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Ilosanomapiirityön ystäväkirje nro 2 

Matinkylä 30.10.14   

 
RAKKAAT YSTÄVÄNI!  

 

Niin on taas syksy saapunut. Pitkään sitä kesää 

kestikin tänä vuonna. Minulle kesä oli erilainen 

kuin ennen, koska isä ei enää ollut kotona minua 

odottamassa. Kohta tulee ensimmäinen pyhäin-

päivä ja ensimmäinen isänpäivä ja sitten ensim-

mäinen joulu ilman häntä… 

 Tämä syksy on sisältänyt kaksi ul-

komaanmatkaa, joista toinen oli ilosanomamatka 

ja toinen puolittainen huvimatka. Ensimmäinen 

matka suuntautui Itä-Karjalaan. Muuan iisalme-

lainen Karjalan kävijä oli houkutellut minua mu-

kaansa vuosikaudet, mutta vasta nyt minulla oli 

mahdollisuus liittyä hänen seuraansa. Kolmantena 

porukkaamme kuului rautavaaralainen autonkuski. 

Inkerin kirkon piispalta oli saatu lupa ja siunaus 

matkallemme. Matkamme osui juuri parhaaseen 

ruska-aikaan, ja täytyy sanoa, että Itä-Karjalan 

maisemat olivat henkeäsalpaavat. Joka puolella 

kuultavan kirkkaita, hiekkapohjaisia järviä ympä-

rillään koivujen kulta. 

 
 Menimme rajan yli Wärtsilästä ja 

tulimme takaisin Vartiuksesta. Runsaan viikon 

aikana kuljimme noin viidentoista itäkarjalaisky-

län läpi ja tervehdimme niissä asuvia inkeriläisiä 

ja karjalaisia mummoja & vaareja. Luimme yh-

dessä Sanaa, lauloimme virsiä, rukoilimme ja ja-

kelimme kirjallisuutta. Pari kertaa saimme enem-

mänkin väkeä koolle, niin että voimme pitää pie-

nen ilosanomapiirin ja seurat.  

 Yövyimme matkan varrella olevissa 

kylissä. Sikäläiset huussit olivat taas tarina sinänsä, 

ja peseytymismahdollisuutta ei ollut ollenkaan, 

mutta mitäs pienistä. Tuntui tosi eksoottiselta istua 

jonkun karjalaismummon mökissä tsajua juomas-

sa ja koettaa ymmärtää, mitä hän sanoo. Karjalan 

kielessä on arvioni mukaan kolmasosa sanoja, 

jotka ovat samoja kuin suomen kielessä. Toinen 

kolmasosa on jollakin tavalla tuttua sananlaskuista 

tai Kalevalasta. Mutta viimeistä kolmatta osaa 

minä raukkaparka en ymmärtänyt. Silti sain jon-

kinlaisen selvän siitä, mitä mummot koettivat mi-

nulle kertoa. Inkeriläisten kanssa ei tietenkään 

ollut kieliongelmia.  

 Monet traagiset tarinat sain taas ker-

ran kuulla vanhusten suusta. Tuntuu kuin yksikään 

ihminen rajan takana ei olisi saanut elää edes suh-

teellisen normaalia elämää. Kaikki inkeriläiset 

olivat joutuneet kestämään kodin ja omaisten me-

netyksiä, pakolaisuutta ja pakkosiirtoja. Itäkarja-

laiset ovat taas kokeneet Stalinin vainot. Vuonna 

1937 vietiin miehet karjalaiskylistä melkein vii-

meistä myöten, ja takaisin he eivät koskaan tulleet.  

Mutta ”Suomen ajasta” (1941-44) ei 

kenelläkään tapaamallani itäkarjalaisella ollut pa-

haa sanaa sanottavana. Suomalaiset sotilaat kan-

toivat kattiloissa puuroa lapsiperheille. Kohta 

avattiin koulut, ja Suomesta tulleet opettajat al-

koivat paitsi opettaa lapsia, myös vaatettaa heistä 

köyhimpiä. Ortodoksipapit palauttivat hylätyt kir-

kot toimintaan ja kastoivat ne ihmiset, jotka olivat 

jääneet vallankumouksen pyörteissä kastamatta.  

 

INKERILÄINEN TERTTU 

Kerron teille nyt yhden välähdyksen noista koh-

taamisista. Eräässä kylässä keskellä suuria sel-

kosia menimme inkerinsuomalaisen Tertun mök-

kiin (nimi muutettu). Emäntämme oli pieni, laiha 

nainen, mutta täydessä tolkussaan, ja saman ikäi-

nen kuin meidän äiti (85 v.). Huusholli hänellä oli 

surkeanlainen. Lattialle oli levitetty pahvia ja van-

hoja työhousuja, joita Terttu oli käyttänyt nuo-

rempana metsätöissä. Noissa Itä-Karjalan kylissä 

oli kommunismin aikana vain yhtä työtä saatavil-

la: metsäkolhooseissa miehet kaatoivat puita ja 
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naiset karsivat niitä. Sellaisen työuran oli Terttu-

kin tehnyt.  

Kun otin virsikirjan esiin, kysyi 

Terttu, onko se Harpun Sävel. (Kaikki inkeriläiset 

sitä kaipailivat, mutta minä en tunne sen nimistä 

laulukirjaa.) Lauloimme virren Sun haltuus rakas 

Isäni (VK 377.) 

Sun Isä tahtoos tyytyen / saa sydän levon suloisen.  

Oot hädässä ja tuskassa / mun auttajani ainoa.  

 

Sen uskon rakas Isäni / vaan muista heikkouttani.  

Sun lastas auta vaivassa / suo ilo luonas taivaassa.  

 
”Eikö se ole ollut niin, että Herra on 

ollut ’hädässä ja tuskassa ainoa auttaja’”, uskal-

tauduin kysymään virren sanoilla. ”Kyllä, juuri 

niin se on ollut – aina hän on auttanut”, vakuutti 

Terttu. ”Sitähän me odotamme, että hän vie mei-

dätkin ’viimein iloon taivaaseen’?” jatkoin kes-

kustelua jo melkein itku kurkussa. ”Juuri sitä!” 

vastasi Terttu.  

Kyselin umpimähkään jotakin van-

han naisen elämästä. Hän on syntynyt Kupanitsas-

sa, tehnyt Suomen ja Siperian reissut ja tullut sit-

ten tuohon itäkarjalaiseen kylään metsätöihin. 

Naimisiin hän meni karjalaismiehen kanssa. Neljä 

lasta syntyi siinä samaisessa mökissä, mutta yksi 

heistä kuoli synnytykseen. Muut kolme asuvat 

nykyään Petroskoissa ja pyytävät, että äitikin 

muuttaisi sinne. ”Antakaa minun olla vielä tämä 

talvi kotona”, oli Terttu pyytänyt, kun lapset olivat 

olleet perunasatoaan nostamassa.   

Terttu oli käynyt lapsena äitinsä 

kanssa Kupanitsan kirkossa joka pyhä. Suomessa 

sodan aikaan hän sai jatkaa samaan tyyliin, mutta 

siihen se sitten loppuikin. Sodan jälkeen Terttu-

parka ei ole käynyt jumalanpalveluksessa yhtään 

ainutta kertaa – seitsemäänkymmeneen vuoteen! 

Kirkot olivat ensin kiinni ja nyt ne ovat liian kau-

kana. Rippikoulukin jäi käymättä, joten ehtoollista 

Terttu ei ole koskaan nauttinut. Raamattua hän 

kuitenkin lukee joka aamu, ja Harpun Sävelistä 

löytyy kuulemma hyviä rukouksia. ”Kun menette 

lastenne luo Petroskoihin, niin etsikää sieltä luteri-

lainen kirkko”, koetin neuvoa vanhaa naista. Sit-

ten rukoilin hänen puolestaan pala kurkussa. Ajat-

telin, että minunkin vanhemmillani olisi voinut 

olla tuollainen elämä, jollei Suomi olisi tullut so-

dassa hyväksi kakkoseksi.  

Seuraavana viikonloppuna olin Se-

gezan seurakunnassa raamattupäiviä pitämässä. 

Kun jumalanpalveluksen alkuvirressä laulettiin, 

että ”kirkkoon kun kellot kutsuvat”, oli minun taas 

vaikea pidätellä kyyneleitäni. Muistelin Terttua ja 

muita inkeriläis- ja karjalaismummoja kaikissa 

noissa kylissä, joissa kellot eivät koskaan kutsu 

heitä kirkkoon.  

Emme me suomalaiset tajua, miten 

suuri etuoikeus meillä on ollut saada asua maassa, 

jossa kellot todellakin kutsuvat kansaa Jumalan 

sanan kuuloon joka pyhäaamu. Mutta miten kauan 

ne saavat sitä vielä tehdä? Luin jo jostain lehdestä 

artikkelin, jonka mukaan kirkonkellojen soitto 

häiritsee kaupunkilaisten rauhaa. Eihän sitä tiedä, 

mitä me suomalaisetkin joudumme vielä kuunte-

lemaan halveksiessamme Jumalan sanaa ja sakra-

mentteja. Niissä maissa, joissa minareetista kuu-

luu imaamin joiunta viisi kertaa päivässä, ei totta 

totisesti kysellä, häiriintyykö siitä joku vai eikö 

häiriinny.  

Oman värinsä matkaani toi se seikka, 

että sain kohdata eräässä karjalaiskylässä sukulai-

sen sukulaisen. Serkkujeni mummo oli nimittäin 

kävellyt 1920-luvun alussa Itä-Karjalasta Suo-

meen vainoa pakoon ja päätynyt kotikylälleni 

Hernejärvelle naimisiin. Mitään yhteyttä hän ei 

voinut pitää rajan taa jääneeseen perheeseensä 

kuolemaansa asti. Nyt sain tavata hänen pikkusis-

konsa tyttären, joka hänkin on aivan ihana karja-

laismummo.  

Olin tuon ”sukulaisen sukulaisen” 

mökissä yötäkin. Kovasti me sinä iltana sukuselvi-

tystä teimme. Sain kuulla pääpiirteittäin, mitä 

serkkujeni mummon suvulle on viimeisen sadan 

vuoden aikana tapahtunut. Otin paljon kuvia sekä 

emännästäni että hänen kotikylästään ja näytin 

niitä serkuilleni Suomeen palattuani. Kylä oli ra-
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kennettu niin kirkasvetisen ja kuulaan järven ran-

nalle, etten ole moista ikinä nähnyt. Yö tuossa 

karjalaismökissä oli yksi niitä ihmiselämän unoh-

tumattomia kokemuksia.  

 

 
Sukulaisen sukulainen, ihana mummo! 

 

ISRAEL  

Toiselta reissulta palasin viime sunnuntaina. Olin 

ensimmäistä kertaa elämässäni matkanjohtajana 

SRO:n Israelin matkalla yhdessä Pekka Heiskasen 

kanssa. Ryhmämme oli pieni, vain 13 henkeä, 

mutta sitäkin mukavampi ja yhtenäisempi.  

 
Syyriasta rajan takaa kuului pommien jyskettä…  

 

Pekka oli jo 20. reissullaan Pyhässä maassa, joten 

hänhän se hoiti johtamishommat melkein koko-

naan. Minä pidin vain muutaman iltatilaisuuden ja 

aamuhartauden. Parasta koko matkassa minulle 

itselleni oli neljän hengen porukalla tehty puolen 

päivän vaellus jyrkkäseinäisessä wadissa. Pahinta 

taas oli se, että yli puolet seurueestamme sairastui 

mahatautiin, minä muiden muassa. No, sairastami-

seen ei mennyt kuin päivä, joten ei se koko mat-

kaa pilannut.  

 

 
Äitikin (85 v) oli Israelin matkalla mukana.  

 

Yhden ilosanomauutisenkin sain matkallani kuulla. 

Olen käynyt viimeksi Israelissa 12 vuotta sitten 

omakustannematkalla ilosanomapiiriä opettamassa. 

Sen jälkeen en ole kuullut, käyttääkö joku siellä 

kysymyksiäni vai menikö koulutus kuin vesi han-

hen selästä. Nyt tapasin yllättäen suomalaisen 

rouvan, joka pyörittää Israelissa kukoistavaa lapsi- 

ja nuorisotyötä. Hän kokoaa samoihin ryhmiin 

sekä juutalais- että arabinuoria, mikä on aika val-

lankumouksellista tuossa maassa.  

 Tämä rouva istui 12 vuotta sitten 

yhdessä pienessä ilosanomakoulutuksessa, ja nyt 

hän tuli kiittämään minua kysymyksistäni. Heidän 

toiminnassaan niistä on kuulemma ollut paljon 

iloa ja hyötyä. Voi, miten tulinkaan iloiseksi!  

 

 
 

KIRJAUUTISIA  

”Kaksi naista – yksi usko” ilmestyi syyskuussa ja 

menee ilmeisesti ihan hyvin kaupaksikin. Perus-

sanoma on mainostanut sitä todella hienosti; Ra-

dio Deihinkin se pääsi viikon kirjaksi. Olen saanut 

kirjastani paljon hyvää palautetta.  
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Laura, toinen kirjan päähenkilöistä, on käynyt läpi pari aivoinfarktia tänä syksynä, joten hänen vointinsa ei 

ole hyvä. Silti hän on myynyt yli 30 kappaletta elämänkertaansa. Chiekokin on Japanissa iloissaan kirjan 

ilmestymisestä, vaikkei pysty sitä lukemaan.  

Joulumyyntiin ilmestyy toinen painos perheen hartauskirjasta ”Jää luoksemme”. Siinä käydään 

yhden vuoden aikana läpi koko Luukkaan evankeliumi. Saatavana on myös sarja ”Valtakunta etsii taistelijoi-

ta” (Daavid, Elia ja Paavali). Kaikkia näitä kirjojani voi tilata osoitteesta kari.makela (at) perussanoma.fi.  

Ensi vuoden haasteena on kirjan ”Nainen ja hänen miehensä” korjaaminen kolmatta painosta 

varten. Jaksanko ryhtyä kirjoittamaan ihan uutta kirjaa, se jää vielä nähtäväksi. Ideoita kyllä olisi…  

 

TULEVAA OHJELMAA  

Yhdet naistenpäivät olen tänä syksynä saanut pitää. Ne pidettiin Porissa, ja väkeä tuli koolle kokonaista 80-

90 henkeä. Pidän syksyn mittaan vielä toisenkin naisten raamattupäivän Luther-säätiön piikkiin, nimittäin 

22.11. kello 13-18 Helsingissä Kalevankatu 53:n kokoustilassa. Aiheena meillä on ”Intohimosta itkuun. Mi-

tä voimme oppia Daavidin perhe-elämästä?”  

Pidän myös kaksi ilosanomakoulutusta, toisen Kokkolassa 15.11 klo 12-17 osoitteessa Asenta-

jantie 13, 2 krs. (Erkin hallin rakennus, käynti Autoexpertin puolelta) ja toisen Helsingissä 22.11 samaisessa 

Kalevankatu 53:n kokoustilassa klo 10-13.  

Ensi vuonna koetan julkaista netissä kysymykset kaikkiin kolmannen vuosikerran saarnateks-

teihin. Miettipä, voisiko sinun piirisi ehkä käsitellä kullakin viikolla seuraavan sunnuntain evankeliumiteks-

tiä? Siunattua syksyä ja kirkkovuoden loppua sinulle, ystäväni!  

 

Mailis  

Sepetlahdentie 2-4 D 33. 02230 Espoo. Puh. 050 500 1320 

 

Mahdollinen tuki ilosanomamatkoja, materiaalin kääntämistä ja kirjojen kustantamista varten: Suomen Lut-

her-säätiö, tili: FI19 1012 3000 2092 60. Viite: 3311.  

 
   Rauhan saivat pyhät Herran… 
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