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JOHDANTO 

Johdatus aihepiiriin 

Uupumus on ajankohtainen ilmiö nykyajan yhteiskunnassa ja erityisesti työelämässä. Viime 

aikoina työelämä on muuttunut aikaisempaa kuormittavammaksi esimerkiksi jatkuvien muu-

tosten, vähenevien henkilöstöresurssien, lisääntyneen kiireen sekä kasvaneiden työn vaati-

musten takia. Työssä jaksaminen onkin noussut yhä enemmän esille yhteiskunnassa. Vaikka 

uupumuksen voisi helposti kuvitella olevan vain nykyajan ilmiö, sillä on huomattavasti pi-

dempi historia. Esimerkiksi 1800-luvun loppupuolen ja 1900-luvun alkupuolen suomalaiset 

lähetystyöntekijät kohtasivat ulkolähetyksessä niin henkisesti kuin fyysisestikin uuvuttavat 

työolosuhteet. Tutkin tässä tutkielmassa suomalaisten naislähettien uupumista kahden nais-

lähetin, Helmi Heikinheimon ja Hilma Koivun, kokemusten kautta. Heikinheimo oli lähetys-

työssä Kiinassa vuosina 1911–16 ja Koivu Ambomaalla vuosina 1906–17. 

Heikinheimo toimi Hunanin1 maakunnassa Keski-Kiinassa, jossa Suomen Lähetysseuran eli 

SLS:n työalue sijaitsi. Alueen pituus oli noin 300 kilometriä ja leveys 100 kilometriä. Asukkaita 

työalueella oli yhteensä noin reilu kolme miljoonaa. Kiinalaiset suhtautuivat työn alkuvuo-

sina2 suomalaisiin yleisesti kunnioittavasti ja suomalaisetkin pyrkivät sopuisaan kanssakäymi-

seen paikallisten kanssa. Kaikki kiinalaiset eivät kuitenkaan suhtautuneet suopeasti kristinus-

koon ja ulkomaalaisiin, vaan lähetit joutuivat todistamaan myös heihin ja uskontoonsa koh-

distuvaa vastustusta.3 Koivu puolestaan työskenteli Lounais-Afrikan, nykyisen Namibian, 

pohjoisosissa Ambomaalla4. Ensimmäisten suomalaisten saapuessa Ambomaalle 1870-lu-

vulla alueella asui useita eri amboheimoja, joiden yhteinen väkiluku oli todennäköisesti enin-

tään 100 000. Paikallisten asenne valkoihoisia kohtaan oli yleisesti halveksuva, mutta he piti-

vät näitä eräänlaisina parantajanoitina muun muassa näiden lääkintätaitojen ja arvotavaroiden 

takia.5  

Tämä tutkielma kertoo suomalaisten naislähettien uupumiseen liittyvistä kokemuksista. Sillä 

voi olla jotain annettavaa tämän hetken keskusteluun hengellisen työn tekijöiden, kuten pap-

pien ja diakoniatyöntekijöiden, työssä jaksamisesta ja uupumisesta6. Nykypäivän hengellisen 

                                                           
1 Ks. liite 1, jossa on kartta Kiinasta. 
2 SLS:n Kiinan-työ alkoi vuonna 1902. Lund 2006, 56. 
3 Lund 2006, 50, 56; Saarilahti 2002, 80–81. 
4 Ks. liite 2, jossa Ambomaa näkyy kartalla.  
5 Peltola 1958, 15, 18–20, 50; Kena 2000, 13; Löytty 2006, 14.  
6 Ks. esim. Kiiski 2015; Rantama 2016; Rättyä 2004. 
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työn tekijät kamppailevat monien samojen työn kuormitustekijöiden kanssa kuin lähetystyön-

tekijät 1900-luvun alussa. Tutkielma voikin osaltaan auttaa kiinnittämään huomiota siihen, 

kuinka pitkä historia hengellisen työn tekijöiden kuormituksella ja uupumisella on.     

Tutkimustilanne 

Tutkielmani aihetta on käsitelty aiemmassa tutkimuksessa eri näkökulmista. Heikinheimoa ja 

Koivua on tarkasteltu jonkin verran aiemmassa tutkimuksessa, mutta varsinaista heihin kes-

kittyvää tutkimusta ei ole juurikaan. Sen sijaan lähettien ja muiden hengellisen työn tekijöiden 

jaksamista on tutkittu tai sivuttu jollakin tavalla aika monissa tutkimuksissa. Lähetystyön his-

toriasta Kiinassa ja Afrikassa on niin ikään tehty useita tutkimuksia viime aikoina. Myös nais-

läheteistä on aikaisempaa tutkimusta, vaikkakin enemmän kansainvälistä kuin suomalaista.  

HEINI HAKOSALON artikkeli ”Our Life Work”: Professional Women and Christian Values in 

Early Twentieth-Century Finland (2014) on kattavin Heikinheimoa käsittelevä tutkimus. Hako-

salo tarkastelee artikkelissaan kolmen uskonnollisen naisen eli Selma Rainion, Helmi Heikin-

heimon ja Anni Seppäsen kokemuksia ja uraa lääkärinä. Oman tutkielmani kannalta tutki-

muksen kiinnostavin osa käsittelee Heikinheimon Kiinassa lähetyslääkärin työssä viettämiä 

vuosia. Hakosalon mukaan Heikinheimo työskenteli Kiinassa ammatillisesti vaikeissa olosuh-

teissa7, joissa hänen oli erittäin vaikea noudattaa kunnolla lääkärin periaatteita. 

Lähettien ja muiden hengellisen työn tekijöiden jaksamiseen liittyvistä tutkimuksista EILA 

HELANDERIN teos Kutsumus kantaa: Naislähetit Suomen Lähetysseuran työssä toisen maailmanso-

dan jälkeen (2001) käsittelee naislähettejä muun muassa työalueen vuorovaikutussuhteiden ja 

työn näkökulmasta. Erityisesti teoksen naislähettien työtä käsittelevä osa liittyy läheisesti tut-

kielmani aiheeseen. Siinä Helander esimerkiksi tutkii naislähettien työn mielekkyyttä ja pal-

kitsevuutta sekä työhön liittyviä vaikeuksia. Hänen mukaansa lähetystyö on tarjonnut naisille 

haastavan, mutta samalla antoisan tilaisuuden käyttää omaa ammattitaitoa ja kekseliäisyyttä. 

ULLA MAIJA KAUPPINEN-PERTTULA tarkastelee sosiaalityön väitöskirjassaan Kutsu-

mus, palvelustyö, jaksaminen: Sisaret Oriveden leprasairaalassa 1904–1953 (2004) diakonissojen kut-

sumusta ja sitä, millaisia kamppailuja he kokivat palvelustyössä sekä mitä tapahtui, kun dia-

konissa ei jaksanut. Tutkielmalleni erityisen kiinnostava on väitöskirjan diakonissojen jaksa-

mista käsittelevä osa. Kauppinen-Perttulan mukaan sisaret uupuivat, koska antautuminen 

                                                           
7 Esimerkiksi lääkäreiden ja hoitajien välillä ei ollut selkeää työnjakoa. Hoitajat saattoivat joskus tehdä 
pieniä leikkauksia, kun taas lääkärit huolehtivat toisinaan hoitajien tehtävistä. Hakosalo 2014, 92–93. 
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diakonissan palvelutyölle oli rajatonta. Diakonissojen kutsumusväsymystä pidettiin kiusalli-

sena, sillä heidän odotettiin jaksavan Jumalan tuen turvin. Jos sisarella oli kutsumus, hän ei 

voinut uupua.     

Suomalaislähettien vahvan kristillisen vakaumuksen ja käytettyjen kriisinhallinnan keinojen 

suhdetta on tutkinut psykohistorian näkökulmasta PEKKA LUND teoksessaan Jumalan kan-

nattelu: Tutkimus kristillisen vakaumuksen vaikutuksesta lähetystyön kriisin käsittelyyn Kiinassa 1920-

luvulla (2008). Hänen mukaansa lähetit turvautuivat psyykkiseen puolustautumiseen kohda-

tessaan Kiinassa monitasoisen kriisin, joka koetteli muun muassa heidän omaa turvallisuut-

taan ja työtään. Vahva kristillinen vakaumus auttoi lähettejä selviytymään välittömästä krii-

sistä, mutta samalla se esti heitä tekemästä todellisuudesta täysin rehellistä tilannearviota ja 

oppimasta kokemuksistaan. Erityisesti vahva lohkominen8 oli läheteille tyypillistä ja tarvitta-

essa he turvautuivat myös turvallisuutta luovaan sulautumiseen9. Ne tarjosivat heille selityksiä 

eri tilanteissa. 

SEIJA JALAGININ väitöskirjan Japanin kutsu: Suomalaiset naislähetit Japanissa 1900–1941 

(2007) lähettiyttä ja naiseutta käsittelevä osa on erityisen hyödyllinen oman tutkielmani kan-

nalta. Siinä Jalagin tarkastelee naislähettien muukalaisuuden kokemuksia ja rajatonta työhön 

uppoutumista. Hänen mukaansa lähetit olivat niin omistautuneita kutsumukseensa, että mo-

net evankelioivat sairaslomien, vapaa-ajan ja vuosilomienkin aikana. Heidän työnsä olikin aja-

tonta ja rajatonta. Raskasta työtä eivät helpottaneet japanilaisten lähetteihin kohdistamat en-

nakkoluulot ja vihamielisyys. Vieraalla maalla lähetit turvautuivat uskoonsa pelastusrenkaan 

lailla kestääkseen vaikeita olosuhteita.  

Lähetystyötä Kiinassa lähettiperheiden näkökulmasta on tutkinut SAARA MÄKELÄ pro 

gradu -tutkielmassaan ”Mikä ihana kuva: isä, äiti ja lapset Herran työssä.” Lähetystyöntekijöiden 

perhe-elämä Kiinassa 1910- ja 1920-luvuilla (2010). Mäkelän tutkimus sivuaa monella tavalla tut-

kielmani aihetta. Hän tarkastelee muun muassa lähettien huonommuudentunteita ja heidän 

kokemiaan vaikeuksia. Hänen mukaansa lähettiperheiden arki ei vastannut lähettien kuvitel-

mia elämästä lähetystyössä kuolemantapausten, kulttuuriristiriitojen, sairauksien ja poliittisten 

levottomuuksien keskellä. 

                                                           
8 Lohkominen on psyykkinen puolustuskeino. Lund viittaa sillä hyvän ja pahan erottamiseen toisistaan. 
Lund 2008, 61.   
9 Sulautumisella Lund tarkoittaa sulautumista johonkin itseä suurempaan kokonaisuuteen. Esimerkiksi 
lähettien marttyyrikuoleman voi nähdä sulautumisena. Lund 2008, 55.  
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RIIKA-LEENA JUNTUNEN tarkastelee artikkelissaan Paikallisuuden jäljillä: Ratkaisumallina 

konfliktit (2010) suomalaisen lähetysmateriaalin antamia kuvauksia kiinalaisesta paikallisuu-

desta. Oman tutkielmani kannalta artikkelin kiinnostavin osa käsittelee Kiinassa työskennel-

leiden lähettien vaikeuksia ja jaksamista. Juntusen mukaan uutuudenviehätyksen väistyttyä 

lähetit kohtasivat Kiinassa lähetystyön karun arjen monine haasteineen. 

Kiinan ja Afrikan lähetystyön historian osalta TOIVO SAARILAHDEN, KAISA ja 

PERTTI NIKKILÄN sekä MATTI IJÄKSEN teos Sata vuotta suomalaista lähetystyötä 1859–

1959. 3, Idän myrskypilven alla. Suomen Lähetysseuran työ Kiinassa vuosina 1901–1953 (2002) sekä 

MATTI PELTOLAN teos Sata vuotta suomalaista lähetystyötä: 1859–1959. 2, Suomen Lähetysseu-

ran Afrikan työn historia (1958) ovat kattavia yleisteoksia. Saarilahti, Nikkilät ja Ijäs käsittelevät 

teoksessaan Suomen Lähetysseuran Kiinan-työtä aina sen valmistelusta ja avaamisesta työn 

vakiintumiseen ja viimeisten suomalaislähettien maasta poistumiseen saakka huomioiden sa-

malla lähetystyöhön liittyvän Kiinan valtiollisen ja yhteiskunnallisen kehityksen. Peltola taas 

tarkastelee Suomen Lähetysseuran työn vaiheita Afrikassa lähetystyön aloittamisesta vuonna 

1870 1950-luvulle saakka kertoen myös Ambomaan valitsemisesta seuran työalueeksi. 

Pelkästään naislähetteihin keskittyvää suomalaista tutkimusta on olemassa jonkin verran, 

mutta aiheeseen liittyvä tutkimus on enimmäkseen kansainvälistä. Tutkielmalleni keskeinen 

on KIRSTI KENAN teos Eevat apostolien askelissa: Naislähetit Suomen Lähetysseuran työssä 1870–

1945 (2000). Kena tutkii muun muassa naislähettien eri rooleja morsiamina, lähetysvaimoina 

ja naimattomina lähetteinä sekä heidän erilaisia tehtäviänsä kasvattajina, opettajina ja sairai-

den hoitajina. Hän käsittelee lyhyesti myös lähettinaisten suhtautumista vieraisiin kulttuurei-

hin. Kenan mukaan lähetystyö vaati läheteiltä muun muassa kestävyyttä, sopeutumiskykyä, 

kärsivällisyyttä ja uskoa. Heidän oli pakko oppia huolehtimaan omasta jaksamisestaan usein 

vaikeissa olosuhteissa. 

ROSEMARY SETONIN teos Western Daughters in Eastern Lands: British Missionary Women in 

Asia (2013) käsittelee brittiläisiä naislähettejä, jotka työskentelivät Aasiassa 1800-luvulla ja 

1900-luvun alkupuolella. Erityisesti teoksen lääkärilähetystä käsittelevä osa, jossa Seton tar-

kastelee muun muassa varhaisten naislähetyslääkäreiden vaikeuksia, on hyödyllinen tutkiel-

malleni. Hänen mukaansa varhaisten lähetyslääkäreiden työtä rasittivat esimerkiksi oma ko-

kemattomuus ja pula sairaanhoitajista. 

Vaikka lähetystyötä ja lähettejä on tutkittu lukuisissa tutkimuksissa ja useista eri näkökulmista 

sekä historiatieteissä että muillakin tieteenaloilla, Heikinheimon ja Koivun uupumisen koke-

musten tarkasteleminen on perusteltua. Lähettien, etenkin suomalaislähettien, uupumista ei 
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ole tutkittu kattavasti siitä huolimatta, että monet tutkimukset sivuavat aihetta. Varsinaista 

lähettien uupumiseen ja jaksamiseen keskittyvää kansainvälistä tutkimustakaan ei ole kovin 

paljon. 

Valitsin Heikinheimon ja Koivun aiheen tutkimiseen, koska monista yhdistävistä tekijöistä 

huolimatta heidän kokemuksensa lähetystyöstä olivat erilaiset. He esimerkiksi työskentelivät 

eri työalueilla sekä heidän perhetilanteensa ja ammattinsa olivat erilaiset. Heikinheimo oli 

naimaton lähetyslääkäri, kun taas Koivu oli perheellinen opettaja. Koivu valikoitui tutkimus-

kohteeksi päiväkirjansa perusteella. Hän kirjoitti siihen kattavasti erilaisista tunteistaan, joita 

lähetystyö hänessä herätti. Heikinheimon valitsemista taas puoltaa se, että hän kertoi kirjeis-

sään myös fyysisestä jaksamisestaan. Heikinheimon ja Koivun kokemusten tutkiminen mah-

dollistaa naislähettien10 uupumisen monipuolisen käsittelyn.              

Tutkimustehtävä 

Tarkastelen tässä tutkielmassa suomalaisten 1900-luvun alun naislähettien uupumista kahden 

lähetin eli Helmi Heikinheimon ja Hilma Koivun näkökulmasta. Heikinheimo toimi Suomen 

Lähetysseuran palveluksessa Kiinassa ja Koivu Ambomaalla. Etsin tutkielmassa vastauksia 

yhteen pääkysymykseen, joka on: 

 Mitä oli Helmi Heikinheimon ja Hilma Koivun uupuminen? 

Pääkysymyksen yhteydessä pyrin vastaamaan seuraaviin osakysymyksiin: Mitkä tekijät johti-

vat Heikinheimon ja Koivun uupumiseen? Mitä uupumiseen liittyviä oireita heillä oli? Kuinka 

uupumus kehittyi naisilla? Kuinka he kuvasivat jaksamistaan? Mitä jaksamista edistäviä sel-

viytymiskeinoja Heikinheimolla ja Koivulla oli? Koska molemmat naiset olivat syvästi uskon-

nollisia, kiinnitän huomiota myös siihen, mikä vahvan kristillisen vakaumuksen rooli oli hei-

dän jaksamisessaan.  

Heikinheimo oli Kiinassa Suomen Lähetysseuran palveluksessa vuosina 1911–1916 ja Koivu 

Ambomaalla 1906–1917. Heikinheimon kohdalla rajaan tutkimusajankohdaksi kaikki vuodet, 

jotka hän vietti lähetystyössä Kiinassa eli vuodet 1911–1916, kun taas Koivun yhteydessä 

tutkin vuosia 1907–1912. Perustelen Koivuun liittyvää tutkimusajankohtaa hänen päiväkir-

joillaan. Ne ajoittuvat vuosiin 1907–1913, mutta Koivu ei ole tehnyt niihin merkintöjä juuri-

kaan vuodelta 1913. Heikinheimoon liittyviä lähteitä puolestaan löytyy 1911–1916 väliseltä 

                                                           
10 Vuodesta 1870 vuoteen 1945 asti Suomen Lähetysseuralla on ollut Lounais-Afrikassa runsas 100 lähet-
tinaista. Seuralla on puolestaan ollut Kiinassa reilu 50 lähettinaista vuoteen 1945 mennessä. Kena 2000, 
381–384. 
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ajalta kaikilta vuosilta, tosin vuodelta 1916 vain niukasti. Otan kuitenkin myös vuoden 1916 

mukaan tutkimusajankohtaan, koska mielestäni lähdemateriaali kyseiseltä vuodelta on tärkeä 

tutkimustehtäväni kannalta. Lyhyt tutkimusajankohta sopii aiheeseeni, sillä uupuminen ete-

nee verrattain nopeasti. Siten sen voi havaita tutkimalla lyhyttäkin aikaväliä. 

Uupuminen on keskeinen käsite tutkielmassani. Uupuminen on prosessi, joka saa yleensä 

alkunsa pitkittyneestä, kielteisestä stressistä. Kielteinen stressi puolestaan syntyy, kun pitkään 

jatkuneet ristiriidat ympäristön vaatimusten ja ihmisen voimavarojen välillä johtavat epätasa-

painoon. Uupuminen etenee salakavalasti asteittain ja voimistuu vähitellen. Alun perin innos-

tunut ja toisista ihmisistä välittävä ihminen voi muuttua aika nopeastikin turhautuneeksi, vä-

syneeksi, kyyniseksi sekä omia kykyjään ja voimiaan epäileväksi. Prosessi muodostaa helposti 

itseään ylläpitävän noidankehän: koska vaatimukset ovat liian suuret, ihminen ei voi onnistua. 

Se taas saa ihmisen turhautumaan, tuntemaan syyllisyyttä ja ponnistelemaan entistä enem-

män. Ihminen pyrkii käyttämään erilaisia selviytymis- ja puolustuskeinoja täyttääkseen ympä-

ristön vaatimukset. Uupumustilassa ne käyvät kuitenkin riittämättömiksi.11    

Monet eri tekijät voivat johtaa uupumiseen. Yleensä uupumus kehittyy kuitenkin useiden te-

kijöiden yhteisvaikutuksesta. Ihmiset myös reagoivat uupumista edistäviin tekijöihin eri ta-

voin. Tekijä, joka aiheuttaa yhdelle uupumista, ei välttämättä vaikuta toiseen haitallisella ta-

valla. Uupumisen syntyyn voivat vaikuttaa esimerkiksi ylikuormitus töissä, vaikeat ulkoiset 

olosuhteet sekä kiire. Uupumukseen liittyvät tavallisesti kokonaisvaltainen, pitkäaikainen vä-

symys, kyynisyys, toivottomuuden tunne, pätemättömyyden ja alemmuuden tunteet sekä ah-

distuneisuus.12 Uupumiseen läheisesti liittyviä käsitteitä ovat muun muassa stressi, masennus 

ja työuupumus. Tutkielmassani tarkastelen kuitenkin Heikinheimon ja Koivun uupumista 

Kiinassa ja Ambomaalla pelkästään uupuminen-käsitteen avulla enkä esimerkiksi pyri erotte-

lemaan sitä, kärsivätkö he stressistä, masennuksesta vai uupumisesta. Tässä tutkielmassa viit-

taan uupumisella edellä mainitun mukaisesti vähitellen kehittyvään ja useista syistä aiheutu-

vaan hyvinvoinnin häiriöön, jota luonnehtivat erilaiset terveyttä ja elämänlaatua heikentävät 

oireet. 

Toinen tärkeä käsite tutkielmassani on lähetti. Viittaan sillä sekä naimattomiin että perheelli-

siin miehiin ja naisiin, jotka lähtivät lähetystyöhön lähettävän järjestön toimesta. Käytän rin-

nakkain käsitteitä lähetti ja lähetystyöntekijä, joilla on sama merkitys tässä tutkielmassa. Las-

                                                           
11 Nissinen 2008, 26–31; Salonen 1993, 8-10; Kalliopuska & Koskinen-Ollonqvist 1994, 2.   
12 Kalliopuska & Koskinen-Ollonqvist 1994, 3-4,20; Salonen 1993, 8-10; Nissinen 2008, 28–30. 
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ken myös mieslähettien vaimot läheteiksi, vaikka heidän keskeinen tehtävänsä oli tukea puo-

lisoidensa työtä huolehtimalla lapsista ja kodin askareista eikä heille maksettu palkkaa. Vaimot 

tekivät kuitenkin varsinaista lähetystyötäkin esimerkiksi paikallisten naisten parissa. Naimat-

tomien, naispuolisten lähettien asema oli erilainen kuin vaimojen. Heillä oli lähetin status ja 

he pystyivät omistautumaan täysin työlleen, koska perhe ei rajoittanut heidän työskentely-

ään.13 Käytän tutkielmassani usein myös käsitettä naislähetti, jolla tarkoitan sekä lähetystyötä 

tehneitä naimattomia naisia että miespuolisten lähettien vaimoja.             

Tutkielma rakentuu kolmesta pääluvusta. Koska naislähettejä odotti sopeutuminen vieraa-

seen ympäristöön ja kulttuuriin heti heidän saavuttuaan työalueelle, selvitän ensimmäisessä 

pääluvussa ulkoisten olosuhteiden vaikutusta heidän uupumiseensa. Toisessa pääluvussa tar-

kastelen sitä, kuinka varsinainen työ kuormitti naisia. Kolmannessa pääluvussa siirryn kohti 

yksilötasoa. Käsittelen luvussa sitä, kuinka sairaudet ja naislähetteihin kohdistuneet odotukset 

vaikuttivat heidän voimiinsa.  

Lähteet ja menetelmät 

Tutkielmassani käytän lähteinä Helmi Heikinheimon tuottamaa materiaalia, kuten hänen kir-

joittamiaan kirjeitä, muistiinpanoja, erilaisia kirjoituksia sekä hänen kalenteriaan. Ne löytyvät 

pääasiassa Oulun maakunta-arkistossa sijaitsevasta Heikinheimon perhearkistosta sekä Kan-

sallisarkiston Helmi Heikinheimon henkilöarkistosta. Lähteisiini kuuluvat myös Hilma Koi-

vun päiväkirjat, jotka sijaitsevat Suomen Lähetysseuran arkistossa Kansallisarkistossa. 

Lähetystyön tutkimisessa pitää yleisesti huomioida joitakin asioita. Lähetystyö voidaan käsit-

tää omaksi kieleksi ja kulttuuriksi, jonka ymmärtäminen ei ole itsestään selvää tuon kulttuurin 

ulkopuolisille. Lähetyskielen käyttäjiä yhdistävät monet asiat, kuten samanlainen maailman-

kuva sekä tyypillinen tapa kertoa lähetystyöstä, sen tarpeellisuudesta, käytännöistä ja saavu-

tuksista. Kieli voi ohjata käyttäjiään tietoisesti tai tiedostamatta. Siten lähetystyön tutkiminen 

vaatii erityistä kieli- tai kulttuurinlukutaitoa vaillinaisten ja harhaanjohtavien tulkintojen vält-

tämiseksi.14 

Heikinheimoon liittyvä lähdemateriaalini on aika monipuolista ja vaihtelevaa. Siitä enemmis-

tön muodostavat kuitenkin hänen kirjoittamansa kirjeet, joita löytyy tutkimusajankohdan 

vuosilta 1911–1915. Heikinheimo lähetti Kiinasta kirjeitä pääasiassa omaisilleen, ystävilleen 

                                                           
13 Jalagin 2007, 17; Kena 2000, 56, 77–78, 126. 
14 Jalagin et al. 2010, 15–18; Löytty 2006, 102–103, 105.  
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sekä Suomen Lähetysseuran lähetysjohtaja Jooseppi Mustakalliolle15. Kirjeiden sisältö vaihte-

lee hieman sen mukaan, kenelle kirje on osoitettu. Esimerkiksi kirjeissään perheelleen ja ys-

tävilleen Heikinheimo kertoo arjestaan ja lähetyslääkärin työstään Kiinassa, maan oloista sekä 

omaan jaksamiseensa liittyvistä asioista. Hän pohtii usein myös uskonnollisia asioita. Kirjeis-

sään lähetysjohtajalle Heikinheimo puolestaan kuvailee usein työtään. 

Kirjeiden tulkitsemisessa täytyy ottaa huomioon monia asioita. Eila Helanderin mukaan kir-

jeille on ominaista niille tavanomainen rakenteellinen ja sisällöllinen kaava.16 Tämä näkyy 

myös Heikinheimon kirjoittamissa kirjeissä esimerkiksi toistuvien kuulumisten vaihtojen ja 

saapuneista kirjeistä kiittämisen muodossa17. Lisäksi kirjeen vastaanottaja vaikuttaa siihen, 

mitä kirjeessä on mahdollista kertoa. Yksityisten kirjeiden voisi olettaa olevan julkisia henki-

lökohtaisempia. Helanderin mukaan naislähettien on kuitenkin ollut vaikea kirjoittaa sisäisistä 

tunnoistaan ja vaikeuksistaan edes omaisilleen, koska heidän ei ole haluttu huolestuvan ja 

lähettien on odotettu kertovan työn voitoista eikä tappioista.18 Kirjeet eivät paljastakaan suo-

raan kirjoittajien todellisia tunteita ja ajatuksia, sillä kirjeenkirjoittajat karsivat, poistavat ja 

jäsentävät asioita kirjoittaessaan19. 

Heikinheimon perhearkistoon sisältyy muun muassa Helmi Heikinheimon kirjoittamia kon-

septeja, vuosikertomus sekä kertomus hänen työstään, kokemuksistaan ja toiveistaan. Mate-

riaali on peräisin vuosilta 1910–1914. Konseptit käsittelevät lääkärilähetyksen tavoitteita ja 

kertovat siten Heikinheimon työn tarkoituksesta. Vuosikertomuksessaan Heikinheimo ku-

vailee esimerkiksi kiinalaisia apulaisiaan, Kiinan olojen vaikutusta suomalaislähettien tervey-

teen, lähetyslääkärin työtään sekä lääkärilähetyksen tarpeita. Vuosikertomus on kuitenkin 

puutteellinen tutkielmani kannalta siinä mielessä, että siihen ei ole merkitty miltä vuodelta20 

se on. Kertomus Heikinheimon työstä, kokemuksista ja toiveista antaa vastauksia siihen, mil-

lainen hänen työroolinsa oli sekä kuinka hän suhtautui kiinalaisiin ja kiinalaiseen kulttuuriin. 

Myös siitä puuttuu merkintä, miltä vuodelta21 se on peräisin. Näidenkin lähteiden kohdalla 

                                                           
15 Jooseppi Mustakallio toimi Suomen Lähetysseuran lähetysjohtajana vuosina 1898–1913. Kena 2000, 
380.   
16 Helander 2001, 17.  
17 Kirjeiden kirjoittamisen konventioista, ks. myös Lahtinen et al. 2011, 13, 15, 21.  
18 Helander 2001, 16–17.  
19 Lahtinen et al. 2011, 21–22. 
20 Sisällön perusteella vuosikertomus on todennäköisesti vuosilta 1911–1913. 
21 Kertomuksen voi ajoittaa vuoteen 1913 tai 1914 sisällön puolesta.  
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on tärkeää pohtia sitä, kenelle Heikinheimo on ne kirjoittanut ja mitä tarkoitusta varten. Vuo-

sikertomus ja todennäköisesti myös toinen kertomus ovat julkisia kirjoituksia, mikä on vai-

kuttanut niiden sisältöön. 

Helmi Heikinheimon henkilöarkistosta käytän lähteinä Heikinheimon kirjoittamien kirjeiden 

lisäksi muun muassa hänen kalenteriaan ja erilaisia kirjoituksiaan. Kalenteri on vuodelta 1915, 

mutta siinä on merkintöjä myös vuodelta 1916. Kalenteri on erityisen mielenkiintoinen siksi, 

koska Heikinheimo kirjoittaa siinä suoraan myös sisäisistä tunnoistaan. Kalenteria voisikin 

ehkä verrata päiväkirjaan, koska todennäköisesti Heikinheimo kirjoitti siihen vain itseään var-

ten. Siten sen voisi olettaa kertovan enemmän hänen henkilökohtaisista tunnoistaan kuin 

esimerkiksi julkisten kirjoitusten. Erilaisissa kirjoituksissaan Heikinheimo kertoo muun mu-

assa elämästään Kiinassa sekä maasta ja sen väestöstä tekemistään havainnoista. Kirjoituksien 

käytössä on se ongelma, että niistä puuttuu merkintä siitä, milloin ne on kirjoitettu ja kenelle. 

Siten joudun niitä analysoidessani pohtimaan erityisen tarkkaan sitä, mitä tarkoitusta varten 

Heikinheimo on ne laatinut. 

Käytän lähteinä myös Hilma Koivun päiväkirjoja vuosilta 1907–1913. Koivu kertoo niissä 

arjestaan Ambomaalla ja uskonnollisista ajatuksistaan. Hän kirjoittaa paljon myös turhautu-

misestaan ambojen vastahakoisuuteen kristinuskon sanomalle. Päiväkirjoissa kuuluvat vah-

vasti Koivun erilaiset tuntemukset ja erityisesti pettymykset ja turhautumiset. Päiväkirjat ker-

tovat todennäköisesti aika hyvin hänen henkilökohtaisista ajatuksistaan ja tunnoistaan, koska 

hän kirjoitti niistä vain itselleen. Toisaalta Koivun päiväkirjat eivät välttämättä olleet täysin 

yksityisiä. Monet päiväkirjatutkijat ovat sitä mieltä, että salaisiksi mielletyillä päiväkirjoilla on 

saattanut olla ulkopuolisia lukijoita etenkin menneinä vuosisatoina. Niitä ovat lukeneet esi-

merkiksi kirjoittajien sisarukset, ystävät ja rakastetut.22 

Eila Helanderin mukaan päiväkirjojen käyttö on joiltakin osin ongelmallista. Päiväkirja on 

merkinnyt eri asioita eri kirjoittajille. Joku kirjoittaja on purkanut siihen erilaisia mielialojaan 

ja tuntojaan, kun taas toinen on lähes sivuuttanut omat tuntemuksensa ja keskittynyt kerto-

maan lähinnä eri tapahtumista. Siten päiväkirja saattaa antaa kirjoittajansa elämästä aika yksi-

puolisen kuvan.23 Koivun kohdalla hänen päiväkirjansa kertovat sekä hänen sisäisistä tun-

                                                           
22 Vatka 2005, 16–17, 198–199. 
23 Helander 2001, 17.  
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noistaan että erilaisista tapahtumista ja siten ne antavat hänen elämästään suhteellisen moni-

puolisen kuvan. Siitä huolimatta päiväkirjat paljastavat vain katkelmia hänen arjestaan ja aja-

tuksistaan24. 

Tutkielmani lähteet ovat pääasiassa egodokumentteja. Kirsi Keravuoren mukaan niiksi laske-

taan dokumentit, joissa kirjoittajat kuvaavat itse omaa elämäänsä. Esimerkiksi päiväkirjat, kir-

jeet ja omaelämäkerrat luokitellaan egodokumenteiksi. Ne tuovat esille menneisyyden ihmis-

ten tunteita, kokemuksia ja yksilöllisiä kuvauksia. Niiden ansioksi voi lukea sen, että ne mah-

dollistavat laajan yhteisön perusteellisemman ymmärtämisen tutkimalla yksilöä.25 Oma tar-

koituksenikin on tarkastella tässä tutkielmassa yleisempää suomalaisten naislähettien uupu-

mista Heikinheimon ja Koivun kokemusten kautta.     

Käytän tutkielmassani kahta eri menetelmää, jotka ovat lähteiden lähiluku ja vertailu. Etsies-

säni vastauksia tutkimuskysymyksiini olen joutunut miettimään ja analysoimaan tarkkaan sitä, 

mitä Heikinheimo ja Koivu tarkoittivat kirjoituksillaan. Erityisesti Heikinheimo kirjoitti asi-

oista usein aika neutraalisti ja siten jopa yksittäisten sanavalintojen pohtiminen on ollut tär-

keää. 

Vertailua olen käyttänyt saadakseni monipuolisemman kuvan lähetystyössä uupumisesta. 

Vertailemalla Heikinheimon ja Koivun kokemuksia saan kattavamman kuvan tutkimusai-

heestani kuin jos tutkisin esimerkiksi vain yhtä naislähettiä. Naiset ovat vertailukohteiksi so-

pivan samankaltaisia suomalaisina vahvan uskon omaavina naisina, ja he myös olivat lähetys-

työssä samoihin aikoihin. Monet tekijät kuitenkin myös tekivät heidän kokemuksistaan lähe-

tystyössä erilaisia. Tiina Hemmingin mukaan vertailua voi tehdä historiantutkimuksessa mo-

nella eri tavalla, mutta yleisesti siihen kuuluu ilmiön tai tapahtuman tarkasteleminen vähintään 

kahdessa kohteessa. Kohteilta kysytään samankaltaisia kysymyksiä, tutkitaan niissä esiintyviä 

eroavaisuuksia ja yhteneväisyyksiä ja mietitään niiden syitä ja seurauksia.26 Samalla tavalla olen 

pyrkinyt omassa tutkielmassanikin etsimään yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia Heikinhei-

mon ja Koivun lähetystyössä uupumisesta ja pohtimaan syitä mahdollisiin eroihin. 

                                                           
24 Päiväkirjojen ominaispiirteistä, ks. myös Vatka 2005, 131–133. 
25 Keravuori 2015, 22–23. 
26 Hemminki 2014, 45. 
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Tutkielmani keskushenkilöinä on kaksi naislähettiä. Heistä toinen, Helmi Heikinheimo27, syn-

tyi 3.8.1879 Kittilässä. Hänen vanhempansa olivat rovasti Karl Abiel Heikel ja Augusta Hell-

man.28 Heikinheimon perhe kuului suomen kieltä puhuviin säätyläisiin, ja suvussa oli paljon 

pastoreita ja lääkäreitä. Helmi Heikinheimo kasvoi patriarkaalisessa kodissa, jossa isä oli per-

heenpää ja elannon tuoja äidin huolehtiessa perheestä ja kotitaloudesta. Uskonnolla oli mer-

kittävä rooli Heikinheimon lapsuudenkodissa isän ollessa rovasti ja keskeinen henkilö lesta-

diolaisuuden suunnassa nimeltään uusheräys29. Perhe ei ollut kuitenkaan jyrkkä uskonnolli-

sissa asioissa, sillä lapset saivat esimerkiksi olla tekemisissä ei-uskovaisten kanssa eivätkä kult-

tuuriset harrastukset olleet heiltä kiellettyjä tanssimista lukuun ottamatta.30  

Helmi Heikinheimo kävi Jyväskylän tyttökoulun vuosina 1893–96 ja pääsi ylioppilaaksi Hel-

singin suomalaisesta yhteiskoulusta 1899. Sen jälkeen Heikinheimo aloitti lääketieteen opin-

not Helsingin yliopistossa. Lääketieteen pariin hän päätyi mahdollisesti suvun perinteiden ja 

kahden isonveljensä esimerkin innoittamana. Uskonto oli tärkeä Heikinheimolle myös opis-

keluaikana. Hän kuului Naisylioppilaiden kristilliseen yhdistykseen, jonka kautta hän tapasi 

muita uskovaisia. Heikinheimo valmistui lääketieteen kandidaatiksi vuonna 1905 ja lääketie-

teen lisensiaatiksi 1910. Opintojensa ohessa hän työskenteli lyhyitä aikoja Keuruulla kunnan-

lääkärinä sekä Lavansaarella koleralääkärinä.31   

Vuonna 1900 Heikinheimo tunsi Jumalan kutsuvan häntä lähetystyöhön. Seuraavien vuosien 

aikana Heikinheimolla oli ristiriitaisia tuntemuksia lähetystyöhön lähtemisestä, mutta hän var-

mistui lopullisesti lähetyskutsumuksestaan vuonna 1906, jolloin hän myös liittyi Akateemis-

ten vapaaehtoisten lähetysliittoon.32 Hän opiskeli Suomen Lähetysseuran naiskoulussa vuo-

sina 1907–09. Valmistuttuaan lääketieteen lisensiaatiksi hän teki opintomatkan Englantiin, 

                                                           
27 Helmi Heikinheimo oli Helmi Heikel vuoteen 1906 asti, jolloin perhe muutti sukunimensä suomenkie-
liseksi. Hakosalo 2014, 96, viite 2.  
28 Suomen lääkärit 1927 1927, 170.  
29 Uusheräys syntyi 1890-luvulla. Sen jäsenet painottivat Raamatun tutkimisen merkitystä ja elämän-
muutosta uskoon tulemisen seurauksena. Osa heistä kritisoi lestadiolaista liikettä pitäen sitä muun mu-
assa moraalisesti rappioituneena. Silvola 2007, 235–236. 
30 Hakosalo 2014, 84–85.  
31 Suomen lääkärit 1927 1927, 170–171; Hakosalo 2014, 86–88; 25 vuotta Kiinassa: Muistojulkaisu Suo-
men Lähetysseuran työstä vv. 1902–1927 1927, 186.   
32 Helmi Heikinheimon päiväämätön kirjoitus Laestadiolaisen Haaraosaston Päätoimikunnalle. Helmi Hei-
kinheimon kokoelma (Hp 6) (HHK). Suomen Lähetysseuran arkisto (SLA), Kansallisarkisto (KA).  
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jossa hän opiskeli London School of Tropical Medicinessä loppuvuodesta 1910. Maalis-

kuussa 1911 Heikinheimo lähetettiin Kiinaan, jossa hän toimi Suomen Lähetysseuran lähe-

tyslääkärinä Laestadiolaisen Haaraosaston kannattamana kesäkuuhun 1916 saakka.33  

Tutkielmani toinen keskeinen naislähetti, Hilma Koivu34, syntyi Hämeenlinnassa 1.12.1879.35 

Tiedot Koivun elämästä ovat todella vähäiset. Hän sai kiertokoulunopettajan koulutuksen, 

sillä hän opiskeli lukuvuoden 1894–95 J.H. Tuhkasen perustamassa Hämeenlinnan yksivuo-

tisessa esi- ja kiertokouluseminaarissa.36 Hänet lähetettiin Afrikkaan, Ambomaalle lähetys-

saarnaaja Kalle Koivun morsiamena37 tammikuussa 1906. Kalle Koivu oli lähtenyt Afrikkaan 

jo vuonna 1903. Pari vihittiin avioliittoon Ambomaalla tammikuussa 1907. Koivut työsken-

telivät pääasiassa Uukuambissa, jonne he muuttivat vuonna 1908. Ambomaalla perheeseen 

syntyi neljä lasta. Hilma Koivun pitkä, lähes 12 vuotta kestänyt työkausi päättyi vuonna 1917. 

Työkausi venyi pitkäksi ensimmäisen maailmansodan takia, kun kotimaahan ei ollut mahdol-

lista matkustaa aikanaan.38     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Suomen lääkärit 1927 1927, 170–171; 25 vuotta Kiinassa: Muistojulkaisu Suomen Lähetysseuran 
työstä vv. 1902–1927 1927, 186.   
34 Hilma Koivun tyttönimi oli Laurén. Kena 2000, 382.  
35 Työntekijämatrikkeli 2. SLA, KA.  
36 Hämeenlinnan seminaari 1919–1969 1969, 8; Tuhkanen 1905, 73.  
37 Suomen Lähetysseurassa oli 1900-luvun alkupuolelle saakka tapana lähettää lähetit työalueelle nai-
mattomina. Lähettien morsiamet lähetettiin miestensä perässä työalueelle yleensä noin parin vuoden 
kuluttua, kun miehet olivat ehtineet saada työnsä alkuun ja totutella uuteen asuinpaikkaansa. Kena 
2000, 24, 26.     
38 Työntekijämatrikkeli 2. SLA, KA; L.L., ”Merkkipäiviä”. Suomen lähetys-sanomia (SL) 1.12.1939; Kena 
2000, 327, 382; Hatakka 1982, 77.  
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1. ULKOISET OLOSUHTEET VOIMIEN KUORMITTAJINA  

Lähetit kohtasivat työalueella tutusta kotimaasta kokonaan poikkeavan uuden ja erilaisen 

maailman. Sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin koetteli heidän voimiansa, sillä heidän täytyi 

opetella vieras kieli, totutella outoihin ruokiin ja erilaiseen asumiseen, sopeutua paikalliseen 

ilmastoon, yrittää solmia uusia ihmissuhteita sekä altistua mahdollisille sairauksille. Vasta saa-

puneiden lähettien voimat menivätkin arjesta selviytymiseen. Siirtymä tutusta ja turvallisesta 

kotikulttuurista työalueen vieraaseen kulttuuriin oli todella suuri.39 Lähetit saattoivatkin kokea 

kulttuurishokin saavuttuaan työalueelle. Kulttuurishokki viittaa erilaisiin reaktioihin, joita siir-

tyminen tutusta kulttuurista tuntemattomaan aiheuttaa.40 Vieraaseen kulttuuriin sopeutumi-

sen lisäksi lähettien voimia saattoivat kuluttaa erilaiset levottomuudet, jotka eivät olleet poik-

keuksellisia työalueella.41 Työhön liittyvät ulkoiset olosuhteet vaikuttivat osaltaan lähettien 

voimien heikkenemiseen.    

1.1. Ulkopuolisena vieraiden keskellä 

Työalueelle saavuttuaan uudet lähetystyöntekijät opiskelivat yleensä ensin alueen kieltä ennen 

kuin he pystyivät aloittamaan varsinaisen työnsä. Ambomaalla vasta tullut lähetti opetteli pai-

kallista kieltä vanhempien lähettien johdolla. Kiinassa puolestaan kielen opiskelu alkoi usein 

paikallisen, yksityisen kielenopettajan opastuksella. Uusien lähettien toivottiin kuitenkin aloit-

tavan työnsä mahdollisimman pian, joten kieleen ja työhön perehtyminen saattoi jäädä vä-

häiseksi.42 Koivu aloitti varsinaisen työnsä Ambomaalla aika nopeasti. Hilma ja Kalle Koivu 

muuttivat maaliskuussa 1907 pian häidensä jälkeen Onajenan lähetysasemalle, joka sijaitsi 

Ondongan heimon itäosissa. Siellä Hilma Koivu pääsi aloittamaan varsinaisen, itsenäisen 

työnsä, sillä Koivut olivat asuneet August ja Anna Pettisen lähetysasemalla Ondanguassa ly-

hyen aikaa vihkimisensä jälkeen lähinnä toisiinsa ja uusiin olosuhteisiin tutustuen.43   

Tunne muukalaisuudesta kuului Koivun arkeen siitä lähtien, kun hän aloitti työnsä Ambo-

maalla. Paikallinen kulttuuri erosikin merkittävästi länsimaisesta. Ambot elivät kuningaskun-

nassa, jossa heidän henkensä ja omaisuutensa riippuivat rajatonta valtaa nauttivasta kunin-

kaasta. Ambojen elämää hallitsi vahvasti myös usko näkymättömään maailmaan, joka yleensä 

aiheutti uhkia heidän hyvinvoinnilleen.44 Ambojen ja kristittyjen erilaiset tavat aiheuttivat 

                                                           
39 Jalagin 2007, 292; Hakosalo 2014, 92. 
40 Foyle 1990, 100.  
41 Ks. esim. Kena 2000, 330–331; Helander 2001, 110–112. 
42 Seton 2013, 61,63; Juntunen 2010, 243–244; Helander 2001, 108; Kena 2000, 307.  
43 Hatakka 1982, 35; Työntekijämatrikkeli 2. SLA, KA; Peltola 1958, 97, 104, 139–140.  
44 Peltola 1958, 21–23. 
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Koivulle monia vaikeuksia ja välillä ikäviäkin tilanteita paikallisten kanssa. Helluntaina 1907 

Koivu ja hänen miehensä joutuivat pieneen konfliktiin kuningas Nehalen kanssa, koska tämä 

pyysi heiltä viiniä useita kertoja. Kristittyinä Koivujen oli vaikea suostua kuninkaan pyyntöi-

hin. Lopulta he kuitenkin antoivat tälle vähän viiniä rauhan palauttamiseksi. Konfliktin mo-

lemmilla osapuolilla oli selvästi vaikeuksia ymmärtää toistensa tapoja. Koivu tulkitsi tilanteen 

niin, että ”jumalaton kuningas” ei välittänyt kristittyjen tavoista.45 

Vaikka Koivun arkielämä ambojen keskuudessa ei ollut aina mutkatonta, välillä kanssakäy-

minen näiden kanssa sujui paremmin. Kuningas saattoi osoittaa ystävällisyyttä esimerkiksi 

lähettämällä härän asemalle. Ajoittaisesta sujuvasta yhteiselosta huolimatta Koivu kirjoitti päi-

väkirjaansa kesällä 1907 tuntevansa ”vieras tässä maassa olevansa”.46 Koivu ja hänen mie-

hensä pyrkivät vieraan kulttuurin parissakin noudattamaan oman kristillisen kulttuurinsa vuo-

sirytmiä. Siihen kuului myös joulunvietto. Joulukuussa 1907 Koivut juhlivat joulua kristityille 

tyypilliseen tapaan; heillä oli joulupuu ja he pitivät jumalanpalveluksen. Koivussa joulunvietto 

herätti rauhaa ja iloa, mutta myös haikeutta kotimaata kohtaan.47 Seija Jalagin toteaa, että 

jouluna suomalaislähettien tunne muukalaisuudesta korostui ja he tunsivat koti-ikävää. Silloin 

heidän tarpeensa olla yhdessä kasvoi.48   

Vuoden 1908 alkupuolella Koivu kirjoitti olevansa yksinäinen. Vaihtelua ja virkistystä yksi-

näisyyteen toivat kuitenkin kohtaamiset muiden suomalaisten kanssa.49 Kirsti Kenan mukaan 

naislähettien kokema yksinäisyys oli suurinta juuri ensimmäisen työkauden alkuvuosina. Sil-

loin yksinäisyys oli usein koti-ikävää ja kotimaahan jääneiden läheisten kaipausta.50 Vuoden 

1908 alkuun mennessä Koivu ei ollut todennäköisesti ehtinyt vielä solmia kovin läheisiä ih-

mis- ja ystävyyssuhteita Ambomaalla, koska niiden kehittyminen vei oman aikansa. 

Syksyllä 1908 Koivu muutti uudelle vielä keskeneräiselle lähetysasemalle Uukuambin heimon 

alueelle. Uukuambi vaikutti hänen ensivaikutelmansa perusteella erittäin taikauskoiselta. Ke-

väällä 1909 hän kirjoitti olevansa ”yksin näiden villien ihmisten keskellä”.51 Koivun tilanne ei 

ollut helppo, koska hän vastasi miehensä kanssa kahdestaan Uukuambin asemasta. Heidän 

                                                           
45 Hilma Koivun pk. helluntaina 1907. Hilma Koivun arkisto (HKA). KA.  
46 Hilma Koivun pk. 7.6.1907, 23.6.1907. HKA. KA.  
47 Hilma Koivun pk. 1.12.1907, 26.12.1907. HKA. KA.  
48 Jalagin 2007, 303–304. 
49 Hilma Koivun pk. 4.2.1908. HKA. KA.  
50 Kena 2000, 312.  
51 Hilma Koivun pk. 1.10.1908, 26.4.1909. HKA. KA.  
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edellisessä asuinpaikassaan Onajenassa puolestaan asui muitakin suomalaislähettejä.52 Vieraa-

seen kulttuuriin sopeutumisen kannalta ihmissuhteiden solmiminen olisi kuitenkin ollut tär-

keää. Kanssakäyminen ambojen kanssa ei korvannut muiden suomalaisten puuttumista, sillä 

Koivulla ei vaikuttanut olevan kovin läheisiä ystävyyssuhteita paikallisten kanssa: 

Miksi tuo väki on niin vihamielinen, en tiedä, sillä he käyvät usein täällä ja ulkonainen 

ystävyys on heillä ainakin ollut meitä kohtaan.53  

Deborah Kirkwoodin mukaan se, että lähetit elivät paikallisten keskellä tai lähellä heitä, saat-

toi johtaa koti-ikävään ja yksinäisyyteen. Sekä mies- että naislähetit kokivat näitä tunteita. 

Miesten keskuudessa kielteiset tunteet aiheuttivat esimerkiksi hermoromahduksia ja eripurai-

suutta.54  

Kari Miettinen on tutkinut lähettien ja ambojen suhteita sekä keskinäisiä asenteita 1900-luvun 

alkupuolen Ambomaalla luottamuksen ja kunnioituksen käsitteiden avulla. Hänen mukaansa 

lähetit eivät juurikaan luottaneet amboihin eivätkä kunnioittaneet heitä. Se johtui pääasiassa 

siitä, että he tunsivat kulttuurista ja uskonnollista ylemmyyttä paikallisiin nähden. Ambot 

puolestaan saattoivat osoittaa luottamusta lähettejä kohtaan, mutta yleisesti he suhtautuivat 

näihin epäluuloisesti.55 Koivukaan ei vaikuttanut kunnioittavan amboja suuresti, koska hän 

kutsui näitä ”villeiksi ihmisiksi”. Hän ei myöskään luottanut paikallisiin kovin paljon, sillä hän 

epäili näiden ystävyyden aitoutta. Koivun vähäinen kunnioitus ja luottamus amboja kohtaan 

eivät ainakaan helpottaneet läheisten ystävyyssuhteiden solmimista heidän kanssaan. 

Vaikka Koivun ja ambojen välit eivät yleisesti olleet kovin kunnioittavat eivätkä luottamuk-

selliset, hänellä oli kuitenkin joitakin läheisempiä ihmissuhteita paikallisten kanssa. Kesällä 

1909 Koivu kohtasi menetyksen, kun kaksi hänen amboystäväänsä kuoli: 

Lyhyen ajan kuluessa olen kuullut kahden mustan ystäväni kuolemasta. Ensin Simonin 

Onajenasta ja tänäin kuulin Aliisan kuoleman. Kumpaakin rakastin suuresti, varsinkin 

Aliisaa. - - Kaipaan heitä, mutta Vapahtajani olkoon kiitetty, että hän on heille levon 

suonut luonaan.56 

Koivu selvästikin välitti kahdesta kristitystä ystävästään, koska hän rakasti ja kaipasi heitä. 

Häntä lohdutti kuitenkin tieto siitä, että he olivat päässeet taivaaseen.  

                                                           
52 Peltola 1958, 140, 148. 
53 Hilma Koivun pk. 29.4.1909. HKA. KA.  
54 Kirkwood 1993, 39–40. 
55 Miettinen 2005, 150, 158.  
56 Hilma Koivun pk. 6.6.1909. HKA. KA.  
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Koivu kohtasi Uukuambissakin monia paikallisia tapoja, joita hänen oli kristittynä vaikea hy-

väksyä. Paheksuntaa hänessä herättivät erityisesti ”pakanalliset häät”. Vuonna 1909 hän ku-

vasi päiväkirjassaan häitä aika tarkasti.57 Koivulle ne edustivat pakanuutta ja hän suhtautui 

niihin kielteisesti: 

Kävimme häitä katsomassa. - - Väkeä oli runsaasti, varsinkin nuorta väkeä oli paljon. 

Kaikki hyppelivät ja lauloivat. Kuvailla en osaa tuota pakanallista leikkiä, mutta räikeätä 

se on ja tekee vastenmielisen vaikutuksen. - - Milloin tuokin kansanjoukko ottaa vastaan 

Jesuksen Herrakseen, tämä kysymys oli mielessäni.58  

Häillä Koivu viittasi todennäköisesti tyttöjen täysi-ikäisyysjuhlaan eli ohangoon, jota lähetit 

kutsuivat usein ”pakanallisiksi häiksi”. Heli Kananen on tarkastellut suomalaislähettien välit-

tämää kuvaa ambojen perinteisistä tavoista maailmansotien välisellä ajalla. Hän toteaa, että 

lähetit pitivät täysi-ikäisyysjuhlaa pakanallisena ja pyrkivät korvaamaan sen kristillisellä kaste- 

ja konfirmaatio-opetuksella. Kristittyjen ambojen oli kuitenkin vaikea luopua ohangosta, 

koska se merkitsi heille muun muassa naimakelpoisuuden saamista ja hedelmällisyyden var-

mistamista.59 Koivulle ohango puolestaan näyttäytyi tuomittavana tapana, koska se houkutteli 

amboja pakanuuden pariin.  

Koivun suhtautuminen täysi-ikäisyysjuhlaan pakanallisena tapana osoittaa, että hänellä oli 

vaikeuksia erottaa uskontoa ja kulttuuria toisistaan. Muutkin suomalaislähetit kamppailivat 

saman tulkinnallisen ongelman kanssa. Olli Löytty toteaa, että lähetit saattoivat yhdistää mo-

net ambojen tavat pakanuuteen, koska ne olivat heille uusia ja outoja. Pakanuuden voi mää-

ritellä usealla eri tavalla.60 Kati Kemppaisen mukaan lähetit kuitenkin viittasivat pakanuudella 

lähes kaikkiin afrikkalaiseen uskontoon, kulttuuriin ja tapoihin liittyviin asioihin. Heille maa-

ilma hahmottui kahden kiintopisteen eli pakanuuden ja kristinuskon kautta.61 

Vuoden 1909 kuluessa Koivu mainitsi päiväkirjassaan yhä useammin paikallisten tapoja, joi-

den vuoksi hänen oli vaikea sopeutua ambojen elämäntapaan. Hänen kielenkäyttönsä oli 

myös tuomitseva. Hän kirjoitti esimerkiksi ”pimeyden valloista”, ”pakanuuden uhreista” sekä 

                                                           
57 Hilma Koivun pk. 7.5.1909–11.5.1909. HKA. KA. 
58 Hilma Koivun pk. 9.5.1909. HKA. KA.  
59 Kananen 2000, 34–35, 43–44. 
60 Löytty 2006, 170–171. 
61 Kemppainen 1996, 120.  
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”kurjasta pakanuuden taikauskosta”. Erityisen paheksuvasti Koivu suhtautui paikallisten kar-

kotuksiin ja surmaamisiin mitä erilaisempien syiden perusteella sekä ambojen sotimiseen.62 

Sotaretkiin saattoi joskus liittyä kristityille erittäin vieraita tapoja: 

Kuulimme, että naapurin kuningas oli sotaväelleen jälkeenpäin syöttänyt uhrihärän lihat, 

jossa yhdessä sopassa oli keitetty uukuambilaisen kaatuneen kieli ja sukuelimet ja niin olisi 

nyt muka ongandjeralaiset voittamattomia. Niin kurjia on nämä kansat, raakoja paka-

nuuden pimeydessään, eivät tunne auttajaa Jumalaa.63 

Koivulla oli selvästikin vielä vuonna 1909 kesken sopeutuminen elämään vieraan kulttuurin 

parissa. Ambojen perinteiset tavat herättivät hänessä monia kielteisiä tunteita, kuten pahek-

suntaa ja turhautumista. Hän ei tuntenut kovin suurta luottamusta paikallisia kohtaan eikä 

hänellä ollut juurikaan läheisiä ihmissuhteita näiden kanssa. Hän tunsi elävänsä muukalaisena 

vieraiden keskellä eivätkä yksinäisyyden tunteet olleet hänelle epätavallisia. Eläminen vie-

raassa kulttuurissa rasitti häntä selvästi henkisesti. Päiväkirjamerkintöjensä perusteella hänen 

elämänsä ambojen parissa muuttui jopa raskaammaksi ajan kuluessa, koska hän kirjoitti pa-

kanallisina ja taikauskoisina pitämistään paikallisten tavoista yhä useammin vuosien vaihtu-

essa. Syynä saattoi olla muutto Uukuambiin, jossa perinteiset tavat vaikuttivat vielä vahvasti 

ambojen elämään. 

Vuosi 1910 ei tuonut muutosta Koivun ulkopuolisuuden tunteeseen, sillä hän kutsui Ambo-

maata ”muukalaisuuden maaksi” kesällä 1910. Vuoden mittaan hänelle aiheuttivat murhetta 

ambokristittyjen heikko ja pinnallinen kristillisyys, hänen pakanallisina pitämänsä paikallisten 

tavat sekä ajoittaiset hankaluudet Uukuambin kuninkaan kanssa. Vaikeudet kristinuskon le-

viämisessä korostivat Koivun erilaisuutta suhteessa paikallisiin. Ambokristitytkään eivät ol-

leet uskossaan vahvoja pakanoiden keskellä. Koivu tunsikin itsensä yksinäiseksi. Helpotusta 

muukalaisuuden ja yksinäisyyden tunteisiin toivat lähinnä vain muiden suomalaisten vierailut 

asemalla.64  

Ambojen perinteiset tavat häiritsivät ja ahdistivatkin selvästi Koivua vuonna 1910, koska hän 

kirjoitti niistä usein päiväkirjaansa esimerkkeinä pakanuuden kurjuudesta ja raakuudesta. Eri-

tyisen kielteisesti hän suhtautui ambovaimoihin kohdistuviin noituussyytöksiin, jotka saattoi-

vat johtaa näiden surmaamiseen. Kristittyinä Koivun ja hänen miehensä oli vaikea hyväksyä 

                                                           
62 Hilma Koivun pk. 5.7.1909, 13.8.1909, 23.10.1909, 24.10.1909. HKA. KA.  
63 Hilma Koivun pk. 5.7.1909. HKA. KA. 
64 Hilma Koivun pk. 7.2.1910, 10.4.1910, 17.7.1910, 21.8.1910, 26.8.1910, 18.9.1910, 1.10.1910, 
18.12.1910. HKA. KA.  
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vaimojen surmia. He puhuivatkin kuninkaalle erään noituudesta syytetyn vaimon puolesta. 

Kuningas ei kuitenkaan pitänyt siitä, että Koivut sekaantuivat asiaan.65 Amboille noituus mer-

kitsi heidän hyvinvointiaan ja olemassaoloaan uhkaavaa näkymätöntä tekijää. He uskoivat 

monien elämän vastoinkäymisten johtuvan noituudesta. Siitä syytetyt saivat osakseen vihaa 

ja epäluuloa ja heidät surmattiin.66 Vaikka Koivu ei maininnut päiväkirjassaan suoraan paikal-

listen tapojen masentavan häntä, ne tuntuivat kuitenkin tekevän hänet alakuloiseksi ja tur-

hautuneeksi. Ne muistuttivat häntä jatkuvasti hänen muukalaisuudestaan. 

Koivun sopeutumista elämään vieraassa kulttuurissa ei helpottanut Uukuambin kuningas Ii-

pumbu, joka vaikeutti Koivun elämää useilla toimillaan. Kuningas esimerkiksi pyrki saamaan 

Koivun kasvattityttöjä hoviin pois kristillisen elämäntavan parista.67 Erityistä mielipahaa hä-

nelle aiheutti erään naiskuninkaan, hänen ystävänsä, joutuminen pakomatkalle Iipumbun ta-

kia: 

Hän oli parhain ystäväni täällä ja oli hänellä harrastusta sanaankin ja luki aakkosia. 

Tämäkin tapaus osoittaa I. julmuutta, pakanuuden kurjuutta. - - Rauhaa ei ole tuolla 

tyrannilla. Aina pelko, jos joku anastaa vallan ja murhat mielessä.68 

Koivu ei selvästikään kunnioittanut Iipumbua eikä luottanut häneen. Sujuva kanssakäyminen 

kuninkaan kanssa merkitsi kuitenkin paljon, koska tällä oli rajaton valta alueellaan. 

Sopeutumisvaikeudet vaivasivat Koivua myös vuonna 1911. Hänen oli edelleen vaikea hy-

väksyä ambojen perinteisiä tapoja, joihin hän suhtautui kielteisesti. Hän ei osoittanut ymmär-

rystä paikallisia tapoja kohtaan vaan tuomitsi ne suoraan pakanallisiksi ja taikauskoisiksi.69 Se 

oli kuitenkin luonnollista, koska Koivu tarkasteli niitä kristityn näkökulmasta. Heli Kanasen 

mukaan suomalaislähetit kirjoittivat ambojen perinnäistavoista ongelmakeskeisesti maail-

mansotien välisenä aikana. Eniten he kiinnittivät huomiota tapoihin, jotka vaikeuttivat lähe-

tystyötä tai olivat paheksuttavia kristityille.70 Koivullakin esiintyi ongelmakeskeistä lähesty-

mistapaa hänen kertoessaan paikallisista tavoista. Kirjoittaessaan esimerkiksi ambojen erilai-

sista hautaustavoista hän korosti niiden vaikeuttavan kristillistä hautaamista.71 

                                                           
65 Hilma Koivun pk. 10.4.1910, 21.8.1910. HKA. KA.  
66 Peltola 1958, 23.  
67 Hilma Koivun pk. 7.2.1910, 31.5.1910, 1.10.1910, 18.12.1910. HKA. KA.  
68 Hilma Koivun pk. 18.12.1910. HKA. KA.  
69 Hilma Koivun pk. 14.1.1911, 15.1.1911, 25.2.1911, 6.5.1911. HKA. KA.  
70 Kananen 2000, 92. 
71 Hilma Koivun pk. 25.2.1911. HKA. KA.  
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Elämä vieraan kulttuurin keskellä uuvutti Koivun mieltä. Keväällä 1911 hänen pakanallisina 

pitämänsä paikalliset tavat tekivät hänet alakuloiseksi: 

Pari viikkoa takaperin tapahtuneet tapaukset masensivat perin mieleni. - - Silloin pimeyden 

ruhtinas oikein raivosi hovissa. Noituudesta syytettynä oli kolme nuorta vaimoa viety met-

sään, puhaistu silmät ja jätetty sinne kuolemaan. Yhden heistä tunsin. - - Kauhean räi-

keänä tuo pakanuus astuu täällä silmien eteen. Mitä tehdä sen kukistamiseksi.72 

Tuollaiset tapaukset olivat omiaan korostamaan kristillisen ja paikallisen kulttuurin erilai-

suutta ja Koivun muukalaisuutta. 

Paul Hiebert toteaa, että yksi tapa lievittää kulttuurishokkia ja edistää sopeutumista uuteen 

kulttuuriin on vähentää stressiä silloin, kun se on mahdollista. Stressiä voi alentaa esimerkiksi 

huolehtimalla itsestään. Joskus pieni tauko uudesta kulttuurista voi vähentää henkistä pai-

netta.73 Koivu sai hengähdystauon ambokulttuurista, kun hän matkusti perheensä kanssa lo-

malle Etelä-Afrikkaan loppuvuodesta 1911. Siellä häntä eivät rasittaneet paikallisten pakanal-

liset ja taikauskoiset tavat. Yksinäisyyteen loma ei kuitenkaan tuonut parannusta, koska hän 

ei osannut Etelä-Afrikassa puhuttavaa hollantia. Se eristi hänet paikallisista ihmisistä. Koi-

vusta olikin ilmeisesti ihan mukava palata Uukuambiin. ”Hauska oli taas olla tuttujen mustien 

parissa” hän kirjoitti kesällä 1912.74 Siellä häntä odottivat kuitenkin samat ulkoiset vaikeudet 

kuin hänen lähtiessään. Paikalliset tavat ahdistivat häntä edelleen ja hän arvosteli niitä.75 

Koska paluu Uukuambiin herätti Koivussa myönteisiä tunteita, hän oli todennäköisesti eden-

nyt sopeutumisessaan ambokulttuuriin. Hänen sopeutumisensa ei ollut kuitenkaan vielä siinä 

vaiheessa, että hän olisi tuntenut elämän paikallisen kulttuurin keskellä miellyttäväksi tai vai-

vattomaksi. 

Sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin ei ollut helppoa Koivulle ja se kuluttikin hänen voima-

varojansa. Hän kärsi epäilemättä kulttuurishokista eikä hän päässyt eroon muukalaisuuden 

tunteestaan edes vuosien kuluessa. Kristitylle Koivulle ambokulttuuri edusti pakanuutta ja 

taikauskoa ja hän suhtautuikin siihen kielteisesti. Elämä vieraassa kulttuurissa rasitti häntä 

selvästi henkisesti ja se synnytti hänessä erilaisia tunteita, kuten ahdistusta ja turhautumista. 

Hänen sopeutumistaan vaikeutti luonnollisesti se, että ambokulttuuri ja kristillinen elämän-

tapa erosivat merkittävästi toisistaan. Kristityille ominainen tapa pitää itseään uskonnollisesti 

                                                           
72 Hilma Koivun pk. 6.5.1911. HKA. KA.  
73 Hiebert 1985, 85, 87. 
74 Hilma Koivun pk. 21.2.1912–17.7.1912. HKA. KA.  
75 Hilma Koivun pk. 18.9.1912, 16.11.1912. HKA. KA.  
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ja kulttuurisesti paikallisia ihmisiä parempina ei myöskään helpottanut hänen sulautumistaan 

vieraaseen kulttuuriin. Fiona Bowie toteaa, että lähettien elämä työalueella oli stressaavaa mo-

nin eri tavoin. Muun muassa työskentely vieraalla kielellä, eläminen kahden kulttuurin eh-

doilla, tunnustuksen tarve, sitoutuminen tärkeään työhön ja perheen pyörittäminen asettivat 

paineita läheteille. Monet näistä stressin aiheuttajista koskettivat enemmän naisia kuin miehiä. 

Naislähettien oli esimerkiksi miehiä vaikeampaa saada tunnustusta työstään.76  

Karina Hestad Skeien mukaan Madagaskarissa 1800-luvun loppupuolella työskennelleet nor-

jalaislähetit pyrkivät luomaan sinne norjalaisen kodin itselleen. Norjalaisuus näkyi heidän ko-

deissaan esimerkiksi huonekalujen, muotokuvien, sisustustyylin ja keskeisten arvojen muo-

dossa. Lähetit halusivatkin luoda rajan lähetysaseman sisäisen norjalaisen maailman ja sen 

ulkoisen paikallisen maailman välille.77 Norjalaislähettien tavoin Koivukin piti Ambomaalla 

tiukasti kiinni omasta kristillisestä kulttuuristaan ja elämäntavastaan. Se esti häntä ymmärtä-

mästä ja hyväksymästä paikallisen kulttuurin erityispiirteitä ja tulemasta aidosti osaksi am-

boyhteisöä.  

Koivun tavoin Heikinheimollakin oli edessään sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin hänen 

saapuessaan Kiinaan loppukeväällä 1911. Keski-Kiinassa sijaitseva Hunanin maakunta, jossa 

hän toimi, alkoi avautua ulkomaalaisille vaikutteille Kiinan maakunnista viimeisenä vasta 

1890-luvulta lähtien. Avautumisen jälkeen eri maiden lähetystyöntekijöitä saapui maakuntaan 

runsaasti. Lähetystyön etenemistä helpottivat esimerkiksi boksarikapinan78 jälkeen työn pa-

rantuneet toimintaedellytykset sekä kiinalaisten kiinnostuminen kristinuskosta ja länsimaalai-

sista vaikutuksista. Hunanin väestö noudatti kuitenkin vielä 1900-luvun alkupuolella aika tii-

viisti vanhoja kiinalaisia tapoja ja perinteistä elämänjärjestystä.79    

Heikinheimon tutustuminen kiinalaiseen kulttuuriin alkoi rauhallisesti. Hän vietti ensimmäi-

set kuukautensa Kiinassa, kesän 1911, Kulingissa talossa, jossa hän asui yhdessä muiden suo-

malaislähettien kanssa.80 Kuling oli Keski-Kiinan vuoristoseudulla sijaitseva länsimaalaisten 

lomanviettopaikka, jonne eri maiden lähetystyöntekijät matkustivat kesäisin pakoon ympä-

röivien alueiden kuumaa ilmastoa81. Heikinheimo ei ollut vielä paljon tekemisissä kiinalaisten 

                                                           
76 Bowie 1993, 7-8. 
77 Hestad Skeie 2013, 86–87, 89. 
78 Boksarikapina oli vuonna 1900 Kiinan pohjoisosissa sarja väkivaltaisuuksia, jotka kohdistuivat lähinnä 
ulkomaalaisiin ja heidän uskontoonsa. Kapinan jälkeen kiinalaiset viranomaiset määrättiin vastaamaan 
ulkomaalaisten turvallisuudesta. Lund 2006, 49.  
79 Lund 2006, 53, 56–57; Saarilahti 2002, 44–45. 
80 Helmi Heikinheimon kirje omaisille 30.6.1911. Heikinheimon perhearkisto (Laestadiana 10) (HPA). Ou-
lun maakunta-arkisto (OMA). 
81 Lund 2008, 223. 
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kanssa kesän aikana. Vasta saapuneen lähetin silmissä vieras maa näytti rikkaalta ja kauniilta. 

Hän kirjoittikin, että ”kaikella oli uutuuden viehätys”.82 Vaikka uusi maa viehätti häntä, hä-

nellä oli henkisesti vaikeaa ensimmäisten kuukausien aikana. Muiden suomalaisten seura kui-

tenkin virkisti häntä. Hän iloitsi erityisesti Iida Röngästä, joka oli hänen tavoin lestadiolai-

nen.83 Yhteinen herätysliiketausta edisti epäilemättä Heikinheimon ja Röngän ystävystymistä.  

Syksystä 1911 lähtien Heikinheimo kohtasi enemmän myös kiinalaisia arjessaan, kun hän 

aloitti lähetyslääkärin työnsä Tsingshin asemalla. Hänen sosiaalinen verkostonsa ei rajoittunut 

pelkästään paikallisiin, sillä Tsingshin asemalla asui muitakin suomalaisia ja hän tapasi ulko-

maisia lähettejä ja lääkäreitä työnsä puolesta. Heikinheimon ensivaikutelman perusteella ih-

miset kaikkialla olivat ystävällisiä ja luottavaisia.84 Hän vaikuttikin elävän vieraaseen kulttuu-

riin sopeutumisessa alkuinnostuksen vaihetta. Hänen kokemuksensa kiinalaisesta kulttuurista 

oli kuitenkin vielä kovin pintapuolista. Siten vieras kulttuuri ei ollut vielä ehtinyt aiheuttaa 

hänelle suuria sopeutumisvaikeuksia. 

Vuoden 1912 aikana Heikinheimo kirjoitti monta kertaa puutteellisesta kielitaidostaan, joka 

aiheutti hänelle vaikeuksia.85 Helmikuussa 1912 hän kertoi kiinan kielen taidostaan seuraavalla 

tavalla: 

Enimmäkseen tulen jo tulkitta toimeen, mutta usein tulee vaikea ja raskas kokemus kielen 

taitamattomuuden tähden, jota ei tulkkikaan aina voi korvata.86 

Vieraaseen kulttuuriin sopeutumisessa paikallisen kielen oppimisella on tärkeä merkitys. 

Huono kielitaito rajoitti erityisesti uusien lähettien suoria kontakteja paikalliseen väestöön ja 

kulttuuriin. Kielivaikeudet saattoivat koetella heidän työtään merkittävästikin.87 Puutteellinen 

kielitaito hankaloitti selvästi Heikinheimonkin kanssakäymistä kiinalaisten kanssa ja teki lä-

heisten ihmissuhteiden solmimisesta näiden kanssa vaikeaa. 

                                                           
82 Helmi Heikinheimon kirje J. Mustakalliolle 24.8.1911, Helmi Heikinheimon päiväämätön kirjoitus Tuoli-
matkoja. HHK. SLA, KA; Helmi Heikinheimon kirje omaisille 30.6.1911. HPA. OMA.  
83 Helmi Heikinheimon kirje Laestadiolaisen Haaraosaston Päätoimikunnalle 1.9.1911. HHK. SLA, KA; 
Helmi Heikinheimon kirje omaisille 30.6.1911. HPA. OMA.  
84 Helmi Heikinheimon kirje vanhemmille 19.11.1911, Helmi Heikinheimon kirje Laestadiolaisen Haara-
osaston Päätoimikunnalle 14.12.1911. HPA. OMA.  
85 Ks. esim. Helmi Heikinheimon kirje J. Mustakalliolle 16.2.1912. HHK. SLA, KA; Helmi Heikinheimon kirje 
omaisille ja ystäville 4.8.1912. HPA. OMA.   
86 Helmi Heikinheimon kirje J. Mustakalliolle 16.2.1912. HHK. SLA, KA.  
87 Helander 2001, 107–109; Juntunen 2010, 243.  



24 
 

Syksyllä 1912 Heikinheimo sai vaihtelua poliklinikkatyölleen Tsingshissä, kun hän teki moni-

puolisen opintomatkan. Sen aikana hän tapasi lukuisia ulkomaisia lähettejä ja lääkäreitä. Hä-

nen sosiaalinen verkostonsa olikin laaja eikä hän kirjoittanut esimerkiksi kärsivänsä yksinäi-

syydestä Kiinassa. Hän kohtasi ulkomaisia lähettejä ja lääkäreitä kesäisin myös Kulingin lo-

manviettopaikassa.88 Se oli varsin kansainvälinen paikka, jossa sadat eri maiden lähetit ja muut 

lomanviettäjät viihtyivät kesäisin.89 

Heikinheimon kokemus vieraasta kulttuurista ei ollut kovin syvällinen edes vuonna 1913: 

Olen ollut työssä vasta 2 ½ vt. Kielitaitoni on vielä kovin huono. Syvälle ei kokemukseni 

siis voi ulottua. Se ei ole myöskään laaja. Poliklinikassa olen voinut tutustua etupäässä 

sivuasemien kristittyihin. Mutta yleensä rajoittuu kokemukseni Tsingshihn aseman pii-

riin.90    

Heikinheimon kontaktit paikallisiin olivat hyvin rajalliset, sillä hän tapasi pääasiassa poliklini-

kalla käyviä kiinalaisia sekä Tsingshin asemalla asuvia ja liikkuvia paikallisia. Heistäkin suuri 

osa oli kristittyjä. Heikinheimolla ei ollut usein myöskään mahdollisuutta tutustua arjessa koh-

taamiinsa kiinalaisiin läheisesti, koska hänen suhteensa esimerkiksi poliklinikan potilaisiin jäi-

vät lyhytikäisiksi. Lisäksi hän tunsi puutteellisen kielitaitonsa rajoittavan tutustumista paikal-

liseen väestöön ja kulttuuriin. 

Kohtaamistaan kiinalaisista Heikinheimo tutustui todennäköisesti läheisimmin poliklinikalla 

työskenteleviin apulaisiinsa. Kirjeissään ja kirjoituksissaan hän ei kuvaillut tapaamiaan paikal-

lisia apulaisiaan lukuun ottamatta kovinkaan tarkasti. Hän tiesi asioita apulaistensa elämästä 

ja hengellisestä kehityksestä, mutta ystäviksi hän ei heitä kutsunut. Hänen suhteensa heihin 

eivät vaikuttaneetkaan olevan erityisen syvälliset.91 Jane Hunterin mukaan amerikkalaisilla 

naisläheteillä, jotka työskentelivät Kiinassa 1900-luvun alussa, oli ystävyyssuhteita kiinalaisten 

kanssa. He saattoivat ystävystyä esimerkiksi heidän paikallisten oppilaidensa, seurakuntalais-

tensa tai työtovereidensa kanssa.92  

Heikinheimo kertoi apulaisistaan enimmäkseen aika myönteiseen sävyyn. Hän kehui esimer-

kiksi heidän rehellisyyttään, tunnollisuuttaan ja harvapuheisuuttaan. Hänelle oli tärkeää, että 

                                                           
88 Helmi Heikinheimon kirje omaisille 29.10.1912. HHK. SLA, KA; Helmi Heikinheimon kirje omaisille 
27.8.1913. HPA. OMA.  
89 Kena 2000, 319.  
90 Helmi Heikinheimon päiväämätön kirjoitus Kertomus töistäni, kokemuksistani ja toiveistani. HPA. 
OMA. 
91 Helmi Heikinheimon päiväämätön kolmivuotiskertomus. HPA. OMA.  
92 Hunter 1984, 191. 
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apulaiset olivat kristittyjä. Hän myös kritisoi heitä, jos he käyttäytyivät kristityille sopimatto-

malla tavalla. Hän joutuikin erottamaan muutamia apulaisiaan muun muassa juomisen ja pe-

laamisen takia.93 Kirsti Kena toteaa, että suomalaisten naislähettien ensivaikutelmat Kiinasta 

ja sen väestöstä erosivat toisistaan. Osa läheteistä suhtautui niihin aika kielteisesti, kun taas 

osa huomattavasti myönteisemmin. Monet lähetit pitivät kiinalaisia epärehellisinä, viekkaina, 

rahanhimoisina, lapsellisina ja oman edun tavoittelijoina. He osasivat kuitenkin myös arvos-

taa kiinalaisia työtovereitaan.94  

Pekka Lundin mukaan kristillisten suomalaislähettien työskentely Kiinassa 1900-luvun alussa 

oli kuluttavaa kulttuurierojen takia. Läheteillä itsellään oli kuitenkin vaikeuksia käsittää länsi-

maisen ja kiinalaisen kulttuurin merkittävää eroa. Lähettien elämää ja lähetystyön tekemistä 

hankaloittivat esimerkiksi länsimaisen syntikäsitteen puuttuminen Kiinasta sekä kristittyjen ja 

kiinalaisten erilainen käsitys oikeasta ja väärästä.95 

Heikinheimokin kohtasi Kiinassa kulttuurieroja, jotka hän koki ongelmallisiksi. Hän kritisoi 

kiinalaisia kristittyjä muun muassa siitä, että he eivät ymmärtäneet mitä synti tarkoitti eivätkä 

halunneet tehdä parannusta. Myös kiinalaisten viinan nauttiminen, lasten ja nuorten kasvatus 

sekä vilpillisyys herättivät Heikinheimossa kritiikkiä. Hänen kokemuksensa kiinalaisista ra-

joittuivat lähinnä paikallisiin kristittyihin.96 Kulttuurierot rasittivat epäilemättä Heikinheimoa. 

Häntä tuntui turhauttavan kiinalaiskristittyjen hengellisen elämän tila. Muiden lähettien ta-

voin hän yhdisti länsimaiset tavat ja ajattelumallit kristinuskoon. Sari Ajosmäki toteaakin, että 

suomalaisläheteillä oli vaikeuksia erottaa uskontoa ja kulttuuria toisistaan. He pitivät monia 

kiinalaisia tapoja pakanallisina, kun taas länsimaiset tavat he näkivät kristillisinä.97 

Syksystä 1914 lähtien Heikinheimon elämä Kiinassa muuttui merkittävästi, kun hän jäi sai-

raana toipumaan Kulingiin. Siellä hänen kosketuksensa kiinalaiseen kulttuuriin jäi varsin vä-

häiseksi. Kulingissa Heikinheimo asui kansainvälisessä ympäristössä, sillä siellä ei ollut talvella 

1915 muita suomalaisia. Lomanviettopaikassa asui talvisin muutenkin vain kourallinen ihmi-

siä verrattuna kesien vilkkaaseen menoon. Heikinheimo ei kuitenkaan vaikuttanut olevan yk-

                                                           
93 Helmi Heikinheimon kirje J. Mustakalliolle 18.4.1913, Helmi Heikinheimon kirje omaisille 16.3.1914. 
HHK. SLA, KA; Helmi Heikinheimon päiväämätön kolmivuotiskertomus. HPA. OMA.  
94 Kena 2000, 298–301. 
95 Lund 2004, 100, 106, 111–112. 
96 Helmi Heikinheimon päiväämätön kirjoitus Kertomus töistäni, kokemuksistani ja toiveistani. HPA. 
OMA.  
97 Ajosmäki 1995, 101. 
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sinäinen Kulingissa. Hän muun muassa vietti joulun skandinavialais-suomalaiseen tapaan yh-

dessä muiden ulkomaalaisten kanssa sekä kävi tee- ja illalliskutsuilla.98 ”Täällä on seuraa, jos 

tahtoo, hiljaisuutta jos sitä tahtoo” hän kirjoitti joulukuussa 1914.99 Maaliskuussa 1916 vähän 

ennen paluutaan Suomeen Heikinheimo kertoi kalenterissaan kipakkaan sävyyn työskennel-

leensä Kiinassa likaisuuden, synnin ja pimeyden keskellä.100 Hänen alkuinnostuksensa oli sel-

västi muuttunut turhautumiseksi ja pettymykseksi vuosien kuluessa. Hän ei ehtinytkään edetä 

vieraaseen kulttuuriin sopeutumisessa vaiheeseen, jossa hän olisi oppinut hyväksymään sen 

erilaisuuden, ennen kuin hänen täytyi palata kotimaahan. 

Sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin kulutti Heikinheimon voimia henkisesti. Hän kamppaili 

henkisen jaksamisensa kanssa ensimmäisten Kiinassa viettämiensä kuukausien aikana. Hän 

törmäsi myös kulttuurieroista johtuviin vaikeuksiin, jotka synnyttivät hänessä turhautumista 

ja muita kielteisiä tunteita. Sopeutumisvaikeudet eivät kuitenkaan rasittaneet häntä kovin 

merkittävästi tai ainakaan hän ei kirjoittanut niistä paljon. Hän ei esimerkiksi maininnut ko-

kevansa muukalaisuuden tai yksinäisyyden tunteita. Voi myös olla, että hän ei halunnut kertoa 

omaisilleen sellaisista tunteista, koska hän ei tahtonut huolestuttaa heitä.  

Omaisten lähettämät kirjeet olivat yksi keino torjua yksinäisyyttä ja ylipäätään edistää omaa 

jaksamista työalueella101. Heikinheimollekin posti muodostui jaksamista kohentavaksi teki-

jäksi Kiinassa. Hän iloitsi kaikista Suomesta lähetetyistä kirjeistä ja korteista, minkä hän toi 

usein esille. Hänelle oli selvästi tärkeää olla osa omaistensa elämää kaukanakin. Hän halusi 

tietää, mitä heidän elämässään tapahtui. Koska Heikinheimo oli naimaton, yhteydenpidosta 

Suomessa olevaan perheeseen kehkeytyi hänelle merkittävä voimanlähde. Hän kirjoitti kirjei-

den tärkeydestä erityisesti työkautensa ensimmäisten vuosien aikana.102 Postin merkitys olikin 

kiistaton uusille läheteille, joiden kielitaito oli vielä huono ja joilla ihmissuhteiden solmiminen 

oli edelleen kesken103. Pekka Lundin mukaan tiivis kirjeenvaihto omaisten kanssa saattoi jopa 

korvata kaukana olevat läheiset104.   

Heikinheimon sopeutumisvaikeudet eivät mahdollisesti muodostuneet erityisen kuluttaviksi 

sen vuoksi, että hänen kokemuksensa vieraasta kulttuurista jäi aika pintapuoliseksi. Riika-

                                                           
98 Helmi Heikinheimon kalenteri 25.3.1915, 4.5.1915. HHK. SLA, KA; Helmi Heikinheimon kirje omaisille 
26.9.1914, Helmi Heikinheimon kirje omaisille 29.12.1914. HPA. OMA.  
99 Helmi Heikinheimon kirje omaisille 29.12.1914. HPA. OMA.  
100 Helmi Heikinheimon kalenteri 26.3.1916. HHK. SLA, KA. 
101 Lund 2008, 99; Kena 2000, 312–313; Seton 2013, 69–70. 
102 Ks. esim. Helmi Heikinheimon kirje vanhemmille 19.7.1911. Augusta Heikelin arkisto (AHA). OMA; 
Helmi Heikinheimon kirje vanhemmille 11.9.1912, Helmi Heikinheimon kirje isälle 22.9.1912. HPA. OMA. 
103 Kena 2000, 313. 
104 Lund 2008, 99–100. 
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Leena Juntunen toteaa, että suomalaislähetit pyrkivät kunnioittamaan kiinalaista kulttuuria 

edistääkseen työskentelyedellytyksiään Kiinassa. Naislähettien kohdalla se näkyi muun mu-

assa eristäytymisenä lähetysaseman sisälle. Se rajoitti merkittävästi heidän kontaktejaan ase-

man ulkopuoliseen todellisuuteen. Silloinkin kun naislähetit poistuivat aseman sisäpuolelta 

ulkoilemaan esimerkiksi kantotuolissa, he tutustuivat vieraaseen kulttuuriin lähinnä näke-

mällä.105 Heikinheimokin eli Kiinassa Tsingshin aseman sisäpuolella, jossa hänen kokemuk-

sensa kiinalaisesta kulttuurista jäi vajavaiseksi. Lääkärinä hän poistui tavallista useammin ase-

malta tehdessään esimerkiksi kotikäyntejä sairaiden luo tai opintomatkoja. Kirjeissään ja kir-

joituksissaan hän kuvaili kuitenkin pääasiassa näkemällä havaitsemiaan asioita, mikä ei osoita 

hänellä olleen syvällistä tuntemusta kiinalaisesta kulttuurista.  

Sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin kulutti sekä Koivun että Heikinheimon voimavaroja. 

Siirtyminen tutusta kulttuurista tuntemattomaan synnytti molemmissa naisissa erilaisia pää-

asiassa kielteisiä tunteita. Koivussa vieras kulttuuri herätti alusta lähtien kielteisiä reaktioita, 

kun taas Heikinheimon ensivaikutelmat siitä olivat innostuneet. Turhautuminen, ärtymys ja 

ahdistuneisuus näkyivät naisten, erityisesti Koivun, kirjoituksissa, kun he kertoivat paikalli-

seen kulttuuriin ja elämäntapaan liittyvistä asioista. Sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin uu-

vuttikin molempia henkisesti.  

Elämä vieraan kulttuurin parissa aiheutti molemmille naisille kulttuurishokin, mutta sopeu-

tuminen erilaiseen kulttuuriin kuormitti selvästi enemmän Koivua kuin Heikinheimoa. So-

peutumisvaikeudet erottuivat selkeästi Koivun päiväkirjojen sivuilta vuosien vaihtuessa. 

Koivu tunsi muukalaisuuden ja yksinäisyyden tunteita sekä arvosteli toistuvasti ambojen pe-

rinteisiä tapoja. Heikinheimo puolestaan kirjoitti sopeutumisvaikeuksistaan huomattavasti 

vähemmän. Hänen suurin ongelmansa vaikutti olevan hänen huono kiinan kielen taitonsa.  

Vieras kulttuuri tuntui uuvuttavan molempia naisia enemmän ajan kuluessa. Se saattoi johtua 

siitä, että he eivät ehtineet työkautensa aikana edetä sopeutumisessaan niin pitkälle, että oli-

sivat oppineet ymmärtämään syvällisesti ja kunnioittamaan vierasta kulttuuria. Sen sijaan he 

juuttuivat vaiheeseen, jossa erilainen kulttuuri synnytti heissä turhautumista ja mielipahaa. 

Toisaalta lähetystyöntekijät eivät edes pyrkineet integroitumaan paikalliseen kulttuuriin. Sen 

sijaan he tasapainoilivat kahden kulttuurin välissä. Mielekäs elämä työalueella vaati läheteiltä 

sekä kotiutumista että riittävää etäisyyttä vieraaseen kulttuuriin. Etäisyyden ottaminen näkyi 
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esimerkiksi lastenkasvatuksessa. Lähetit pelkäsivät lastensa oppivan paikallisia, heidän mie-

lestään pakanallisia tapoja, jos nämä kasvoivat ei-kristittyjen parissa. Sen vuoksi äidit saattoi-

vat rajoittaa lastensa kontakteja paikallisiin lapsiin.106   

Sopeutumisvaikeudet koettelivat enemmän Koivua kuin Heikinheimoa monien syiden takia. 

Yksi syy oli todennäköisesti se, että ambokulttuuri erosi kiinalaista kulttuuria enemmän län-

simaisesta. Ambomaalla lähetit törmäsivät useisiin kristityille outoihin ja paheksuttaviin ta-

poihin, kuten moniavioisuuteen ja tyttöjen täysi-ikäisyysrituaaleihin.107 Ei ollutkaan ihme, että 

Koivulla oli vaikeuksia sopeutua ambojen täysin erilaiseen maailmaan. 

Eroa Koivun ja Heikinheimon sopeutumisessa voivat selittää myös heidän erilaiset asumis-

järjestelynsä työalueella. Heikinheimo asui Kiinassa eristäytyneenä lähetysaseman sisäpuo-

lelle, kun taas Koivu eli Afrikassa keskellä amboyhteisöä. Karina Hestad Skeie toteaa, että 

lähetysaseman sisäpuolinen maailma oli lähetin vaimon valtakuntaa. Lähettiparista mies puo-

lestaan huolehti ”oikeasta” työstä aseman ulkopuolella.108 Vaikka Koivukin vastasi pääasiassa 

tehtävistä aseman sisällä, hän ei elänyt siellä eristäytyneenä ambojen maailmasta. Paikalliset 

tavat ja ihmiset olivat päivittäin läsnä Koivun arjessa, kun taas Heikinheimo jäi Kiinassa lä-

hinnä ulkopuoliseksi tarkkailijaksi suhteessa kiinalaiseen kulttuuriin. Siten Heikinheimon oli 

Koivua helpompi sopeutua vieraaseen kulttuuriin, koska se ei koskettanut hänen elämäänsä 

niin voimakkaasti. 

Sekä Koivun että Heikinheimon kirjoituksissa korostui muiden työalueella olevien suoma-

laislähettien merkitys sopeutumisessa vieraaseen kulttuuriin. Samoja kristillisiä arvoja ja län-

simaista kulttuuria edustavien suomalaisten seura virkisti, kun ympärillä levittäytyi outo maa-

ilma. Läheisten ollessa kaukana kotimaassa työalueen lähettiyhteisöstä muodostui yleensä tii-

vis ja läheinen.109 Heikinheimolla oli Kiinassa laaja sosiaalinen verkosto. Tsingshin asemalla, 

jossa hän asui, eli muitakin suomalaisia ja hän tapasi säännöllisin väliajoin ulkomaisia lähettejä 

ja lääkäreitä. Koivun tilanne ei ollut yhtä hyvä. Hänellä ei ollut mahdollisuutta nähdä muita 

suomalaisia kovinkaan usein, vaikka hän selvästi kaipasi heidän seuraansa. Se saattoikin olla 

yksi syy siihen, miksi hänellä oli suurempia sopeutumisvaikeuksia kuin Heikinheimolla. 
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Miia Vatkan mukaan päiväkirjanpidolla on monia tarkoituksia. Päiväkirjan kirjoittaminen voi 

esimerkiksi olla tapa ottaa omaa aikaa tai se voi toimia henkistä hyvinvointia edistävänä tera-

piana.110 Koivulle päiväkirja edusti juuri terapiaa. Hänellä oli tarve purkaa huoliaan ja tuntei-

taan jollekin. Luotettavien ja läheisten ystävien puutteessa päiväkirjasta muodostui hänelle 

terapeutti ja ystävä, jonka kanssa hän saattoi jakaa murheet ja huolet. Päiväkirjan terapeutti-

nen tehtävä korostui erityisesti sopeutumisvaikeuksien kohdalla, sillä Koivu vuodatti toistu-

vasti niihin liittyviä tuntemuksiaan mykälle ystävälleen. Päiväkirjan kirjoittaminen oli hänelle 

selvästi keino selviytyä raskaasta ja usein yksinäisestä arjesta.  Sopeutumisvaikeudet saat-

toivatkin korostua Koivun päiväkirjoissa verrattuna Heikinheimon kirjeisiin lähteiden erilai-

sen luonteen takia. Heikinheimo olisi tuskin voinut kirjoittaa kirjeissä yhtä avoimesti voimak-

kaista tunteistaan. Eikä hänellä välttämättä ollut siihen tarvettakaan, koska hän pystyi halu-

tessaan uskoutumaan muille suomalaisläheteille. Sopeutuminen oli kuitenkin henkisesti niin 

kuluttavaa, että molemmilla naisilla oli varmasti tarve purkaa tuntemuksiaan jollakin tavalla.    

1.2. Levottomuutta Jumalan suojeluksessa 

Levottomuudet ja epävarmuus leimasivat Heikinheimon elämää Kiinassa koko työkauden 

ajan. Epävakaat olot ja sodatkin kuuluivat suomalaislähettien tavalliseen arkielämään maassa. 

Lähetystyön ensimmäisinä vuosina111 olot olivat vielä aika rauhalliset, mutta tilanne muuttui 

1910-luvulla.112 Silloin Kiina ajautui sisäisen hajaannuksen tilaan. Se johtui muun muassa siitä, 

että pitkäjaksoinen keisarius lakkautettiin ja maasta tuli tasavalta vuonna 1912. Muita syitä 

Kiinan sisäisiin ongelmiin olivat ylivoimaisten länsivaltojen kohtaaminen 1800-luvulta läh-

tien, runsas väestönkasvu sekä erilaiset sisäiset levottomuudet. Käytännössä maa jakautui 

pian keisariperinteen päättymisen jälkeen moniin toisiaan vastaan sotivien sotapäälliköiden 

hallitsemiin alueisiin.113 Kiinan levottomuudet heijastuivat väistämättä myös suomalaislähet-

tien elämään muun muassa rosvojen ja kurittomien sotilaiden muodossa114.  

Heikinheimo kirjoitti Kiinan levottomista oloista useita kertoja vuoden 1911 aikana. Loka-

kuussa 1911 hän kertoi Tsingshin ympäristössä olevan rauhallista, vaikka kaikkialla ympärillä 

                                                           
110 Vatka 2005, 75, 95, 102. 
111 Suomen Lähetysseura aloitti lähetystyön tekemisen Kiinassa vuonna 1902. Lund 2006, 56.    
112 Kena 2000, 330–331. 
113 Bailey 2001, 14, 20–21, 23, 66–67, 89–90.  
114 Kena 2000, 331.  
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sodittiin.115 Epävarmana aikana Heikinheimo turvautui Jumalaan, jonka käsiin hän luotti 

oman henkensä. Joulukuussa 1911 hän kirjoitti omaisilleen seuraavalla tavalla: 

Meillä on täällä nykyjään ulkonaisesti rauhallinen olo. Mutta huhuja läntisistä levottomista 

paikoista kuuluu. Olemme kokonaan Herran kädessä ja tällä paikalla siksi kunnes 

Herra osoittaa, että meidän on lähdettävä. Kyllä uskon että Isä on joka tapauksessa varje-

leva meidän henkemme. Ajattelen nyt noita Shenshi’ssä murhatuita ulkolaisia. Niin että 

meillä on sisällä ja ulkona rauha ja teemme työtä kuten tavallisesti.116 

Turvan ja suojan etsiminen Jumalan luota oli tyypillistä läheteille levottomissa ja vaarallisissa 

oloissa. Rauhattomassa Kiinassa monet suomalaislähetit kokivat olevansa turvassa Herran 

suojeluksessa.117 Heikinheimollekin vahva usko muodosti suojavaatteen, jonka sisällä hän 

saattoi tuntea olonsa turvalliseksi.  

Alkuvuonna 1912 levottomuudet vaikuttivat Heikinheimon työhön. Hän oli käymässä 

Yungtingin asemalla, mutta joutui lähtemään sieltä suunniteltua aikaisemmin Englannin kon-

sulin kehotuksesta. Tämä neuvoi lähettejä poistumaan sisämaasta rauhattomuuksien 

vuoksi.118 Levottomat olot eivät kuitenkaan kuormittaneet Heikinheimon mieltä kovin pal-

jon. Hän kirjoitti vanhemmilleen tammikuussa 1912: ”Minulla - - ei ole vielä kertaakaan sydän 

tullut levottomaksi tai pelvon valtaan. On ollut niin turvallinen tunne.”119 Hän saattoi kuiten-

kin jättää kertomatta pelon tai ahdistuksen tunteistaan omaisilleen, koska ei halunnut aiheut-

taa heille huolta. Heikinheimon kokemus ei ollut epätavallinen, sillä lähettien piti olla varuil-

laan Kiinassa. Rauhattomina vuosina he saattoivat joutua pakenemaan omalta lähetysasemal-

taan toiselle asemalle tai kauemmaksikin.120 Epävarmuus vaikutti Heikinheimon liikkumis-

mahdollisuuksiin silti vain harvoin lähteiden perusteella.121  

Elokuussa 1912 Heikinheimo kirjoitti Kiinan epävakaasta tilanteesta omaisilleen, mutta va-

kuutti suomalaisten olevan turvassa: 

                                                           
115 Helmi Heikinheimon kirje omaisille ja ystäville 22.10.1911. HHK. SLA, KA; Helmi Heikinheimon kirje 
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Juuri aioin alkaa ihailla teille tätä maata ja kaikkea täällä, mutta tulikin mieleeni todel-

lisuus ja tämän ajan vakavuus, epävarmuus, aina suurempi taas tällä kertaa, kapinoita, 

anarkiaa, murhia, joita sotamiehet panevat toimeen, ja ryöstöjä joka puolella. - - Omasta 

puolestamme meillä ei ole mitään levottomuutta.122    

Heikinheimo pyrki selvästi rauhoittelemaan omaisiaan. Hän kertoi heille, että Suomen leh-

dissä liioiteltiin Kiinan levottomia oloja. Suomalaisläheteillä oli hänen mukaansa ”rauha ja 

turvallinen mieli”.123 Sonja Hagelstam on tutkinut kirjeenvaihtoa jatkosodan poikkeukselli-

sissa oloissa. Hän kiinnittää huomiota siihen, että rintamalla olleet aviomiehet vaikenivat mo-

nista kokemuksista, koska he halusivat suojella omaisiaan. He saattoivat myös pyrkiä lieven-

tämään kertomaansa varjellessaan läheistensä tunteita.124 Heikinheimokin yritti suojella omai-

siaan, mikä tulee esille hänen kirjeissään.   

Kesällä 1913 Heikinheimon ollessa Kulingissa levottomuudet vaikuttivat hänen arkielä-

määnsä tavallista enemmän. Kuling-vuoren juurella käytiin taisteluja, jotka heikensivät kul-

kuyhteyksiä lomanviettopaikkaan. Sen vuoksi posti ei kulkenut ja ruokatavarat kallistuivat 

huomattavasti. Taistelujen aikana hävitettiin myös ulkomaisia lähetysasemia. Suomalaislähet-

tien ympärillä ei kuitenkaan sodittu kauan aikaa.125 Kiinassa työskennelleiden suomalaislähet-

tien yleisin ja välittömin reaktio rauhattomiin oloihin oli jännitys ja pelko. Huolta lisäsi epä-

tietoisuus siitä, milloin asemalta kannatti paeta ja kuinka Jumala halusi lähettien toimivan.126 

Vaikka levottomuudet heijastuivat Heikinheimon elämään aikaisempaa voimakkaammin ke-

sällä 1913, hän ei kirjoittanut olevansa peloissaan tai tuntevansa olonsa turvattomaksi. Hän 

saattoi silti tuntea turvattomuutta. Hän ei vain kertonut siitä omaisilleen Suomessa. Sonja 

Hagelstamin mukaan kirjeenkirjoittajat miettivät ennakkoon, kuinka vastaanottajat mahdol-

lisesti reagoivat heidän kertomaansa. Esimerkiksi se, että kirjoittajat eivät tahdo huolestuttaa 

lukijoitaan, muokkaa kirjeen sisältöä.127   

Malin Gregersen on tutkinut Kiinaan 1910- ja 1920-luvuilla suuntautunutta kristillistä lähe-

tystyötä turvallisuuden näkökulmasta. Hänen mukaansa skandinaavisten naislähettien roolit 

muuttuivat sodan ja levottomien olosuhteiden aikana. Naiset eivät olleet pelkkiä haavoittu-

                                                           
122 Helmi Heikinheimon kirje omaisille ja ystäville 4.8.1912. HPA. OMA.  
123 Helmi Heikinheimon kirje vanhemmille 11.9.1912. HPA. OMA.  
124 Hagelstam 2011, 318–319. 
125 Helmi Heikinheimon kirje ystäville 24.8.1913. HPA. OMA.  
126 Kena 2000, 338–339. 
127 Hagelstam 2011, 302. 
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vaisia uhreja, vaan myös vahvoja suojelijoita. Rauhattomina aikoina he tarjosivat suojaa kii-

nalaisille kristityille pyrkiessään noudattamaan kutsumustaan.128 Heikinheimon työkauden ai-

kana Kiinan rauhattomuudet eivät olleet vielä niin merkittäviä, että ne olisivat vaikuttaneet 

hänen työhönsä samassa määrin kuin Gregersenin tutkimien naislähettien työskentelyyn.  

Levottomuudet tuntuivat Heikinheimon elämässä vain epäsuorasti syksyllä 1914, kun hän oli 

Kulingissa. Hänen mukaansa vuorella oli ”suloinen rauha” ja sodan vaikutukset näkyivät lä-

hettien arjessa lähinnä ruoan ja tavaroiden kallistumisena.129 Heikinheimo ei kirjoittanut Kii-

nan rauhattomista oloista enää syksyn 1914 jälkeen. Todennäköisesti se tarkoittaa sitä, että 

levottomuudet eivät koskettaneet hänen arkeaan merkittävästi työkauden loppupuolella. 

Muuten hän olisi varmasti maininnut niistä esimerkiksi kirjeissään omaisille. Voi myös olla, 

että kaikki hänen turvattomasta ajasta kirjoittamansa kirjoitukset eivät ole säilyneet. 

Levottomuudet eivät Heikinheimon omien sanojen mukaan aiheuttaneet hänelle turvatonta 

oloa tai kuluttaneet hänen voimiansa. Olisi kuitenkin erikoista, jos jatkuvat rauhattomat olot 

sekä tiedot ulkomaisten lähettien murhista, lähetysasemien hävittämisistä ja ryöstöistä eivät 

olisi huolestuttaneet häntä yhtään. Todennäköisesti levottomuudet kuormittivat hänen miel-

tänsä ainakin jonkin verran, mutta hänellä ei vain ollut mahdollisuutta kertoa pelon tai jänni-

tyksen tunteistaan esimerkiksi kirjeissä omaisilleen. Hän halusi selvästi rauhoitella heitä eikä 

omasta turvattomuuden tunteesta kertominen olisi edistänyt tuota pyrkimystä. Sen vuoksi 

Heikinheimo ehkä päätti olla kirjoittamatta heille peloistaan. Kirsti Kena toteaakin, että lä-

hettien vaimot eivät juurikaan tilittäneet työalueen rauhattomuuksista kirjeissään130.   

Rauhattomat olot eivät luultavasti rasittaneet Heikinheimoa kuitenkaan merkittävästi, koska 

levottomuudet vaikuttivat hänen arkeensa usein vain epäsuorasti. Turvattomat olot heijastui-

vat suomalaislähettien arkeen ja työhön suorasti vasta 1920-luvun loppupuolella. Silloin kris-

tinuskonvastaisuus ja väkivalta ulkomaalaisia kohtaan lisääntyivät Kiinassa merkittävästi. Ul-

komaalaiset menettivät koskemattomuutensa, kun lähetysasemia ja lähettejä ryöstettiin. Lä-

hetystyöntekijöitä myös pahoinpideltiin, vangittiin ja jopa murhattiin. Monet lähetit vetäy-

tyivätkin Kiinasta kiristyneen tilanteen vuoksi.131 Pekka Lundin mukaan maahan jääneet suo-

malaislähetit reagoivat levottomuuksiin ja väkivallantekoihin eri tavoin. Reaktiot vaihtelivat 

                                                           
128 Gregersen 2015, 395–396. 
129 Helmi Heikinheimon kirje omaisille 26.9.1914. HPA. OMA. 
130 Kena 2000, 76.  
131 Lund 2006, 64–65; Mäkelä 2010, 55–56; Kena 2000, 331–335. 
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Jumalaan ripustautumisesta psykoosiin taantumiseen.132 Heikinheimon työkauden aikana lä-

hetysasemat olivat vielä koskemattomia turvapaikkoja, jotka tarjosivat suojaa pakolaisille ja 

haavoittuneille. Ne olivat usein kaupunkien turvallisimpia paikkoja.133 Heikinheimo saattoikin 

tuntea olonsa melko turvalliseksi asemalla, jonka ulkopuolelle levottomuudet jäivät. Turval-

lisuuden tunnetta lisäsi vielä hänen uskonsa siihen, että Jumala suojelee häntä.  

Epävarmuus ja levottomat olot kuuluivat Koivunkin arkeen Ambomaalla. Työkautensa en-

simmäisinä vuosina hän ei kuitenkaan kirjoittanut monta kertaa varsinaisista rauhattomuuk-

sista. Huhtikuussa 1907 lähetysaseman vieressä sijaitsevasta hovista kuuluneet juhlinnan ää-

net ja valitushuudot säikäyttivät Koivun. ”Hetkeksi pelko valtasi mieleni” hän kirjoitti päivä-

kirjaansa. Tunne väistyi kuitenkin nopeasti, kun hän turvautui Jumalan suojelukseen.134 Jou-

lukuussa 1907 Koivu sai jännittää miehensä hengen puolesta, kun kuningas uhkasi tapattaa 

hänet. Kalle oli kieltäytynyt kuninkaan tarjoamasta alkoholista, mistä tämä oli suuttunut. Vai-

keassa tilanteessa Koivu luotti jälleen Jumalaan ja uskoi Hänen suojelevan miehensä hen-

keä.135  

Afrikan lähetystyön alkuvuosikymmeninä136 lähettien vaimot, jotka jäivät ajoittain yksin lähe-

tysasemille miestensä ollessa matkoilla, saattoivat joskus tuntea turvattomuutta. Asuntomur-

rot ja varkaudet eivät olleet poikkeuksellisia ja arvaamattomat kuninkaat tekivät lähettien elä-

män välillä vaikeaksi. Lähetit joutuivat toisinaan jopa pakenemaan toiseen valtakuntaan mie-

livaltaisesti käyttäytyvän kuninkaan takia. Suomalaiset eivät tunteneet turhaan oloaan ajoittain 

turvattomaksi. Kuningas Nehale esimerkiksi uhkasi tuhota yhden suomalaisten aseman ja 

yritti surmata Pettisen pariskunnan. Pari lähettien vaimoa järkyttyi vastaavanlaisista, uhkaa-

vista tapauksista niin paljon, että he joutuivat vuodelepoon saatuaan sydänkohtauksen. Vai-

mot tunsivat olonsa turvattomaksi kuitenkin vain harvoin.137      

Rauhattomuudet heijastuivat Koivun elämään aikaisempaa enemmän vuodesta 1909 lähtien. 

Lisääntyneet levottomuudet kohdistuivat kuitenkin pelkästään amboihin vuoden 1909 ai-

kana. Kasvava epävarmuus näkyi esimerkiksi ambojen surmaamisina, karkotuksina ja pake-

nemisina. Koivu ei pohtinut juurikaan syitä väkivallantekoihin, mutta arveli paikallisten uskon 

noituuteen olevan mahdollisesti syynä niihin. Väkivalta ambojen välillä ilmeni myös sotimi-

                                                           
132 Lund 2008, 224, 230.  
133 Kena 2000, 331; Gregersen 2015, 389.   
134 Hilma Koivun pk. 17.4.1907. HKA. KA.  
135 Hilma Koivun pk. 1.12.1907. HKA. KA.  
136 Ensimmäiset suomalaiset saapuivat Ambomaalle vuonna 1870. Kena 2000, 13.   
137 Kena 2000, 75–76.  
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sena. Uukuambilaiset tekivät sotaretken naapurivaltakuntaan vuonna 1909 varastaakseen kar-

jaa. Koivua kaikenlaiset väkivaltaisuudet selvästi turhauttivat ja harmittivat.138 Väkivalta oli 

aina kuulunut ambojen kuningaskuntiin, mutta 1800-luvun loppupuolelta lähtien sen määrä 

lisääntyi ja luonne muuttui. Kuninkaat alkoivat käyttää väkivaltaa keinona hankkia vaurautta, 

kuten karjaa, kun aikaisemmin he vahvistivat sillä yleistä järjestystä. Väkivallan lisääntyminen 

johtui pääasiassa eurooppalaisten kauppiaiden saapumisesta Ambomaalle. Kuninkaat kävivät 

kauppaa näiden kanssa ja sen vuoksi he tarvitsivat muun muassa karjaa, jota he hankkivat 

ryöstöretkillä.139 

Vuoden 1910 aikana levottomuudet koskettivat ambojen lisäksi myös Koivua ja hänen mies-

tänsä. Alkuvuonna 1910 ilmapiiri Uukuambissa kiristyi. Saksalaiset siirtomaahallituksen edus-

tajat vierailivat alueella, mikä kuohutti erityisesti ambokuninkaiden mieliä. Sotaakin pidettiin 

mahdollisena. Epäluulo saksalaisia kohtaan kohdistui myös Koivun lähettipariskuntaan. Ku-

ningas Iipumbu epäili heitä saksalaisten ystäviksi ja uhkasi tapattaa heidät, jos saksalaiset tu-

lisivat valtakuntaan.140 Saksalaisten käynti Ambomaalla liittyi Saksan siirtomaahallituksen ta-

voitteeseen sitoa alue kiinteämmin osaksi muuta Lounais-Afrikkaa.141 Vaikeassa tilanteessa 

Koivu sai turvaa uskostaan: 

Levoton on aika, mutta lepäämme Jumalamme kädessä, tietäen että mikään ei voi meitä 

kohdata ilman taivaallisen isän tahdotta. Otamme päivän kerrassaan sellaisena, kun isä 

antaa, Herraan luottava ei voi surra tulevista päivistä.142   

Heittäytyminen Jumalan tahdon varaan loi järjestystä ja turvaa rauhattomaan todellisuuteen, 

jossa Koivu eli. Luottamalla Herran suojelukseen hän välttyi käsittelemästä sitä, mihin Ii-

pumbun uhkaukset voisivat pahimmillaan johtaa. Uskoon turvautuminen oli Koivun keino 

torjua pelkoa. Jättäytyminen Jumalan johdettaviksi saattoi äärimmilleen vietynä aiheuttaa sen, 

että lähetit asettivat itsensä hengenvaaraan. Näin tapahtui esimerkiksi levottomassa Kiinassa 

1920-luvun lopulla. Pekka Lund toteaa, että muutamat suomalaislähetit eivät lähteneet silloin 

työalueelta, vaikka olot siellä kävivät vaarallisiksi. He olivat valmiita uhraamaan henkensä, jos 

se oli Herran tahto. Heittäytymällä Jumalan johdettaviksi he saattoivat itsensä vaaraan.143    

                                                           
138 Hilma Koivun pk. 5.7.1909, 23.10.1909, 24.10.1909. HKA. KA.  
139 Miettinen 2005, 68–71. 
140 Hilma Koivun pk. 14.2.1910. HKA. KA. 
141 Peltola 1958, 136–137. 
142 Hilma Koivun pk. 14.2.1910. HKA. KA.  
143 Lund 2008, 48–51. 
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Keväällä 1910, kun Koivujen luona oli vierailulla suomalaislähettejä, suomalaisten ja Ii-

pumbun välillä tapahtui ikävä kohtaus. Kuningas halusi yhden vieraan, sisar Santalahden, tu-

levan yksinään käymään hovissa. Suomalaiset eivät suostuneet siihen, koska Santalahti oli 

nuori paikallista kieltä osaamaton tyttö. Rangaistukseksi tottelemattomuudesta Iipumbu uh-

kasi sulkea tien suomalaisvierailta, joiden piti palata Ondongaan. Koivun mukaan tapaus 

osoitti sen, että nainen ei voinut työskennellä yksin Uukuambissa. ”Kuinka monesti kävin 

yksin viime vuonna hovissa, en ymmärtänyt mitään peljätä” hän kirjoitti päiväkirjaansa.144 

Vuoden 1910 tapahtumat vaikuttivat varmasti ainakin jollakin tavalla Koivun turvallisuuden 

tunteeseen. Erityisesti Santalahteen liittyvä tapaus sai hänet miettimään sitä, oliko naisen tur-

vallista työskennellä alueella. 

Rauhattomat olot jatkuivat Uukuambissa myös vuonna 1911. Koivu ja hänen miehensä saivat 

oman osansa levottomuuksista maaliskuussa 1911. Silloin heidän asemallensa saapui eräs 

kristinuskosta kiinnostunut nainen Ondongasta. Kuningas tahtoi kuitenkin tämän tulevan 

hoviin. Nainen ei suostunut siihen, minkä seurauksena Koivut uhattiin karkottaa valtakun-

nasta. Koivulle tapaus tuntui aiheuttavan jännitystä ja hän kirjoittikin siitä kattavasti päiväkir-

jaansa.145 Epävarman ja levottoman arjen keskellä usko kannatteli Koivua: 

Rauhatonta on tämä elämä pakanuuden keskellä. Tieto, että kaikkialla läsnä oleva Ju-

mala on meitä suojaamassa, pitää kumminkin mielen tyynenä ja ijäisen rauhan sydä-

messä.146     

Väkivalta ei ollut yhtä yleistä kaikissa osissa Ambomaata, mutta Uukuambi oli yksi sen rau-

hattomimmista alueista. Pahimmat väkivallanteot Uukuambissa tapahtuivat kuitenkin vasta 

Koivun työkauden päättymisen jälkeen.147  

Levottomat olot uuvuttivat Koivua. Vaikka hän ei kirjoittanut suoraan siitä, rauhaton ja epä-

varma elämä selvästi kuormitti häntä henkisesti. Pyssynpauke, sotahuudot sekä kuninkaan 

erilaiset tempaukset ja uhkaukset rasittivat Koivua aiheuttaen hänelle muun muassa jänni-

tystä. Levottomuudet vaikuttivat uuvuttavan häntä enemmän vuodesta 1910 lähtien, sillä hän 

kirjoitti niistä aikaisempaa useammin. Hän pyrki torjumaan pelkoa turvautumalla vahvaan 

uskoonsa. Se ei kuitenkaan pystynyt pitämään loitolla kaikkia kielteisiä tunteita, joita levotto-

mat olot Koivussa herättivät. Päiväkirjanpidosta oli hänelle apua näiden tunteiden käsittelyssä 
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ja hallitsemisessa. Häntä helpotti varmasti, kun hän sai purkaa huoliaan mykälle terapeutilleen 

ja ystävälleen. Pelko ja jännitys eivät kasvaneet niin suuriksi, kun Koivu pystyi jakamaan ne 

äänettömän kuuntelijansa kanssa. 

Sekä Heikinheimon että Koivun työkautta leimasivat rauhattomat olot. Levottomuudet ra-

sittivatkin Koivun mieltä. Heikinheimoa ne eivät kuormittaneet lähteiden perusteella, mutta 

todennäköisesti epävarma aika vaikutti hänenkin jaksamiseensa jossain määrin. Hänellä ei 

kuitenkaan ollut mahdollisuutta kertoa kirjeissä esimerkiksi jännityksen tai turvattomuuden 

tunteistaan samalla tavalla kuin Koivulla päiväkirjoissa, koska hän pyrki pitämään omaisensa 

rauhallisina jaksamisensa suhteen. Koivu puolestaan pystyi kuvaamaan tuntemuksiaan va-

paammin päiväkirjoissaan. Siten levottomuudet mahdollisesti korostuivat Koivun päiväkir-

joissa verrattuna Heikinheimon kirjeisiin. 

Epävakaat olot saattoivat vaikuttaa Heikinheimoa voimakkaammin Koivuun heidän erilais-

ten asuinolojensa vuoksi. Kiinassa lähetysasemia reunusti yleensä muuri ja porttia vartioi por-

tinvartija. Afrikassa puolestaan asemat sijaitsivat tavallisesti äänekkään hovin lähellä eikä niitä 

ympäröinyt jykevä muuri.148 Kiinassa turvallisuutta vahvisti vielä se, että lähetysasemilla asui 

ja työskenteli yleensä useita suomalaisia, kun taas Ambomaalla asemaa saattoi usein hoitaa 

vain yksi lähettipariskunta149. Siten rauhattomuudet koskettivat eri tavalla naisten arkea. 

Koivu ei pystynyt pakenemaan levottomuuksia aseman muurien sisäpuolelle toisin kuin Hei-

kinheimo eikä hän saanut turvaa muista suomalaisista lukuun ottamatta miestään.   

Rauhattomuudet saattoivat näkyä enemmän Koivun päiväkirjojen sivuilla kuin Heikinhei-

mon kirjeissä myös naisten erilaisten perhetilanteiden takia. Epävakaa aika muodosti suurem-

man riskin perheelliselle Koivulle, koska levottomuudet eivät uhanneet pelkästään hänen it-

sensä hyvinvointia. Ne vaikuttivat myös hänen mieheensä ja poikaansa. Vaimona ja äitinä 

hänelle oli tärkeää pitää rakkaansa turvassa. Heikinheimon puolestaan ei tarvinnut huolehtia 

kuin itsestään. Siten levottomat olot aiheuttivat enemmän huolia Koivulle kuin Heikinhei-

molle. Epävarmana aikana molemmat naiset heittäytyivät Jumalan suojeluksen varaan koet-

taen näin torjua pelkoa. Yhteys Herraan toi heille turvaa ympäröivän maailman näyttäessä 

rauhattomalta ja uhkaavalta. 
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2. TYÖ UUPUMISEN AIHEUTTAJANA  

Lähetystyöntekijät kohtasivat monenlaisia haasteita ja vaikeuksia työalueella. Työalueesta riip-

pumatta yksi keskeinen heitä uuvuttava tekijä oli kuitenkin työ. Ylenmääräinen työ ja kiire 

heikensivät useiden lähettien jaksamista lähettikaaren eri vaiheissa. Työ ei aina tuntunut mie-

lekkäältä esimerkiksi oudon ilmaston ja työn hitaan edistymisen koetellessa lähetyskutsu-

musta. Erityisesti kokemattomat, ensimmäisen työkauden lähetit olivat alttiita uupumukselle, 

koska he vasta opettelivat tuntemaan oman jaksamisensa rajoja.150   

2.1. Liian suuren työmäärän ja kiireen puristuksessa 

Saavuttuaan työalueelle loppukeväällä 1911 Heikinheimo vietti ensimmäisen kesänsä Kii-

nassa Kulingissa, jossa hän sai totutella maan oloihin ja opiskella kieltä.151 Kulingissa hän eli 

”hiljaista elämää” eikä tehnyt siellä vielä varsinaista lähetystyötä. Työn pariin hän pääsi syk-

syllä, kun hän aloitti lääkärin työnsä Tsingshin asemalla.152 Heikinheimon työ alkoi työntäytei-

sissä ja haastavissa merkeissä: 

Tsingshih’ssä tuli sairaita saamaan apua heti ensi päivästä alkain. En tahtonut saada 

aikaa ottaa esiin pakatuita instrumenttejani, tarkastaa ja järjestää veljeni Tsingshih’in 

jättämää apteekki-varastoa y.m.m. asiaa, jotka piti saada kuntoon, ennen kuin voi ulko-

naisestikaan kunnollisesti hoitaa sairaita. Pää täynnä ajatuksia, kädet täynnä työtä, kieli 

kykenemätön puhumaan ja kiusaaja [Saatana] niin monilla ansoilla viettelemässä, etenkin 

pois hiljaisuudesta Jumalan luona.153 

Heikinheimon työtilanne ei ollut poikkeuksellinen, sillä Eila Helanderin mukaan naislähetys-

lääkäreiden työmäärä oli välillä kohtuuttoman suuri.154 Myös Ambomaan ensimmäisen lähe-

tyslääkärin Selma Rainion työ alkoi kiireen ja vaikeuksien keskellä. Hänen luokseen virtasi 

potilaita ja kerjäläisiä, välineistä oli pulaa, ja hän joutui itse huolehtimaan monista asioista, 

kuten lääkkeiden ja siteiden valmistamisesta. Rainion työmäärä oli niin suuri, että hänen esi-

miehensä Martti Rautanen huolestui hänen jaksamisestaan.155  

                                                           
150 Helander 2001, 63, 119–120, 191–192; Jalagin 2007, 307–308; Juntunen 2010, 245.  
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Vaikka Heikinheimo oli työssään kiireinen syksyllä 1911, hänen apulaistilanteensa poliklini-

kalla oli aika hyvä, sillä hänellä oli apunaan lähettitoveri Amanda Laine, kaksi kiinalaista naista 

sekä yksi 17-vuotias poika suomalaislähettien ylläpitämästä koulusta. Heikinheimo arvosti 

erityisesti Laineen työpanosta. Työn ensimmäisinä viikkoina poliklinikalla kävi päivässä noin 

20 potilasta. Heikinheimon oman arvion mukaan hän pystyi hoitamaan kunnolla enintään 40 

potilasta päivässä.156 Heikinheimon aloitettua työnsä poliklinikalla lokakuussa hänen vastaan-

otollaan kävi kahden ensimmäisen kuukauden aikana 701 potilasta.157  

Kirjeessä vanhemmille Heikinheimo kuvasi jaksamistaan ja terveydentilaansa syksyn ajalta 

seuraavalla tavalla: 

- - ihmeen terve olen saanut olla koko ajan. Ei missään paikassa ole ollut mitään vaivaa, 

ei vähintäkään. Ja minusta todella tuntuu, kuin ruumiillinen voimanikin olisi enentynyt. 

Minähän olen ennen tottunut olemaan ”aina vähän väsynyt.” Mutta nyt en ole. En muista, 

että ruumista on olemassakaan. Ja milloin väsyn, on siihen joku laillinen syy; on ollut ta-

vallista enemmän työtä y.m.s. Ja silloin väsyttääkin kovasti, niin, että täytyy mennä nuk-

kumaan. Nukun hyvin. Usein nukun 10kin tuntia yössä. Olen punaposkinen, veri on 

väkevän väristä.158  

Heikinheimon jaksaminen ei ollut heikentynyt merkittävästi vielä syksyllä 1911. Kiireisestä 

työstä huolimatta hän tunsi itsensä fyysisesti hyvinvoivaksi eikä hänen väsymyksensä ollut 

pitkäaikaista. Väsymys ei olisikaan ollut hänen mukaansa sallittua ilman ”laillista syytä”. Hei-

kinheimo kirjoitti jaksamisestaan nimenomaan fyysisellä tasolla kuvailemalla ruumiillista hy-

vinvointiaan. Kirsi Keravuori toteaa, että perhekirjeenvaihdossa tärkeitä teemoja olivatkin 

sairaudet, terveys ja kuolema. Kirjeiden keskeinen tehtävä oli välittää tieto siitä, että perheen-

jäsen, joka oli kaukana, voi hyvin ja oli turvassa.159 Heikinheimo saattoi myös jättää kerto-

matta vaikeuksista perheelleen, koska ei halunnut huolestuttaa heitä. Voinnistaan kertovassa 

kirjeessä vanhemmille hän halusi selvästi rauhoitella perhettään ja vakuuttaa pärjäävänsä.    

Heikinheimon voimavarat joutuivat aikaisempaa suuremmalle koetukselle keväällä 1912. 

”Kevät kuukausina ahdisti kova väsymys, sillä kovin oli voimallinen tämä aurinko. Samalla 

oli paljon työtä.”160 Hänen täytyi myös perua keväälle suunnittelemansa opintomatka muun 
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159 Keravuori 2011, 180. 
160 Helmi Heikinheimon kirje M. Saarenpäälle 20.7.1912. HHK. SLA, KA.  
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muassa suuren väsymyksen takia, joka hänen mukaansa vaivasi erityisesti Kiinaan vähän aikaa 

sitten saapuneita suomalaislähettejä.161 Kesällä 1912 levätessään Kulingissa Heikinheimo oli 

rasittunut: 

Muutamat ihmiset eivät nuku täällä Kulingissa hyvin. - - En tiedä onko syy ihmisessä 

vaiko tässä ilmassa. No nyt minä näyn olevan kanssa yksi uneton. Aamuyö tahtoo mennä 

hukkaan. Tsingshihssä nukuin aina niin hyvin. Ei ole tullut työtäkään tehdyksi, s.o. kii-

nan kieltä luetuksi vaikka olen täällä jo yli kuukauden. Aina vaan raukasee. Muuten 

olen täysin terve, veri myös täysarvoista. Niin, että koetan ottaa selkoa tämän taudin syistä. 

- - Täytyy tässä kertoa, että väliin nukun hyvin, esim viime yönä. Luulen että tämä riippuu 

ilman sähköstä.162    

Heikinheimolla oli uupumisen oireita keväällä ja kesällä 1912, sillä hän kärsi kovasta väsy-

myksestä ja univaikeuksista. Hän kiinnitti taaskin huomiota nimenomaan fyysiseen jaksami-

seensa, sillä hän kirjoitti kehonsa voinnista. Hänen oireensa eivät kuitenkaan välttämättä joh-

tuneet ainakaan kokonaan uupumuksesta. Heikinheimo tuntui itse pitävän lähinnä kuu-

muutta ja Kulingin sähköistä ilmaa syinä väsymykseensä ja uniongelmiinsa. Lääkärinä hän 

etsi väsymykselleen medikaalista selitystä, sillä hän katsoi jonkin ”taudin” vaivaavan häntä.   

Kulingissa vuonna 1912 vietetyn kesän jälkeen Heikinheimon työtilanne alkoi taas kiristyä 

vähitellen syksystä lähtien ja keväällä 1913 työ koetteli hänen voimiaan ankarammin kuin 

koskaan aiemmin hänen työkautensa aikana. Heikinheimon painetta työssä lisäsi erityisesti 

hänen tärkeimmän apulaisensa, Amanda Laineen, siirtyminen Tsingshistä Yungtingin ase-

malle loppuvuonna 1912. Laine palasi Tsingshiin hänen avukseen vasta syksyllä 1913. Lop-

puvuonna 1912 Heikinheimolla oli paljon potilaita ja hän joutui hankkimaan lisää apulaisia. 

Uusia apulaisia piti kuitenkin neuvoa ja opettaa ja Heikinheimon mukaan ”heistä on alussa 

melkein yhtä paljon huolta kuin hyötyä”. Talvella 1913 apulaistilanne heikentyi jälleen, sillä 

Heikinheimo kaipasi kovasti uutta naisapulaista.163 

Heikinheimon vaikeudet työssä olivat tyypillisiä lähetyslääkärin ongelmia. Myös Helmi Hei-

kinheimon lähetyslääkäriveljen, Hannes Heikinheimon, työtä Kiinassa ennen sisarensa sinne 

tuloa rasitti suuri potilasjoukko ja puute pätevästä sairaanhoitohenkilökunnasta. Lähetyslää-
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käri Selma Rainio puolestaan joutui työskentelemään Ambomaalla ensimmäiset vuotensa il-

man koulutettuja sairaanhoitajia.164 Suomalaiset lähetyslääkärit eivät olleet ongelmineen yksin. 

Rosemary Setonin mukaan brittiläiset lähetyssairaalat Intiassa ja Kiinassa kärsivät sairaanhoi-

tajien puutteesta 1900-luvun alussa. Lähetyslääkärit olivat yrittäneet parantaa tilannetta kou-

luttamalla paikallisista sairaanhoitajia, mutta edistysaskeleet olivat hitaita.165  

Keväällä 1913 Heikinheimon työtaakka kasvoi kohtuuttoman suureksi. Potilasmäärän lisään-

tyessä poliklinikalla kävi usein jopa 80 potilasta päivässä. Heikinheimo murehti sitä, kuinka 

”Herran Henki voi saada siinä muurahaismättään suhinassa ja markkinamenossa puhutuksi 

jollekin sielulle”.166 Kasvaneen potilasmäärän takia poliklinikan tilat kävivät myös riittämät-

tömiksi, mikä hankaloitti Heikinheimon työtä. Hänen aikansa ei myöskään enää riittänyt nais-

apulaisten ohjaamiseen, ja hänellä oli puutetta apulaisista. Heikinheimon tarvitseman sairaa-

lan rakentaminenkin alkoi näyttää epätodennäköiseltä. Loppukesällä 1913 hän suhtautui epäi-

levästi tulevan syksyn työskentelymahdollisuuksiinsa. ”Tuntuisi Jumalan kiusaamiselta, jos 

vielä itse menisin viime kevään kaltaiseen koetukseen.”167 

Heikinheimo kirjoitti jaksamisestaan tädilleen kesällä 1913: 

Jumala on niin ihmeellisesti vahvistanut voimiani, että tänä kesänä tunnen itseni paljon 

vähemmän väsyneeksi kuin edellisinä, vaikka työni keväällä oli ankarampaa kuin kos-

kaan ennen.168  

Vaikka Heikinheimo tunsi keväällä avuttomuutta muun muassa suuren työmäärän ja omien 

riittämättömien voimiensa vuoksi, hän sai tukea uskostaan. Vaikeassa tilanteessa hän tunsi 

Jumalan tulevan turvakseen.169 Hän saattoi kuitenkin olla kertomaansa väsyneempi, mutta 

hänen oli vain vaikea myöntää sitä ulkopuolisille. 

Keväällä 1913 Heikinheimon voimavarat ja työn vaatimukset olivat selvästi epätasapainossa. 

Työtilanne oli kiristynyt vähitellen edellisestä syksystä lähtien, ja keväällä hän työskenteli jak-

samisensa äärirajoilla. Hän ei tuntenut omien voimiensa riittävän ja piti tulevan syksyn työti-
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lannettaan aika toivottomana. Heikinheimo vaikutti itsekin tiedostavan sen, että hän työsken-

teli keväällä 1913 liian suuren paineen alaisena. Siksi hän oli haluton ryhtymään työhön sa-

manlaisissa olosuhteissa tulevana syksynä. 

Vaikka Heikinheimo piti työtilannettaan vaikeana, hän jatkoi työtään Tsingshissä syksyllä 

1913. Hänen työtään rasittivat kuitenkin erilaiset vaikeudet, joista keskeisin oli apulaispula. 

Keväällä 1914 Heikinheimolla ei ollut enää yhtään naisapulaista ja miesapulaisiakin oli vain 

yksi. Hän oli joutunut erottamaan apulaisiaan, ja Amanda Laine oli matkustanut Suomeen. 

Hän sai välillä tilapäistä apua muun muassa aseman kiinalaisilta kristityiltä, mutta naispotilai-

den vastaanottaminen ilman vakituisia naisapulaisia oli hyvin hankalaa. Heikinheimo tunsi-

kin, että ”Jumala on nyt katkaissut kokonaan työn mahdollisuudet”. Vaikeuksien vuoksi hän 

uskoi Jumalan kutsuvan häntä lomalle, jota hän pyysikin tuntien tarvitsevansa lepoa ja aikaa 

kiinan opiskeluun. Hän sai ”virkavapautta” aina helmikuuhun 1915 asti.170  

Uupuneelle Heikinheimolle vetoaminen Jumalaan oli yksi keino edistää omaa jaksamista. 

Kun hän tarvitsi taukoa työstään, hän hengellisti asian. Hänen tarpeensa muuttui hyväksyttä-

väksi, kun se ilmensi Herran tahtoa. Malin Gregersenin mukaan Kiinassa työskentelevät ruot-

salaiset naislähetitkin perustelivat päätöksiään Jumalan tahdolla171. Vetoaminen Herran tah-

toon oli vahva ase, sillä kristittyjen ei ollut soveliasta kyseenalaistaa Jumalan tarkoitusperiä. 

Naisläheteillä oli muunkinlaisia keinoja edistää jaksamistaan. Esimerkiksi saunominen, kun-

toilu ja lyhyet vapaahetket työstä virkistivät joitakin suomalaisnaisia172.  

Rasittunut Heikinheimo vietti kesän 1914 Kulingissa. Kirjeessä omaisille hän kirjoitti: ”En 

ole ensinkään lukenut kieltä, levännyt kaikesta henkisestä työstä.”173 Heikinheimo vuokrasi 

muutaman suomalaisen naislähetin kanssa Kulingista syrjäisen, pienen talon, jossa hän lepäsi 

ja keräsi voimiaan: 

Siellä on ihana. En ole vielä Kiinassa tällaista hiljaista lepoa saanutkaan. Paljon on meillä 

syytä kiittää Jumalaa. Täällä lepuutamme hermojamme, auringoitamme itseämme verkko-

kiikussa puitten siimeksessä ja uimme purossa.174  

Heikinheimo oli selvästi uupunut kesällä 1914. Hänen raskas työnsä oli käytännössä käynyt 

mahdottomaksi keväällä, kun hän oli menettänyt lähes kaikki apulaisensa. Kesällä hän oli niin 
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väsynyt, että hän tarvitsi lepoa kaikesta työstä, kiinan opiskelustakin, ja nautti rauhasta syr-

jässä Kulingin menoista. Seija Jalaginin mukaan suomalaislähetit olivat lomalla yleensä niin 

rasittuneita, että he eivät jaksaneet tehdä kuin lähinnä jokapäiväisiä asioita. He saattoivat myös 

vetäytyä erilleen muista levätäkseen kunnolla ja irrottautuakseen työstä.175 Heikinheimolle 

syrjäinen talo tarjosi juuri lepopaikan raskaasta työstä. Oltuaan jo muutaman vuoden Kiinassa 

hän oli ilmeisesti oppinut tuntemaan jonkin verran jaksamisensa rajoja, koska hän ymmärsi 

levon merkityksen. Hän oli myös anonut keväällä lomaa tuntiessaan työn ylittävän voimava-

ransa. Sen sijaan syksyllä 1913 hän oli jatkanut vielä työssään, vaikka hän oli pitänyt työtilan-

nettaan jo silloin liian raskaana. Lähetille tyypilliseen tapaan Heikinheimo hengellisti vaikeu-

tensa uskoen Jumalan katkaisseen hänen työskentelymahdollisuutensa ja siten ohjaavan hänet 

lomalle.  

Heikinheimon tavoin Koivukin aloitti varsinaisen työnsä työalueella aika nopeasti. Hänen 

ensimmäiset kuukautensa Onajenassa olivat työntäyteisiä. Hänellä oli kädet täynnä työtä py-

häkoulun pitämisen, asemalla käyvien lukuisten ambojen, koulun pitämisen, kasvateista huo-

lehtimisen ja muiden tehtävien kanssa. Koivu ei maininnut päiväkirjassaan suoraan olevansa 

kiireinen, mutta sen voi lukea rivien välistä. Hänellä oli muutamia rauhallisia hetkiä lukuun 

ottamatta koko ajan tekemistä, ja hän tuskaili esimerkiksi sitä, miten vähän hänellä oli aikaa 

Jumalan sanan tutkimiseen.176 Muidenkin eurooppalaisten lähettien vaimojen oli vaikea sel-

viytyä kaikista tehtävistään. Esimerkiksi Baselin lähetysseuran lähettien vaimoilla oli lukuisia 

velvollisuuksia Ghanassa 1800-luvulla. Kotiaskareiden ja lastenhoidon lisäksi heidän odotet-

tiin muun muassa huolehtivan lähettiyhteisön terveydenhoidosta ja afrikkalaistyttöjen ope-

tuksesta.177 

Syyskuussa 1907 Koivut lähtivät metsään levähtämään koulun loman ajaksi. Hengähdystauko 

työstä luonnon keskellä oli tarpeen: 

Luonto muistutti paljon kotimaan saloseutuja. Mieli virkeni, väsymys poistui ympäristöä 

katsellessa ja kotimaata muistaissa. - - Siinä tulien loimutessa kokoonnuimme Taivaallista 

Isäämme kiittämään, että hän niin hyvin meitä johti ja soi meidän virkistyä ruumiin että 

sielun puolesta.178    
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Hilma Koivu ei vaikuta kärsineen uupumuksesta syksyllä 1907, jolloin hän oli tehnyt varsi-

naista työtä vasta muutaman kuukauden ajan. Loma metsässä vahvisti häntä, koska lepo 

poisti väsymyksen ja virkisti fyysisesti ja henkisesti. Jos hän olisi ollut uupunut, väsymys ei 

olisi helpottanut pelkällä lomalla. Koivu tunsi kuitenkin väsymystä sekä mielessään että ke-

hossaan ennen lomaa, joten kiireinen työ vaikuttaisi heikentäneen hänen voimavarojansa vä-

hitellen.   

Koivu muutti Uukuambiin syksyllä 1908. Hänen työtaakkansa ei ainakaan helpottunut siellä, 

koska Uukuambin asemalla ei asunut muita suomalaisia kuin hänen miehensä. Aseman emän-

tänä Koivun päivät täyttyivät mitä erilaisemmista tehtävistä. Hänen työtaakkaansa lisäsivät 

vielä asemalla käyvät lukuisat uteliaat ambot, jotka halusivat nähdä Uukuambin uuden opet-

tajan. ”Wäsymys tahtoo rasittaa ja se mielenkin tekee alaspainetuksi monesti” Koivu kirjoitti 

päiväkirjaansa marraskuussa 1908. Oman lisänsä työhön toivat asemalla käyvät kerjäläiset.179 

Ambomaalla kato- ja nälkävuodet olivat yleisiä ja vuosina 1908–09 ne koettelivat ihmisiä eri-

tyisen ankarasti.180 Myös vuosi 1909 kului Koivulla ”ihmishälinän” ja työn merkeissä. Ase-

malla kävi vuoden mittaan niin paljon amboja, että hän kuvasi elämäänsä ”markkinaelä-

mäksi”. Vuoden aikana Koivu tunsi väsymystä ja toivottomuutta, ja hän piti työtään Uu-

kuambissa vaikeana.181 Kirsti Kenan mukaan afrikkalaisen lähetysaseman emäntä sai tottua 

ruokkimaan nälkäisiä, auttamaan puutteenalaisia sekä lääkitsemään sairaita182. 

Koivu purki ahdistustaan ja väsymystään päiväkirjaansa tammikuussa 1909: 

Miksi olenkaan niin väsynyt? Miksi olen toivoni kadottanut näiden ihmissielujen pelas-

tuksesta? Ehkä nuo pettymykset oman väen suhteen ovat niin mieleni alaspainaneet ja sen 

lisäksi ruumiillinen väsymys.183 

Vuoden 1908 loppupuolella ja 1909 aikana Koivu tunsi monta kertaa alakuloisuutta, fyysistä 

väsymystä ja toivottomuutta. Sekä hänen fyysinen että henkinen jaksamisensa oli selvästi hei-

kentynyt Uukuambissa verrattuna Onajenassa vietettyyn aikaan. Koivun rasittuminen johtui 

luultavasti ainakin osittain Uukuambissa lisääntyneestä työmäärästä. Toisaalta hänen väsymi-

sensä johtui varmaan muistakin tekijöistä kuin kasvaneesta työtaakasta. Esimerkiksi Koivu 
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selitti itse alakuloisuuttaan pettymyksillä omaan väkeen. Sillä hän todennäköisesti viittasi hä-

nen ja miehensä kasvattien tai amboseurakuntalaisten kristitylle sopimattomaan käytökseen.  

Vuosi 1910 alkoi Koivulla kiireisissä merkeissä. Nälkä koetteli edelleen ihmisiä Ambomaalla, 

ja asemalla saattoi käydä päivässä jopa 100 nälkäistä kerjäämässä ruokaa. Kaiken kiireen kes-

kellä Koivu synnytti esikoispoikansa, joka kastettiin Soiniksi. Tuore äiti sai väliaikaiseksi avuk-

seen lähettitoveri Martan.184 Ambomaalla lähettien vaimoilla oli tapana synnyttää kotona, sillä 

heitä tarvittiin huolehtimaan perheestä ja kodista, eikä sairaaloitakaan ollut lähellä. Heidän ei 

tarvinnut kuitenkaan pärjätä yksin, koska sairaanhoitaja, kätilö tai lääkäri saapui auttamaan 

heitä synnytyksessä ja viipyi tarpeen vaatiessa pidempäänkin.185 Koivun kiireistä arkea kuvasi 

hyvin se, että hänen täytyi pitää koulu kiinni kaksi päivää ehtiäkseen kirjoittaa kirjeitä Suo-

meen. Kahdesta lomapäivästä huolimatta hänen aikansa ei lopulta riittänyt kirjeiden kirjoit-

tamiseen. Koivu olikin vuoden 1910 aikana usein alakuloinen ja väsynyt. Joulukuussa tavat-

tuaan Suomeen lomalle lähtevän lähettiperheen hän kirjoitti päiväkirjaansa: ”Lepo olisi meil-

lekin tarpeen, mutta Herra itse tietää milloin meidän vuoromme tulee.”186  

Eila Helanderin mukaan suuri työmäärä on muodostunut useiden suomalaisten naislähettien 

merkittäväksi ongelmaksi. Työ on koetellut monien naisten jaksamista, ja osa läheteistä on 

nääntynyt henkisesti tai fyysisesti työtaakan alla. Joissakin tapauksissa tilanne on kärjistynyt 

niin vaikeaksi, että se on johtanut itsetuhoon. Työkauden lopussa monet naiset ovat olleet 

uupuneita ja kaikkensa antaneita. Ylityö on vaivannut kaikkia työalueita kaikkina aikoina.187 

Kiire ja suuri työmäärä uuvuttivat sekä Heikinheimoa että Koivua. Molemmilla uupumus 

kehittyi vähitellen vuosi vuodelta jokaisen vuoden kuluttaessa aikaisempaa enemmän heidän 

voimavarojansa. Heikinheimon voimat olivat suurimmalla koetuksella aina keväisin syksystä 

alkaneen pitkän työrupeaman jälkeen. Kesäisin hän keräsi voimiaan Kulingin lomanvietto-

paikassa. Seuraava kevät vaikutti olevan hänelle aina edellistä raskaampi kunnes keväällä 1914 

hän tunsi työn vaatimusten ylittävän voimavaransa ja anoi lomaa. Koivulla uupuminen eteni 

eri tavalla kuin Heikinheimolla siinä mielessä, että hänellä ei ollut Heikinheimon tapaan mi-

tään selkeästi erottuvia raskaampia ajanjaksoja uupumiskehityksessään. Koivu oli paremmin-

kin tasaisesti väsyneempi ja vuosi vuodelta useammin alakuloinen.  

                                                           
184 Hilma Koivun pk. 6.1.1910, 7.2.1910. HKA. KA.  
185 Kena 2000, 65, 85.  
186 Hilma Koivun pk. 11.6.1910, 8.7.1910, 17.7.1910, 23.7.1910, 26.8.1910, 18.12.1910. HKA. KA.  
187 Helander 2001, 119. 



45 
 

Ero naisten uupumiskehityksessä johtui varmaan ainakin osittain Kiinan ja Ambomaan eri-

laisista lomajärjestelyistä. Kiinassa suomalaislähetit matkustivat yleensä kesäisin moneksi vii-

koksi Kulingiin lepäämään, kun taas Ambomaalla lomat ja virkistysmatkat olivat usein lyhem-

piä ja epäsäännöllisempiä kuin Kiinassa.188 Heikinheimo pääsi joka kesä useaksi viikoksi Ku-

lingiin rauhoittumaan, ja siten hänen jaksamisensa saattoi kohentua syksyä kohti. Koivulla 

puolestaan ei ollut niin pitkiä ja säännöllisiä lomia. Perhetilanne saattoi myös vaikuttaa naisten 

erilaiseen uupumiskehitykseen. Pienestä lapsesta huolehtiminen työn ohessa väsytti varmasti 

Koivua vuosien kuluessa. Naimattomalla Heikinheimolla taas ei ollut vastuullaan lapsia.     

Lomat ja virkistysmatkat auttoivat rasittuneita lähettejä kestämään raskasta työtä vuodesta 

toiseen. Ambomaalla lähetystyöntekijät saivat pitää muutaman viikon pituisen vuosiloman 

työalueellaan, mutta monetkaan eivät pystyneet irrottautumaan työstään koko loman ajaksi. 

Lomien ohella vierailut toisille lähetysasemille ja muutaman päivän kestävät virkistysmatkat 

lähimetsiin saattoivat virkistää lähettejä vähäksi aikaa. Tosin kuumassa ilmastossa retket met-

siin eivät välttämättä tuoneet yhtään helpotusta heidän rasitukseensa. Kiinassa lähetit puoles-

taan pakenivat kuumuutta Kulingiin yleensä joka toinen vuosi muutaman viikon ajaksi.189 

Muiden Ambomaan lähettien tapaan Koivu virkistäytyi yleensä noin pari kertaa vuodessa 

lyhyillä retkillä luontoon tai vierailuilla muiden suomalaislähettien luo. Pidemmälle, muuta-

man kuukauden kestävälle matkalle Etelä-Afrikkaan Koivu perheineen pääsi vasta loppuvuo-

desta 1911. Matkojen lisäksi hän piti myös välillä lomaa koulusta.190 Heikinheimo puolestaan 

vietti Kiinassa kaikki kesänsä Kulingin lomanviettopaikassa. Sen lisäksi hän teki lääkärin työ-

hönsä liittyviä opintomatkoja ja matkusti muilla suomalaisten lähetysasemilla.191 Heikinheimo 

olikin Koivua paremmassa asemassa lomien ja virkistysmatkojen suhteen.  

Koivun pitämät lomat koulutyöstä eivät todennäköisesti tuoneet suurta helpotusta hänen uu-

pumiseensa ellei hän lähtenyt lomien ajaksi pois asemalta. Lähetysasema oli nimittäin sekä 

hänen kotinsa että työpaikkansa eivätkä paikalliset pysyneet sieltä poissa, vaikka opettaja oli-

kin lomalla. Karina Hestad Skeie on tutkinut lähetysaseman merkitystä 1800-luvun norjalai-

sille lähetystyöntekijöille, jotka työskentelivät Madagaskarilla. Hänen mukaansa alkuvai-

heessa, kun lähetysasemaa vasta rakennettiin, lähettien oman asunnon huoneet toimivat myös 

                                                           
188 Kena 2000, 318–319. 
189 Kena 2000, 318–319; Helander 2001, 124; Heikkilä & Nurmi 2015, 179.   
190 Ks. esim. Hilma Koivun pk. 6.9.1907, 20.11.1909, 26.8.1910, 21.2.1912. HKA. KA.  
191 Ks. esim. Helmi Heikinheimon kirje M. Saarenpäälle 20.7.1912, Helmi Heikinheimon kirje omaisille 
29.10.1912, Helmi Heikinheimon kirje J. Mustakalliolle 15.2.1913. HHK. SLA, KA.  
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luokkahuoneena ja kirkkona. Rakennustöiden edistyessä kirkko ja koulu siirtyivät omiin, eril-

lisiin rakennuksiin. Se etäännytti lähettejä vähän paikallisesta väestöstä, vaikka ei sulkenutkaan 

madagaskarilaisia kokonaan lähettien asunnon ulkopuolelle.192 Koivun muuttaessa Uukuam-

biin syksyllä 1908 lähetysaseman rakentaminen oli siellä vielä kesken. Hän pääsi perheineen 

muuttamaan uuteen, rauhalliseen rakennukseen vasta loppuvuonna 1910. Koivulle uusi ra-

kennus toi hänen kaipaamaansa lepoa ”ihmismeluun”.193 Muutto rauhallisempiin tiloihin oli 

hänelle selvästi tärkeää, koska hän kirjoitti päiväkirjaansa säännöllisesti rakennustöiden edis-

tymisestä.  

Monenlaisten vaikeuksien keskellä työskentelevät suomalaislähetit kärsivät Kiinassa usein 

muun muassa paniikkioireista, pyörtymiskohtauksista sekä ahdistuksesta viimeistään työkau-

den lopun lähestyessä.194 1900-luvun alkupuolen diakonissojen jaksamista tutkineen Ulla 

Maija Kauppinen-Perttulan mukaan uupuneiden diakonissojen kirjoituksissa puolestaan 

esiintyi esimerkiksi väsymystä, masennusta sekä tuskailua omasta hengellisestä kuihtumisesta 

ja kylmenemisestä.195  

Heikinheimolla ja Koivulla oli useitakin uupumisen oireita, mutta kiire ja suuri työmäärä vai-

kuttivat heikentävän erityisesti naisten fyysistä jaksamista. Molemmat kärsivät pitkäaikaisesta 

väsymyksestä. Esimerkiksi Heikinheimo kirjoitti väsymyksestään usein samassa yhteydessä, 

kun hän kertoi raskaasta työstään. Koivun kirjoituksissa väsymys ei liittynyt yhtä kiinteästi 

työhön kuin Heikinheimolla, mutta hänkin kirjoitti väsymisestä kiireen lisääntyessä. 

Heikinheimo saattoi kuvailla fyysistä vointiaan Koivua enemmän, koska lääkärinä ruumiilli-

sen terveydentilan tarkkailu oli hänelle luonnollisempaa kuin Koivulle. Hän myös kirjoitti 

fyysisestä voinnistaan usein kirjeissä omaisilleen, joiden hän varmasti tiesi odottavan kuulu-

misia erityisesti hänen fyysisestä jaksamisestaan. Olihan hänen Hannes-veljensä työkausi Kii-

nassa jäänyt lyhyeksi juuri sairastumisen takia ja Hanneksen Martta-vaimo oli kuollut siellä.196 

Koivun päiväkirjassa puolestaan korostuivat erilaiset kielteiset tunnetilat. Päiväkirja toimikin 

hänelle itseterapiana, jossa hän ei valittanut pelkästään kehon väsymyksestä. Hanne Koivisto 

esittää, että tunneilmaisut, muun muassa kirjeissä ilmaistut, ovat saattaneet toimia yksilöiden 

selviytymiskeinoina. Esimerkiksi 1930-luvun alkupuolen Suomessa, jota leimasi oikeistoaalto, 

vasemmistolaiset etsivät emotionaalista vapautta omasta ryhmästään. Toisilleen kirjoittamissa 

                                                           
192 Hestad Skeie 2013, 95–96. 
193 Hilma Koivun pk. 1.10.1908, 18.12.1910. HKA. KA.  
194 Juntunen 2010, 245–246. 
195 Kauppinen-Perttula 2004a, 22, 25.  
196 Kena 2000, 85.  
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kirjeissä heillä oli mahdollisuus esittää vahvojakin tunneilmaisuja.197 Koivukin pystyi purka-

maan päiväkirjaan erilaisia tunnetilojaan, joita hän ei ystävien puutteessa voinut jakaa muuten.      

Kiire ja suuri työn määrä vaikuttivat uuvuttavan enemmän Heikinheimoa kuin Koivua. Hei-

kinheimon rasitustila nousi aina selvästi samaa tahtia kuin hänen työtilanteensa kiristyi. Sen 

sijaan Koivun kirjoituksissa kasvava työmäärä ei lisännyt hänen uupumistaan niin selkeästi. 

Eroa voi selittää esimerkiksi se, että Heikinheimon työmäärä kasvoi aika ajoin paljon enem-

män kuin Koivulla, sillä Heikinheimon potilas- ja apulaismäärissä tapahtui välillä suuriakin 

muutoksia lyhyessä ajassa. Erilaiset toimenkuvat saattoivat myös vaikuttaa siihen, missä mää-

rin suuri työmäärä uuvutti naisia. Heikinheimo oli lääkäri ja hänen työhönsä liittyi valtava 

vastuu. Koivukin teki opettajana tärkeää työtä, mutta siinä ei kuitenkaan ollut kyse ihmishen-

gistä.  

Seija Jalaginin mukaan lähetystyöntekijöiden työtä voidaan kutsua ajattomaksi ja rajattomaksi 

työksi, koska se vaati läheteiltä niin suurta omistautumista ja sitoutumista kutsumukseen. Lä-

hetit olivat työssä käytännössä aina ja kaikkialla. Monilla läheteillä vapaa-aika, sairaslomat ja 

vuosilomatkin kuluivat evankeliumin julistamisen parissa eikä heidän työnsä rajoittunut pel-

kästään lähetysasemalle ja sen lähiympäristöön.198 Ei olekaan ihme, että esimerkiksi brittiläi-

sillä protestanttisilla lähetyksillä oli vaikeuksia naimattomien naisten värväämisessä 1800-lu-

vulla. Lähetykset vaativat naisilta työhön omistautumista, mutta pystyivät tarjoamaan heille 

työalueella vain puutetta, terveyshuolia ja mahdollisen ennenaikaisen kuoleman. Värväyson-

gelmiin vaikuttivat tosin muutkin asiat199 kuin pelkästään työalueen karut olot.200 Lähettien 

lisäksi muillakin uskonnollisten yhteisöjen ja säätiöiden työntekijöillä on esiintynyt rajatonta 

hengelliseen työhön antautumista. Ulla Maija Kauppinen-Perttula on kuvannut diakonissojen 

omistautumisen palvelutyölle olleen rajatonta.201  

Monien hengellistä työtä tekevien tapaan Heikinheimolla ja Koivullakaan ei ollut selkeää rajaa 

työ- ja vapaa-ajan välillä. Heikinheimo esimerkiksi saatettiin hakea kotikäynnille sairaan luo 

kesken ruokailun, ja Koivu levitti kristinuskon sanomaa aina ja kaikkialla sopivan tilaisuuden 

osuessa kohdalle.202 Ei ollutkaan mikään ihme, että naiset uupuivat, koska työ tunkeutui jat-

                                                           
197 Koivisto 2011, 360–361. 
198 Jalagin 2007, 299–302. 
199 Yksi syy värväysongelmiin Britanniassa oli kehittymätön koulujärjestelmä, jonka vuoksi monet naiset 
olivat epäpäteviä lähetystyön tehtäviin. Swaisland 1993, 70.  
200 Swaisland 1993, 82.  
201 Kauppinen-Perttula 2004b, 162.  
202 Helmi Heikinheimon kirje vanhemmille 12.1.1912. HPA. OMA; Hilma Koivun pk. 23.8.1908. HKA. KA.  
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kuvasti heidän vapaa-ajalleen. Heikinheimolle ja Koivulle vapaa-aika ei tosin tarkoittanut jou-

tilaana olemista. 1900-luvun alun sosiaalisten normien mukaan kunnollisen naisen piti olla 

hyödyllinen myös vapaa-ajallaan. Esimerkiksi vierailut toisten naisten luona eivät olleet hy-

väksyttäviä pelkästään oman seuran tarpeen vuoksi. Yhdessä ompeleminen oli naisille yksi 

sopiva syy tavata kodin ulkopuolella.203 Siten vapaa-aikakaan ei tuonut Heikinheimolle ja Koi-

vulle täydellistä lepoa työstä ja arkisista askareista.   

2.2. Työn mielekkyys koetteilla 

Työstä saatava ilo ja tunne siitä, että työ on mielekästä ja merkityksellistä, ovat tärkeitä työssä 

jaksamisen ja työhyvinvoinnin kannalta.204 Eila Helander on tarkastellut naislähettien työn 

mielekkyyttä ja palkitsevuutta Suomen Lähetysseurassa toisen maailmansodan jälkeen työs-

kennelleitä naislähettejä koskevassa tutkimuksessaan. Hänen mukaansa työstä saatava amma-

tillinen ja sosiaalinen tyydytys sekä tunne kutsumustyössä toimimisesta liittyivät olennaisesti 

naislähettien työn mielekkyyteen ja palkitsevuuteen. Työn mielekkyyttä saattoivat koetella 

esimerkiksi epätietoisuus omasta työroolista, työn tuloksettomuus ja tunne omasta kyvyttö-

myydestä.205  

Koivu kohtasi vaikeuksia työn mielekkyyden kanssa siitä lähtien, kun hän aloitti varsinaisen 

työnsä Ambomaalla Onajenan lähetysasemalla keväällä 1907. Hän oli epävarma omasta työ-

roolistaan keväällä 1907 ja toivoi Jumalan osoittavan, kuinka hänen tulisi tehdä Herran työtä 

miehensä kanssa. Koivu purki tehtäväänsä liittyvää ahdistusta päiväkirjaansa: 

Niin sitäkin murheella ajattelen, että Herra on minut tuonut työvainiolleen ja minusta 

näyttää, etten voi mitään sellaista täällä tehdä mitä sydämeni halajaa. Mutta eihän Herra 

meitä tarvitse, se onkin vaan armoa, että saamme olla hänen työssään.206 

Koivun epätietoisuudessa omasta tehtävästään ei ollut mitään poikkeuksellista. Kirsti Kenan 

mukaan lähettien vaimoilla esiintyi identiteettiongelmia. Ilman virallista työtehtävää vaimojen 

työhön kuului lähinnä perheestä huolehtimista ja aseman emännän sekalaisia tehtäviä. Monet 

vaimot eivät kokeneetkaan työtään varsinaiseksi lähetystyöksi.207 Deborah Kirkwoodin mu-

kaan lähettien vaimoilla oli myös useita pelkästään heille tarkoitettuja tehtäviä. Niihin kuului 

                                                           
203 Seland 2000, 93. 
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esimerkiksi länsimaisten kotitaloustaitojen, kuten ruoanlaiton ja ompelun, opettaminen pai-

kallisille naisille.208    

Vaikka työn epämääräinen määrittely vaivasi Koivua, hänen työniloaan koetteli paljon enem-

män työn tuloksettomuus. Työskennellessään Onajenan asemalla keväästä 1907 syksyyn 1908 

asti Koivu tuskaili päiväkirjassaan lukemattomia kertoja ambojen kiinnostuksen puutetta Ju-

malaa kohtaan. Hän mietti ahdistuneena myös sitä, ottaisiko Jumala siunauksensa pois hä-

neltä ja hänen mieheltään, koska heidän työnsä edistyi niin hitaasti.209 Työ Onajenan asemalla 

oli edennyt hitaasti aina siitä lähtien, kun suomalaiset perustivat sen 1902. Työtä vaikeuttivat 

muun muassa alueen arvaamaton kuningas Nehale ja aseman sijainti kuninkaan hovin lähei-

syydessä.210 Koivu vuodatti päiväkirjaansa murhettaan työn hitaasta edistymisestä: 

Työmme tuntuu joskus toivottomalta, kun näkee niin vähän totista pyrkimystä Herran 

Jesuksen yhteyteen ja niin paljon pakanoita, jotka ovat niin välinpitämättömiä kuolemat-

tomista sieluistaan. - - Miten saa ruumiinsa ravituksi, on näiden ihmisten suurin huoli, 

mutta sielu parka saa janota, ehkä nääntyä ijankaikkisesti. Herra armahda noita ihmis-

raukkoja. Herätä heitä synnin unesta.211  

Työ tuotti Koivulle myös iloa, vaikka se aiheuttikin hänelle enemmän murhetta ja toivotto-

muutta. Syksyllä 1907 hän kirjoitti tuntevansa itsensä onnelliseksi ”rakkaassa koulutyössään” 

saadessaan kertoa amboille ”Jeesuksen suuresta rakkaudesta”.212 Vielä suurempaa iloa hän 

tuntui kuitenkin saavan ambojen kristityksi kääntymisestä. Onajenalaisten kastaminen oli hä-

nelle merkittävä tapahtuma: 

Riemuitse sinä taivas ja iloitse maa, sillä suuret on Jumalamme työt. - - 12 mustaa Onaje-

nalaista kastettiin ja näin lupautuivat Jesusta seuraamaan ja irrottivat itsensä pakanuu-

desta. Meille on tämä päivä ollut juhla ja toivon, että taivaassakin on tänäin iloittu.213 

Koivu suhtautui evankelioimistyön hitaaseen edistymiseen raskaasti, mikä näkyi hänen päi-

väkirjansa lähes jokaisella aukeamalla. Eila Helanderin mukaan naislähetit pitivät lähetystyötä 

vahvasti juuri evankelioimis- ja seurakuntatyönä. Siten työn tuloksellisuus riippui ihmisten 

liittymisestä seurakuntaan.214 

                                                           
208 Kirkwood 1993, 26–27. 
209 Ks. esim. Hilma Koivun pk. 14.4.1907, 15.6.1907, 10.10.1907. HKA. KA.   
210 Peltola 1958, 140.  
211 Hilma Koivun pk. 10.10.1907. HKA. KA.  
212 Hilma Koivun pk. 22.9.1907. HKA. KA.  
213 Hilma Koivun pk. 14.7.1907. HKA. KA.  
214 Helander 2001, 106.  



50 
 

Koivun evankelioimistyö vaikeutui hänen muutettuaan miehensä kanssa Uukuambiin syk-

syllä 1908. Uukuambilaiset olivat lähettien mielestä vielä vahvasti taikauskoisia ja suhtautuivat 

lähetystyöntekijöihin epäluuloisesti. Lisäksi alueen kuningas Iipumbu oli itsevaltainen ja nou-

datti vanhoja tapoja.215 Koivussa muutto Uukuambiin synnytti ristiriitaisia tunteita, ja hän 

uskoi kohtaavansa vaikeuksia tuossa ”perkaamattomassa korvessa”. Hän saikin pian huo-

mata, että uukuambilaiset eivät tahtoneet ymmärtää puhetta Jeesuksesta eivätkä he juurikaan 

kiinnostuneet Jumalasta. Jotkut sentään halusivat oppia tuntemaan Jumalaa, mutta Koivu 

suhtautui epäilevästi joidenkin oppimishaluihin. Vuoden 1909 loppuun mennessä hän kir-

joitti monta kertaa työn tuntuvan vaikealta ja toivottomalta.216   

Vuoden 1910 alussa Koivu arvioi päiväkirjassaan työn etenemistä. Hän kirjoitti työn olleen 

edellisenä vuonna ”silmälle nähden toivotonta kivikon perkaamista” eikä hän uskonut, että 

uukuambilaisista saataisiin muodostettua seurakunta parissa vuodessa. Koivu oli syystäkin 

murheellinen työn tuloksettomuuden takia, sillä Koivujen seurakuntaan kuului vasta noin 30 

kastettua eikä yksikään heistä ollut uukuambilainen. Vuoden 1910 aikana Koivun tuskailu 

työn hitaasta edistymisestä alkoi muuttua jo epätoivoksi: ”Mitä tehdä? Emme voi pakottaa 

ketään tulemaan Jesuksen luokse.” Koivu ei myöskään maininnut enää työn iloista. Työn 

tuloksettomuus synnytti hänessä erilaisia tunteita vuonna 1910. Hän itse kirjoitti toivotto-

muudesta ja murheellisuudesta työn hitaan edistymisen yhteydessä, mutta rivien välistä pystyy 

lukemaan, että hän tunsi myös epätoivoa, ahdistusta ja turhautumista.217  

Työn tuloksettomuus tuntui vaivaavan Koivua vuonna 1911 vielä enemmän kuin edellisinä 

vuosina. Vuonna 1911 hän kirjoitti omasta kylmyydestään ja siitä, kuinka rakkaus ja kärsiväl-

lisyys olivat työssä koetuksella.218 Marjory Foyle kuvaa lähettien uupumuksen tai stressin tilaa 

käsitteellä hiipuminen. Hän viittaa sillä lähetystyöntekijöiden liian vähäisiin voimavaroihin 

suhteessa työn vaatimuksiin. Hiipumisesta kärsivien lähettien motivaatio oli hukassa ja he 

tunsivat itsensä sisäisesti kylmäksi. Foylen mukaan hiipuminen ei kuitenkaan tarkoittanut py-

syvää hyödyttömyyden tilaa toisin kuin loppuun palaminen.219 

Koivun sisäinen kylmyys saattoi liittyä Foylen kuvaamaan lähettien hiipumiseen. Toisaalta 

Koivu valitteli kylmyyttään jo vuonna 1907220. Se saattoi kuitenkin liittyä kristityille tyypilli-

                                                           
215 Peltola 1958, 148; Heikkilä & Nurmi 2015, 176.  
216 Hilma Koivun pk. 1.10.1908–23.11.1909. HKA. KA.  
217 Hilma Koivun pk. 6.1.1910–18.12.1910. HKA. KA.  
218 Hilma Koivun pk. 5.1.1911, 5.2.1911. HKA. KA.  
219 Foyle 1990, 153–154.  
220 Hilma Koivun pk. 22.9.1907, 15.10.1907. HKA. KA.  
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seen itsensä vähättelyyn ja oman huonouden korostamiseen. Hänen vuoden 1911 merkin-

tänsä omasta kylmyydestään viittasivat kristittyjen pienuuspuhetta todennäköisemmin uupu-

mukseen, koska hän kirjoitti kylmyydestään hitaasti edistyvän työn yhteydessä. Työn tulok-

settomuus herätti Koivussa erilaisia tunteita vuoden 1911 aikanakin: 

Mieli masentuneena verannalla istuin, huokaus vaan nousi Isän luokse: Milloin, milloin 

olet valtakuntasi pystyttävä tämän kansan sydämiin, milloin tuo ihmisjoukko, joka nyt 

noin innokkaana saatanaa palvelee, on Sinun kiitostasi veisaava. Herra Jesus riennä avaa-

maan noiden sokeain silmät Sinun sanasi totuuksia käsittämään.221  

Koivu kärsi vuonna 1911 myös ruumiillisesta väsymyksestä ja hän epäili omaa jaksamistaan. 

Päiväkirjasta ei käy kuitenkaan ilmi, mistä ruumiillinen väsymys johtui.222 Todennäköisesti se 

oli yksi oire Koivun uupumisesta. 

Koska työn hidas edistyminen ahdisti Koivua suuresti ja sai hänet varmasti epäilemään työn 

mielekkyyttä, hän tarvitsi erilaisia keinoja selviytyäkseen vaikeassa työssään. Pekka Lund on 

tutkinut vahvan kristillisen vakaumuksen vaikutusta suomalaislähettien monitasoisen kriisin 

käsittelyyn Kiinassa 1920-luvulla. Kriisi uhkasi lähettien omaa turvallisuutta, tehtyä työtä sekä 

heidän maailmankatsomuksensa perusteita. Lundin mukaan lähetit turvautuivat kriisitilan-

teessa psyykkiseen puolustautumiseen ja yksi heidän käyttämänsä selviytymiskeino oli lohko-

minen. Lund viittaa sillä hyvän ja pahan erottamiseen toisistaan. Suomalaislähettien kohdalla 

lohkominen tarkoitti pääasiassa sitä, että jumalallinen ja maallinen pidettiin erillään.223 

Koivulla esiintyi samankaltaista hyvän ja pahan erottamista toisistaan. Saatana eli ”pimeyden 

ruhtinas” tai ”kiusaaja”, joiksi Koivu tätä usein kutsui, edusti hänelle kaikkea pahaa ja pi-

meyttä, kun taas valkeuden ja kaiken hyvän hän yhdisti Jumalaan. Koivu katsoi aikalailla kaik-

kien vastoinkäymisten johtuvan Saatanasta, olipa kyse sitten helluntairauhan häiriöistä, evan-

kelioimistyön vaikeuksista tai valkoisten kauppiaiden saapumisesta kuninkaan luokse väki-

juomia myymään. Hän uskoi Saatanan myös käyttävän pahoja ihmisiä, kuten kuningasta, kiu-

saamisensa välikappaleina. Jumala puolestaan teki hyviä asioita, kuten toi vieraita Koivujen 

                                                           
221 Hilma Koivun pk. 17.5.1911. HKA. KA.  
222 Hilma Koivun pk. 3.4.1911, 6.5.1911. HKA. KA.  
223 Lund 2008, 11, 34, 37. 
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luo virkistääkseen heitä tai piti Koivun terveenä.224 Lundin mukaan lohkominen auttoi lähet-

tejä säilyttämään toivon pahan vallitsemissa olosuhteissa225. Koivukin pystyi ylläpitämään toi-

voa lohkomisen avulla, sillä hän uskoi Herran ajan vielä tulevan kaikista työn vastoinkäymi-

sistä huolimatta226.       

Vaikka Koivulla esiintyi hyvän ja pahan lohkomista jo vuodesta 1907 lähtien, jolloin hän 

aloitti työnsä Ambomaalla, vuonna 1911 vaikeuksien kasautuessa ja pimeyden vallan ollessa 

suuri Jumala muuttui aikaisempaa ankarammaksi. Karjaruton levitessä, Soinin ollessa sai-

raana, kuivuuden vaivatessa ja työn edistyessä hitaasti Koivu pelkäsi Jumalan olevan vihainen: 

Kuivuus alkaa tulla suureksi tänä vuonna. - - Mikä on Jumalan tahto, kun hän on taivaan 

sulkenut, sadetta ei ole saatu ja ankara nälkä on ovella. Onko synnit Sodoman kaltaisia, 

että vanhurskas Jumala ei voi olla rankaisematta näitä valtakuntia. Ihmeelliset ovat Herra 

sinun tiesi, mutta älä hyljää meitä vihassasi, vaan armahda Jesuksen tähden.227      

Hyvän ja pahan lohkominen ja erityisesti vihan tunteiden kohdistaminen Saatanaan olivat 

Koivun keino kestää työn vaikeuksia. Kristityllä ei saanut olla sellaisia tunteita, mutta omaa 

turhautumista ja ahdistusta piti saada purettua johonkin. Saatana oli siihen sopiva ja hyväk-

syttävä kohde. Oma työ saattoi myös tuntua merkityksellisemmältä, kun se oli taistelua sie-

lunvihollista vastaan. Kauppinen-Perttula katsoo diakonissojenkin selviytyneen väsymyksestä 

ja ahdistuksesta kohdistamalla kielteiset tunteensa Saatanaan vihan tunteiden ollessa heille 

kiellettyjä. Hänen mukaansa Jumala myös vaikutti vihaiselta diakonissojen työn ollessa vai-

keaa.228 Koivunkin Jumala muuttui vihaiseksi vaikeuksien kasvaessa.  

Vahva usko auttoi myös Koivua jaksamaan vaikean ja hitaasti edistyvän työn parissa. Hän 

tunsi Jumalan tukevan häntä vaikeuksien keskellä. Vaikka Herra koetteli hänen uskoaan eri-

laisilla vastoinkäymisillä, ja hän saattoi joskus ihmetellä Jumalan tahtoa, hän ei koskaan ky-

seenalaistanut Herransa tahtoa eikä hänen uskonsa Jumalaan horjunut. Edes toivottomalta 

näyttävä työ ei saanut Koivua epäilemään Herran suuruutta ja lopullista voittoa taistelussa 

ihmisten sieluista.229 Eila Helanderin mukaan usko mahdollisti lähettien toimimisen kahdella 

eri tasolla: tämänpuoleista rajoittivat rajalliset mahdollisuudet, mutta tuonpuoleisessa ne oli-

                                                           
224 Ks. esim. Hilma Koivun pk. 2.5.1907, helluntaina 1907, 22.9.1907, 1.12.1907, 30.9.1910. HKA. KA.   
225 Lund 2008, 61. 
226 Ks. esim. Hilma Koivun pk. 13.8.1909, 17.5.1910, 15.12.1912. HKA. KA.  
227 Hilma Koivun pk. 21.4.1911. HKA. KA.  
228 Kauppinen-Perttula 2004b, 156–157. 
229 Ks. esim. Hilma Koivun pk. 15.10.1907, 26.4.1909, 13.8.1909, 11.6.1910, 21.4.1911. HKA. KA.   
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vat loppumattomat. Lähettien tunne siitä, että he olivat osa jotakin ”suurempaa”, antoi hei-

dän työlleen lisäulottuvuuden. Sen turvin he saattoivat tuntea työnsä olevan merkityksellistä 

sekavissa ja ahdistavissakin olosuhteissa.230 Koivullekin työn tuloksettomuus olisi varmasti 

käynyt ylivoimaiseksi, ellei hän olisi tuntenut toteuttavansa jumalallista suunnitelmaa. 

Terhi Utriainen on tarkastellut ruumiillisuuden ja uskonnon yhteyttä. Hänen mukaansa us-

konnon yksi merkittävä tehtävä on toimia ihmisen suojavaatteena, joka muun muassa suoje-

lee hänen haurauttaan ja ylläpitää maailmaa. Epävarmassa elämässä ihmisellä on tarve hallita 

epätietoisuutta ja ylläpitää järjestystä. Kaiken hallitseminen omin voimin on kuitenkin mah-

dotonta. Sen vuoksi ihmisellä täytyy olla suojakaapu, joka pitää maailman epävarmuuden ai-

soissa ja säilyttää elämän merkityksellisyyden.231 Koivulle vahva usko toimi juuri suojavaat-

teena, joka loi hänelle turvallisuutta ja järjestystä vaikeissa olosuhteissa. Hänen ei tarvinnut 

miettiä sitä, miksi kuivuus ja nälkä vaivasivat Ambomaata tai miksi työ edistyi niin hitaasti, 

koska asiat tapahtuivat Jumalan tahdon mukaisesti. Siten hän pystyi jatkuvan murehtimisen 

sijaan keskittymään työhönsä. Koivu tunsi olevansa suojavaatteen alla turvassa elämän epä-

varmuudelta ja kaaokselta.  

Vuosi 1912 toi helpotusta Koivun kuluttavaan työhön, kun hän pääsi perheineen muutaman 

kuukauden kestävälle lomalle Etelä-Afrikkaan, jonne perhe saapui tammikuussa 1912. Hel-

mikuussa Koivu tunsi itsensä alakuloiseksi, vaikka hän kirjoitti voimiensa alkavan palata. 

Huhtikuussa alakuloisuus vaivasi häntä vieläkin, mutta hän uskoi perheen levänneen jo tar-

peeksi. ”Aika tuntuu näin hukkaan menevän.”232 Ensimmäisen kauden lähetit tunsivatkin 

usein syyllisyyttä jopa lyhyestä lomasta.233 Toukokuussa 1912, ennen kuin perhe lähti paluu-

matkalle Uukuambiin, Koivu kirjoitti päiväkirjaansa seuraavalla tavalla: 

Olemme virkistyneet ruumiin puolesta. Monta taistelua olen taistellut täällä ollessa. Kiitos 

Jumalalle, että hän on voiton antanut. Mitä suuremmaksi tulee oman heikkouden tunne, 

sitä suloisemmalta tuntuu Jumalan armo Jesuksessa Kristuksessa.234  

Koivu ei maininnut tarkemmin, mitä hän tarkoitti taisteluilla. Ne voisivat kuitenkin liittyä 

ruumiilliseen jaksamiseen, koska hän kirjoitti niistä samassa yhteydessä ruumiillisen virkistyk-

sen kanssa. Koivu kertoi vielä lisää fyysisestä voinnistaan: 

                                                           
230 Helander 2001, 118–119. 
231 Utriainen 2006, 264.  
232 Hilma Koivun pk. 21.2.1912–6.4.1912. HKA. KA.  
233 Jalagin 2007, 307–308. 
234 Hilma Koivun pk. 23.5.1912. HKA. KA.  
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Tämä toukokuu on enin ruumiin voimia virkistänyt, kun on ollut raitis ilma. Päänikin on 

varsin selvä, toisin ajoin vaan vähän pakottaa.235  

Koivu kamppaili työn mielekkyyteen liittyvän jaksamisensa kanssa aina siitä lähtien, kun hän 

aloitti lähetystyön tekemisen Ambomaalla 1907. Sekä epävarmuus omasta työroolista että 

työn tuloksettomuus vaikuttavat rasittaneen pääasiassa hänen henkistä jaksamistaan. Epätie-

toisuus omasta tehtävästä aiheutti Koivulle ahdistusta ja murhetta, kun taas hitaasti edistyvä 

työ synnytti hänessä erilaisia tunteita, kuten toivottomuutta, epätoivoa ja turhautumista. Hä-

nen kokemansa tunnetilat viittaavat hänen kärsineen henkisestä uupumisesta. Kirsti Kenan 

mukaan monet lähetit tunsivat Koivun tavoin vaikeina aikoina kielteisiä tunteita, kuten ma-

sennusta ja toivottomuutta.236 Erityisesti työn tuloksettomuus rasitti Koivua, koska hän tun-

tui pitävän evankelioimistyötä ensisijaisena tehtävänään. Hän kirjasi tunnollisesti päiväkir-

jaansa kaikki ambojen kastamiset, jotka mittasivat hänen työnsä edistymistä. Ambojen aito 

kiinnostus kristinuskoa kohtaan oli kuitenkin vähäistä. Laajamittainen ambojen kääntyminen 

kristityiksi237 alkoikin Ambomaalla vasta 1920-luvulla238.  

Hitaasti edistyvä työ vaikutti kuluttavan Koivun voimavaroja vähitellen yhä enemmän. 

Vuonna 1908 työ tuotti hänelle vielä iloa, mutta vuosien vaihtuessa hän kadotti työnilon tai 

ainakaan hän ei enää kirjoittanut siitä. Vuoden 1910 aikana työn tuloksettomuus tuntui ai-

heuttavan Koivussa yhä suurempaa ahdistusta. Hänen voimiensa vähittäinen hiipuminen jat-

kui 1911, kun hän valitti kylmyyttään amboja kohtaan ja epäili omaa jaksamistaan. Kun Koivu 

pääsi lomalle Etelä-Afrikkaan vuonna 1912, hän kärsi selvästi uupumisesta. Hänen alakuloi-

suutensa ei tuntunut hellittävän edes levossa, mikä viittaa hänen henkiseen uupumiseensa. 

Hänen fyysinen jaksamisensakin oli heikentynyt ennen lomaa, koska hän kirjoitti tunteneensa 

ruumiillista väsymystä ja kärsineensä päänsärystä. Vaikka Koivun loman ajalta kirjoittamista 

merkinnöistä ei käy ilmi, mistä hänen alakuloisuutensa tai fyysisen jaksamisensa heikkenemi-

nen johtuivat, työn tuloksettomuus oli todennäköisesti ainakin yksi häntä uuvuttava tekijä. 

Niin suuresti se ahdisti häntä ja oli hänen mielessään toistuvasti.  

Koivun tavoin työn mielekkyyteen liittyvät vaikeudet koettelivat Heikinheimoakin heti työn 

aloittamisesta lähtien. Lähetyslääkärinä Heikinheimon haasteet koskettivat pääasiassa hänen 

                                                           
235 Hilma Koivun pk. 23.5.1912. HKA. KA.  
236 Kena 2000, 103.  
237 Kristinusko levisi hitaasti ambojen keskuuteen. Ensimmäiset suomalaiset saapuivat Ambomaalle 
vuonna 1870, mutta alueen kristillinen seurakunta sai alkunsa vasta 1883. Silloin suomalaiset kastoivat 
ensimmäiset ambot. Peltola 1958, 40, 83–84; Miettinen 2005, 90.  
238 Miettinen 2005, 90.  
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lääkärin työtänsä. Syksyllä 1911 hän kohtasi nopeasti työn karun arjen. Työ ei vastannut hä-

nen odotuksiaan, ja vastuullisuuden raskas taakka ahdisti häntä. Hän ihmettelikin sitä, ”miten 

tätä jokapäiväistä sydämen ahdistusta - - edesvastuun tunteen tähden jaksaa kestää, ilman että 

sortuu tai paatuu”.239 Heikinheimon tuntemukset vastasivat muiden varhaisten naislähetys-

lääkäreiden kokemuksia. Rosemary Seton on kuvannut irlantilaisen lähetyslääkärin Isabel 

Mitchellin tuntemuksia Kiinassa 1900-luvun alussa. Mitchell tunsi itsensä kokemattomaksi, 

pelokkaaksi ja ammatillisesti yksinäiseksi.240 Heikinheimo kohtasi vaikeuksia myös evanke-

liumin julistamisessa potilaille: 

Voi kuinka voimallisesti kiusaaja koettaa estää kaikkea tätä puhelua [Jumalasta]. Toi-

sinaan jo ensi sanojen jälkeen puhaltaa vastaan jäätävän kylmä viima. Tuntuu, että on 

niitä, jotka jo ovat varmasti asettuneet sydämessään ”tätä uutta oppia” vastaan. Toisinaan 

taas en pääse alkuunkaan, sillä oma sydämeni hämmästyy sitä suurta, synkkää pimeyttä, 

joka on edessäni ja tuntuu, että mitä auttaa tuonne kipunan heittäminen, sinne se sammuu. 

Se tunne tulee niin voimallisena ja mieleni täyttää musta epätoivo ja – epäusko. - - Ja usein 

tahtoo tulla väsymys ja välinpitämättömyys ja silloin kaikki käy vaan kuin koneen 

kautta.241   

Vaikka poliklinikan evankelioimistyössä esiintyi ongelmia, Heikinheimon mukaan työssä oli 

”sentään useita ihaniakin hetkiä”.242 

Vuoden 1912 aikana epävarmuus omasta osaamisesta ahdisti Heikinheimoa monta kertaa. 

Kirjeissä Suomeen hän kirjoitti useita kertoja omasta kokemattomuudestaan. Syksyllä 1912 

hän sai helpotusta epävarmuuteensa, kun hän teki kuukauden kestävän opintomatkan. Sen 

aikana hän vieraili seitsemällä eri paikkakunnalla tutustumassa eri sairaaloihin ja ulkomaalais-

ten lääkärien työhön. ”On kuin olisin saanut maata jalkojeni alle”, kuvasi Heikinheimo opet-

tavaista matkaansa.243 Hänen Hannes-veljensäkin tutustui lähetyslääkärin työhön monissa 

Keski-Kiinan lähetyssairaaloissa ollessaan lähetyslääkärinä Kiinassa 1900-luvun alussa244. 

                                                           
239 Helmi Heikinheimon kirje J. Mustakalliolle 6.11.1911. HHK. SLA, KA; Helmi Heikinheimon kirje van-
hemmille 19.11.1911, Helmi Heikinheimon kirje Laestadiolaisen Haaraosaston Päätoimikunnalle 
14.12.1911. HPA. OMA.  
240 Seton 2013, 153–154. 
241 Helmi Heikinheimon kirje Laestadiolaisen Haaraosaston Päätoimikunnalle 14.12.1911. HPA. OMA.  
242 Helmi Heikinheimon kirje Laestadiolaisen Haaraosaston Päätoimikunnalle 14.12.1911. HPA. OMA.  
243 Helmi Heikinheimon kirje M. Saarenpäälle 20.7.1912, Helmi Heikinheimon kirje Laestadiolaisen Haa-
raosaston Päätoimikunnalle 27.8.1912, Helmi Heikinheimon kirje omaisille 29.10.1912, Helmi Heikinhei-
mon kirje J. Mustakalliolle 30.10.1912. HHK. SLA, KA.  
244 Saarilahti 2002, 133. 
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Oman kokemattomuuden tunteen lisäksi kielivaikeudet ja Kiinan tiukat sopivaisuussäännöt 

hankaloittivat Heikinheimon työskentelyä245. Kiinassa sukupuoli rajoitti paljon elämää, sillä 

esimerkiksi naislääkärin oli sopimatonta hoitaa miespotilaita.246 Heikinheimon ei ollut soveli-

asta tutkia itse miespotilaita vaan hän tarvitsi siihen miespuolisen lähetin välikädeksi. Mies-

potilaiden hoitamatta jättäminen tuntui vaivaavan häntä, koska hän toivoi mieslääkäriä Kii-

naan. Kaikista vaikeuksista huolimatta hän piti työtään innostavana ja ihanana.247  

Vuoden 1913 aikana Heikinheimon työtilanne poliklinikalla vaikeutui monien syiden takia. 

Keväällä 1913 hänen potilasmääränsä kasvoi huomattavasti, apulaisista oli pulaa, poliklinikan 

tilat kävivät liian ahtaiksi eikä hänen kipeästi tarvitsemansa sairaalan rakentaminen näyttänyt 

todennäköiseltä. Heikinheimon mielestä hänen työnsä edistyminen näytti lähes mahdotto-

malta.248 Puutteellisten työolosuhteiden vuoksi hän ei pystynyt hoitamaan työtään kunnolla 

ja se tuntui ahdistavan häntä: 

Olen jo ehtinyt paljon kokea sitä, miten sairaalan puutteen tähden tulen antaneeksi väärän 

kuvan länsimaisesta lääketieteestä, sen kautta että m.m. paljon työn ja sairaalan puutteen 

tähden työni on suureksi osaksi sitä, mitä paraiten voisi sanoa puoskaroimiseksi. Tällaista 

ei saisi lääkärilähetystyö olla. Ei se tuota tyydytystä itsellekään.249  

Heini Hakosalo on tutkinut kolmen syvästi uskonnollisen naislääkärin eli Selma Rainion, 

Helmi Heikinheimon ja Anni Seppäsen kokemuksia ja uravalintoja 1900-luvun alussa. Hänen 

mukaansa sekä Rainio että Heikinheimo työskentelivät lähetyslääkäreinä olosuhteissa, joissa 

oli lähes mahdotonta noudattaa tarkkoja ammatillisia periaatteita. Lääkärilähetys muistuttikin 

monella tavalla enemmän määräysten vastaista kuin tavallista lääkärin ammatin harjoitta-

mista.250 

Muilla eurooppalaisilla läheteilläkin oli kokemuksia haastavissa olosuhteissa työskentelystä. 

Rhonda Anne Semple kertoo skotlantilaisista läheteistä, jotka olivat lähetystyössä Intiassa 

1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Elämä työalueella saattoi turhauttaa omistautuneimpiakin 

lähettejä vaikeiden työolosuhteiden takia. Esimerkiksi lastenkotia pitävät lähetit joutuivat 

                                                           
245 Helmi Heikinheimon kirje J. Mustakalliolle 16.2.1912. HHK. SLA, KA.  
246 Robert 2009, 133.  
247 Helmi Heikinheimon kirje J. Mustakalliolle 16.2.1912. HHK. SLA, KA; Helmi Heikinheimon kirje omai-
sille 22.11.1912. HPA. OMA.   
248 Helmi Heikinheimon kirje Hilda Levónille 22.6.1913. HHK. SLA, KA.  
249 Helmi Heikinheimon päiväämätön kolmivuotiskertomus. HPA. OMA.   
250 Hakosalo 2014, 84, 92–93. 
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käännyttämään lapsia liian ahtaiden tilojen vuoksi. Siitä huolimatta näitä nukkui myös lähet-

tien tiloissa. Ahtauden takia tarttuvia tauteja sairastavia lapsia oli myös mahdotonta eristää 

terveistä.251  

Haastavat työolosuhteet hankaloittivat myös evankelioimistyön tekemistä Tsingshin polikli-

nikalla. Ahtaissa tiloissa kiireen vaivatessa evankeliumin julistaminen potilaille ei ollut help-

poa. Vaikka Heikinheimolla ei jäänyt paljon aikaa evankelioimistyöhön, hän piti sitä selvästi 

tärkeänä osana lääkärilähetystyötä. Hän kirjoitti monta kertaa evankelisen työn tärkeydestä 

lääkärilähetystyössä. Häntä tuntui harmittavan se, että hänellä ei ollut enemmän aikaa evan-

keliumin julistamiseen.252 Muillakaan varhaisilla lähetyslääkäreillä, jotka työskentelivät Kii-

nassa ja Intiassa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, ei jäänyt lääkärin töiden takia juurikaan 

aikaa evankelioimiseen. Jotkut tunsivat siitä syyllisyyttä.253    

Koivun tavoin Heikinheimokin turvautui vaikeissa työolosuhteissa uskoonsa jaksaakseen 

työskennellä koettelemusten keskellä. Kun Heikinheimon työtilanne vaikeutui keväällä 1913, 

hän turvasi aikaisempaa enemmän Jumalaan ja tunsikin voimiensa vahvistuvan Hänen ansi-

ostaan.254 Tutkiessaan suomalaislähettien kristillisen vakaumuksen vaikutusta lähetystyön 

kriisin käsittelyyn Kiinassa 1920-luvulla Pekka Lund havaitsi vahvan vakaumuksen vaikutta-

neen siihen, millaisia selviytymiskeinoja läheteillä oli käytettävinään kriisistä selviytymiseen.255 

Heikinheimon kohdallakin vahvalla uskolla oli suuri merkitys siihen, kuinka hän käsitteli koh-

taamiaan vaikeuksia. Hän syytti usein ”kiusaajaa” eli Saatanaa työn ja lähettien sielun vaaran-

tamisesta. Lisäksi hän uskoi Jumalan olevan kaikkien tapahtumien takana, sillä Hän tiesi par-

haiten, mikä oli hyväksi ihmisille.256 Usko toimi hänelle samanlaisena suojavaatteena kuin 

Koivulle. Heikinheimon ei tarvinnut jäädä pohtimaan syitä kokemiinsa vastoinkäymisiin, 

koska hän uskoi Jumalan toimivan hänen parhaakseen.    

Keväällä 1914 Heikinheimon työolosuhteet poliklinikalla vaikeutuivat entisestään, kun hän 

menetti kaikki naisapulaisensa, ja miesapulaisiakin hänellä oli vain yksi. Työtilanne tuntui hä-

nestä ylivoimaisen raskaalta, koska hän anoi virkavapautta. Sen aikana hän muun muassa vie-

raili muutaman viikon tohtori Loganin luona seuraamassa poliklinikkatyötä. Heikinheimo oli 

                                                           
251 Semple 2003, 131–132. 
252 Ks. esim. Helmi Heikinheimon kirje J. Mustakalliolle 14.8.1913. HHK. SLA, KA; Helmi Heikinheimon 
päiväämätön kolmivuotiskertomus, Helmi Heikinheimon kirje ystäville 24.8.1913. HPA. OMA.  
253 Seton 2013, 169.  
254 Helmi Heikinheimon kirje Hilda Levónille 22.6.1913. HHK. SLA, KA.  
255 Lund 2008, passim.  
256 Ks. esim. Helmi Heikinheimon kirje Laestadiolaisen Haaraosaston Päätoimikunnalle 1.9.1911, 
27.8.1912, Helmi Heikinheimon kalenteri 21.3.1915. HHK. SLA, KA.   
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toivonut jo kauan tätä opintomatkaa, mikä viittaisi hänen tunteneen edelleen epävarmuutta 

omasta osaamisestaan.257 Puutteelliset työolosuhteet turhauttivat ja harmittivat häntä paljon, 

kuten käy ilmi hänen kalenteristaan maaliskuulta 1916: 

Koko aikani Kiinassa on ollut epäedullisissa epätoivoista taistelua voittamattomia vaikeuk-

sia vastaan. Olen tahtonut tehdä hyvää työtä, mutta epäedulliset olosuhteet ja potilasten 

paljous ovat olleet vastassa. En ole voinut käyttää muitten hyväksi sitä taitoa minkä vuosien 

ahkeralla opiskelulla olen hankkinut. Sen sijaan olen kuluttanut aikana sellaisessa lää-

käritoimessa johon joku Livingstone Collegen käynyt riittäisi sekä sairaanhoitaja työssä. – 

Tunnen siis, että Läh. seuran puolelta on tapahtunut minua kohtaan vääryys. – Kuitenkin 

”he ovat sen tietämättään tehneet.” Ja – ”Herra on valinnut minut tähän.”258   

Kirjoittaessaan edellä olevaa merkintää Heikinheimo oli sairauden ja raskaiden työvuosien 

rasittama, joten hän saattoi sen vuoksi arvioida työtään Kiinassa turhankin kielteisesti. Heini 

Hakosalon mukaan hänen suhtautumisensa Suomen Lähetysseuraan ja lähetyslääkärin työ-

hönsä muuttui myönteisemmäksi hänen palattuaan Suomeen, jossa hän tervehtyi ja palasi 

tavallisten lääkärin töiden pariin.259 Toisaalta hän pystyi varmaan kirjoittamaan kalenteriinsa 

tunteistaan avoimemmin kuin esimerkiksi kirjeisiin, jotka eivät olleet yhtä yksityisiä kirjoituk-

sia. 

Heikinheimo ei pystynyt itse juurikaan vaikuttamaan työolosuhteisiinsa. Suomen Lähetysseu-

ran kotimaasta käsin toimiva lähetysjohto teki käytännössä kaikki ulkolähetystä koskevat pää-

tökset.260 Heikinheimo muun muassa toivoi, että seuran johto lähettäisi mieslääkärin ja sai-

raanhoitajan Suomesta Kiinaan helpottamaan hänen työtään. Johto miettikin asiaa, kuten käy 

ilmi seuran apulaisjohtajan Hannu Haahden kirjeestä Heikinheimolle helmikuussa 1915.261 

Suomalaista mieslääkäriä Heikinheimo ei koskaan saanut avukseen, kun taas Sylvia 

Kjäldström lähetettiin Kiinaan 1915 vastaamaan sairaanhoitajan tehtävistä.262 Fyysisesti kau-

kana sijaitseva johto ei kuitenkaan tuntunut käsittävän kunnolla, kuinka vaikeissa olosuhteissa 

Heikinheimo työskenteli. Hän tunsikin kokeneensa vääryyttä seuran taholta.263  

                                                           
257 Helmi Heikinheimon vuosikertomus vuodelta 1914. HHK. SLA, KA; Helmi Heikinheimon kirje omaisille 
29.4.1914, Helmi Heikinheimon kirje omaisille 15.7.1914. HPA. OMA.  
258 Helmi Heikinheimon kalenteri 26.3.1916. HHK. SLA, KA.  
259 Hakosalo 2014, 93.  
260 Jalagin 2010, 193.  
261 Helmi Heikinheimon kirje omaisille 29.4.1914. HPA. OMA; Helmi Heikinheimon kirje J. Mustakalliolle 
16.2.1912, Hannu Haahden kirje Helmi Heikinheimolle 22.2.1915. HHK. SLA, KA.  
262 Aittola 2006, 213; Kena 2000, 382.  
263 Helmi Heikinheimon kalenteri 26.3.1916. HHK. SLA, KA.  
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Monet eri tekijät heikensivät Heikinheimon työn mielekkyyttä ja palkitsevuutta hänen Kiinan 

vuosiensa aikana. Vuosina 1911–12 hänen työtään vaikuttivat rasittavan ennen kaikkea raskas 

vastuullisuuden taakka ja hänen kokemattomuutensa. Se ei ollutkaan mikään ihme, sillä hän 

oli ainoa lähetyslääkäri suomalaislähettien keskuudessa ja hän kohtasi Kiinassa monia hänelle 

tuntemattomia tauteja. Haastavista olosuhteista huolimatta hän tuntui saavan työstä myös 

iloa. Vuodesta 1913 eteenpäin hänen työtilanteensa vaikeutui huomattavasti, minkä seurauk-

sena hänen oli lähes mahdotonta hoitaa työtään ammatillisesti tyydyttävällä tavalla. Vuonna 

1916 hän tunsi olevansa ylikoulutettu lähetyslääkärin työhön, ja hän vaikutti katkeralta. Heini 

Hakosalokin on tulkinnut Heikinheimon olleen katkera vuonna 1916, koska hän oli joutunut 

tinkimään liikaa ammatillisista periaatteistaan Kiinassa.264 Työn mielekkyyteen liittyvät vai-

keudet synnyttivät Heikinheimossa erilaisia tunteita, kuten epätoivoa, ahdistusta, katkeruutta 

ja epävarmuutta. Siten ne koettelivat pääasiassa hänen henkistä jaksamistaan. Vuosi 1913 vai-

kutti olevan hänelle rajapyykki, jonka jälkeen hänen henkistä jaksamistaan koeteltiin aikai-

sempaa enemmän.  

Vaikeudet työn mielekkyyden kanssa uuvuttivat sekä Koivua että Heikinheimoa. Koivua ra-

sittivat epävarmuus omasta työroolista ja erityisesti työn tuloksettomuus. Heikinheimon jak-

samista puolestaan koettelivat pääasiassa lääkärin raskas vastuullisuuden taakka, oma koke-

mattomuus ja puutteelliset työolosuhteet, joissa hänen oli hyvin vaikea hoitaa lääkärin työtään 

ammatillisesti tyydyttävällä tavalla. Eila Helanderin mukaan lähetystyö on ollut naisläheteille 

kaikista vaikeuksista huolimatta ammatillisesti antoisaa työtä. Esimerkiksi naislääkärit ovat 

voineet hyödyntää luovasti kaikkea lääketieteellistä osaamistaan työssään, mikä on voinut 

tuottaa heille ammatillista tyydytystä. Toimiminen laajan alueen ainoana lääkärinä on puoles-

taan saattanut lisätä naislääkärin motivaatiota.265 Heikinheimolle puutteelliset työolot eivät 

kuitenkaan antaneet Helanderin kuvailemia myönteisiä kokemuksia, vaan hän koki vaikean 

työtilanteensa pelkästään kielteisenä. 

Työn mielekkyyttä heikentävät tekijät rasittivat lähinnä molempien naisten henkistä jaksa-

mista. Vaikeudet synnyttivät sekä Koivussa että Heikinheimossa monia kielteisiä tunteita, ku-

ten toivottomuutta, turhautumista ja ahdistusta. Molempien naisten mieli oli selvästi väsynyt 

lukuisten vastusten ja niistä aiheutuvien musertavien tunteiden vuoksi. Kumpikaan ei sen 

sijaan maininnut fyysiseen jaksamiseen liittyviä asioita kirjoittaessaan työn haasteista. Tosin 

Koivun ”ruumiin voimat” olivat olleet koetuksella ennen hänen Etelä-Afrikan lomaansa 
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vuonna 1912. Lähteistä ei pysty kuitenkaan päättelemään sitä, minkä vuoksi hänen fyysinen 

jaksamisensa oli heikentynyt.  

Naislähettien kielteisiin tunteisiin oli monia syitä. Rita Smith Kipp toteaa, että monet hollan-

tilaiset naislähetit, jotka työskentelivät Alankomaiden Itä-Intiassa 1900-luvun alkupuolella, 

olivat onnettomia työrooleissaan. Työtoveritkin olivat usein tyytymättömiä heidän työhönsä 

ja heidän työkautensa jäivät monesti lyhyiksi. Naisten tyytymättömyys johtui pitkälti siitä, että 

he eivät saaneet miesten tavoin riittävää koulutusta ja opastusta tehtäviinsä. Naiset värvättiin 

Itä-Intiaan esimerkiksi lääketieteen ammattilaisiksi, mutta heitä ei koulutettu kunnolla eikä 

heille opetettu etukäteen paikallista kieltä ja tapoja. Naiset olivatkin miehiä huonommassa 

asemassa saapuessaan työalueelle.266   

Työn mielekkyyteen liittyvä uupuminen eteni Koivulla ja Heikinheimolla aika samalla tavalla. 

Ensimmäisinä vuosinaan työalueella he saivat työstään vielä iloa, mutta vuosien kuluessa hei-

dän voimavaransa hiipuivat haastavissa olosuhteissa. Koivun uupumiskehityksessä vuosi 

1911 vaikutti olevan käännekohta, jonka jälkeen hän oli selvästi aikaisempaa uupuneempi. 

Heikinheimon jaksaminen puolestaan heikentyi merkittävästi vuoden 1913 jälkeen. Lähtei-

den valossa ongelmat työn mielekkyyden kanssa uuvuttivat enemmän Koivua kuin Heikin-

heimoa. Koivu vuodatti toistuvasti päiväkirjaansa ahdistustaan työn tuloksettomuudesta, ja 

se tuntui vievän merkittävästi hänen voimavarojaan. Heikinheimon kirjoituksissa työn palkit-

sevuuteen liittyvät vaikeudet eivät korostuneet yhtä paljon. Ero saattoi johtua ainakin osittain 

siitä, että Koivu vastasi työstään eli evankelioinnista suoraan Jumalalle ja työssä epäonnistu-

minen tarkoitti pettymyksen tuottamista Hänelle. Heikinheimon keskeinen työ eli sairaiden 

hoitaminen oli luonteeltaan maallisempaa kuin Koivun evankelioimistyö, joten ehkä Koivulla 

oli suuremmat paineet menestyä työssään kuin Heikinheimolla.    

Lähteiden erilainen luonne voi myös selittää sitä, miksi vaikeudet työn mielekkyyden kanssa 

korostuivat Koivun päiväkirjoissa verrattuna Heikinheimon kirjeisiin. Työn hidas edistymi-

nen synnytti Koivussa monenlaisia, vahvoja tunteita, joita hänellä oli tarve purkaa. Hänellä ei 

kuitenkaan ollut oikein ketään, jolle hän olisi voinut vuodattaa ahdistavia tuntemuksiaan. Si-

ten päiväkirja oli hänelle keino käsitellä huolia ja raskaita asioita. Sen merkitys hänelle näkyi 

erityisen selvästi hänen kertoessaan työn tuloksettomuudesta. Koivu kirjoitti siitä jatkuvasti. 

Ilman terapeuttista päiväkirjaa hänen elämänsä Ambomaalla olisi varmasti ollut huomatta-

vasti raskaampaa kuin se jo oli. Heikinheimo puolestaan ei kertonut kirjeissään yhtä paljon 
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tunteistaan. Se johtui luultavasti siitä, että hän ei kokenut voivansa kirjoittaa kovin avoimesti 

tuntemuksistaan. Hänelle oli tärkeää pitää Suomessa olevat omaiset rauhallisina267.    

Pekka Lundin mukaan kristillisyys vaikutti siihen, millaisia välineitä lähetit saattoivat hyödyn-

tää selviytyäkseen kriisitilanteessa. Lähettien uskonnollisuus näyttäytyi jäykkänä heidän tul-

kintojensa kriisistä ollessa kaavamaisia.268 Koivun ja Heikinheimonkin keinot selviytyä haas-

teellisissa työoloissa olivat kristityille tyypillisen kaavamaisia. Molemmat syyttivät vaikeuksista 

Saatanaa ja tukeutuivat uskoonsa suojavaatteen lailla välttyäkseen pohtimasta vastoinkäymi-

siään. Kumpikin naisista tunsi saavansa voimaa Jumalasta ja Hänen loppumattomasta rak-

kaudestaan. Tuntiessaan olevansa osa jumalallista suunnitelmaa he jaksoivat työskennellä olo-

suhteissa, joissa työ tuntui välillä ylivoimaisen raskaalta eikä suinkaan mielekkäältä. 

       

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
267 Kirsi Keravuori on todennut, että perhekirjeenvaihdon yksi merkittävä tehtävä on ollut vahvistuksen 
antaminen sille, että kaukana oleva läheinen on terve ja hyvinvoiva. Keravuori 2011, 188–189. 
268 Lund 2010, 232–233. 
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3. KEHON JA MIELEN YLIKUORMITUS 

Lähetit rakentuivat yksilöinä kehosta ja mielestä. Lähetystyö koetteli niitä monin tavoin työ-

kauden aikana. Esimerkiksi sairaudet ja terveysongelmat muodostivat läheteille riskin. Ne ra-

sittivat ennen kaikkea heidän kehojansa, mutta vaikuttivat kielteisesti myös heidän mieliinsä. 

Sen lisäksi ne lisäsivät muiden lähettien työtaakkaa ja saattoivat pakottaa heidät palaamaan 

kotimaahan kesken työkauden. Lähettien mieliä puolestaan kuormittivat muun muassa hei-

dän itsensä ja lähettiyhteisön heihin kohdistamat odotukset ja vaatimukset.269   

3.1. Sairaudet työkyvyn heikentäjinä 

Lähetystyö vaati läheteiltä monia uhrauksia ja henkilökohtaisten riskien ottamista. Työn ris-

kitekijöihin kuuluivat muun muassa sairaudet ja kuolema.270 Vuosina 1870–1908 Afrikassa 

kuoli yhteensä 25 suomalaislähettiä271 ja vuosina 1909–1945 lähettikuolleisuus oli 18. Lapsi-

kuolleisuus ja lähettien vaimojen kuolleisuus olivat korkeampia kuin mieslähettien. Vaimojen 

kuolleisuutta nosti erityisesti lapsen synnyttäminen Afrikan ankarissa olosuhteissa. Tilanne 

helpottui osittain vuodesta 1908 eteenpäin, kun Ambomaalle saatiin ensimmäinen lääkäri 

Selma Rainio sekä vähitellen myös sairaanhoitajia ja sairaala.272 Suomalaislähettien terveyson-

gelmat eivät olleet epätavallisia. Fiona Bowie toteaa, että sekä nais- että miesläheteillä oli mer-

kittäviä ongelmia terveytensä kanssa. Naiset olivat usein miehiä huonommassa asemassa ras-

kauksien takia. Heillä oli myös suurempi riski saada keskenmeno työalueella kuin koti-

maassa.273   

Kuolemantapaukset ja erityisesti sairaudet kuuluivat Koivunkin arkeen Ambomaalla. Asues-

saan Onajenassa keväästä 1907 syksyyn 1908 saakka sairaudet ja kuolema koskettivat Koivun 

elämää pääasiassa muiden suomalaislähettien kautta. Vuoden 1907 mittaan kuume vaivasi 

monta kertaa hänen miestänsä. Puolison sairastelu selvästi huoletti häntä ja hän pyysi usein 

Jumalalta voimia miehelleen.274 Toukokuussa 1907 kuume koetteli Kallea erityisen voimak-

kaasti ja Koivun huoli hänestä oli suuri: 

Mieheni on ollut hyvin sairas. Edellisen yön sain valvoa hänen kanssaan. Kuume oli an-

kara. Voimatkin väheni nopeasti. Mieleni oli masennettu. Ajattelin jos Herra näin pian 

                                                           
269 Kane 1980, 105; Kena 2000, 39–44, 138–145, Juntunen 2010, 245–246; Bowie 1993, 7. 
270 Hakosalo 2014, 92; Mäkelä 2010, 53.  
271 Luku sisältää sekä vaimot, miehet että lapset, mutta ei Suomessa kuolleita lähettejä. Kena 2000, 84.  
272 Kena 2000, 84–85. 
273 Bowie 1993, 7.  
274 Hilma Koivun pk. 3.4.1907, 4.4.1907, 17.4.1907, 2.5.1907, 7.5.1907, 1.12.1907, 4.2.1908. HKA. KA.  
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tempaa pois rakkaan toverini. Tunsin, että sen kyllä olin ansainnut, mutta en voinut uskoa, 

että Jumala olisi niin ankara kohtaani. Olisin mieluummin itse suonut saada muuttaa Isän 

kotiin. Eilen kuitenkin Herra antoi kuumeen vähetä. - - Eipä ihme, jos kiitos kohoisikin 

palavana Herran luo kodissamme.275 

Puolison sairastelu kulutti Koivun henkisiä voimavaroja aiheuttamalla hänelle huolta ja ala-

kuloisuutta. Hän ei murehtinutkaan turhaan miehensä terveyden puolesta, sillä kuume saattoi 

aiheuttaa lähetin kuoleman. Esimerkiksi Madagaskarilla useat norjalaiset lähetit ja heidän lap-

sensa kuolivat kuumeeseen 1800-luvun loppupuolella.276  

Kuoleman Koivu kohtasi keväällä 1907, kun lähettitoveri Liisi kuoli. Se sai hänet pohtimaan 

elämän katoavaisuutta. Koivu käsitteli yleisesti sairauksia, terveyttä ja kuolemaa hengellisistä 

lähtökohdista käsin. Terveydestä sai kiittää Jumalaa ja sairauksilla Herra halusi muistuttaa 

elämän rajallisuudesta.277 Sairauksien ja kuolemien hengellistäminen oli tyypillistä läheteille. 

Seija Jalaginin mukaan Japanissa 1900-luvun alkupuolella työskennelleet suomalaiset naislä-

hetit pitivät sairautta Jumalan aiheuttamana koettelemuksena. Saara Mäkelä puolestaan toteaa 

suomalaisten 1900-luvun alkupuolen Kiinan-lähettien ajatelleen kuolemantapauksia osana Ju-

malan suunnitelmaa.278 Koivun oli helpompi kestää työhön liittyviä riskejä, kun hän katsoi 

niiden olevan peräisin Jumalalta. 

Muutettuaan Uukuambiin syksyllä 1908 sairaudet alkoivat pian vaivata Koivuakin. Vuoden 

1909 aikana hänellä oli kuumetta pari kertaa.279 Sairaana hän pohti sitä, miksi Jumala koetteli 

häntä sairaudella ja ikävöi taivaaseen: 

Olen maannut kuumeessa. Mikä lienee Herran tarkoitus, kun ei hän päästä minua tuosta 

oikullisesta taudista. Tuo ääretön rakkaus kasvattaa ruumiin heikkoudessa sielua. Miten 

usein kuumeen kouristaessa ikävöinkän mennä Jesuksen luo taivaan kirkkauteen, missä 

ei maailman pilkka ja vaiva enään kuulu.280  

Koivun sairauteen liittyvät pohdinnat muistuttivat muiden suomalaislähettien tulkintoja sai-

rastelusta. Seija Jalaginin mukaan Japanin-lähetit katsoivat sairauden opettavan heille kärsi-

                                                           
275 Hilma Koivun pk. 7.5.1907. HKA. KA.  
276 Hestad Skeie 2013, 93.  
277 Hilma Koivun pk. 4.4.1907, 22.9.1907, 13.10.1908, 31.10.1908. HKA. KA.  
278 Jalagin 2007, 311; Mäkelä 2010, 54–55. 
279 Hilma Koivun pk. 28.4.1909, 29.4.1909, 6.6.1909. HKA. KA.  
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vällisyyttä. Sairastelu herätti heissä myös ”taivasikävää” eli halua päästä tästä maailmasta tai-

vaaseen.281 Koivu puolestaan uskoi kehoa heikentävän sairauden vahvistavan sielua. Sairas-

telu ei kuitenkaan kuluttanut pelkästään hänen fyysisiä voimiaan vaan se synkensi myös hänen 

mielialaansa: ”Kuume on taas ollut ruumiissani kolme päivää, siksi elämä näyttää niin painos-

tavalta.”282   

Koivu toivoi päiväkirjassaan toistuvasti pääsevänsä taivaaseen. Hänen ”taivasikäväänsä” voi-

kin tulkita keinona kestää vastoinkäymisten sävyttämää raskasta työtä. Hän sai voimaa siitä, 

että hänellä oli jotain mitä odottaa. Taivaallinen koti merkitsi hänelle iloa ja rauhaa, kun taas 

tämä maailma edusti murhetta ja myrskyjä. Koivun ”taivasikävä” ilmeni välillä hyvin kouriin-

tuntuvasti. ”Päivän jälleen lähempänä Isän kotia” hän kirjoitti erään päivän päätteeksi.283 

Toivo paremmista ajoista auttoi epäilemättä häntä jaksamaan vaativan arjen keskellä.   

Vuosien 1910 ja 1911 kuluessa sairaudet koettelivat edelleen Koivua. Vuoden 1910 alussa 

hänen terveyttään kuormittivat Soini-pojan synnyttäminen sekä malaria.284 Kumpikin muo-

dosti suuren riskin Koivulle, sillä vuosina 1870–1908 kuusi Ambomaan 28 suomalaisesta lä-

hetin vaimosta kuoli synnytykseen tai malariaan. Koivun onneksi lääkäri Selma Rainio oli 

saapunut vasta Ambomaalle ja hän matkusti Uukuambiin auttamaan Koivua synnytyksessä.285 

Malariaan Koivu otti kiniiniä286, joka oli yleinen hoito siihen.287 

Loppuvuodesta 1910 eteenpäin äiti ja poika sairastelivat usein. Syksyllä Soinia vaivasivat sil-

mätauti ja kova kuume. Monta päivää jatkunut ankara kuume sai Koivun pelkäämään, että 

Jumala veisi pojan taivaaseen. Lopulta kuume kuitenkin laski eikä äidin pelko käynyt toteen. 

Koivu kärsi itsekin kuumeesta syksyn mittaan. Sairastelu haittasi selvästi Koivun työskentelyä 

ja aiheutti hänelle huolta, koska hän lähti Soinin kanssa virkistysmatkalle kuumeen voitta-

miseksi.288 

Vaikka omat ja perheenjäsenten sairaudet kuluttivat Koivun voimia niin fyysisesti kuin hen-

kisestikin, sairastelu toi myös lepoa uupuneelle naiselle. Vuoden 1911 alussa kuume vaivasi 

häntä parin viikon ajan ja siten pakotti hänet lepäämään. Sairauskaan ei silti estänyt kokonaan 

hänen työtänsä, koska hän pyrki työskentelemään aina ollessaan vähän virkeämpi. Sairaus 
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vahvisti Koivun jaksamista myös siinä mielessä, että sairaana hän tunsi pääsevänsä lähem-

mäksi Jeesusta.289 Seija Jalagin toteaa sairastumisen olleen läheteille mahdollisuus levätä, jos 

he eivät muuten huolehtineet riittävästä levosta tai heillä ei ollut siihen tilaisuutta. Sairaana 

kiireisillä läheteillä oli myös aikaa vahvistaa hengellisyyttään rukoilemalla ja lukemalla Raa-

mattua.290 Kirsti Kenan mukaan monien Ambomaan- ja Kiinan-lähettien yhteinen ongelma 

olikin oman hengellisyyden näivettyminen työalueella. Kiireisen työn keskellä hiljentymiselle 

ei tahtonut jäädä aikaa.291 Myös Koivulla oli vaikeuksia löytää aikaa hiljentymiselle muulloin 

kuin hänen ollessa sairaana. Jumalan läsnäolon tunteminen oli kuitenkin tärkeää hänelle, 

koska vahva usko auttoi häntä kestämään työhön liittyviä monia vastoinkäymisiä ja riskejä. 

Soinin sairastelu huoletti hänen vanhempiaan siinä määrin, että he pohtivat vuoden 1911 

lopussa pojan lähettämistä Suomeen.292 Monet lähetit jättivätkin lapsensa Suomeen koti-

maanloman päätyttyä tai lähettivät heidät sinne muun muassa työalueen vaikeiden olosuhtei-

den takia.293 Koivut eivät kuitenkaan lähettäneet Soinia Suomeen. Koko perheelle kaivattua 

lepoa ja kohennusta terveyteen toi loma Etelä-Afrikassa vuoden 1912 alkupuolella. Koivu 

kirjoitti päiväkirjaansa raittiin ilman virkistäneen ”ruumiin voimia”. Hänen miehensäkin oli 

virkistynyt ja Soini tervehtynyt. Lomalla Koivulla jäi myös aikaa oman hengellisyyden vahvis-

tamiselle.294    

Sairaudet heikensivät selvästi Koivun työkykyä ja kuluttivat hänen voimavarojansa. Sairastelu 

rasitti hänen kehoaan, mutta se ei kuormittanut häntä pelkästään fyysisesti. Sairaana olo ku-

lutti myös hänen henkisiä voimiaan, sillä sairastelu teki hänet usein alakuloiseksi. Puolison ja 

pojan sairaudet puolestaan rasittivat Koivua henkisesti hänen pelätessään näiden hengen 

puolesta. Omat ja perheenjäsenten sairaudet uuvuttivat Koivua aina siitä lähtien, kun hän 

aloitti työn Ambomaalla. Hän ymmärsi selvästikin hyvän terveyden merkityksen työalueella, 

koska hän muisti päiväkirjassaan aina kiittää Jumalaa terveydestä. Sairaudet vaikuttivat hei-

kentävän Koivun voimia yhä enemmän vuosien kuluessa. Samalla ne kuitenkin pysäyttivät 

hänet lepäämään ja toivat Jumalan lähemmäksi häntä. 

Koivun sairasteluun vaikuttivat varmasti useat tekijät, mutta hänen uupumisensa saattoi myös 

osaltaan aiheuttaa sairastumista. Vuosien myötä hänen kehonsa ja mielensä olivat yhä uu-

puneempia, mutta hän jatkoi työtään puolikuntoisenakin. Silloin sairauksien oli helpompi 
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tarttua häneen. Koivun terveyttä heikensivät kuitenkin todennäköisesti monet muutkin teki-

jät, kuten epäsuotuisa ilmasto, epähygieeniset olosuhteet sekä yksipuolinen ja ajoittain liian 

vähäinen ravinto.295 

Koivun tavoin Heikinheimokin kohtasi paljon sairauksia työkautensa aikana. Sairaudet liittyi-

vät hänen arkeensa keskeisesti hänen lääkärin työnsä puolesta, mutta ne koettelivat hänen 

omaakin terveyttänsä. Työkautensa alkuvuodet Heikinheimo sai kuitenkin viettää aika ter-

veenä. Vuoden 1911 kirjeissään Suomeen hän kirjoitti pääasiassa olevansa terve eikä hänellä 

ollut mitään vaivoja missään paikassa.296 Terveenä olemisella hän viittasi todennäköisesti kui-

tenkin pelkästään fyysiseen vointiinsa eikä henkiseen. Vuoden 1912 aikana Heikinheimolla ei 

myöskään vaikuttaisi olleen mitään suurempia terveysongelmia. Kesällä 1912 hän kirjoitti 

omaisille olevansa terve univaikeuksia ja väsymystä lukuun ottamatta. Syksyllä hän tunsi it-

sensä terveeksi, vaikka työalueella oli liikkeellä koleraa.297 Hänellä saattoi myös olla joitakin 

pienempiä terveyshuolia, joista hän ei kertonut kirjeissään Suomeen. Hänen omaisilleen kir-

joittamista kirjeistä voi selvästi havaita, että hän ei halunnut huolestuttaa kaukana olevia lä-

heisiään. 

Vuoden 1913 kirjeissään Heikinheimo kertoi sairauksien vaivanneen paljon suomalaislähet-

tejä. Esimerkiksi Kustaa Saarilahti sairasti dysenteriaa ja kiinalaista rokkoa, Elli Collan kärsi 

tyfuksesta, Iida Rönkää vaivasi umpisuolentulehdus ja Hilja Pylkkänen joutui vuoteenomaksi 

synnytyksen jälkeen. Lisäksi Collaneiden Lea-tytär kuoli tyfukseen.298 Lähettien sairastelu Kii-

nassa olikin tavallista. Erilainen ilmasto ja ravinto, epähygieeniset olosuhteet, puutteelliset 

asunto-olot sekä vaaralliset tarttuvat taudit asettivat yleisesti eri maista kotoisin olevien lähet-

tien terveyden suurelle koetukselle. Lähettien kuolemantapauksetkaan eivät olleet poikkeuk-

sellisia Kiinassa. Suomalainen lähettiyhteisö koki esimerkiksi vuonna 1907 suuren menetyk-

sen, kun kaksi lähettien vaimoa kuoli tauteihin. Heistä toinen oli Heikinheimon Hannes-vel-

jen Martta-vaimo.299 

                                                           
295 Kena 2000, 85; Kane 1980, 106–107. 
296 Helmi Heikinheimon kirje J. Mustakalliolle 24.8.1911, Helmi Heikinheimon kirje Lindbergille 1.9.1911. 
HHK. SLA, KA; Helmi Heikinheimon kirje vanhemmille 19.11.1911. HPA. OMA.  
297 Helmi Heikinheimon kirje omaisille 10.7.1912. HPA. OMA; Helmi Heikinheimon kirje omaisille 
29.10.1912. HHK. SLA, KA.  
298 Helmi Heikinheimon kirje J. Mustakalliolle 15.2.1913, 14.8.1913. HHK. SLA, KA; Helmi Heikinheimon 
kirje rakkaille 21.2.1913, Helmi Heikinheimon kirje ystäville 24.8.1913. HPA. OMA.  
299 Saarilahti 2002, 85, 87–88; Mäkelä 2010, 53–54. 
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Heikinheimo ei maininnut omasta terveydentilastaan mitään vuoden 1913 kirjeissään. Hän 

oli kuitenkin ilmeisesti sairaana kesällä, koska hän oli kirjoittanut henkilökohtaisiin muistiin-

panoihinsa vuoden 1913 yhteyteen ”kesällä sairaana y.m.”. Hänen terveytensä ei todennäköi-

sesti ollut silti kovin huono, koska muuten hänen olisi luullut kertoneen siitä jotain Suomeen 

lähettämissään kirjeissä. Koivun ja muiden suomalaislähettien tavoin Heikinheimokin hen-

gellisti sairaudet, sillä hän uskoi Jumalan vaikuttavan lähettien sairasteluun.300 Myös ulkomai-

set lähetit tarkastelivat sairauksia hengellisistä lähtökohdista käsin. Karina Hestad Skeie toteaa 

norjalaisten lähetystyöntekijöiden pitäneen sairauksia yleisesti Jumalan koetuksena. Lähetit 

uskoivat Herran testaavan heidän kutsumustaan ja kestävyyttään sekä osoittavan heidän riip-

puvuutensa Hänestä.301 

Vuonna 1914 Heikinheimon terveydentilassa tapahtui selvä muutos. Hänen voimansa olivat 

kovalla koetuksella jo keväällä muun muassa apulaispulan ja suuren työtaakan takia. Vaikeuk-

sien vuoksi hän lähtikin lomalle etuajassa toukokuussa. Edes tavallista pidempi loma kesä-

kuukausina ei riittänyt vahvistamaan häntä niin paljon, että hän olisi ollut työkykyinen kesän 

päättyessä. Hän ei palannutkaan syksyllä poliklinikalleen Tsingshissä vaan jäi sairaana Ku-

lingiin.302 Heikinheimo kirjoitti terveydentilastaan omaisilleen syksyllä 1914 seuraavalla ta-

valla: 

Kaksi tautia on. Kronillinen malaria, on tainnut olla kohta vuoden. Kahdesti ennen olen 

ottanut kiniiniä. Nyt taas otin kun syyskuussa huomasin selvän malaria kuumeen. Olen 

ottanut säännönmukaisen kuurin. Hermojen väsymys on toinen tauti. Se on sitä minun 

vanhaa heikkouttani. Nyt se taas on estänyt minut lukemasta, tehnyt kauvan elämän ras-

kaaksi ponnisteluksi. Nyt oikein lepään, syön, voimistun. On vähän epäilystä kolmannesta 

vaivasta, mutta ehkä se on turha, nim. että jos kurkkukatarriini takana olisi jotakin 

tuberkulosin siementä. Toverit ja itse olemme vaan niin arkoja Hanneksen kokemusten 

tähden. Olen ruiskuttanut itseeni tuberkulinia diagnosia varten. Asian ratkaisua on häi-

rinnyt malaria. - - Olen tietenkin neuvotellut täällä olevien kokeneimpien lääkärien kanssa 

- -. Ajattelen että parempi on varoa kuin katua. Aikomukseni on jäädä tänne vuorelle 

ainakin ensi joulukuuhun asti, ehkä kauvemminkin.303  

                                                           
300 Helmi Heikinheimon kirje J. Mustakalliolle 15.2.1913. HHK. SLA, KA; Helmi Heikinheimon kirje ystäville 
24.8.1913, Helmi Heikinheimon päiväämättömät muistiinpanot. HPA. OMA.  
301 Hestad Skeie 2013, 94.  
302 Helmi Heikinheimon vuosikertomus vuodelta 1914. HHK. SLA, KA; Helmi Heikinheimon kirje omaisille 
26.9.1914. HPA. OMA.  
303 Helmi Heikinheimon kirje omaisille 26.9.1914. HPA. OMA.  
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Vaikka Heikinheimo kirjoitti sairauksistaan aika neutraalisti eikä kertonut mitä tunteita ne 

hänessä herättivät tai kuinka ne vaikuttivat yleisesti hänen jaksamiseensa, sairauksien täytyi 

uuvuttaa häntä niin fyysisesti kuin henkisestikin. Hän kärsi yhtä aikaa sekä malariasta että 

hermojen väsymyksestä ja lisäksi hänellä oli tuberkuloosioireita. Siten hänen kehonsa oli ko-

valla koetuksella. Lääkärinä hän puolestaan tiesi, kuinka vaarallinen tauti esimerkiksi malaria 

oli, joten hän oli varmasti huolissaan terveytensä puolesta. Näin ollen sairaudet rasittivat 

myös hänen mieltänsä. Hermojen väsymyksellä Heikinheimo tarkoitti todennäköisesti itsensä 

liiallista rasittamista ja uupumista. Hän ei luultavasti kirjoittanut sairauksiinsa liittyvistä tun-

temuksista kirjeissään, koska se ei ollut mahdollista. Hän ei halunnut huolestuttaa omaisiaan 

yhtään enempää kuin oli pakko. 

Heikinheimon sairastuminen ei ollut epätavallista, sillä sairaudet vaivasivat monia suomalais-

lähettejä Kiinassa. Erityisesti Tsingshin asema, jossa hän pääasiassa työskenteli, oli terveydelle 

haitallinen paikka muun muassa likaisen jokiveden takia. Asemalla esiintyikin tuberkuloosia 

ja malariaa. Keski-Kiinassa yleisimmät syyt eri maista tulevien lähettien työkyvyttömyyteen 

olivat mielenterveyshäiriöt, malaria, keuhkotuberkuloosi, suolistokatarrit sekä lavantauti.304           

Marjory Foylen mukaan lähetystyöntekijät pystyvät pakenemaan työalueen stressaavaa tilan-

netta kahdella tavalla eli terveellä ja epäterveellä. Terveellä paolla hän tarkoittaa sitä, että ra-

sittunut lähetti päättää tietoisesti lähteä pois työalueelta. Epäterveellä paolla Foyle puolestaan 

viittaa siihen, että stressaantunut lähetti pakenee vaikeaa tilannetta sairauteen.305 Rasittuneen 

Heikinheimon sairastumistakin voi tulkita pakona sairauteen. Syksyllä 1914, jolloin hän jäi 

sairaana Kulingiin, hän oli työskennellyt Kiinassa monien vaikeuksien ja raskaan työtaakan 

kuormittamana noin kolmen vuoden ajan. Hänen voimansa olivat selvästi hiipuneet vuosi 

vuodelta. Kun hän ei saanut riittävää taukoa stressaavasta tilanteesta edes lomien aikana, hä-

nen kehonsa pakotti hänet pysähtymään ja lepäämään hänen sairastuessaan. Muillakin Kiinan 

suomalaisläheteillä oli samankaltaisia terveyteen liittyviä kokemuksia kuin Heikinheimolla. 

Riika-Leena Juntunen toteaa vastoinkäymisten näkyneen monien suomalaislähettien työssä 

sairasteluna tai omasta terveydestä huolehtimisena.306  

Sairastuttuaan Heikinheimolle tarjoutui mahdollisuus paeta hänen raskasta työtilannettaan 

terveellä tavalla eli lähtemällä Suomeen kesken työkauden. Loppuvuonna 1914 erityisesti hä-

nen isänsä halusi hänen palaavan kotimaahan, mutta hän ei katsonut sen olevan tarpeellista: 

                                                           
304 Kena 2000, 85–86. 
305 Foyle 1990, 20–21. 
306 Juntunen 2010, 245.  
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Nyt on siellä kotimaassa herännyt suhteeni ikävä homma. Isäni - - on kovin hellä, rakastaa 

minua liiaksi, nyt sydämensä toivottelee minua kotiin – ja on saanut Johtokunnankin liik-

keelle! - - Minun olisi täällä niin hyvä olla, jollen alati saisi eri suunnilta niin ihmeellisiä 

kirjeitä. En luule, että koskaan olen saanut osakseni niin paljon väärinkäsitystä ja ym-

märtämättömyyttä kuin tänä syksynä. Katso, kun itse olen pyytänyt saada jäädä tänne - -

. Epäluuloa siitä, että minä en paraani mukaan tahtoisi hoitaa itseäni. Mitä varten olen 

sitte tänne jäänyt?307   

Heikinheimo ei selvästikään pitänyt aiheellisena hänen matkustamistaan Suomeen. Hänen 

tunteitansa vaikutti kuohuttavan ajatus hänen mahdollisesta kotimaanmatkastaan ja siitä, ettei 

hän muiden mielestä huolehtinut terveydestään riittävästi. Onkin mielenkiintoista, miksi hän 

vastusti niin kiivaasti lähtöä Suomeen, vaikka monet muut pitivät sitä tarpeellisena. Kirjees-

sään omaisille hän kirjoitti keskustelleensa terveydentilastaan neljän eri lääkärin kanssa. Yksi-

kään heistä ei pitänyt kotimaanmatkaa aiheellisena. Heikinheimo kertoi myös, että hänen läh-

tönsä Suomeen olisi ollut raskasta ja vaikeaa sekä hänelle että Laestadiolaiselle Haaraosas-

tolle.308 Heikinheimon kielteiseen matkustuskantaan vaikuttivatkin ilmeisesti ainakin kaksi 

asiaa. Hän uskoi omien voimiensa riittävän työhön Kiinassa eikä halunnut tuottaa pettymystä 

esimerkiksi Haaraosastolle palaamalla Suomeen kesken työkauden. Hän perusteli kantaansa 

vielä sillä, että Jumala halusi hänen jäävän Kiinaan309. 

Sairastaessaan Kulingissa uupunut Heikinheimo sai enemmän lepoa kuin työkautensa aikai-

sempina vuosina. Helmikuussa 1915 hän kirjoitti: 

Täällä on aika kulunut hiljalleen. En ole kirjoittanutkaan, olen vaan nauttinut uudesta 

oppimastani taidosta s.o. laiskottelemisen taidosta. Vasta tammikuussa sen oikein opin. 

Joulukuussa vielä tuli usein kiireen tunne hätyyttämään.310 

Heikinheimo ei ollut selvästikään tottunut olemaan toimettomana, koska hänen piti ”oppia” 

lepäämään. Sairaana ollessaan hänellä jäi myös aikaa hengellisyyden vahvistamiseen ja hän 

tunsikin Herran tuovan rauhan hänen sydämeensä. Sairastaessaan Heikinheimo sai levätä lä-

                                                           
307 Helmi Heikinheimon kirje Mandi Kirveskoskelle 15.12.1914. HHK. SLA, KA.  
308 Helmi Heikinheimon kirje omaisille 29.12.1914. HPA. OMA.  
309 Helmi Heikinheimon kirje omaisille 29.12.1914. HPA. OMA.  
310 Helmi Heikinheimon kirje omaisille 20.2.1915. HPA. OMA. 
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hetysjohdon siunauksella, sillä Lähetysseuran apulaisjohtaja Hannu Haahti kehotti häntä ot-

tamaan rauhallisesti ja katsoi levon olleen hänelle ”hyvin tarpeen”.311 Myös Suomen Luteri-

lainen Evankeliumiyhdistys kannusti Japanin-lähettejään huolehtimaan heidän terveydestään 

sairauden yllättäessä eikä se painostanut heitä työskentelemään sairaana.312 

Heikinheimo paranteli itseään ja keräsi voimiaan Kulingissa myös vuonna 1915. Täysin toi-

mettomana hän ei kuitenkaan ollut, sillä hän piti siellä yksityispraktiikkaa ulkomaalaisille sekä 

toimi kiinalaisen keuhkotautiparantolan lääkärinä.313 Vaikka Heikinheimo kirjoitti omaisilleen 

helmikuussa 1915 voimiensa vähittäisestä palaamisesta, maaliskuussa 1916 hän oli edelleen 

toipilaana ja joutui esimerkiksi ottamaan kiniiniä.314 Hän ei toipunutkaan enää työkykyiseksi 

vaan palasi Suomeen keväällä 1916 terveydellisten syiden takia. Tuberkuloosioireet olivat il-

meisesti ensisijainen syy hänen kotimaahan paluunsa.315  

Sairaudet kuluttivat selvästi Heikinheimon voimavaroja. Ensimmäiset vuotensa Kiinassa hän 

sai viettää aika terveenä, mutta vuoden 1914 aikana hänen terveydentilassaan tapahtui selkeä 

muutos huonompaan. Malariasta, hermojen väsymyksestä ja tuberkuloosioireista kärsivällä 

Heikinheimolla tuli oman jaksamisen rajat vastaan sairauksien myötä. Edes pitkä sairasloma 

ei auttanut häntä kuntoutumaan työkykyiseksi. Koska hänen kehonsa ei kestänyt enää työs-

kentelyä Kiinassa, hän joutui palaamaan Suomeen. Ulla Maija Kauppinen-Perttulan mukaan 

diakonissoillakin terveysongelmat toivat kutsumuksen rajat vastaan. Kaikilla sisarilla keho ei 

tahtonut kestää heidän suurta työtaakkaansa vaan sairaudet tekivät heistä työkyvyttömiä tai 

vähintäänkin veivät merkittävästi heidän voimiaan.316   

Sairaudet uuvuttivat sekä Koivua että Heikinheimoa. Sairastelu kuormitti molempia niin fyy-

sisesti kuin henkisestikin, sillä sairaudet koettelivat heidän kehojaan ja synkensivät heidän 

mielialojaan. Vaikka Koivu toi Heikinheimoa selvemmin esille sairauksien kuormittavan vai-

kutuksen, sairastelu vaikuttaisi heikentäneen enemmän Heikinheimon kuin Koivun voimia. 

Heikinheimohan palasi Suomeen kesken työkauden terveydellisten syiden takia, kun taas 

Koivu työskenteli Ambomaalla aina vuoteen 1917 saakka. Heikinheimo kirjoitti sairastelun 

vaikutuksista jaksamiseensa Koivua vähemmän todennäköisesti siksi, koska kirjeissä ei ollut 

                                                           
311 Helmi Heikinheimon kirje omaisille 26.9.1914, 29.12.1914. HPA. OMA; Hannu Haahdin kirje Helmi 
Heikinheimolle 1.2.1915. HHK. SLA, KA. 
312 Jalagin 2007, 310.  
313 Suomen lääkärit 1927 1927, 171; 25 vuotta Kiinassa: Muistojulkaisu Suomen Lähetysseuran työstä vv. 
1902–1927 1927, 186.  
314 Helmi Heikinheimon kirje omaisille 20.2.1915. HPA. OMA; Helmi Heikinheimon kalenteri 26.3.1916. 
HHK. SLA, KA. 
315 Aittola 2006, 212; Kena 2000, 85.  
316 Kauppinen-Perttula 2004b, 137, 143, 148, 155, 164.  
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mahdollista kertoa omasta voinnistaan yhtä avoimesti kuin päiväkirjoissa. Toisaalta Heikin-

heimolla oli ehkä Koivua paremmat edellytykset päästä tarpeen vaatiessa Suomeen kesken 

työkauden tai edes työkauden päätyttyä. Ensimmäisen maailmansodan aikana Ambomaan 

suomalaislähetit eivät pystyneet matkustamaan aikanaan kotimaahan vaan heidän työkau-

tensa piteni. Koivunkin työkausi Afrikassa pidentyi sodan vuoksi.317 Heikinheimon kotimaan-

matkaan saattoi vaikuttaa myös se, että hänen perheensä ja mahdollisesti lähetysjohtokin suh-

tautuivat hänen terveyshuoliinsa tavallista herkemmin hänen Hannes-veljensä Kiinassa saa-

mien tuberkuloosioireiden takia. 

Naisten erilainen perhetilannekin vaikutti todennäköisesti siihen, että Koivu kirjoitti sairaste-

lusta Heikinheimoa enemmän. Perheellisenä sairaudet huolettivat häntä eri tavalla kuin nai-

matonta Heikinheimoa. Oman terveytensä lisäksi Koivu oli huolissaan myös miehensä ja 

poikansa hyvinvoinnista. Sairaudet aiheuttivat hänelle myös erilaisia huolia kuin Heikinhei-

molle. Esimerkiksi hänen miehensä sairastuminen aiheutti varmasti huolta myös siksi, että 

hän oli perheenpää. Jos hän olisi kuollut, koko perheen elämä olisi muuttunut merkittävästi. 

Pojan sairastelu taas tuotti tuskaa äidille, joka oli kovin kiintynyt esikoiseensa. Toisaalta sai-

raudet ja kuolema eivät ehkä tuntuneet yhtä ahdistavilta 1900-luvun alussa kuin nykyään. 

Viime vuosisadalla sairaudet kuuluivat yleisesti perheiden arkeen eikä perheenjäsenen, var-

sinkaan lapsen, kuolema aiheuttanut samanlaista järkytystä kuin nykyään. Olihan lapsen me-

nettäminen varsin tavallista.318 Lisäksi kuolema ei ollut lopullinen kristityille, joten se ei ai-

heuttanut heissä juurikaan pelkoa vaan paremminkin he ikävöivät taivaaseen.          

Lähettien sairasteluun liittyi kaksi ulottuvuutta. Toisaalta sairaudet kuluttivat Koivun ja Hei-

kinheimon voimia, mutta ne myös toivat heille jaksamisen kannalta tärkeää lepoa ja Jumalan 

läheisyyttä. Molemmat tosin pyrkivät työskentelemään sairaanakin omien voimiensa niin sal-

liessa. Kovaan työhön tottuneiden lähettien oli vaikea pysähtyä lepäämään edes sairaana ol-

lessaan, vaikka lähetysjohtokin kannusti siihen. Muiden lähettien tapaan molemmat naiset 

myös hengellistivät sairaudet, sillä he uskoivat Jumalan aiheuttavan ne. Naisten oli varmasti 

helpompi kestää sairastelua, kun he uskoivat sillä olevan jokin jumalallinen tarkoitus. 
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3.2. Syyllisyyden ja kohtuuttomien odotusten paineessa 

Suomen Lähetysseura asetti naisläheteille tiettyjä vaatimuksia eikä se kelpuuttanut ketä ta-

hansa lähetikseen. Naisläheteiltä vaadittiin erityisesti omakohtaista kristillistä uskoa ja uskon-

nollista motivaatiota. Läheteillä piti olla myös hyvä terveys, heidän täytyi olla sopivan ikäisiä 

ja pystyä oppimaan vieraita kieliä. Lisäksi heidän luonteeseensa ja persoonallisuuteensa kiin-

nitettiin huomiota. Lähetysjohto ja työalueella olevat mieslähetit toivoivat naisläheteiltä eri-

tyisesti iloista luonnetta, vakavuutta, kuuliaisuutta, tarmokkuutta sekä kristillismielisyyttä. 

Harjoitusta lähetystyöhön naiset saattoivat saada vuonna 1906 perustetussa naislähetyskou-

lussa. Sen johtaja Lydia Kivivaara pyrki tekemään naiset pieniksi ja voimattomiksi ja karaise-

maan heitä vaativaan lähetystyöhön.319 SLS:n naisläheteille asettamat vaatimukset vastasivat 

pitkälti ulkomaisten lähetysseurojen läheteille kohdistamia ehtoja. Esimerkiksi brittiläiset lä-

hetysseurat edellyttivät läheteiltä hyvää terveyttä ja kiinnittivät huomiota heidän ikäänsä.320 

Kriteerit lähetystyöhön olivat todella tiukat, sillä 1800-luvun puolivälissä vain kymmenen 

prosenttia seuroihin hakeneista naisista hyväksyttiin321. 

Heikinheimo kamppaili omien heikkouksiensa ja syntiensä kanssa aina siitä lähtien, kun hän 

saapui Kiinaan. Kesän 1911 aikana hän koki jonkinlaisen henkisen kriisin. ”On tuntunut, 

kuin sisällinen ihmiseni olisi koko kesän ollut murrostilassa - -.” Hänen murrostilansa liittyi 

ilmeisesti pettymyksiin, jotka koskivat häntä itseään ja muita suomalaislähettejä sekä mieliku-

vien kaatumiseen Kiinassa.322 Se saattoi myös osittain olla uuden lähetin kokemaa kulttuu-

rishokkia. Heikinheimoa tuntui erityisesti huolettavan lähettien oman sielun tila syntien ja 

kiusauksien vaivaamalla työalueella: 

Minusta tuntuu, että kiusaaja erikoisesti meitä täällä ahdistaa ja voimansa on suuri. Olen 

saanut huomata itseni ja muitten suhteen mitenkä sydämen pahuus täällä pyrkii erikoisesti 

valtaan ja pahat taipumukset hallitseviksi synneiksi. Oma sielu on erikoisessa vaarassa, ja 

jollei Jumalan Henki saa meitä entistä enemmän herättää ja varjella niin pahaan kas-

vamme.323   
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Kirsti Kenan mukaan monilla naisläheteillä kielteiset luonteenpiirteet ja heikkoudet voimis-

tuivat työalueella, mitä naiset pitivät ahdistavana.324 Heikinheimoakin masensi selvästi omien 

ja muiden lähettien heikkouksien havaitseminen. 

Heikinheimo oli omaksunut hyvin läheteille ominaisen oman pienuuden ja voimattomuuden 

korostamisen. Kirjeissään Suomeen hän kertoi usein omista synneistään ja puutteistaan. Esi-

merkiksi vuoden 1911 lopulla hän kirjoitti: 

Joka päivä on täynnä laiminlyöntejä, sydämen kylmyyttä, hitautta, tottelemattomuutta Ju-

malan Hengen kehoituksille, rakkaudettomuutta, pahoja tunteita ja ajatuksia.325  

Heini Hakosalon mukaan Heikinheimo oli uskonnollisena ihmisenä oppinut jo nuoresta läh-

tien tutkiskelemaan, analysoimaan ja arvioimaan omia tekojaan, sanomisiaan, ajatuksiaan sekä 

tunteitaan326. Siten omien syntien ja heikkouksien havaitseminen kävi häneltä luonnostaan.   

Heikinheimo oli tietoinen siitä, että kaikki eivät sopineet läheteiksi. Vietettyään ensimmäisen 

vuotensa Kiinassa hän kirjoitti lähetin tarvitsevan muun muassa hyvää terveyttä, suurta mu-

kautumiskykyä, kielipäätä, ihmistuntemusta sekä ennen kaikkea täydellistä omistautumista Ju-

malalle. Hyvän lähetin edellytykset aiheuttivat murhetta Heikinheimolle. Hän esimerkiksi 

tunsi vuonna 1912, että hän ei vielä elänyt täysin pelkästään Jumalalle. Hän toivoi kuitenkin, 

että Jeesuksen rakkaus asuisi hänen sydämessään voimakkaammin. Lisäksi kiinan ja englannin 

kielten opiskelu tuotti hänelle välillä vaikeuksia ja hänellä oli myös terveyshuolia.327 Siten so-

pivan lähetin vaatimukset aiheuttivat hänelle paineita siitä, oliko hän hyvä lähetti. Ulla Maija 

Kauppinen-Perttula toteaa diakonissojenkin kamppailleen sen kanssa, millainen sisaren piti 

olla. Masennus, alakuloisuus, ärtyisyys ja surullisuus olivat diakonissalle sopimattomia tun-

teita, kun taas iloisuus sai mielellään näkyä.328    

Lähetteihin kohdistuneet odotukset eivät koskeneet pelkästään yksittäisiä lähetystyönteki-

jöitä. Saara Mäkelän mukaan lähettien perhe-elämääkin koskettivat tietyt kriteerit. Kuvaa 

ihanteellisesta lähetystyöntekijäperheestä muokkasivat 1900-luvun protestanttinen lähetys-

kulttuuri, Suomen Lähetysseuran johto, lähetyskirjallisuus ja lähetit itse. Ihanneperheessä 

vaimo tuki miehensä työtä, lapset kasvatettiin oikealla tavalla, työalueen haastaviin oloihin 

                                                           
324 Kena 2000, 320–321. 
325 Helmi Heikinheimon muistiinpanot 31.10.1911. HHK. SLA, KA.  
326 Hakosalo 2014, 93.  
327 Ks. esim. Helmi Heikinheimon kirje Lindbergille 1.9.1911, Helmi Heikinheimon päiväämätön kirje 
YKY:n kesäkokoukseen, Helmi Heikinheimon kirje M. Saarenpäälle 20.7.1912. HHK. SLA, KA; Helmi Hei-
kinheimon kirje omaisille 26.9.1914. HPA. OMA.    
328 Kauppinen-Perttula 2004b, 150.  



74 
 

sopeuduttiin ja vanhemmat olivat kutsumukselleen omistautuneita. Odotukset ja todellisuus 

eivät kuitenkaan aina kohdanneet työalueella.329  

Lähettien kokemat huonommuuden- ja alemmuudentunteet sekä uskontuskat olivat tavalli-

sia. Heidän syntinsä ja heikkoutensa vaihtelivat lähetistä riippuen. Esimerkiksi Kiinassa työs-

kennellyt lähetin vaimo Signe Kantele koki huonommuudentunteita muun muassa puolison, 

äidin sekä opettajan taidoissaan. Hän tunsi syyllisyyttä siitä, että väsymyksen vuoksi hänen 

miehensä täytyi joskus auttaa häntä lastenhoidossa eikä hän uskonut kääntäneensä yhtään 

kiinalaista kristityksi.330 Heikinheimon synnit ja uskontuskat liittyivät pääasiassa hänen us-

koonsa ja työhönsä sekä ennen kaikkea siihen, että hän oli tyytymätön itseensä.331 Välillä omat 

synnit aiheuttivat hänelle tavallistakin suurempaa tuskaa: 

Niin, olen tutkinut mielessäni, että olikohan sydämessäni silloin kuin viimeksi kirjoitin 

itsetyytyväisyyden ja ylpeyden henkeä - -. Jumalan on vaan täytynyt sen jälkeen nöyryyttää 

minua antamalla minun tulla oikein ahtaalle sen kautta, etten enää jaksanut uskoa synte-

jäni anteeksi, kun aina vaan joka päivä uutta ja vanhaa sekä tein että laiminlöin. - - Sitten 

synti kuorma tuli aina vaan raskaammaksi, ja minä aivan epätoivoon. Mutta viime sun-

nuntaina Jumala taas sai armollaan virkistää.332  

Omat synnit vaikuttivat toisinaan kuormittavan Heikinheimoa aika paljonkin, koska hän 

tunsi jopa epätoivoa raskaan syntitaakkansa takia.  

Lähettien itsetutkiskelu ja uskontuskat lisääntyivät joskus työolosuhteiden kiristyessä. Riika-

Leena Juntusen mukaan kokeneemmatkin Kiinan-lähetit saattoivat pyrkiä eristäytymään vai-

keassa tilanteessa. Unettomina öinä he lukivat Raamattua tai tutkiskelivat omia syntejään ja 

uskoaan.333 Heikinheimokin vietti aamuyönsä syntejään pohtien sen jälkeen, kun hän sai pet-

tyä läheisimpään apulaiseensa vuonna 1914. Tätä syytettiin pienestä varkaudesta. Heikinhei-

mon mielestä Jumala halusi opettaa häntä tapauksella: 

Hän [Jeesus] herätti minut 1-2 viikon aikana melkein joka aamuyö puhelunsa kuulemi-

seen. Hän tahtoi paljastaa ja nuhdella syntejäni, joita minussa on niin paljon - -. Se tuotti 

                                                           
329 Mäkelä 2010, 94. 
330 Mäkelä 2010, 68–69. 
331 Ks. esim. Helmi Heikinheimon muistiinpanot 31.10.1911, Helmi Heikinheimon kirje Hilda Levónille 
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paljon surua, mutta myös iloa. Sillä minkä P. Henki saa paljastaa, siitä Hän tahtoo myös 

pelastaa ja puhdistaa.334   

Vaikka omien syntien tutkiskelu ahdisti Heikinheimoa, se oli myös väylä, jonka kautta hän 

pääsi eroon raskaasta syntitaakastaan.  

Huonommuudentunteet, uskontuskat ja itsekriittisyys veivät Heikinheimon henkisiä voima-

varoja koko hänen työkautensa ajan. Omat synnit ja heikkoudet aiheuttivat hänessä ahdis-

tusta ja välillä epätoivoakin. Eniten Heikinheimo kirjoitti synneistään työkautensa alkuvuo-

sina. Se saattoi johtua siitä, että sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin ja uuteen, haasteelliseen 

työhön ei ollut hänelle helppoa. Niistä syntyvät kielteiset tunteet Heikinheimon oli luonnol-

lista kohdistaa itseensä. Olihan hän lähettinä ja uskonnollisena ihmisenä sisäistänyt oman 

pienuutensa ja voimattomuutensa.   

Itsekriittisyys ja uskontuskat vaikeuttivat varmasti Heikinheimon työssä jaksamista. Kiinan-

lähetti Erland Sihvonen toivoikin maahan ulospäinsuuntautuneita lähettejä lähetystyön sosi-

aalisen luonteen vuoksi vuonna 1913. Siitä huolimatta Kiinaan lähetettiin henkiseen tutkis-

keluun taipuvaisia ja sisäänpäin kääntyneitä lähettejä, joiden oli lähtökohtaisesti vaikeampi 

kestää työssä.335 Jatkuva itsetutkiskelu kulutti osaltaan Heikinheimonkin voimia. Hän oli itse-

kin tietoinen luonteensa kuormittavasta puolesta: 

Luulen, että ijän varttuessa melankolinen aines luonteessani yhä enenee. Epäilyksiä, tunto 

”ettei kukaan minua ymmärrä”, arkuus, oman huonouden painostava tunne, yksinäisyyden 

tunne, kaipaus. Näitä olen ennen muissa huomannut.336   

Omien syntien ja puutteiden säännöllinen analysoiminen sekä itsekriittisyys muodostivat Hei-

kinheimolle raskaan taakan, joka osaltaan vaikeutti hänen lähetystyössä jaksamistaan.  Itse-

tutkiskelu heikensi varmasti Heikinheimon itsearvostusta ja teki hänen työstään henkisesti 

kuluttavampaa. 

Heikinheimon tavoin Koivukin oli omaksunut kristittyjen pienuus- ja voimattomuuspuheen. 

Koivu oli kriittinen itseään kohtaan siitä lähtien, kun hän aloitti työnsä Onajenassa. Keväällä 

1907 hän tunsi itsensä voimattomaksi: 

                                                           
334 Helmi Heikinheimon kirje omaisille 16.3.1914. HPA. OMA. 
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Miksi sitte olinkaan alaspainettu? Siksi kun soisi olevansa paljon parempi, paljon lähem-

pänä Jesusta, kun tuntee todella olevansa.337   

Hänellä oli huonommuudentunteita puutteellisuutensa takia myös kesällä 1907: 

Olen tänäin taas tuntenut niin oman sydämeni köyhyyttä. Kuinka paljon parempi tahtoi-

sinkaan olla, mutta kiitos rakas Jesus, että sinä et jätä, vaan sinä neuvot, lohdutat ja 

varoitat. Sinä lyöt, mutta sinä myös parannat. Näet että Hengen tulta tarvitsisimme enem-

män.338   

Vuonna 1910 työn tuloksettomuus herätti Koivussa syyllisyydentunteita, jotka hän kohdisti 

itseensä. ”Olenko ollut uskollinen Herran palvelia, olenko toiminut sielujen pelastukseksi?”339 

Vuoden 1911 alussa hänen työtilanteensa oli haastava muun muassa hitaasti edistyvän työn, 

kuivuuden ja nälän takia. Vaikeuksien koetellessa Koivu kohdisti kielteiset tunteensa taas it-

seensä: 

Muistellessa kulunutta vuotta, saa mielenhaikeudella muistaa miten paljon kylmyyttä, velt-

toutta ja rakkaudettomuutta on ollutkaan itsessäni. Täytyy vaan turvata Isän suureen ar-

moon. - - Jos voisi tänä vuonna paljon paremmin hoitaa monia tehtäviä ja olla siunaukseksi 

ympäristölle.340  

Kirsti Kenan mukaan monet suomalaislähetit suuntasivatkin työstä aiheutuvat syyllisyyden-

tunteet itseensä. Syyllisyyttä he saattoivat tuntea esimerkiksi oman hengellisen elämän laime-

nemisen tai vieraan kulttuurin aiheuttamien vaikeuksien vuoksi.341 

Vuonna 1912 ollessaan perheensä kanssa lomalla Etelä-Afrikassa Koivu koki syyllisyyttä ala-

kuloisen mielensä takia. ”Häpeän itseäni, kun alakuloisuus tahtoo voittaa mieleni, joka ei 

suinkaan sopisi Jesuksen seuraajalle.”342 Alakuloisuuden lisäksi lomaan kuuluva toimetto-

muus herätti Koivussa itsekritiikkiä. Hän oli selvästikin omaksunut kristittyihin ja lähetteihin 

kohdistetut yleiset odotukset; heidän piti olla iloisia ja väsymättömiä puurtajia.343 Eila Helan-
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der toteaa lähettikulttuurin aiheuttaneen useille läheteille sosiaalista painetta työskennellä ah-

kerasti koetellen oman kestokyvyn rajoja. Lähettien keskuudessa itseään säästämätön työn-

teko saattoi olla jopa hyvän lähetin tunnusmerkki.344  

Koivu kamppaili omien syntiensä ja niistä johtuvan syyllisyytensä kanssa aina työkautensa 

alusta lähtien. Ennen kaikkea työhön ja häneen itseensä liittyvät huonommuudentunteet ja 

heikkoudet synnyttivät hänessä erilaisia kielteisiä tunteita, kuten häpeää ja ahdistusta. Mieltä 

kuormittavia paineita Koivulle aiheuttivat oman itsetutkiskelun lisäksi lähettikulttuurista pe-

räisin olevat läheteille asetetut vaatimukset. Vaikka osa hänen itsekriittisyydestään oli toden-

näköisesti läheteille tyypillistä heikkous- ja voimattomuuspuhetta, omat synnit kuluttivat var-

masti hänen henkisiä voimavarojaan ja heikensivät hänen itsearvostustaan. Vahvan uskon 

omaavana naisena oma synnillisyys ei voinut olla hänelle yhdentekevä asia.  

Omat synnit, itsekriittisyys sekä lähettikulttuurista nousevat odotukset ja vaatimukset kuor-

mittivat sekä Heikinheimoa että Koivua. Ne kuluttivat heitä henkisesti, koska ne aiheuttivat 

molemmissa mieltä rasittavia kielteisiä tunteita. Itsetutkiskelu ja omat heikkoudet vaikuttaisi-

vat kuitenkin kuormittaneen enemmän Heikinheimon kuin Koivun voimia. Heikinheimo kir-

joitti omista synneistään paljon Koivua enemmän ja ne tuntuivat heikentävän hänen itsear-

vostustaan enemmän kuin Koivun. Itsensä armahtaminen vaikutti olevan Heikinheimolle 

vaikeampaa kuin Koivulle. Yksi syy siihen saattoi olla Heikinheimon tausta lestadiolaisuuden 

uusheräys-nimisessä liikkeessä. Uusheränneet suhtautuivat valtavirran kristittyjä ja jopa lesta-

diolaisia tiukemmin uskonasioihin. He korostivat muun muassa Raamatun tutkimista ja sy-

vällistä uskoon tulemista, joka vaati elämän muutosta.345 Siten omat synnit aiheuttivat Hei-

kinheimolle suurempia paineita kuin Koivulle. Heikinheimo saattoi myös olla luonteeltaan 

Koivua taipuvaisempi itsekriittisyyteen, koska hän piti itsekin luonnettaan osittain melanko-

lisena. Ahkeruutta ja itseään säästämätöntä puurtamista arvostava lähettikulttuuri edesauttoi 

vielä oman pienuutensa ja voimattomuutensa omaksuneita naisia uupumaan.   
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LOPPULAUSE 

Lähetystyötä käsittelevät tutkimukset osoittavat, että lähettien elämää oman kotimaan ulko-

puolella ovat leimanneet lähes poikkeuksetta monenlaiset koettelemukset ja haasteet. Vaikeu-

det, kuten terveyshuolet, outo ilmasto ja ylenmääräinen työ, ovat kuluttaneet heidän fyysisiä 

ja henkisiä voimavarojansa läpi työkauden. Tämän tutkielman aiheena on suomalaisten nais-

lähettien uupuminen Kiinassa ja Ambomaalla 1900-luvun alussa. Sen tutkimustulokset vah-

vistavat aiemman tutkimuksen muodostamaa kuvaa ulkolähetystyön vaativuudesta ja kuor-

mittavuudesta. Lähteinä käytetyt Helmi Heikinheimon ja Hilma Koivun tuottamat materiaalit 

eivät kerro pelkästään kahden naisen uupumiseen liittyvistä kokemuksista lähetystyössä vaan 

ne rakentavat laajempaa kuvaa naislähettien uupumisesta. 

Tutkielman keskeisiä lähteitä ovat Heikinheimon kirjoittamat kirjeet ja Koivun päiväkirjat. 

Huomasin, että eri lähdetyypit antavat erilaisen kuvan historiallisesta todellisuudesta. Heikin-

heimon omaisilleen, erityisesti vanhemmilleen, lähettämissä kirjeissä puhui huolehtivainen 

tytär, joka ei halunnut huolestuttaa kaukana olevia läheisiään. Hänen kirjeenvaihtonsa tärkeitä 

tehtäviä olivat yhteyden säilyttäminen perheeseen ja tiedon välittäminen siitä, että hän oli 

terve ja voi hyvin. Sen vuoksi Heikinheimon kirjeissä korostuivat kuvaukset hänen fyysisestä 

jaksamisestaan. Hän halusi sen sijaan säästää omaisiaan murheiltaan ja mielipahaltaan. Koi-

vun päiväkirjoissa puolestaan painottuivat erilaiset kielteiset tunteet. Päiväkirja oli yksinäiselle 

Koivulle terapeutti ja ystävän korvike, joka otti hänen huolensa ja tunteensa vastaan ja auttoi 

käsittelemään niitä. Havaitsin, että kirjeet ja päiväkirjat eivät kerro Heikinheimon ja Koivun 

todellisista kokemuksista ja tunteista suoraan. Sen sijaan jouduin tulkitsemaan kirjeiden ja 

päiväkirjojen piirtämää kuvaa todellisuudesta hienovaraisesti. 

Lähteeni osoittavat, että lähetin työ koetteli suomalaisten naislähettien jaksamista Kiinassa ja 

Ambomaalla 1900-luvun alussa. Sekä Heikinheimo että Koivu uupuivat työalueella. Tarkas-

telin tutkielmassani sitä, mitkä tekijät johtivat naisten uupumiseen ja mitä siihen liittyviä oi-

reita heillä oli. Tutkin myös sitä, kuinka uupumus kehittyi heillä. Lähteissäni oli selvästi ha-

vaittavissa samanlaisia naislähettien voimia heikentäviä tekijöitä. Saavuttuaan työalueelle nai-

sia koetteli sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin. Toinen heidän uupumiseensa merkittävästi 

vaikuttava tekijä oli työ. Suuri työmäärä, kiire ja ongelmat työn mielekkyyden kanssa kulutti-

vat naisten voimavaroja. Myös sairaudet vaikuttivat heidän jaksamiseensa. Työalueen levot-

tomuudet sekä naisten syyllisyys ja heihin kohdistuneet odotukset nousivat myös esille nais-

lähettejä rasittavina tekijöinä. Heikinheimoa ja Koivua ne eivät kuitenkaan kuormittaneet niin 

paljon kuin sopeutuminen erilaiseen kulttuuriin, työ ja sairastelu. 
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Lähetystyötutkimuksen mukaan naimattomien naislähettien ja lähettien vaimojen kokemuk-

set ja asema työalueella erosivat olennaisesti toisistaan. Lähettien vaimot vastasivat työstä 

lähetysasemien sisällä, kun taas naimattomat naislähetit työskentelivät pääasiassa asemien ul-

kopuolella mieslähettien tavoin. Vaimojen ensisijainen tehtävä oli kodista ja lapsista huoleh-

timinen. Naimattomat naislähetit vastasivat puolestaan esimerkiksi opetus- ja sairaanhoito-

työstä. Lähteeni osoittavat, että myös siviilisääty vaikutti osaltaan naislähettien jaksamiseen. 

Sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin heikensi naislähettien voimia. Siirtyminen tutusta kult-

tuurista tuntemattomaan synnytti heissä kielteisiä tunteita. Sopeutuminen uuvuttikin naisia 

henkisesti. Heikinheimolle ja Koivulle elämä vieraan kulttuurin parissa aiheutti kulttuurisho-

kin, mutta mukautuminen uuteen ympäristöön kuormitti selvästi enemmän Koivua kuin Hei-

kinheimoa. Siihen vaikuttivat monet syyt. Yksi syy oli todennäköisesti se, että ambokulttuuri 

erosi kiinalaista kulttuuria enemmän länsimaisesta. Sopeutumisvaikeudet saattoivat myös ko-

rostua Koivun päiväkirjoissa verrattuna Heikinheimon kirjeisiin lähteiden erilaisen luonteen 

takia. Ambomaalla muusta lähettiyhteisöstä kaukana elävä Koivu vuodatti päiväkirjan sivuille 

huoliaan ja tunteitaan, kun taas Heikinheimo pyrki säästämään omaisiaan voimakkailta, kiel-

teisiltä tunteiltaan. Sopeutumisen kohdalla siviilisääty vaikutti naisten jaksamiseen esimerkiksi 

heidän erilaisten yksinäisyyden kokemustensa kautta. Naimattomalla naislähetillä yksinäisyys 

ilmeni kaukana olevan perheen ikävöimisenä. Lähetin vaimolle, jolla perhe oli mukana työ-

alueella, yksinäisyyttä aiheutti puolestaan puute ystävistä.  

Lähteistäni ilmeni, että kiire ja suuri työmäärä uuvuttivat naislähettejä. Tämä tulkinta on lin-

jassa lähetystyötutkimuksen tuloksien kanssa, joiden mukaan työ rasitti lähettejä merkittä-

västi. Naisten uupumus kehittyi asteittain jokaisen vuoden kuluttaessa aikaisempaa enemmän 

heidän voimavarojansa. Heikinheimolla ja Koivulla uupuminen eteni hieman eri tavalla. Hei-

kinheimon voimat olivat suurimmalla koetuksella aina keväisin, kun taas Koivulla ei ollut 

mitään selkeästi erottuvia raskaampia ajanjaksoja uupumiskehityksessään. Eroa selittävät ai-

nakin Kiinan ja Ambomaan erilaiset lomajärjestelyt. Heikinheimo lepäsi joka kesä usean vii-

kon ajan. Koivulla puolestaan ei ollut niin pitkiä eikä säännöllisiä lomia. Suuri työmäärä ja 

kiire aiheuttivat naisläheteille erityisesti pitkäaikaista väsymystä. 

Suuri työtaakka vaikutti uuvuttavan enemmän naimatonta Heikinheimoa kuin Koivua, sillä 

Heikinheimon kirjoituksissa kasvavan työmäärän ja uupumisen yhteys oli selkeä. Siviilisääty 

saattoi vaikuttaa siihen, että naimattoman naislähetin huolet kumpusivat paljolti työstä. Hän-

hän pystyi omistautumaan pelkästään työlleen, koska hänellä ei ollut lapsia huolehdittavana 
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eikä miestä tuettavana. Siten naimattoman naislähetin murheet liittyivätkin paljon juuri työ-

hön. 

Naisläheteillä oli ongelmia työn mielekkyyden kanssa, mikä heikensi heidän voimiansa. Sivii-

lisäädyllä oli vaikutusta siihen, millaiset ongelmat naisia rasittivat. Naimattoman naislähetin 

vaikeudet johtuivat pääasiassa työstä, kun taas lähetin vaimo joutui pohtimaan sitä, asettaako 

hän perheen vai lähetyskutsumuksen etusijalle. Työn mielekkyyden ongelmista aiheutuva uu-

puminen eteni naisläheteillä lähes samalla tavalla. Työkauden ensimmäisinä vuosina he saivat 

iloa työstään, mutta vuosien myötä heidän voimavaransa hiipuivat haastavissa olosuhteissa. 

Työn mielekkyyttä heikentävät tekijät kuluttivat pääasiassa naisten henkisiä voimia, sillä ne 

herättivät heissä monia musertavia tunteita toivottomuudesta ahdistukseen. Ongelmat työn 

mielekkyyden kanssa korostuivat enemmän Koivun kuin Heikinheimon teksteissä. Lähteiden 

erilainen luonne voi selittää eroa. Koivu purki päiväkirjaansa murheitaan ja ahdistavia tunte-

muksiaan. Heikinheimo puolestaan ei voinut ilmaista tunteitaan yhtä avoimesti kirjeissä huo-

lestuttamatta omaisiaan.    

Lähteistäni käy ilmi, että sairaudet heikensivät naislähettien työkykyä ja olivat merkittävä riski 

heidän terveydelleen 1900-luvun alussa. Sairastelu uuvutti naisia niin fyysisesti kuin henkises-

tikin kuormittamalla heidän kehojaan ja synkentämällä heidän mielialojaan. Terveysongelmat 

rasittivat yleisesti enemmän lähettien vaimoja kuin naimattomia naislähettejä. Raskaudet 

muodostivat vaimoille ylimääräisen rasitteen. Sairaudet aiheuttivat heille myös enemmän 

huolia kuin naimattomille naisläheteille, koska perheellisinä he olivat oman terveytensä lisäksi 

huolissaan myös miestensä ja lastensa hyvinvoinnista. Sairastelu saattoi kuitenkin kuluttaa 

merkittävästi yksittäisten naimattomien naislähettienkin voimia. Heikinheimo esimerkiksi pa-

lasi Suomeen kesken työkauden terveysongelmien vuoksi. Sairauksilla ei ollut pelkästään kiel-

teisiä vaikutuksia naislähettien jaksamiseen. Ne pysäyttivät heidät myös lepäämään ja toivat 

Jumalan lähemmäksi heitä. 

Erilaiset levottomuudet kuuluivat monien naislähettien arkeen työalueella. Rauhattomat olot 

kuormittivat usein naisten mieliä. Epävakaat olot aiheuttivat huolia erityisesti lähettien vai-

moille, joiden piti miettiä myös miestensä ja lastensa turvallisuutta. Lähteideni perusteella 

naimatonta Heikinheimoa ei sen sijaan rasittanut Kiinan rauhaton aika. Siitä huolimatta epä-

varmat ajat vaikuttivat todennäköisesti hänenkin jaksamiseensa jossain määrin. Hän ei vain 

pystynyt kertomaan kirjeissä turvattomuuden tai jännityksen tunteistaan samalla tavalla kuin 

Koivu päiväkirjassaan, koska hän halusi pitää omaisensa rauhallisina. 
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Huonommuudentunteet ja syyllisyys olivat tuttuja oman pienuutensa sisäistäneille naislähe-

teille. Monet naiset kamppailivat oman synnintuntonsa, itsekriittisyyden ja lähettikulttuurista 

nousevien odotusten kanssa. Heikinheimoa ja Koivua lähetteihin kohdistuneet vaatimukset 

ja omat heikkoudet kuluttivat henkisesti, sillä ne aiheuttivat heissä mieltä kuormittavia kiel-

teisiä tunteita, kuten ahdistusta ja häpeää. Itsetutkiskelu ja omat synnit rasittivat kuitenkin 

enemmän Heikinheimoa kuin Koivua tai ainakin Heikinheimo kirjoitti niistä paljon enem-

män. Sitä voi selittää Heikinheimon tausta lestadiolaisuuden uusheräys-nimisessä liikkeessä.  

Naislähetit tarvitsivat erilaisia selviytymiskeinoja jaksaakseen haastavassa työssään. Yksi tut-

kimuskysymykseni olikin, mitä jaksamista edistäviä keinoja naisilla oli työalueella. Huomasin, 

että kristillisyys vaikutti vahvasti siihen, millaisia selviytymiskeinoja heillä oli käytössään. Tut-

kimustulokseni vahvistaa aiemman lähetystyötutkimuksen tuloksia. Heikinheimolla ja Koi-

vulla oli hyvin samankaltaisia tapoja edistää jaksamistaan kuin muilla läheteillä. Molemmat 

kestivät työn vaikeuksia paremmin lohkomalla hyvän ja pahan sekä kohdistamalla vihan tun-

teensa Saatanaan. Koska suuttumuksen osoittaminen avoimesti oli heille epäsopivaa, he se-

littivät kielteisiä tunteitaan sielunvihollisen vaikutuksella. Lomat ja virkistysmatkat auttoivat 

myös rasittuneita naisia jaksamaan raskasta työtä vuodesta toiseen. Heikinheimon ja Koivun 

tavoissa vahvistaa omaa jaksamista oli erojakin. Yksinäiselle Koivulle päiväkirjanpito edusti 

selviytymiskeinoa. Hän purki päiväkirjaan huoliaan ja tunteitaan. Murheita oli helpompi kes-

tää, kun niitä sai käsitellä mykän ystävän sivuilla. Kirjeiden kirjoittamisesta ei muodostunut 

Heikinheimolle vastaavanlaista selviytymiskeinoa. 

Kristillisellä vakaumuksella oli suuri vaikutus naislähettien jaksamiseen. He kokivat saavansa 

haastavissa työolosuhteissa voimaa Jumalan loppumattomasta rakkaudesta. Vahva usko oli-

kin yksi heidän keskeisin selviytymiskeinonsa. Usko toimi naisille suojavaatteena, joka loi hei-

dän maailmaansa järjestystä ja turvallisuutta. He eivät lamaantuneet vaikeuksien edessä, koska 

heidän ei tarvinnut jäädä pohtimaan syitä kokemiinsa vastoinkäymisiin. He uskoivat asioiden 

tapahtuvan Jumalan tahdon mukaisesti ja Herran toimivan heidän parhaakseen. Voimakas 

luottamus Jumalaan mahdollisti naisten keskittymisen työhön murehtimisen sijaan. 

Lähteeni osoittavat, että naislähetit uupuivat Kiinassa ja Ambomaalla 1900-luvun alussa. Lä-

hetystyötä käsittelevien tutkimusten mukaan monien lähettien, sekä miesten että naisten, jak-

saminen heikentyikin merkittävästi työkauden kuluessa. Lähetit kärsivät monenlaisista ter-

veyttä ja elämänlaatua huonontavista ongelmista, kuten stressistä, ahdistuksesta, paniikkioi-

reista, hermoromahduksista, yksinäisyydestä ja toivottomuudesta. Voisikin sanoa, että niin 
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mies- kuin naislähettienkin uupuminen oli kohtalaisen yleistä. Raskas työ, joka edellytti so-

peutumista vieraaseen kulttuuriin ja ympäristöön ja johon kuului usein kiirettä, sairauksia, 

levottomuuksia, pettymyksiä, työn hidasta edistymistä ja koti-ikävää, sai monien lähettien voi-

mat hiipumaan ennen pitkää. Vaikka lähetin työ koetteli sekä mies- että naislähettien jaksa-

mista, naislähetit olivat lähtökohtaisesti huonommassa asemassa kuin mieslähetit saapues-

saan työalueelle. Monetkaan naiset eivät saaneet kunnon koulutusta tehtäviin ja rooleihin, 

joista heidän odotettiin vastaavan työalueella. Miehiä tämä ongelma ei koskettanut naisten 

tavoin.       

Lähteistäni piirtyi varsin monipuolinen kuva naislähettien uupumisesta. Havaitsin, että nais-

ten kokemukset uupumisesta lähetystyössä muistuttivat monelta osin toisiaan. Heidän voi-

miansa kuormittivat hyvin samanlaiset tekijät ja uupuminen aiheutti heille samankaltaisia oi-

reita. Vaikka uupumiseen vaikuttavat myös monet yksilölliset tekijät, kuten persoonallisuus, 

tässä tutkimuksessa tarkastelemani naislähetit uupuivat huolimatta heidän erilaisista perheti-

lanteistaan, kulttuurisesta kontekstistaan ja roolistaan työalueella. Sekä Heikinheimolla että 

Koivulla työn vaatimukset ja omat edellytykset olivat ristiriidassa eivätkä he pystyneet itse 

juurikaan vaikuttamaan työolosuhteisiinsa. Molemmilla fyysiset ja henkiset voimat hiipuivat 

vuosien kuluessa. Voimavarojen hupeneminen teki työnteosta raskasta, mutta kovaan työhön 

tottuneiden naisten oli vaikea pysähtyä lepäämään, vaikka heidän kehonsa ja mielensä tarvit-

sivatkin hengähdystaukoa.  
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