama-sanilla on auktoriteettia, karismaa ja 
itseluottamusta. Hän on lahjakas pappi. Kunpa hän vain muistaisi ottaa muidenkin mielipiteet huomioon, 
kuunnella enemmän ja puhua vähemmän. 

Tässä nimenomaisessa työntekijäkokouksessa sisuni kuohahti pahemman kerran. Jos puheenjohtajuus 
kerran uskotaan jollekulle, niin hänen pitäisi antaa se rauhassa tehdä joka asiaan puuttumatta. Koetin olla 
näyttämättä kiukkuani ulospäin. Syömään mennessä Kataoka-san kysyi viattomasti: ”Oliko sinusta vaikea 
johtaa puhetta?” ”Oli”, vastasin lyhytsanaisesti. ”Minkä tähden?” mies ihmetteli.  

 
Se oli jo liikaa! Eikö tuo hölmö ymmärrä mistään mitään, kihisin mielessäni ja vastasin kylmästi: ”Puhutaan 
tästä asiasta joskus toiste. Nyt olen niin vihainen, etten pysty keskustelemaan asiallisesti.” Hiljaisuus 
laskeutui ruokapöydän ylle. Yumi-san yritti pelastaa sen mikä pelastettavissa oli juttelemalla niitä näitä 
säästä ja vuodentulosta.  

Minulle tuli tietysti heti paikalla paha mieli. Olisin ottanut sanani takaisin, jos olisin voinut. Tiesin 
haavoittaneeni työtoveria taas kerran.  Tätä on elämä, tällaisia ovat ihmissuhteet, ajattelin masentuneena. 
Sitä suuttuu, vaikka ei tahtoisi. Haavoittaa toista, vaikka ei tahtoisi. Ihmisenä oleminen on orjuudessa 
elämistä. En ole vapaa rakastamaan, antamaan anteeksi, kärsimään toisen heikkouksia. Olen oman 
suuttumukseni orja. Armahda minua Jeesus!  

Kymmeneltä illalla soi puhelin. Katayama soitti. Hän oli juuri palannut töistä kotiin. ”Mistä sinä suutuit 
tänään?” mies kysyi ensi sanoikseen. Sydämeni suli kuin voi pankolla. ”Voi, olen ollut niin onneton koko 
päivän siitä, että sanoa töksäytin sinulle ilkeästi”, vastasin kiertäen kysymyksen. ”No, mistä sinä suutuit? 
Olen miettinyt vaikka mitä vaihtoehtoja, mutta en kerta kaikkiaan voi ymmärtää asiaa.” ”Tämä on minun 
ongelmani eikä sinun. Minun ei pitäisi suuttua eikä ainakaan näyttää heti sitä, että suutun. Voitko antaa 
tämän asian minulle anteeksi?” pyysin miltei itku kurkussa. ”Saat anteeksi.” Miehen ääni ei ollut yhtään 
vihainen. ”Mutta sano nyt, mistä suutuit.”  



”No minä sanon sitten... Jos sinä kestät kuulla... ”Selitin kiukustuneeni. siitä, että työtoveri nukkui puheeni 
aikana ja puuttui joka sanaan, kun johdin kokousta. Ensimmäisen syytöksen Katayama kielsi, toisen myönsi 
ja lupasi varoa seuraavalla kerralla.  ”Olen pahoillani, että pilasin päiväsi”, sanoin surkeana. ”Mutta siitä 
olen iloinen, että soitit. Oyasumi! (Hyvää yötä)” ”Oyasumi nasai!” 

NORJALAISET 
Me Kylväjän lähetit teemme täällä Japanissa yhteistyötä Norjan luterilaisen lähetysliiton kanssa. NLM on 
Norjan suurin lähetysjärjestö, lie vaikka Euroopankin: 55O lähettiä. Norja tuntuu tässä vaiheessa jo 
suorastaan kolmannelta kotimaalta. Sen murteet, tavat, ruuat ja ajattelutavat ovat vuosien mittaan tulleet 
tutuiksi. 

Norjalaiset kokoontuvat torstai-iltaisin toistensa koteihin rukouspiiriin. Ja koska minä nyt asun kohtuullisen 
ajomatkan päässä heidän asuinsijoiltaan (Kobesta), lankeaa rukouspiirin isännyys minunkin osalleni pari 
kertaa vuodessa. Yleensä isäntä pitää puheen (norjaksi) ja emäntä leipoo kakut. Ja koska minä satun 
olemaan sekä isäntä että emäntä samassa persoonassa, niin minun on selvittävä molemmista tehtävistä. 
Kyllähän se puhe vielä menettelisi, mutta entäs ne kakut! Norjalaiset kun itse ovat sellaisia kakkumestareita, 
että heille pärjäävät siinä taidossa korkeintaan vain saksalaiset. Minä en paini samassa sarjassa heidän 
kanssaan.  

No, kun nimi oli taas listaan präntätty, niin rukouspiiristä ei päässyt yli eikä ympäri. Pidettävä se oli. 
Koettelemuksen mentyä ohi huomasin, ettei se niin kauheata ollutkaan. Puhe tuli suusta melko sujuvalla 
ruotsin kielellä. Puhuin uskosta, siitä että vuorten siirtämiseen ja ihmeiden tekemiseen sitä tarvitaan vain 
sinapinsiemenen verran, mutta sillä pitää olla suuri usko, joka vastoin tunteitaan ja vaikenevaa Jumalaa 
tahtoo luottaa Jumalan hyvyyteen. Niin kuin kanaanilainen vaimo. Tai publikaani, joka uskalsi suurista 
synneistään huolimatta astua temppeliin rukoilemaan niitä anteeksi. Sitä on usko, että uskoo päinvastaista 
kuin näkee ja kokee, sanoo Lutherkin. Meillä on erittäin läheinen ja lämmin ilta, ja kakutkin tulivat syödyksi. 

SUOMALAISET  
Suomalainen koulu 
”Minä lupaan ja vannon kautta kiven ja kunnon, että tällä kertaa en valvota teitä myöhään”, julistin suurella 
äänellä avatessani Jasukon rehtoriperheen etuoven. ”Niin sinä sanoit viimeksikin”, nauroivat Mirja ja Erkki. 
Mitä lie kello ollut kahden kieppeillä, kun lopulta raaskimme lopettaa keskustelut ja painua pehkuihin. Ja 
aamulla aikaisin rehtoripariskunnan piti lähteä koulua pitämään.  

Kylväjän lähettikokous 
Vain siitä syystä, että satuin osaamaan skandinaavisia kieliä vähän paremmin kuin toiset, minut valittiin taas 
Kylväjän pienen lähettijoukon ”yhdyshenkilöksi“. Kokouksesta palattuani kirjoitin muistiin neljä syytä, miksi 
en sovi siihen toimeen ollenkaan. 
1. Olen liian impulsiivinen puheenjohtajaksi. Epäasiallinen ja liikaa äänessä. 2. Puhun ennen kuin ajattelen. 
Sanoa räpsäytän eriävän mielipiteen toiselle päin silmiä täysin tyrmäävällä tavalla. 3. Olen nainen. Koen 
kuin nainen: en ota asiaa asiana vaan henkilönä. 4. Otan nokkiini helposti. (Ja silti minulla oli otsaa mennä 
oikaisemaan Katayamaa, jolla on näistä vioista vain kaksi ensimmäistä ja nekin vähäisemmässä määrin kuin 
minulla itselläni!)  

Minun on vaikea tyytyä palvelemaan “tämmöisenääni” tietäen etten osaa, ei ole kykyä eikä armolahjoja 
tähän tehtävään ja tulen aiheuttaneeksi muille harmia ja pahaa mieltä. Jonkun tämä homma on kuitenkin 
hoidettava. En voi muuta kuin elää Jumalan ja ihmisten anteeksiantamuksen ja pitkämielisyyden varassa.  



Ystävät ja omaiset kotimaassa 
Olen sen ennenkin sanonut ja sanon taas, että suuri osa todellista ajatustenvaihtoa ja todellista 
tunteenvaihtoa tapahtuu lähetin kohdalla postin kautta. Kirjeet ja kasetit ovat minulle elämisen tasoa, 
melkeinpä elämisen ehto.  

Oma itse 
Miten sitten selviän itseni kanssa? Sen asian voin ilmaista täsmälleen Elma Aaltosen sanoilla, jotka on 
otettu Lampilinnan tarinoista: ”Yksinäisyys on vaara luonteelle ja hengelliselle elämälle. Vaara on siinä, että 
opit kuuntelemaan vain omaa ääntäsi, tekemään kaiken oman pääsi mukaan. Vaara on siinä, ettet 
haluakaan toista lähellesi, ettei sinun tarvitsisi ajatella toistenkin parasta. Se, että yksinäisyys on 
rakkaampaa kuin toisten seura, on lankeemus. Ristinkantaja tarvitsee toista ristinkantajaa.” 

Seuraavan kiertokirjeen kirjoitan vasta 2 kk:n kuluttua, joten voitte sekä yksityisesti että lähetyspiirissä 
lukea tätä epistolaa pätkittäin, jatkokertomuksena. Muuten se varmasti tuntuu liian pitkältä. Kiitos teille 
menneen vuoden yhteistyöstä, ystävät! Kiitos renkaan sihteereille ja postittaja Eeva-Liisalle! Kiitos ennen 
kaikkea Jumalalle evankeliumin lahjasta ja tästä ihmeellisestä lähetystehtävästä!     

Mailis  


