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06.02.98 
Tänään tulin sairaalateologien vuosittaisesta kokouksesta. Jännitin aika paljon puhua ihmisille, joilla on 

sekä teologinen ja terapeuttinen koulutus. Molemmat alat ovat elämäni keskeisiä intohimoja, ja niiden 

keskinäinen integroiminen on jatkuvan työn alla. Silti olen molempien alojen amatööri.  

Osallistuin myös päiville ennen luentoani, koska halusin saada edes jonkinlaisen henkilökohtaisen yhteyden 

yleisööni. 

Ensimmäiseltä päivältä sain oman luentoni vertailukohdaksi filosofian tri Maija-Riitta Ollilan. Hän antoi 

aivan briljantin luennon. Kaksi tuntia ilman muistiinpanoja. Ehjiä kauniita lauseita, monipuolisia sitaatteja, 

nasevia huomioita, hillitty ja suvereenin sharrmikas esiintyminen jne. Parhaimpia esiintymisiä, mitä olen 

puhujalta koskaan nähnyt. Sorruin heti mielessäni vertaamaan itseäni häneen ja kilpailemaan hänen 

kanssaan. Keräsin suorituspakon tulisia hiiliä takamukseni alle. Miettiessäni minkälaisen vaikutelman minä 

annan häneen verrattuna pelko otti takaapäin niskalenkin ja olin tukehtua avuttomuuteeni. 

Viimeisenä iltana ennen luentoani päätin, etten edes halua pitää mitään monologia. Olin haistellut ilmapiiriä 

tarpeeksi tunteakseni vuorovaikutuksen janon. Päätin antaa sille tilaa, ja purin koko häpeää käsittelevän 

luentoni alaotsikoihin, muutaman lauseen tiivistelmiin ja niiden pohjalta tehtyihin kysymyksiin. Pyysin heitä 

jakaantumaan ryhmiin valiten ensin yhden parin. Seuraavaksi kysyin kuinka uskollisia kukin oli ollut 

todelliselle halulleen parivalintansa suhteen. Häpeän alkuperäinen kokemus nimittäin tulee lapsen 

innostuksen keskeytyksestä, tai tuomiosta: Lapsi tekee jotain, mistä hän on todella innostunut ja joutuu 

yhtäkkiä arvioivan tarkkailun tai arvostelevan keskeytyksen kohteeksi. Kun tämä tapahtuu tarpeeksi usein, 

hän ei enää kehtaa toteuttaa sitä mistä todella on innostunut. 

Oliko siis parivalinta tapahtunut todellisen kiinnostuksen pohjalta, vai oliko häpeä sensuroinut halua valita 

tai olla valitsematta itselleen tietty pari. Kun pyysin paria valitsemaan itselleen toisen parin, pyysin heitä 

olemaan uskollisempia todelliselle halulleen. Useimmat näyttivät kuitenkin sivistyneesti valitsevan vain 

itseään lähinnä olevan parin. Onhan se vähän noloa rynnätä siitä ihan toiselle puolelle huonetta, kun vanhat 

tutut ovat ihan vieressä. Jokainen valinta on häpeän uhmaamista siksikin, että valitessani yhden minun on 

hävyttömästi sanottava ei muille. Ensimmäinen keskustelu käytiin tämän problematiikan pohjalta.  

Seuraavaksi pyysin heitä keskustelemaan häpeästä ammatilllisessa vuorovaikutuksessa, auttamisen 

mahdollisesta häpäisevästä ulottuvuudesta jne. Vuorovaikutus oli innostunutta ja antoisaa. Kahden tunnin 

aika loppui kesken, mutta palautteen pohjalta muutkin saivat dialogista enemmän kuin mitä olisivat saaneet 

lahjakkaastakaan monologista. Sitä paitsi olihan minulla vanha Häpeää käsittelevä Ystäväkirje jaettavaksi. 

Luin sen uudestaan läpi valmistautuessani tähän tilaisuuteen ja havaitsin sen yllättävän hyväksi. 

Tämän vierailun kautta sain taas uuden muistutuksen siitä, mitä itsensä vertaileminen ja kiusaus 

vaikutelman antamiseen, tai imagon myymiseen aiheuttaa. Se on paniikkihäiriöksi asti kasvavan pelon 

ruokkimista salaa siistin pöydän alla. 

Kulttuurimme on viritetty vaikuttavien monologien antamiseen, itsensä myymiseen ja imagonsa 

mainostamiseen. Jos edes kristityt havaitsisivat sen, että aito ja totuudellinen dialogi ja kohtaaminen eikä 

hyvän vaikutuksen antaminen on se, joka syvimmin vastaa ihmisen nälkään.  

Palattuani sairaalateologien päiviltä juttelimme Railin kanssa illalla täällä Ystävyyden Majatalossa pari 

tuntia yhden auttaja-alan ammattilaisen kanssa. Hän oli viikon ajan ollut täällä etsimässä uutta voimaa 

työhönsä. Asianomaisen luvalla kerron jotain hänen löydöistään. 

Hän oli kuluneen viikon aikana tullut siihen tulokseen, että oli viidentoista vuoden aikana keskittynyt aivan 

liikaa työpaikkaongelmiensa ja sosiaalisten pelkojensa salaamiseen. Hän oli säännöllisin väliajoin joutunut 

pelon pelkäämisen noidankehään. Tilanteen pahennuttua tarpeeksi hän oli hankkiutunut määrittelemättömän 

masennuksen takia sairaslomalle. Nyt hän päätti purkaa tuon noidankehän. Hän ei enää keskittyisi 

näyttämään vain pärjäävää. Hän myönsi näytelleensä niin tehokkaasti pärjäävän roolia, että monet sen takia 

varmaan pelkäsivät häntäkin. Mikäs sen parempi piilopaikka pelolle kuin agressiivinen käytös. 

Nyt hän suunnitteli kokoavansa ensin muutaman esimiehensä yhteen kertoakseen heille peloistaan, ja miten 

hän on niitä yrittänyt peitellä. Seuraavaksi hän pyytäisi heidän tukeaan kertoakseen asiasta koko 

työyhteisölle. Hän myös valmisteli muutamaa tarkoin harkittua henkilökohtaista anteeksipyyntöä. Tunsin 

syvää kunnioitusta, ihailua ja helpotusta. En tiedä, olisiko minulla ollut kanttia mennä hänelle noin rohkeita 

edes ehdottamaan. Tuntui hienolta olla hänen upean tuntuista oma-aloitteisuuttaan ja huikean rohkeaa 

rehellisyyttään tukemassa. 



Nyt yöllä luin Turun yliopiston psykiatrian dosentin Tero Taimisen tutkimuksesta, jonka mukaan joka 

kymmenes suomalainen kärsii jossain vaiheessa elämässään vaikeasta sosiaalisten tilanteiden pelosta. Hänen 

mukaansa monet kouluttautuvat sen tähden edellytyksiään paljon alemmalle tasolle tai alalle, jossa heidän ei 

tarvitse kohdata pelkäämiään tilanteita. Kun pelot alkavat jo nuorena henkilö saattaa erheellisesti samastua 

niihin ja alkaa mieltää ne luonteenpiirteikseen. Valitettavasti hoitovaihtoehdoissa puhuttiin eniten vain 

lääkehoidosta, jota jotkut kuulemma tarvitsevat loppuelämänsä. Rehellisyyden ja totuudellisen 

vuorovaikutuksen merkityksestä paniikin purkajana ei puhuttu sanaakaan. Sääli. 

Viime Ystäväkirjeessäni kirjoitin lyhyen jutun paniikkihäiriön yhdestä mahdollisesta syystä: valheellisesta 

ja teennäisestä työpaikkakulttuurista, joka ei tue rehellistä vuorovaikutusta. Nimenomaan tästä osasta 

Ystäväkirjettä olen saanut eniten palautetta. Monet ovat sen kautta tunnistaneet tilanteensa. Kuinka moni on 

sen pohjalta ottanut uusia avoimuuden riskejä, sitä en tiedä. 

Viime viikolla meidät oli tilattu päiväksi konsultoimaan erään pienen yrityksen henkilökuntaa. Panimme 

ehdoksi tulemisellemme, että saisimme (vaikka samalla hinnalla) edellisen päivän viettää haastatellen 

henkilökuntaa yksityisesti. Minulle mieleenpainuvin toistuva teema oli väsymyksen häpeäminen. Saman 

tarinan olemme kuulleet niin monelta muulta. Sairaslomia vältellään viimeiseen asti. Fyysisen 

vahingoittumisen pelko ohjaa jopa vapaa-ajan harrastuksia (silloin kun niille ylipäänsä jää aikaa ja energiaa). 

Ei saa ottaa pienintäkään loukkaantumisen riskiä. Valittaa ei uskalla, koska jokainen tietää että oven 

ulkopuolella on jono ihmisiä odottamassa mitä tahansa työpaikkaa. Toisaalta kuulin myöhemmin muualta, 

että ihmiset välttävät myös tyytyväisyytensä ilmaisemista työhön, koska silloin heille tarjotaan vain 

ylimääräisiä tehtäviä. Vaikea ristiriita. 

Väsymyksen häpeämistä olen kyllä huomannut viime aikoina itsellänikin. Erilaisen vuorokausirytmin takia 

nukumme Railin kanssa eri huoneissa. Muutamana yönä annoin hänen vain olettaa, että olen taas tehnyt työtä 

aamuun asti, vaikka olinkin mennyt jo kahden aikaa nukkumaan. Alkoi tuntua siltä, että edes 10-12 tunnin ei 

kunnolla purkanut väsymystä. En vain kehdannut tunnustaa sitä. 

Huomenna meillä on varattu aika toimittajan kanssa joka, on haastattelemassa meitä kirjaansa Onnelliset 

Ihmiset. En tiedä siitä vielä mitään, ja olen vähän kiusaantunut. Mielestäni minun todellisuuteni ei oikein 

mahdu tuollaisen otsikon alle. Kun joku kysyy puhelimessa, että miten menee, en ikinä vastaa että “Hyvin 

menee”. Minusta saa parhaimmillaan kiskottua tunnustuksen “No muun muassa hyvää kuuluu.” Olen nähnyt 

liian paljon tragiikkaa ympärilläni ja kolmannessa maailmassa. Tunnen myös omat pimeät puoleni liian 

hyvin voidakseni tunnustautua yksipuoliseen onnellisuuteen. Maailman kärsivässä puolessa on jotain joka, 

on vanginnut minut olemaan sille uskollinen. Lojaalisuus elämän synkemmälle puolelle tuntuu melkein 

pyhältä velvollisuudelta. On paljon surullisia asioita joita, en edes halua unohtaa. Tarkemmin ajatellen se ei 

mitenkään miinusta onnellisuuttani. Päinvastoin. 

Saa nähdä minkälaista onnea toimittaja kirjaansa hakee. 

Loppuillan olemme luvanneet viettää erään pariskunnan kanssa, joka on käsitellyt kriisejään täällä jo 

useaan otteeseen. 

Jatkan huomenna. 

 

08.02. 98 
Siitä jatkamisesta ei tuullut mitään. Iltapäivä meni haastattelussa, ja ilta pariskunnan kanssa venyi pitkälle 

yli puolenyön. Vietimme heidän kanssaan yhteensä kahdeksan tuntia. Ennen nukkumaanmenoa en jaksanut 

muuta kuin lukea sähköpostiani ja kelata päivän tapahtumia. 

Toimittaja ei todellakaan ollut etsimässä mitään yksinomaista onnea, eikä maalaamassa mitään kliseistä 

maisemaa onnellisuuden valtakunnasta. Hän oli vain tullut uteliaaksi sen suhteen minkälaisista asioista 

ihmiset tavallisen elämänsä keskellä olivat onnellisia ja minkälaiset asiat olivat onnellisuuden esteitä. 

Kehotin häntä etsimään haastattelukohteita ainakin kahdesta ääripäästä: Ihmisiä joilla on kaikkea, mitä 

ainakin materiaalisesti voisi toivoa ja toisaalta ihmisiä, jotka ovat kohtaamassa kuolemaa. 

Haastattelun aikana huomasin kyllä taas kerran olevani ihminen joka vähän ujostelee onneaan. Voidakseni 

tunnustaa onneni minun on annettava sille toinen nimi: kiitollisuus. Löydän paljon asioita, joista olen 

sanomattoman kiitollinen: Lapset, Raili, sovinto vanhempieni kanssa, ystävät ja tuntemattomat työmme 

tukijat, Ystävyyden Majatalo, kutsumuksen tuntu työssäni ja elämässäni, työtoverit, suhteellisen hyvä 

terveys, järvi, kivet, kirjat, sähköposti, muu posti, tukka joka on pysynyt päässä, jälkiuunileipä, jne. Kaikesta 

olen pohjimmiltaan kiitollinen Hänelle, jota en listassani edes maininnut. 



Tietenkin voin joistakin harvoista asioista onnitella itseänikin. Mutta eivät ne ole onnellisuuteni syvin 

ulottuvuus. Onneni pohjavedet ovat auttamattomasti kiitollisuudessa. Niihin lähteisiin voisin kyllä porata 

muutaman kaivon lisää. Onneni on liian piilossa. 

 

10.02. 
Edellinen aihe johdattaa muistoni vuoden vaihteeseen. Haluan jakaa kanssasi jotain siitä, mitä kerroin niille 

noin 35 ystävälle, jotka viettivät uudenvuoden aattoa kanssamme. 

Viime syksynä eräs ystäväni lähetti Terapiaa käsittelevän ystäväkirjeeni Jari Sarasvuon Writers Studioon 

mahdollista julkaisemista varten. He puolestaan lähettivät sen lausuntakierrokselle eri alojen ihmisille. Eräs 

heistä lähettikin kommenttinsa sähköpostissa suoraan minulle. Siitä alkoi koko loppuvuoden kestänyt 

sähköpostikirjeenvaihto välillämme. Hän oli hyvin oppinut ja taiteellinen mies, eläkkeellä korkeasta 

asemasta, mutta paljon muuta en hänestä tiennytkään. Tärkeintä oli se, ettei minulla ollut minkäänlaista 

kuvaa hänestä, eikä hän suostunut minua tapaamaan vaikka jo kesällä sitä pyysin. Hän suhtautui kristilliseen 

uskooni aika kriittisesti, niinkuin ylipäänsä kirkkoon ja sen mahtipontiseen historiaan. Sitä paitsi hän osasi 

kirkkohistoriansa ja historialliskriittisen tutkimuksen Raamatun teksteistä paljon paremmin kuin minä ja pani 

minut matkan varrella hyvin tiukoille liian kritiikittömästä suhtautumisestani Raamattuun.  

Viestien tyyli vaihteli lempeän humoristisesta palautteesta, sarkastiseen ja ironiseen kritiikkiin. Omat 

reaktioni liukuivat myös laidasta laitaan. Joskus itkin, toisinaan loukkaannuin, suutuin ja monesti vain nauraa 

hekottelin. Koska minulla ei ollut hänestä kuvaa saatoin kehitellä hyvin erilaisia mielikuvia ja niitä vastaavia 

reaktioita. Kuvasta tyhjä taulu tarjosi tilaa kaikennäköisille transferensseille. Vasta jälkeenpäin tajusin 

kuinka suuri vaikutus hänellä oli viimeisen Ystäväkirjeeni tematiikkaan. Kirjoitin imagojen ja mielikuvien 

vaikutuksesta samalla, kun itse taistelin niiden kanssa. 

Syksyn mittaan dialogimme hiipi yhä syvemmälle sydämen tasolle. 

Joulun alla kirjoitin hänelle viestin jossa suorastaan parahtaen pyysin häntä puolestaan kertomaan mikä on 

hänen sydämensä uskontunnustus. Olin tuskaantunut kuulemaan vain siitä mihin hän ei usko ja halusin 

kuulla jotain ihan peruslukemista käsin. En halunnut mitään eksegeettisesti perusteltua tai 

kirkkohistoriallisesti dokumentoitua, vaan ihan lapsen sydämen ytimestä nousevaa yksinkertaista 

perususkoa, kuoleman riisumaa akateemisesta fiksuudesta ja yleissivistyksestä vapaata ydinkamaa. 

Seuraava päivä alkoi sillä, että Raili laski eteeni maksamattomien laskujen pinon. Niitä oli yhteensä noin 50 

000 mk. Leena oli kyllä sanonut että maksamattomia laskuja on paljon, mutta niinhän niitä aina on, joten en 

kiinnittänyt siihen sen enempää huomiota. Hän oli hyväntahtoiseen tapaansa varjellut minua masennuksen 

aiheilta edellisen Ystäväkirjeen kirjoittamisen aikana. Siinä vaiheessa pidin akuuttina vain ylimääräistä 20 

000 mk:n sijoituksesta, joka piti maksaa takaisin, enkä siksi muusta tilillepanokortin yhteydessä 

maininnutkaan. Kerroin vain, että nekin rahat tarvittiin sijoittajan jälkiverojen maksamiseen. En yhtään 

ajatellut, että se ei todellakaan ollut omiaan motivoimaan lahjoittajia. Kuka nyt kenenkään veromaksuja 

haluaisi tukea, edes epäsuorasti. 

Siinä vaiheessa pari ystävää oli jo ehtinyt auttaa meitä selviämään tuosta velvollisuudesta, mutta laskut 

olivat vielä maksamatta ja ihmettelin kuinka vähän taloudellista palautetta joulun alla ilmestynyt kirjeemme 

oli tuottanut. Yleensä ihmiset tukevat aika paljon nimenomaan joulun alla. Oliko kirjeessäni jotain erityisen 

loukkaavaa? Oliko ehkä kommenttini Kylliäisen juttuun karkottanut tukijoitamme? Kaikenlaisia kiusallisia 

kysymyksiä tulvi mieleeni. 

Seuraavaksi sain puhelun nuorelta teologilta, joka purki minulle vuosia pidättämäänsä teologista ja 

moraalista kritiikkiä. Sain kuulla tulkintoja kahdenkymmenen vuoden takaisesta elämästäni, kohta 

kymmenen vuoden takaisesta erostani ja viimeaikaisesta opetuksestani. Siitä voisi kuulemma lukea ihan 

antikristillistä heresiaa. Arvostelijani oli siinä mielessä erikoinen, että hän esitti asiansa ihan uskottavan 

ystävällisesti ja reilusti. Siksi pyysin häntä henkilökohtaiseen tapaamiseen. Ehdotin myös että hän 

vastaavuudessa kritisoisi kirjeitäni etukäteen ja lupasin lähettää keskeneräiset kirjeeni hänelle arvosteltaviksi. 

Joka tapauksessa maksamattomat laskut ja puhelimessa saamani arvostelu ruokki epävarmuuttani ja 

turvattomuuttani. Vanhat tutut pelot hiipivät mieleeni. 

Ehkä kaksivuotias Jemina-tyttäremme tajusi jotain tästä. Viettäessäni aikaa hänen kanssaan hän kuuli erään 

talkoolaisemme virittämää pianonsoittoa, ja alkoi tanssia juosten ympärilläni. Samalla häntä laulatti kovasti, 

ja hän etsi laululleen sanoja ikäänkuin vain muotoillen suussaan kurkusta tulevaa äänitulvaa. Lopulta 

muotoutuivat sanat 

“Rakkaus voi hoitaa, Rakkaus voi hoitaa” 



Sitä hän hoilotti kymmeniä kertoja juostessaan ympärilläni läkähdyksiin asti kuin pieni shamaanityttö, joka 

yrittää karkottaa epäuskon piruja isästään. 

Auttaja-amatöörinä noloa myöntää, mutta oli vahva tunne siitä, että lapsi sai armon olla välineenä jollekin 

itseään paljon suuremmalle. Tajuamatta itsekään laulunsa ja tanssinsa sisältöä hän välitti minulle elintärkeää 

rohkaisua. Pidättelin itkuani, ja annoin laulun voidella sydäntäni. En kuitenkaan jakanut murheitani 

Railillekaan, koska hän oli itse joulukiireiden väsyttämä. 

Yöllä tulin tietokoneen ääreen, ja löysin kasvottoman sähköpostiystäväni viestin otsikolla CREDO 

(=Uskontunnustus). 

En halua sitä tähän siteerata, koska en ole pyytänyt lupaa. Se oli hyvin yksinkertaista Jumalaan luottamisen 

ja Jumalan tahtoon vihkiytymisen perustekstiä. Yhtäkkiä tajusin, että hän oli koko ajan intohimoisesti etsinyt 

kaiken kirkkohistoriallisen sensuurin ja muokkailun alta jotain väärentämätöntä Jeesuksen alkuperäistä 

sanomaa. Aloin itkeä jo ensimmäisten rivien jälkeen. 

Tietenkin itkussani purkautui päivän aikana salaamani huoli ja sisäinen epäily, mutta siinä oli myös 

liikutusta siitä että kasvoton ystäväni oli antanut yksinkertaiset sanat sille perususkolle, jonka varassa itse 

haluan elää. Sain vahvistusta jollekin, josta haluan kuolemaani asti pitää kiinni. Itkuni alkoi tulla niin syvältä, 

että minun oli noustava seisomaan. Ensimmäinen refleksini oli mennä pitkästä aikaa polvilleni (olen lapsena 

viettänyt niin paljon pakollisessa polvirukouksessa, että se ei todellakaan ole enää lempiasentojani). 

Seuraava ajatus oli: 

”Entä jos Raili tulee ja löytää minut polvillaan.” 

Hoopoa. Olisin mieluummin antanut hänen yllättää minut vaikka… hmm jääköön sanomatta, kuin 

polvirukouksesta. Se on vain kertomus siitä kuinka intiiminä koin tuon hetken. 

Menin kuitenkin polvilleni ja muutin palleasta nousevan itkuni rukoukseksi. En voi, enkä halua kertoa 

kaikkea mitä tuohon pyhään hetkeen sisältyi (koska se kuuluu vain Hänelle), mutta siihen loppui vatsaa 

kouristava huoleni tulevaisuudesta. Jäljelle jäi rauhallinen päättäväisyys seurata sitä, mitä Jumalan tahdosta 

ymmärrän ja sydämessäni kuulen. Tuntui, että joulurauha oli vihdoin laskeutunut sydämeeni. 

Yhtäkkiä tuntui, että kaikki oli tähdännyt tähän hetkeen. Kasvottoman kanssa käymäni kirjeenvaihto, 

taloudellinen huoli, saamani arvostelu, tyttäreni laulu ja monet muut pienet yksityiskohdat. Sen jälkeen 

tuntui hyvältä valmistautua juhlimaan Jumalan ihmiseksi tulemista. Olinhan itsekin vaihteeksi suostunut 

ihmiseksi – jonka ainoa perimmäinen kiintopiste elämässä on Jumala. 

Jaan tämän kanssasi, koska olet työmme tukija ja oletukseni siksi on että suhtaudut meihin sympaattisesti. 

Liikun intiimiyteni ja häveliäisyyteni rajamailla, ja pyydän ettet ainakaan kevyesti jaa sitä muiden kanssa. 

 

13.2. 
Tänään on ollut Ystävän päivä. Olin oikeastaan ajatellut, että saisin tämän kirjeen lähetettyä sinulle juuri 

tähän päivään. Ei onnistunut. Ei mitään dramaattisia esteitä: tapaamisia, puheluita, World Visioniin liittyviä 

velvoitteita, sähköpostiin vastaamisia, vähän yleisväsynyttä vetelehtimistä jne. 

Olen kuitenkin ajatellut sinua ja muita ystäviämme tämän päivän aikana. Mieleeni tuli myös tuo onnellisista 

ihmistä kirjaa tekevä toimittaja joka kysyi mitä ihmeen ideologiaa paikkamme nimeen liittyy. En muista, 

olenko kertonut siitä aikaisemmin, mutta siihen liittyy pikemminkin ideologian purkua. Tänne muuttamiseen 

asti elämäni suurimmat ihanteet olivat pyörineet paljon suuremman sanan ympärillä: Kristillinen rakkaus. 

Sitä olin siihen mennessä yrittänyt toteuttaa jo neljässä eri yhteisössä, jotka kaikki päättyivät riitoihin. Tänne 

tullessani olin niin väsysynyt hirttämään itseni ja lähimmäiseni tuohon mahdottoman tuntuiseen idealismiin. 

Sana ystävyys tuntui siihen verrattuna paljon kohtuullisemmalta. Sille voi sentään asettaa ehtoja. Aika pian 

opimme sanomaan ihmisille jotka, halusivat tulla kanssamme asumaan pidemmäksi aikaa: 

“Kyllä se sopii. Voit asua kanssamme juuri niin kauan kun kestämme sinua. Jos sukset menee 

auttamattomasti ristiin sinä, olet se joka lähdet, riippumatta siitä kenessä on eniten syytä. Meillä on täällä 

etuoikeus olla ongelmallisia.” 

Me miellämme ystävyyden aika realistisena. Sitä on eri tasoista, eikä se välttämättä aina ole ikuista.  

Kerroin aikaisemmin pariskunnasta jonka kanssa vietimme ainakin kahdeksan tuntia. Jätin ehkä väärän 

vaikutelman. Vain kaksi ensimmäistä tuntia kuluivat keskittyneeseen kriisien käsittelyyn. Loput kuusi tuntia 

vietimme tauon jälkeen seurustellen ja jakaen myös omista parisuhdevaikeuksistamme. He ovat niitä 

harvinaisia ihmisiä, jotka uskovat voivansa hakea apua ystäviltä. 

Joka tapauksessa kiitän kaikista saamistamme ystävänpäiväkorteista. Ne kertovat uskosta ystävyyteen, joka 

ei välttämättä tarvitse niin paljon todisteita elääkseen. Me emme vain halua tarjota sitä. Me myös 

tarvitsemme sitä. Ei meillä ole liikaa ihmisiä jotka jaksavat uskoa ystävyyteemme ja myös tarjota sitä meille. 



 

17.02. 
Tänään on 46:s syntymäpäiväni. Vanhimmatkin pojat ovat tulleet opiskelupaikoiltaan hiihtolomaksi kotiin. 

Hauskaa taas jutella nuorten miesten kanssa. Viikon aikana pitäisi tehdä jotain mukavaa yhdessä. 

Koska vuorokausi on vasta alkanut, kukaan ei ole vielä ehtinyt onnitella minua. 

Hymyilen ironisesti itsekseni. Kirjeeni viimeinen osa koskee tietenkin taloudellista tilannettamme ja saan 

kunnian juhlistaa syntymäpäivääni pyytämällä sinulta rahaa. Tosi ylentävää. 

Syksyn aikana päivittelimme öljynkulutuksen nousua. Joulun alla aloimme ihmetellä, miksei viereiseen 

majoitustaloon riitä lämmintä vettä niinkuin aikaisemmin. Joulun jälkeen aloin kummastella, miksi maa on 

aina sulaa talojen välillä. Aloimme aavistaa pahinta. Eilen Pekka ja Jussi kaivoivat putket esille ja löysivät 

sen mitä pelkäsimme. Lämmintä vettä oli koko syksyn ajan valunut maahan. 

Kun 70-luvun lopussa rakennettiin tuo lisärakennus sen putkistoon käytetiin Chileläistä kupariputkea, jonka 

kuparipitoisuus oli liian pieni. Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun se putkisto vuotaa. Saimme nyt vuodot 

korjattua, mutta keväällä putkisto on uusittava kokonaan. Tällaisia vahinkoja mikään vakuutuksemme ei 

tietenkään korvaa. Ne ovat aika kalliita. 

Ehkä suurin syy, miksi nyt olemme tavallista enemmän maksuissamme jäljessä on se että viime vuonna 

menetimme erään säännöllisen asiakkaan joka monen vuoden ajan piti kurssinsa täällä. Hän lopetti 

säännöllisten kurssien pitämisen kokonaan, ja sen myötä vuositulomme jäivät noin 70 000 mk pienemmiksi. 

Emme ole löytäneet ketään tilalle ja, vaikka olemme tiivistämässä omaa ohjelmaamme emme 

yksinkertaisesti jaksa pitää niin paljon kursseja että tuo lovi täyttyisi. 

Minulle kaikkein vaikein juttu on se, että emme ole pystyneet pysymään ajan tasalla sitoumuksessamme 

maailman kaikkein köyhimmille, jonka kanavoimme Suomen World Visionin kautta. Joitakin vuosia sitten 

otimme 50 000 markan lainan pystyäksemme maksamaan lupaamamme kymmenykset sinne. Sen jälkeen 

olemme joutuneet tinkimään kymmenyksistä ja yrittäneet pitää kiinni 15 000 mk:n vuosisitoumuksessa. Nyt 

olemme siitäkin jäljessä. 

Kirjoitin aikaisemmin onnellisuudesta. Yhtä onnellisuuden päivää minä vielä odotan. Sitä päivää, jolloin 

voin lähettää koko osoitteistoomme 200-sivuisen Ystäväkirjeen ilman tilillepanokorttia – tai ainakin ilman 

mitään hätäistä vetoomusta sen kanssa. Olisi niin mukavaa kerrankin vain antaa, pyytämättä mitään. 

Mutta sitä päivää odotellessani pyydän hartaasti sinua olemaan uskollinen lupaamallesi tuelle. 

Sydämellinen kiitos siitä, mitä tähän mennessä olet antanut. Muun muassa sinun avullasi yksi kaikista 

maailman Ystävyyden Majataloista on pysynyt pystyssä kohta kymmenen vuotta. 

 
 

Hänen palveluksessaan: 

Daniel ja Raili & Kumppanit 

 

 


