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Työtoverini Itamin seurakunnassa ja KGK:ssä 

Akemashite omedetoo gozaimasu eli Hyvää uutta vuotta! 

Joskus joulun alla tuli tippa silmään postia avatessa. Ajattelin, että olen koko ikäni saanut paljon rakkautta 
osakseni, mutta niin vähän antanut sitä toisille. Tänäkään jouluna en ehtinyt lähettää yhtään joulukorttia, 
en sitten ainuttakaan. Tein kuitenkin tilastoa vastaanotetusta joulupostista, ja tältä se näyttää: 25 % 
kiertokirjeeni lukijoista lähetti joulukortin. 10 % lähetti lahjan tai osallistui sellaiseen. Runsas prosentti soitti 
ja esitti joulutervehdyksen suusanallisesti. Jumala teille jokaiselle ystävyytenne palkitkoon, minusta ei ole 
siihen. Tämä kiertokirje on nyt ainoa vastaus, minkä kaikkein todennäköisimmin joulutervehdyksiinne 
saatte. Mutta sanon vielä kerran: lähetin elämän suurimpia iloja on postin saaminen. (Niiden pelko oli 
muuten ihan aiheeton, jotka luulivat, ettei kortti ehdi jouluksi. Posti Suomesta viipyy matkalla tänne 5 
päivää, eikä yhtään enempää joulun alla kuin muulloinkaan.)  

Tästä kirjeestä tulee niin sanottua sillisalaattia. Pistän paperille vähän ajatuksiani lähetyskutsusta, mistä 
monet ovat kyselleet. Sitten kerron ihan ikioman yksityiselämäni iloista. Jos tilaa jää, niin lisään vielä pari 
sanaa Tamashiman ystävien kuulumisia.  

LÄHETYSKUTSU 

Viikon päästä on vuosi kulunut siitä päivästä, kun läksin Suomesta. Monet ihmettelivät lähtöäni, kun näkivät 
sen olevan minulle vaikeaa. Muistan yhä ensimmäisen aamuni Amagasakissa, kun avasin silmäni 
pakkilaatikkojen keskellä, kylmyydessä ja liikenteen metelin kohistessa tottumattomissa korvissani. Hirveä 
pettymys iski sydämeeni, kun tajusin tilanteen: ”Nyt olen siis Japanissa enkä pääse täältä pois neljään 
vuoteen!” Tuntui kuin edessä olisi neljän vuoden pakkotyötuomio.  



Alku oli ankeaa, sitä ei voi kieltää. Kesäkuuhun mennessä japanintaito oli kuitenkin palautunut jokseenkin 
entiselleen (vaikka ei siinä vieläkään ole kehumista, virheitä tulee suusta vilisemällä). Siihen mennessä olin 
myös jollakin tavalla tottunut työtovereihini, ja yliopistovierailut alkoivat toden teolla. Niiden mukana tuli 
elämääni suuri mielekkyyden tuntu: saan julistaa evankeliumia Jeesuksesta tosi tarpeeseen. Vuoden 
lopussa kiitin jo Jumalaa hartaasti aivan uskomattomista asioista: että hän on tuonut minut rimpuilevanakin 
Japaniin, että saan tehdä maailman mielekkäintä työtä, että en ole naimisissa enkä pappilan emäntänä 
Suomessa, mikä on ollut iänikuinen haaveeni. Aivan minua kauhistuttaa ajatuskin, että olisin antanut 
mieliteolleni periksi ja jäänyt kotimaahan opiskelemaan teologiaa ja jatkamaan ihania väittelyjä Nepon 
kuppilassa aiheesta, onko vanhurskauttaminen analyyttinen vai synteettinen tapahtuma. Ei, Osaka on 
minun paikkani, vaikka sitä Suomesta käsin olikin niin vaikea uskoa. 

Mieleeni on kuitenkin jäänyt soimaan erään helsinkiläisen opiskelijapojan sanat, kun keskustelimme 
lähetystyöhön lähtemisestä: “Minä haluan makeampaa elämää kuin siellä on tarjolla!” No, poika sanoi 
suoraan sen totuuden, mitä monet eivät itselleenkään myönnä. Asia on nyt kuitenkin sillä tavalla, että “joka 
tahtoo löytää elämänsä, kadottaa sen”. Jos haluamme päästä helpolla, kiertää tuskaa ja vaivaa, laskea 
kaikki varman päälle, vakuuttaa oman ja lastemme onnen ja mukavuuden, niin lopulta jää auttamatta luu 
käteen.  

Liian monet kristitytkin ovat omaksuneet meidän aikamme harhaopin oikeudesta onneen ja itsensä 
toteuttamiseen. Kuka meille sellaisen oikeuden on antanut? Ei ainakaan Jumala, joka sanoo, että meidän on 
mentävä hänen valtakuntaansa monen ahdistuksen kautta, jopa kiellettävä itsemme ja otettava ristimme ja 
loppujen lopuksi kuoltava kuin vehnän jyvä pellon mullassa.  

Mutta siinäpä se onkin se elämisen mielekkyys ja onni! Olen usein ajatellut pienten lasten äitejä, miten he 
olosuhteiden pakosta ja / tai omasta tahdostaan joutuvat “kadottamaan elämänsä”. Monet heistä 
huokailevat arkipäivän yksitoikkoisuutta ja saattavat jopa kadehtia niitä, joilla on enemmän vapautta tulla 
ja mennä. Mutta olen varma, että kun nämä samat äidit vanhana katselevat elämäänsä taaksepäin, niin he 
joutuvat myöntämään juuri työntäyteisten, yksitoikkoisten arkipäivien olleen niitä parhaita päiviä. Samaten 
äidit varmaan kauhistuvat ajatustakin, että he pelkästä mukavuudenhalusta “olisivat jättäneet yhden 
lapsistaan tekemättä” (kauhea sanonta, mutta niin tyypillinen ajallemme). 

Sama pätee lähetystyöhön. Kun se parasta on ollut, on se työtä ja vaivaa ollut. Ei ole mitään hohtoa 
tungeksia noissa Osakan maanalaisissa tai paleltua / paistua leireillä. Mutta kun jälkeenpäin ajattelee 
vaikeita päiviä, ei yhtään niistä antaisi pois. Voi kamalaa - millainen ihminen nyt olisinkaan, jos olisin aina 
saanut elää mieleni mukaan “makeaa elämää “? Eihän minun kanssani pärjäisi kukaan, (kun se asioiden 
näin ollenkaan ei aina ole helppoa). 

Kotimaahan ei pidä jäädä siksi, että tulisi onnelliseksi. Mutta ei lähetystyöhönkään pidä lähteä siksi, että 
tulisi onnelliseksi, saisi rikkaan elämän ja kohoaisi uskovaisten “hengelliseen kermaan”. Elämän suurissa 
ratkaisuissa pitää perusteluina olla aivan muut asiat kuin minun mielitekoni. Mitkä sitten? Jumalan tahto, 
Jumalan kutsu, Jumalan rakkaus Jeesuksessa. 

Minulle Jumalan kutsu, lähetyskutsu, on jo kauan merkinnyt samaa kuin evankeliumi Jeesuksesta. Jos itse 
tiedän kipeästi tarvitsevani anteeksiantamusta ja iankaikkista elämää, niin totta totisesti on pakko myöntää, 
että muutkin niitä tarvitsevat. Kutsulla ei ole mitään tekemistä minun pyhittyneisyyteni kanssa. Päinvastoin, 
mitä surkeammin lankean - ja saan anteeksi - sitä selvemmäksi kutsuni muuttuu. Kutsu ei riipu työn 
tuloksista, ei tehokkuudesta (“Suomessa saisin enemmän aikaan”), eipä edes Japanin kristittyjen 



mielipiteistä. Moni kansallinen teologi on sitä mieltä, että lähettien työstä koituu enemmän vahinkoa kuin 
hyötyä. 

Minun lähetyskutsuni on yhtä kuin Jeesuksen katse, millä hän minua katsoi taas tässä eräänä iltana, kun 
jouduin tunnustamaan hänelle loputonta itsekkyyttäni. Jeesuksen silmät piikkikruunun alla eivät sisältäneet 
muuta kuin rakkautta langennutta lähettiä kohtaan. Ja kaikkia kohtaan, kaikkia. Senkö sanoman voisin pitää 
omana tietonani, ja väitellä tiedekunnan kuppilassa teologian hienouksista loputtomiin? Ei ikinä! 

Lähetystyöntekijä saattaa saada todella mielekkään, elämisen arvoisen elämän - kuten itse olen Jumalan 
armosta nämä kuusi vuotta kokenut saaneeni - mutta kaupanpäällisinä voi kyllä menettää 
(mielen)terveytensä, joutua olemaan tyhjän panttina vuosikaudet, jopa katkeroitua. Kaikkea tätä voi tietysti 
sattua myös Suomessa. Kysymys on vain siitä, missä Jumala tahtoo meidän terveytemme menettävän.  

Jos nyt joku teistä pohtii omalla kohdallaan lähetyskutsua, niin ottakoon yhteyttä johonkin 
lähetysjärjestöön. Ei tarvitse pelätä, että jos niille antaa pikkusormen, niin ne vievät koko käden. Olen 
nähnyt, että Jumala on voimallinen katkaisemaan lähtösuunnitelmat, jos se on hänen tahtonsa. Älä siis 
haudo lähetyskutsu-ajatuksia yksin, vaan ota yhteyttä johonkin järjestöön. Ja vielä: kaikkien 
normaaliälyisten ihmisten on mahdollista oppia uusi kieli. Olen huomannut, että etenkin suomalaisille 
miehille kielipään (luuloteltu) puute muodostuu usein turhaksi kynnykseksi.  

ARKIPÄIVÄN ILOJA 

Sitten seuraa kuvaus meikäläisen ikiomista arkipäivän iloista. Yksi niistä sijaitsee kolmensadan metrin 
päässä kotoani ja on neliskulmainen. Arvatkaapa mikä se on. Se on Mitsubishin urheilukenttä, jonka 
portissa lukee ”Pääsy asiattomilta kielletty”. Mutta minähän en olekaan asiaton, sillä juoksen siellä joka 
päivä aamu- tai iltalenkin.  

Kirjoitin kerran kiertokirjeeseen, että puut eivät enää kuulu jokapäiväiseen leipääni. Se ei ole totta, unohdin 
vallan urheilukenttääni kiertävän hennon puurivistön, jonka takana jatkuu ahdas kaupunki joka suuntaan. 
Nuo puut ovat melkein kuin ystäviä; iloitsen niistä jokaisesta erikseen kaikkina vuodenaikoina. Siellä on 
lehmuksia viimeistä oksaa myöten paljaiksi karsittuina, on sakuroita, mäntyjä, neidonhiuspuita ja 
kamferipuita, joista vm. eivät pudota lehtiään talvellakaan. 

Mutta Mitsubishin kentän yllä aukeaa myös laaja taivas, jollaista ei milloinkaan näy talojen katveessa, ei 
myöskään ikkunoitten mattalasin läpi. Juostessani saan katsella aamuruskoa, joskus kuuta ja tähtiäkin. Illan 
pimetessä syöksähtelee kentän yllä kymmenittäin lepakoita. Kentän vartija, vanha setä, on syöttänyt pari 
pulua ja korppia niin kesyiksi, että ne luulevat omistavansa koko paikan ja ovat joskus vähällä jäädä 
juoksijan jalan alle. Yleensä taivaalla näkyy lentokoneitakin - ja kuuluu myös - olemmehan vain 5 km päässä 
Osakan kansainvälisestä lentokentästä. Tunnetteko sen sanonnan, että jos taivaalla on vain yksi tähti, niin 
saa toivoa? Olen muuttanut sen kuulumaan näin: Jos taivaalla on vain yksi lentokone, saa toivoa. 

Tavallisesti kentällä ei ole pelaajia varhain aamulla, ei ainakaan nyt talvella. Vanha vartija-setä ja minä 
olemme hyväksyneet toistemme olemassaolon vähin äänin. Uudenvuodenpäivänä sentään pysäytin 
juoksuni hänen kohdallaan ja lausuin kumartaen virallisen tervehdyksen: ”Onnellista uutta vuotta. Pyydän 
saada tuottaa teille vaivaa tulevanakin vuonna!” Setäkin otti hatun päästään ja kumarsi syvään. 

Toinen elämäni ilo on postinkulku, kuten taisin jo mainitakin. On kerta kaikkiaan ihanaa, kun palatessaan 
väsyneenä ja nälkäisenä kylmään kotiinsa iltapimeällä löytää postilaatikostaan kirjeen tai kasetin. Jouluaika 



oli juhlaa, samaten uusi vuosi, sillä silloin saapuivat japanilaisten tervehdykset. (Sitten ei tulekaan mitään 
pitkään aikaan.) Tulkoon nyt aikakirjoihin merkityksi parin uudenvuodenkortin teksti. Kukas sitä kissan 
häntää nostaa, jollei kissa itse?  “Muistan aina sinun hymysi, Mailis-san!” (Kollega Kiushulta) ”Olen oppinut 
paljon sinulta, Mailis-shuji (=opisk.siht.). Se mikä on jäänyt päällimmäiseksi mieleeni on sinun tapasi rukoilla. 
Minäkin yritän opetella vähän kerrallaan tulemaan Jeesuksen eteen rehellisesti sellaisena kuin olen.” 
(Osakan KGK:n hallituksen jäsen, tyttö).  

Kolmas elämäni ilo ovat muut suomalaiset, joita silloin tällöin saan tavata. Tilanne on aivan toinen kuin 
aikoinaan Tamashimassa, jolloin minulta saattoi mennä kuukausikin suomen sanaa sanomatta. Meillä 
kokoontuu täällä Kobessa neljän eukon raamattupiiri, jossa kaksi naista on KL:stä, yksi SLEY:stä ja minä 
Kylväjästä. Miehet hoitavat kotona lapsia sillä aikaa. Kielikoulussa tapaan heistä yhtä, Mirjaa, joka viikko. 
Mirja on yläsavolaisia ja osaa sanoa susi-sanan savon murteella niin täsmälleen, että ihan sitä on ilo 
kuunnella. Suomalainen koulukin on vain kahden tunnin matkan päässä, joten pistäydyn siellä joskus 
tervehtimässä P:n perhettä ja Minnaa ynnä lepuuttamassa hermojani hiljaisuudessa. Erkkihän oli OPKO:n 
opiskelijasihteerinä Suomessa, kunnes tuli suomalaisen koulun opettajaksi viime syksynä. Iloni on suuri, kun 
entisiä työtovereita siirtyy hiljakseen Siperian tälle puolelle.  

Yksi elämäni ilo ovat vapaapäivät. Koetan joka viikko pitää yhden päivän lomaa, sen mikä milloinkin näyttää 
jäävän tähteeksi. Matkapäivistä ei tule yhtään ylimääräistä vapaata eikä rahaa, päinvastoin leirien takia jää 
usein viikkovapaakin pitämättä. Vapaapäivänä olen monesti niin väsynyt, että en jaksa lähteä minnekään; 
makaan vain koko päivän jalat lämpöpöydässä, luen ja kuuntelen klassista musiikkia. Tuollainen päivä 
virkistää kummasti, ja niin sitä jaksaa taas jatkaa arkista rutiinia. Joskus sentään saan itseni raahatuksi 
elokuviin, konserttiin, museoon, temppelialueelle, kabuki-teatteriin, vierailulle yms.. Luulen, että viihtyisin 
autiolla saarellakin jonkin aikaa, jos siellä vain olisi kirjoja, paperia, kynä, Bachin musiikkia ja pulloposti 
kulkisi kerran viikossa. Joskus pelkään, että minusta loppujen lopuksi tulee kaavoihin kangistunut 
vanhapiika-erakko, joka selviää vallan ilman muita ihmisiä. 

TAMASHIMAN YSTÄVÄT 

Lopuksi vielä pari sanaa Tamashiman ystävistä. Jouluna kastettiin järjestyksessä kuudes englanninoppilaani, 
Ueno-san (nimi muutettu. Olen kuvannut häntä kirjani Tapahtui Tamashimassa luvussa Väliinputoajat ). 
Morimoton perhettä kävin viime vuonna tervehtimässä Yokohamassa. Lapset ja rouva on kastettu 
katolisessa kirkossa. Natsue-chan luki pöytärukouksen, rukoili ensin maailman nälkäänäkevien puolesta ja 
sitten lasketteli Isä meidän sata vuotta vanhana käännöksenä, josta tuskin ymmärsin yhtään sanaa. 

Joka tapauksessa lapset olivat aivan ilmeisesti säilyttäneet uskonsa Jeesukseen. Morimoto-san, insinööri, on 
ollut koko vuoden ollut Saudi-Arabiassa suuren öljyprojektin johtajana. Olen lähettänyt hänelle sinne kirjoja, 
kasetteja ja joskus jonkun kirjeenkin. Hyvä ettei mies-parka joutunut putkaan kirjalähetykseni takia, sillä 
Saudi-Arabiaan ei saisi lähettää kristillistä kirjallisuutta. Sain tietää sen vasta kun paketti oli jo matkalla. 

Soitin Takeda-sanille, Tamashiman toiselle insinööriperheelle, Tokiossa käydessäni. ”Miehenikin on alkanut 
käydä kirkossa”, huomautti Takedan rouva viattomasti kesken kaiken. ”Miehesikin... ?” minä ihmettelin. En 
ymmärtänyt, mitä tuo “-kin” tarkoitti. Minun tietääkseni kukaan Takedoista ei ollut käynyt kirkossa sitten 
Tamashiman englannintuntien. ”Etkö tiedä, Janatuinen-sensei, että minut kastettiin jouluna 
1983?” ”Sinutko on kastettu?” toistin ällistyksen lyömänä. Miten tämä on mahdollista? Ja kuitenkin - 
ajattelin jo Tamashimassa ollessani, että Takedan rouva uskoo Jeesukseen. Näin hän hyvästeli minut 



muuttaessaan Tokioon vuonna -81: ”Silloin kun sinä, sensei, kerroit Sakkeuksesta ja sanoit että uskoa on se, 
kun menee Jeesuksen luo synneistään huolimatta, niin minusta tuntui kuin olisin pelastunut.”  

”Tämä on todella ihana uutinen”, kakertelin puhelimessa. ”Tuskin saatan vielä uskoa sitä … Onneksi olkoon! 
Missä kirkossa sinut on kastettu?” ”Japanin yhdistyneessä kirkossa. Olen saanut niin paljon uusia ystäviäkin. 
Kiitos sinulle sensei!” ”Älä minua kiitä…” Kun puhelu loppui, istahdin sohvalle ja aloin itkeä pelkästä ilosta. 

Jotkut teistä kyselevät silloin tällöin naapurin mummon kuulumisia. Kävin Tamashimassa kolme kertaa 
viime vuonna ja pistäydyin aina myös mummon luona. Aamusta alkaen hän oli odottanut vierailua, kun tiesi 
minun tulevan iltapäivällä.  

Mummo ei viihtynyt vanhainkodissa kuukautta kauempaa, vaan palasi entiseen taloonsa. Siellä hän nyt 
koettaa selvitä yksinään huonoine jalkoineen. Tosin meidän yhteinen vuokraemäntämme, joka on kuin itse 
ystävällisyys ja hyvyys, käy mummon luona joka päivä. Tamashiman seurakuntalaiset eivät sen sijaan 
mummoon ole juurikaan yhteyttä pitäneet. Kaikilla on kiire, etenkin ennen jumalanpalveluksen alkua, joten 
kirkkoon kuljettajaa ei ole löytynyt. Ensin mummo lupasi mennä kirkkoon, jos haetaan. Viimeksi käydessäni 
hän sanoi, ettei lähde. Mutta ei heitetä toivoa vielä. Jumala voi tehdä vielä ihmeen. Kiitos teille kaikille, 
jotka olette ”minun mummoani” muistaneet. 

Akasaka-san valmistuu ensi keväänä yliopistosta. Nakahama-sanin kanssa puhumme joskus pitkään 
puhelimessa. Lasten kastamattomuus on raskaana taakkana tämän rouvan sydämellä. Mies ei anna lupaa, 
vaikka lapset itsekin tahtoisivat kastetta.     Mailis 


