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Helsingissä 4. 2—83 

Heipä hei! 

Kiitoksia kaikesta muistamisesta joulun aikaan! Tuli kortteja ja kirjeitä, tuli jopa käsintehtyjä 
lahjoja kuten pitsinenäliinoja ja japanilainen nukke. Suomalaisille ystävilleni en juurikaan 
kortteja lähetellyt, mutta Japaniin sitäkin enemmänkin. Kuuteenkymmeneen korttiin siis 
raapustin osoitteet ja hyvänjouluntoivotukset sikäläisellä kirjoitusmerkeillä, mikä 
osoittautui suhteellisen aikavieväksi puuhaksi. Toivottavasti entiset englanninoppilaani 
muistavat korttini kautta kirkon olevan yhä olemassa. 

Vuosi Suomessa on siis kiitänyt ohi. Millaiset ovat siis tunnelmani? Niin, jospa merkitsisin 
oikein mustaa valkoiselle viisi parasta ja viisi pahinta asiaa menneestä kotimaan vuodesta 
verrattuna Japanissa viettämääni aikaan.

Suomessa olon parhaat puolet: 

1) Perheen ja ystävien seura sekä kaikki se ystävällisyys ja lämpö, mitä olen osakseni 
saanut. 

2) Suomen vuodenajat ja luonto. En osaa sanoin kuvata, miten ihmeellisenä olen tämän 
kokenut. 

3) Teologian opiskelu ja sen mukanaan tuoma oppimisen ilo ja uudet haasteet. 

4) Julia, puolivuotias siskontyttö. Maailman suloisin lapsi! 

5) Elämän kaikinpuolinen ”helppous”; ei ole liian kuuma eikä liian kylmä, ei kielivaikeuksia, 
ei kulttuurishokkia, ei torakoita eikä käärmeitä eikä yksinäisyyttä. 

Suomessa olon pahimmat puolet: 

1) Paha sisu, joka näkyy vain pahenevan läheisten keskellä. Lisäksi tulevat muut paheet. 

2) Kotimainen kiire. Tamashimassa minulla oli aikaa ajatella. 

3) Se, etten saa aikaan tapaamisia kaikkien ystävieni kanssa, jotka kuitenkin tahtoisin 
tavata. 

4) Loputon kaamos ja kurakeli täällä Helsingissä tänä talvena. Japanissa ei tällaista pimeyttä 
ole ikinä. 



5) Suomalaisten alkoholinkäyttö, perheiden hajoaminen, nuorison kurittomuus ja 
työnantajien-työntekijöiden huonot välit kiinnittävät huomiota, koska Japanissa tilanne oli 
toinen. 

Ja sitten vielä eräs kysymys teille, ystävät: tuntuuko teistä siltä kuin minä en oikeastaan 
olekaan mikään lähetti siihen asti, kun palaan taas Japaniin? Toivon sydämestäni, että 
osaisitte ja tahtoisitte mieltää nykyisen työni ja opiskelunikin osaksi lähetyksen suurta 
kokonaisuutta. Nämä eivät ole hukkaan heitettyjä “välivuosia”. Tämänhetkisen työni tavoite 
Opiskelija- ja koululaislähetyksessä on se, että evankeliumi ja lähetysrakkaus voisivat levitä 
nuorten keskuuteen ja “Kristuksen rakkaus vaatisi” heitä lähtemään itse tai lähettämään 
muita lähetyskentille. 

Opiskelu taas on tärkeää siksi, että toivon sen avulla pystyväni paremmin jakamaan 
Jumalan Sanaa Japanissa. Minä olen nähkääs täysin epäpätevä siihen työhön, jota olen 
viimeiset vuodet tehnyt. En ole koskaan opiskellut lähetystä sen enempää kuin 
teologiaakaan muuta kuin mitä nyt vähän omin päin. Joten olen siis iloinen, jos jaksatte yhä 
rukoilla Japaninlähetyksen puolesta ja minunkin puolestani. 

Näkemiin, kuulemiin, soittelemiin ja kirjoittamiin. Niin tosiaan, nyt minut saattaa jopa 
tavoittaa puhelimella numerosta 576314 

lämpimin terveisin 
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