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Ni hao, eli hyvää päivää kiinan kielellä!  

Yksi lähetyssaarnaajan elämän hyviä puolia ovat 

lähtöjuhlat. Lähtijä kukitetaan, lastataan lahjoilla, 

häntä kiitetään, kehutaan ja paijataan niin ettei 

sillä ole mitään määrää. Ja tämä molemmissa 

kotimaissa! Kiitos teille, rakkaat ystävät, siitä 

miten saattelitte minua taas tällä kertaa matkalle. 

Kiitos muuttoavusta, siivousavusta, lahjoista, 

kauniista sanoistanne ja erityisesti esirukouksista. 

Toinen lähetyssaarnaajan elämän hyvä puoli ovat toisten lähettien kiertokirjeet. Saamme Kylväjässä tois-

temme kirjeet niitä erikseen tilaamatta – se tietää kilokaupalla postia vuosittain. Tunnen painon omissa 

nahoissani, sillä olen raahannut pitkin Siperiaa ja Kiinaa koko viime vuoden pinoa. Nyt se on luettu, monesti 

tippa silmässä. Tahdon täten kiittää julkisesti teitä lähettitovereita rehellisistä ja elävistä kirjeistänne. En voi 

olla ihailematta sitä uskollisuutta ja uhrautuvaisuutta, mistä kirjeenne ovat todistuksena. Olen ylpeä saa-

dessani kuulua joukkoonne! 

Pikku Virpi, siskontyttö (nimi muutettu) 

Ennen kuin kuvaan teille matkaani, palaan vielä vähäksi aikaa Suomeen ja siihen, millaista lähteminen oli 

tällä kertaa. Olin todella onnellinen siitä, että saan palata Japaniin – ja kuitenkin Suomesta irrottautumiseen 

sisältyy oma kipunsa. Kerron teille nyt vain esimerkkinä, millaista oli erota 3-vuotiaasta siskontytöstä Virpis-

tä. 

Loppusyksystä selitin Virpille, että olen lähdössä Japaniin lentokoneella ja viivyn siellä pitkän aikaa. Matkan 

tarkoitus on kertoa japanilaisille lapsille pyhäkoulussa Jeesuksesta, sillä he luulevat, että jumala on puusta 

tehty! Virpi hyväksyi heti lähtöni ja sen tarkoituksen.  

Seuraavalla kerralla tavatessamme lapsi oli kuitenkin tullut toisiin ajatuksiin ja sanoi: “Mailis, älä lähde sinne 

Japaniin. Soita niille japanilaisille, jos sinulla on jotain asiaa!” Tyttö oli ehkä huolestunut hyvinvoinnistani; 

hän oli näet nähnyt eläinmuseossa aasialaisen mukaden (tuhatjalkaisen).  

Joulukuun alussa kävimme puhelimessa teologisen keskustelun, yhden niistä monista. Ensin oli puhuttu 

joulusta ja mummolasta ja mummolan kissoista. “Muistatko, mitä Joonalle tapahtui?” kysyin Virpiltä. Olin 

kertonut hänelle Joonasta aikaisemmin syksyllä. “Muistan. Ne heittivät sen mereen”, vastasi tyttö. “Mitäs 

Jumala sitten teki?” “Se lähetti ison kalan, jonka nimi oli Meripeto ja se oksensi Joonan rannalle.” “Sitten 

Joona meni Niiniveen”, minä jatkoin. “Millaisia Niiniven ihmiset olivat?” “Paholaisia”, vastasi Virpi. Minua 

nauratti. “Ei, kun pahoja ihmisiä”, korjasin ja jatkoin: “Mutta sitten ne pyysivät Jumalalta anteeksi. Mitäs 

Jumala teki?” “Se antoi niille anteeksi.” “Mitäs Joona sitten teki?” “Se meni ulos kaupungista ja katsoi sär-

keekö Jumala sen kaupungin.” “No, särkikö hän?” “Ei särkenyt. Ja sitten se Joona istui pensaan alle, mutta 

pensaasta kukat kuolivat ja Joona tuli niin vihaiseksi, että oli ihan punainen naamaltaan”, lopetti Virpi ker-

tomuksen, niin kuin hän oli sen ymmärtänyt. 



Joululomalla Virpi piirsi minulle enkelin, joka varjelee minua Japanissa mukadeilta. Juttelimme taas Joonan 

kirjasta, joka on yksi tytön lempikertomuksia Raamatusta. “Jeesus on sanonut Mailikselle, että Mailiksen 

pitää lähteä Japaniin, ihan niin kuin hän sanoi Joonalle, että Joonan pitää mennä Niniveen. Entäs jos Mailis 

ostaisikin lipun Ruotsin-laivaan ja lähtisi Tukholmaan?” sovelsin kertomusta. Virpi itse oli juuri käynyt Tuk-

holmassa ja tiesi siis, mistä oli kysymys. “Eikun mene vain Japaniin,” sanoi tyttö. “Minä lähetän sinulle kort-

teja, ja sinä lähetät minulle kortteja”, ehdotin. “Joo”, suostui Virpi riemuissaan. 

Lähtöä edeltävänä iltana soitin vielä Virpille. Tyttö jutteli iloisena elämänsä isoista ja pienistä tapahtumista. 

Minä jouduin vähän itkua nieleskelemään. Ehdotin, että laulaisimme yhdessä Ystävä sä lapsien. Niin sitten 

tehtiin. Ja minusta tuntui kuin nuo tutut sanat rakkaan pienen tytön laulamana olisivat olleet paras mat-

kaan siunaaminen, mikä minulle koskaan on suoritettu. Laulaessamme koetin jättää itseni ja läheiseni Tai-

vaallisen Isän huomaan.  

Ystävä sä lapsien katso minuun pienehen.  

Minne käynkin maailmassa, sinä olet hoitamassa.  

Onni täällä vaihtelee. Taivaan Isä suojelee.  

Tämä oli yksi ero. Vain yksi niistä monista. Minun elämässäni ei koskaan tule olemaan päivää, jolloin ei tar-

vitsisi ketään kaivata. Läheiseni asuvat vähintään kahdessa maassa. Sitä minä rukoilen, että me kaikki yh-

dessä pääsisimme kerran siihen uuteen maahan, jossa vanhurskaus asuu. Siellä ei vietetä enää lähtöjuhlia 

eikä hautajaisia. 

Neuvostoliitto 

Ja sitten matkakuvaukseen. Läksin liikkeelle tällä kertaa Helsingin rautatieasemalta. Ensimmäinen etappi oli 

Leningrad. Andrei, opiskelijapoika Lenigradin yliopistosta, oli minua hyytävän kylmällä asemalla vastassa ja 

lensi kaulaani. Poika tuli hotelliin ja kertoi kuulumiset. Pidimme kahdestaan raamattupiirin. Andrei kertoi 

pitäneensä raamattupiiriä Viipurin koululaisille. Ensin ulkomuistista ne kysymykset, jotka Outilta ja minulta 

oli kuullut, sitten omatekoisten kysymysten avulla. Asia oli kuulemma mennyt hienosti perille. Poika oli 

innoissaan. (Raamattupiirioppaani pitäisi vain nopeasti saada käännetyksi venäjän kielelle. Kukahan sen 

osaisi tehdä?)  

Hotellihuoneeni oli halvin mitä Leningradista oli saatavilla - 700 mk yö (!!!), mutta niin kylmä, että nukuin 

toppapuku päälläni 

Sunnuntaina kävin Pushkinon kirkossa, Arvo Survo saarnasi, oli myös ehtoollinen. Tutustuin kolmeen uu-

teenkin opiskelijaan, joista kaksi, Dasha ja Sergei, oli tällä välin kastettu ja kolmas, Ljuda, oli ateisti, mutta 

osallistui raamattupiiriin Helenan kotona. Piirin loputtua Ljuda sanoi: “Opin uuden puolen kristinuskosta ja 

aloin ajatella, että ehkä minustakin voisi tulla kristitty. En ollut tiennyt, että usko voi olla noin passiivista.” 

Tällä sanalla tyttö yritti haparoiden ilmaista, mitä oli armosta ymmärtänyt.  

Ajattelin, ettei hotellihuoneeseen uhrattu 700 mk ollut liikaa maksettu tuosta piiristä! 

Moskovaan menevässä junassa minua odotti pienoinen yllätys: Samaan makuuvaunuun vääntäytyi yhdes-

sä minun kanssani kolme venäläistä urhoa! Ensin yritin pullikoida vastaan viinalta tuoksahtavalle vaunupal-

velijalle, mutta mitäs se auttoi. Tämä on maan tapa ja sillä selvä. Nukuin siis jo toisen yön toppapuku pääl-

läni. Miehet sen sijaan riisuutuivat hyvässä järjestyksessä. 



Vessa oli sitä siisteysluokkaa, että käännyin ovelta takaisin. Päätin kuolla mieluummin, kuin astua jalallani 

sille lattialle! Siinä vaiheessa maailmanmatkaaminen tuntui melko epätoivoiselta yritykseltä. Olenko liian 

vanha ja liian nirppanokkainen tähän hommaan?  

Moskovassa makasin ensimmäisen päivän hotellissa. Olin ihan poikki lähtöhötäkän jälkeen. Toisena päivänä 

sen sijaan läksin pirteänä Kremliin, kiertoajelulle, taidemuseoon ja kävelylenkille. Puolenyön puhteilla start-

tasi juna sitten Siperian kautta Kiinaan. Ja kuinka ollakaan, enkös minä taas löydä itseäni samasta hytistä 

miehen kanssa. Tästähän nyt varsinainen napakymppimatkatuli!  

Tällä kertaa vuorossa oli 78-vuotias amerikkalainen setä, Mr. Thompson (ks. kuva yllä). Mies on äänekäs ja 

vaativainen, rähisee vaunupalvelijoille, kiroilee kuin tataari, mutta samalla silmäkulmasta pilkahtaa ihan 

ilmeinen huumorintaju. Ehdin kuulla, että Mr. Thompson on leski ja sairastaa itsekin mahasyöpää. Ei aio 

odottaa kuolemaa kotonaan, vaan reissaa ympäri maailmaa. 

Sain heti kättelyssä hyttikaveriltani uuden nimen, “Freddie”. Mailis on kuulemma liian vaikea nimi muistet-

tavaksi. 

Siperiaa kestikin sitten neljä päivää. Uralin vuoristo, Sverdlovsk, Omsk (jonne Dostojevski kerran karkotet-

tiin), Novosibirsk, Irkutsk... Ikkunan takana näkyi metsää: havumetsää, koivumetsää, koivumetsää, koivu-

metsää... Sitten aroa ja taas metsää. Joka puolen tunnin päästä vilahti ohitse harmaa, ränsistynyt siperialai-

nen kylä. 100-vaunuisia tavarajunia tuli vastaamme koko ajan, sanoisin että varttitunnein välein.  

Ulkona oli pakkasta 30-40°. Vessat ja lavuaarit jäätyivät umpeen, ovet jäätyivät kiinni, jarruja piti kokeilla ja 

sulatella vähän väliä. Olimme tunnin myöhässä, kaksi tuntia, kolme tuntia – lopulta viisi tuntia myöhässä. 

Jokaisella pysähdysasemalla, joita oli noin kolme päivän mittaan, kartutettiin vesi- ja kivihiilivarastoja ja 

sulatettiin vessoja.  

Minä seisoin joka asemalla junan ovella valmiina lähtöön. Oli niin kiihkeä liikunnan tarve, että juoksin ase-

masillalla jokaisen minuutin, jonka juna vain seisoi, olipa ulkona millainen tulipalopakkanen hyvänsä. Sain 

muilta matkustajilta lisänimen the jogging lady, hölkkäävä naisihminen. 

Voinpa tässä saman tien kuvailla, miltä näyttää siperialainen rautatieasema. Ensinnäkin kaikki on hiilenpö-

lyn peitossa. Asemalla seisoo puolenkymmentä kilometrin pituista tavarajunaa, joten mitään muuta ei näy-

kään. Paitsi tietysti tehtaanpiippuja, jotka kaikki syytävät taivaalle suodattamatonta saastaa paksuina mus-

tina pilvinä. Ratapihalla paiskovat oranssiliiviset naiset töitä paljain käsin.  

Baikal-järvi oli suurimmaksi osaksi jäässä. Tämä järvihän on Pohjanlahden kokoinen, 1600 m syvä. Saaste 

uhkaa nyt sitäkin. Tällä matkalla on ollut kaikkein surullisinta katsella sitä, miten ihminen tuhoaa tämän 

kauniin maailman suuressa viisaudessaan. Siperian, Kiinan, jopa Mongoliankin tehtaanpiipuista puuttuvat 

suodattimet. Kiinassa ei kirkasta taivasta tunneta enää ollenkaan, ei ainakaan Pekingin ja Shanghain päällä. 

En ole eläissäni nähnyt niin värittömiä a kalman kalpeita aamuja ja iltoja kuin tämän saastekuvun alla! 

Mutta vielä takaisin Siperiaan. Mr. Thompson ja minä viihdyimme mainiosti samassa hytissä. Tosin meidän 

harrastuksemme olivat erilaiset: minä istuin ja luin, katselin maisemia ja kuuntelin Bachia korvakuulokkeilla. 

Mr. Thompson taas kulki pitkin junaa ihmisiin tutustumassa. Seikkailua etsivä pohjoismaalainen nuorisopo-

rukka valitsikin tämän vanhan amerikkalaisen sedän johtajakseen! 



Vasta kolmantena päivänä ilmaisin varovaisesti Mr. Thompsonille sen tosiasian, että olen lähetyssaarnaaja. 

Mies oli lentää selälleen pelkästä hämmästyksestä. “Kaiken luulin jo kokeneeni, mutta pitipäs vielä joutua 

viikoksi samaan hyttiin lähetyssaarnaajan kanssa!” hän nauraa hekotti. 

Siitä lähtien alkoi hyttikaverini puheessa vilahdella Raamatun sitaatteja, tosin monet niistä minulle täysin 

tuntemattomia. Joskus mies kuitenkin osui asian ytimeen, kuten silloin kun löysi minut hytistä itkemästä. 

“Älä itke, Freddie,” lohdutti Mr. Thompson suorastaan hädissään. “Eikös siellä Kirjassakin sanota, että heit-

täkää murheenne minulle. Minä kyllä ne kannan!” 

Eräänä kauniina päivänä Mr. Thompson suuttui kiinalaisiin vaunupalvelijoihimme, kahteen nuoreen mie-

heen, ja lukitsi heidät heidän hyttiinsä. Luulin, että tuollainen kohtelu olisi ollut Idän ihmisille kasvojen me-

netys, jota he ikinä eivät antaisi anteeksi. Mutta eikö mitä - seuraavana päivänä hyttikaverini oli taas ylin 

ystävä kiinalaisten kanssa! 

Mongolia 

Mongolian läpi kuljimme yhden yön ja sunnuntaipäivän verran. Aurinko nousi paljaiden, lumisten vuorten 

yli. Maisemassa oli jotain vastustamattoman villiä ja vapaata, onhan Mongolia myös Tsingis-kaanin kotimaa. 

(Ks. kuvaa yllä).  Junan ikkunasta näkyi ponilaumoja, peuralaumoja, lehmälaumoja, jokunen ratsastaja ja 

jopa yksi kameli. Ihmiset olivat sinisiin toppapukuihinsa pukeutuneita. Pääkaupungissa, Ulan Batorissa, juna 

pysähtyi ruhtinaalliset puoli tuntia, joten pääsin kunnon lenkille 30 asteen pakkaseen.  

Sinä sunnuntaina kuuntelin kasettinauhurilta raamattutunnin, jonka joku ystävä oli pistänyt käteeni viimei-

senä aamuna Suomessa. Jumalan Sana kosketti, Jeesus tuli lähelle ja teki sunnuntaista sunnuntain. “Herra, 

jos tässä maassa on kristittyjä, niin ole heidän kanssaan tänä päivänä”, rukoilin. Onko Mongoliassa kristillis-

tä kirkkoa – kuka tietää? 

Mongolian puolella alkoi alkoholitarjoilu ravintolavaunussa, ja sen huomasi! Parikymppiset pohjoismaalai-

set möykkäsivät, oksentelivat, lähentelivät sivullisia, tyrannisoivat ravintolahenkilökuntaa...  

Oli haikea erota Mr. Thompsonista Pekingin rautatieasemalla. Lupasimme lähettää kortteja toisillemme. 

Kiina 

Mitä minä osaisin kertoa teille vielä Kiinasta? Olen viettänyt kohta kaksi viikkoa Pekingissä ja Shanghaissa, 

kulkenut monta kilometriä Kiinan muurilla, tutkinut tarkkaan Kielletyn kaupungin, Taivaan temppelin, Tai-

vaallisen rauhan aukion, katsellut kiinalaisia puutarhoja, syönyt kiinalaista ruokaa ja kunnollista riisiä (!), 

tunkenut itseni busseihin ja busseista ulos, käynyt katsomassa Pekingin oopperaa (kerran) ja akrobatiaa 

(kahdesti) ja vaellellut muuten vain pitkin täpötäysiä katuja ja kujia.  

Ja kun sitten sunnuntaina pääsin vielä shanghailaiseen kirkkoonkin, tuntui kuin olisin tullut kotiini. On se 

ihmeellistä, miten läheiseltä kristityt tuntuvat kaikissa maissa. Istuessani kirkonpenkissä kylmästä hytisten, 

kieltä ymmärtämättä tiesin, että minulle ja ympärilläni istuville sadoille kiinalaisille oli yksi asia yhteinen: me 

kaikki tarvitsemme Jeesusta. Sitä tunnetta ei ymmärrä kukaan muu kuin sellainen ihminen, joka on kulkenut 

miljoonakaupungeissa ypöyksin. Kun sitten löytää paikan, missä kristityt kokoontuvat, tuntee todella tul-

leensa omiensa luo.  

Torstai-iltana kävin vielä nuortenkokouksessa. Kirkossa istui noin 200 henkeä, 90% heistä ei-kristittyjä. Tä-

mä osoittaa Kiinan kirkon elinvoimaisuutta ja sitä, ettei kristinuskoa voi hävittää miekalla ja tulella. Kukapa 



olisi vielä parikymmentä vuotta sitten uskonut tällaista mahdolliseksi? Jouduin pitämään pienen puheenkin 

nuorille. Kaikki kuuntelivat kiinnostuneena. 

Kiinalaiset ovat kovin käsittämättömiä minulle tässä vaiheessa. He huutavat, huiputtavat, syljeskelevät joka 

paikkaan, mm. pöytäliinalle – ja toisaalta ovat ruudinkeksijöitä ja sellaisia kulttuurin luojia, joita ei maail-

massa ole monta. Olen aivan ihmeissäni, mitä kaikkea kaunista ja viisasta kiinalaiset ovat keksineet. Japanin 

kulttuuri on paljolti pelkkää lainatavaraa, täältä lainattua. 

Monet ihmiset ihmettelevät, miten uskallan matkustella tällä tavalla yksinäni. Vastauksena voisin siteerata 

kiinalaista filosofia, Lin Jutangia. Ensin hän kritisoi niitä, jotka matkustavat vain kehittääkseen itseään tai 

voidakseen kertoa matkoistaan myöhemmin. Näin hän jatkaa: “Mielestäni matkailun täytyisi lähteä aivan 

toisilta perusteilta. Ensimmäinen todellinen matkailun syy on se, että sen avulla voimme päästä karkuun ja 

kadota. Tai runollisemmin sanottuna: matkustamme unohtaaksemme. Jokainen on kotikaupungissaan tär-

keä henkilö... Hänellä on riittävästi syytä lähteä matkalle päästäkseen seuraan, missä häntä kohdellaan vain 

tavallisena ihmisenä.” 

”Meitä ei ole vastassa vieraassa maassa ystäviä, jotka veisivät meidät suoraan yhteiskunnallista asemaam-

me vastaaviin piireihin, mutta me saamme kokea samaa nautintoa kuin partiopoika, joka on lähtenyt met-

sään omin neuvoinensa... Matkan tarkoituksena on erottaa meidät velvollisuuksista, määräajoista, postista, 

uteliaista naapureista, vastaanottokomiteoista ja määräpaikoista.”  

”Hyvä matkailija ei tiedä, minne hän on menossa... Tämä ilo jää kokonaan kokematta sellaisilta matkailijoil-

ta, jotka katselevat nähtävyyksiä vain matkatoimiston autoista... Mutta on olemassa eräs toinenkin matkai-

lutapa. Matkustetaan sitä varten, että ei nähtäisi mitään eikä tavattaisi ketään muita kuin oravia, biisami-

rottia, murmeleita, pilviä ja puita” (ja taigaa ja aroa ja autiomaata). 

Voiko sitä enää tuon paremmin sanoa? Paitsi että yksinään matkustaminen on minun kärsimättömälle luon-

teelleni kärsivällisyyden koulua. Mikään ei suju, kukaan ei ymmärrä englantia, mikään paikka ei tahdo löytyä, 

informaatiota on mahdotonta saada, on kylmä, joskus tuntuu yksinäiseltä ja joskus pelottaa... Silloin on 

hyvä muistaa virren säkeistö, jota Virpin kanssa lauloin: “Minne käynkin maailmassa, sinä olet hoitamassa...” 

Hän on ollut hoitamassa. 

Japani, Kobe 5.2 

Toissapäivänä saavuin Japaniin ja se oli kyllä yksi elämäni onnellisimpia päiviä. Eilen kävin entisessä kirkos-

sani, jossa oli todella ihanaa. Ja tänään olen kiivennyt vuorelle, joka on täynnä iloisia ja surullisia muistoja 

entisistä retkistä. Tunnen tulleeni kotiin, perille, omieni luo. 

Tapasin tulevat työtoverini, pastorin ja naisevankelistan. Vakinaisen asunnon saan vasta huhtikuun alusta. 

Siihen asti asun väliaikaisesti seuraavassa osoitteessa (…).  

Huhtikuun alusta on osoitteeni (…) 

Kirjoittakaa!   Mailis  


