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Tamashiman kirkko, entinen hammaslääkärin 
klinikka 
 
Rakkaat ystävät ja sukulaiset!  
 
Kirjoittelen näitä kirjeitä melko tiuhaan, ja 
kuitenkin tuntuu kuin saisin sanotuksi vain 
murto-osan siitä, mitä itse asiassa tahtoisin 
kertoa täältä Japanista. Ennen kaikkea haluai-
sin antaa työstäni ja seurakunnastani totuu-
denmukaisen ja asiallisen kuvan. Tekee mieli 
särkeä se liian ihanteellinen kuva, jonka pel-
kään monella olevan lähetistä ja hänen työs-
tään. Tekee myös mieli antaa teille kouriintun-
tuvia rukousaiheita. Siksi kerron tällä kertaa 
sellaisista lähetyskentän ongelmista, joista ei 
aikaisemmin ole ollut puhetta.  

Yksi vaikeimpia asioita niin tääl-
lä kuin missä muualla tahansa ovat tietysti 
ihmissuhteet. En usko, että koko maailmasta 
löytyy sellaista ihmisryhmää, joka selviäisi 
läheisestä, vuosikausia kestävästä kanssakäy-
misestä ilman kitkaa. Lähetit eivät ole mikään 
poikkeus tähän sääntöön. Luonteet ovat erilai-
sia, työskentelytavat, rahankäyttö ja periaatteet 

samoin. Erimielisyyttä tulee väkisinkin, eikä 
näissä olosuhteissa pääse toista osapuolta “pa-
koon” niin helposti kuin Suomessa. Itse olen 
näiden neljän Japanin vuoteni aikana riidellyt 
vuoronperään melkein kaikkien muiden lähet-
tien kanssa. Asianhaaroista riippuen on saatet-
tu muksottaa muutama viikko, kuukausi tai 
jopa vuode verrankin. Loppujen lopuksi on 
onneksi sovintokin aina syntynyt, ja ystävyys 
on saattanut jopa lujittua riidan tuloksena. Itse-
tuntemusta me lähetit ennen kaikkea tarvit-
sisimme, että pystyisimme näkemään omat 
vikamme yhtä selvästi kuin toisten viat.  

No, suomalaiset ovat sentään 
vielä helppoja käsiteltäviä japanilaisiin verrat-
tuna. Suomalaisten suuttumiset ja sanomiset 
selviävät aikanaan jotenkuten, koska kieli ja 
kulttuuri ovat meillä yhteiset. Mutta jos sitten 
välit menevät solmuun japanilaisen työtoverin 
tai seurakuntalaisen kanssa, kasvavat ongelmat 
kymmenkertaisiksi. Väärinymmärryksiä ei voi 
olla syntymättä, koska me ulkomaalaiset louk-
kaamme koko ajan tietämättämme japanilaisia 
sanomalla ja tekemällä jotain kulttuuriin so-
pimatonta. Sitä paitsi molemmat osapuolet 
luulevat tietävänsä paremmin, miten lähetys-
työtä tässä maassa olisi tehtävä. Ja koettakaapa 
olla vuosikaudet yhteistyössä teitä inhoavan 
ihmisen kanssa, niin näette, miten piinallinen 
sellainen tilanne voi olla. Lähetyskentillä tämä 
ongelma on äärimmäisen tavallinen, vaikkei 
siitä paljon puhuta.  

Kielikouluaikana olin miltei 
varma, etten tule pärjäämään japanilaisen työ-
toverini kanssa, koska olen kiivas, itsenäinen 
ja määräilevä. Suureksi ihmeekseni Hasegawa 
(kaikki näiden kirjeiden nimet on muutettu) on 
kuitenkin tähän asti sulattanut nämä vaikeat 
luonteenpiirteeni pahemmin äkämystymättä. 
Ei hänellä helppoa ole minun kanssani, sillä 
kun suutun, niin sen huomaa pikkulapsikin 
äkäisestä katsannostani. Tosin lepyn nopeasti, 
ja joskus saan jopa itseni jopa pyytämään an-
teeksi, jos olen sattunut olemaan erityisen in-
hottava. Toivotaan nyt, että työkauden loppu 
sujuu yhtä sopuisissa merkeissä kuin sen alku. 
Ei ole näet liioittelua sanoa, että Tamashiman 
seurakunnan ihmissuhteet ovat suhteellisen 
ystävällisiä ja riidattomia.  

Kolmas asia joka tuottaa minulle 
huolta ja murhetta, on julistuksen sisältö Län-
si-Japanin ev. lut. kirkossamme. Oppiperusta 



meillä perustuu Raamattuun ja luterilaiseen 
tunnustukseen, kuten oikein onkin. Mutta saa-
ko kristinuskon pääasia eli evankeliumi olla 
julistuksemme, julkaisutoimintamme ja radio-
ohjelmiemme pääasiana, se ei ole aina niin-
kään varmaa. Ulkomailta tulee milloin mitäkin 
terapeuttisia, sosiaalieettisiä ja kirkon kasvuun 
liittyviä virtauksia, joissa ei itsessään ole muu-
ta vikaa kuin että ne syrjäyttävät pääasian. 
Japania sanotaan yhdeksi maailman kovim-
maksi lähetyskentäksi, ja tottahan se onkin 
tilastojen valossa. Minusta on kuitenkin ru-
vennut vähitellen tuntumaan, ettei kylvetty 
siemen aina ollutkaan siementä, vaan jotain 
aivan muuta. Totuushan on, se, että yksin 
evankeliumi kantaa hedelmää, eivät mitkään 
”liikkeet”, koulutusohjelmat, terapiat ja meto-
dit sinänsä.  

Surukseni olen huomannut, että 
vain harvoilla japanilaisilla kristityillä on jota-
kin hajua lain ja evankeliumin erosta. Ei-
kristityt täällä ajattelevat, että uskonto on mo-
raalia, ja kristinusko on korkeinta moraalia. 
Kristitty tunnistetaan siitä, ettei hän tee sitä 
eikä tätä, eikä sorru niihin ja niihin paheisiin. 
Ja sitten kun kristitty-parka huomaa rikkovan-
sa jokaista kymmentä käskyä vastaan, ei häntä 
olekaan opetettu turvautumaan yksin Jeesuk-
sen täytettyyn työhön. Seurauksena on väsäh-
täminen, ehkä epätoivokin. Kirkossakäyntikin 
harvenee ja loppuu vähitellen Jos jokainen 
kastettu japanilainen saisi kuulla yhä uudes-
taan sen, että taivaaseen pääsy on kokonaan 
Jumalan teko ja että uskova pysyy pahana hau-
taan asti, niin sillä olisi paljon voitettu.  

Meidän pitää rukoilla Japanin 
kirkon työntekijöiden, pappisseminaarin opet-
tajien, radio-ohjelmien laatijoiden ja julkaisu-
toiminnan puolesta, että evankeliumi saisi 
heille kaiken keskus. Ennen kaikkea tunnen 
itse tarvitsevani tätä esirukousta. Niin monena 
iltana joudun surullisena toteamaan, että sen-
päiväiset puheet eivät täyttäneet mittaa. Joskus 
puuttuu laki, joskus evankeliumi, joskus seli-
tys on liian vaikeatajuista, joskus japaninkieli 
käsittämätöntä…   

Lopuksi seuraa muutama tiedon-
anto ja lyhyt uutinen: Tahtoisin jäälleen kerran 
muistuttaa, että ystäväkirjeeni eivät maksa 
mitään eivätkä velvoita mihinkään. Haluan 
mielelläni lähettää näitä kirjeitä kaikille ystä-
villeni ilman että ”kerjään” samalla teiltä ra-

haa. Joten jokainen saa ihan vapaalla omalla-
tunnolla heittää tilillepanokortit roskikseen, 
jos näkee sen hyväksi. Itse en tiedä, enkä tule 
tietämäänkään, kuka uhraa rahaa ja minkä 
verran, koska lähetysrenkaan sihteerit hoitavat 
asian tämän puolen kokonaan. Saman tien 
muistaessani ilmaisenkin lämpimät kiitokseni 
renkaani sihteereille! He ovat jo 4½ vuotta 
ansiotyön ja pienten lasten hoidon lomassa 
nämä pitkät kirjeeni monistaneet ja postitta-
neet.  

Postiin vastaussysteemini on 
seuraava: Kirjeisiin vastaan ennemmin tai 
(luultavasti) myöhemmin kortilla, kortteihin 
vastaan ystäväkirjeellä. Ystäväkirjeen ohella 
lähettämiäni käsinkirjoitettuja viestejä ei lue 
kukaan muu kuin minä. Älkää te lähettäkö 
postia, jossa on allekirjoituksena pelkkä etu-
nimi; minä en useinkaan tiedä, kuka “Liisa” on 
kysymyksessä. Japaniin tulevan kirjeen posti-
maksu on 2,00 mk, kortin 1,50 mk. Posti vii-
pyy matkalla 6 päivää, ja on erittäin tervetul-
lutta.  

Viime vuoden lopussa minulla 
oli englanninoppilaita 54, joista peruskoulun 
ala-asteelaisia 32 (kahdessa luokassa), yläas-
teelaisia 4 (kahdessa luokassa), lukiolaisia 7 
(kolmessa luokassa) ja työssäkäyviä aikuisia 
11 (kuudessa luokassa). Aikaisemmin mainit-
semistani insinööreistä monet ovat lopettaneet, 
mutta johtaja jatkaa vielä parin muun alaisensa 
kanssa. Erityisesti iloitsen siitä, että englan-
ninopetuksessa on mukana viisi pariskuntaa. 
Kaikkein parasta on, kun perhe kokonaisuu-
dessaan saa kristinuskon opetusta. Pyhäkou-
lussa käy noin 10 lasta, keskiviikkokerhossa 
vähän toistakymmentä.  

Lähetän samassa postissa pienen 
albumin Tamashiman työstä ja 30 min, pitui-
sen esityksen aiheesta “Japanilainen ihmisku-
va” (ääninauhalla). Toivon että mahdollisim-
man monet teistä lainaatte niitä joko itseänne 
tai seurakunnankokoustanne varten.  

Bar-ndsenin lasten kohtaloa olen 
kovasti itkenyt.  

 
Terveisin    Mailis  

 
 


