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Hernejärven mökki, josta kerron alla 

 

 

Suvun joulujuhla mökissä 

 

HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA TEILLE, YSTÄVÄNI 

Kiitos kaikesta muistamisesta taas joulun aikaan! On tosi kiva lukea tervehdyksiänne vaikkapa sitten vain 

kerran vuodessa! Vietin itse kaksi viikkoa Iisalmessa joulun aikaan, enkä ole ikinä nähnyt kotiseutua 

kauniimpana kuin tällä kertaa. Mennessäni hakemaan kuusta metsästä oli tie hävinnyt ristiin rastiin 

taipuneiden pajujen, koivujen ja pihlajien alle. Ah, sitä kaamoksen kauneutta!  

Aika kuluu tasaista tahtia eläkkeelle jäätyänikin. On mukavaa tehdä hommia omaan tahtiinsa, ilman 

tulenpalavaa kiirettä. Kirjoittaminen kiinnostaa ja inspiroi minua niin mahdottomasti, etten voi olla sitä 

tekemättä! Tämän vuoden puolella olen istunut kirjoituspöydän ääressä niin paljon, että kädet ja niska 

alkavat olla taas surkeassa kunnossa.  

Aviopareille tarkoitettu raamisopas on valmis ja löytyy kohta netistä. Seuraavaksi ryhdyn 

rustaamaan ”Raamatun parisuhdelaki” nimistä opasta. Ja koko ajan pitää tehdä kysymyksiä kolmannen 

vuosikerran teksteihin ja testata niitä omassa raamiksessaan. Nyt on menossa osa Loppiaisesta 

palmusunnuntaihin ja kohta päästään seuraavaan osaan eli Paastonaikaan. Olen myös korjannut kirjaani 

Nainen ja hänen miehensä, mistä otetaan 3. painos tänä vuonna, jHs.  

Aloitin vuoden alussa verkkosivuillani palstan VIIKON JUTTU. SATTUMUKSIA JA OIVALLUKSIA MJ:N ELÄMÄN 

VARRELTA. Minulla on paljon mielenkiintoisia tarinoita jemmassa, joten tuli halu jakaa niitä muidenkin 

kanssa. Joskus kirjoitan jonkin blogin myös Lähetyshiippakunnan sivuille. Samaten julkaisen 30 vuotta 

vanhat ystäväkirjeeni netissä. Nyt juuri ovat ilmestyneet vuoden 1985 kirjeet. Ne kertovat ajasta, kun 

toimin onnellisena opiskelijasihteerinä Osakassa.  

Mariko-sanin kuulumisia (nimi muutettu) 

Muistattehan vielä Koben raamattukoulun oppilaan Mariko-sanin, joka joutui vankilaan 3½ vuotta sitten. 

Häntä syytettiin lapsen pahoinpitelystä, mutta itse hän kiistää kaiken. Tutkintavankeuden päätyttyä tyttö 

löysi luterilaisen seurakunnan ja hänet kastettiin. Sitten hän tuli opiskelemaan raamattukouluun.  



Mariko saattaa päästä vapaaksi kesällä, vaikka tuomio onkin 7 vuotta. Hän on näet ollut kaikin tavoin 

mallikelpoinen vanki ja saanut vähitellen vapauksia, jotka ovat hyvin harvinaisia Japanissa. Lomille ei 

päästetä, mutta kaupassa annetaan ehkä käydä vankila-alueen ulkopuolella.  

Marikon isä kuoli jouluaaton aattona sydänkohtaukseen. Muistan hyvin tuon vanhanpuoleisen miehen, joka 

tuli saattelemaan ainoaa lastaan Koben poliisilaitokselle ja sitä tietä vankilaan kesällä 2011. Niin lyhyt oli 

miehen askel, ja niin monesti hänen piti kilometrin matkalla pysähtyä lepäämään, että luulin hänen 

kaatuvan kuolleena maahan jo silloin.  En tiedä, montako kertaa isä pääsi tytärtään tapaamaan kaukaiseen 

vankilaan. En usko, että monta. 

Marikon vanhemmat ovat molemmat ammatiltaan opettajia. Tyttären jouduttua vankilaan he menivät 

kastekouluun, ja heidät kastettiin toissa pääsiäisenä. Äidin kanssa ystävystyin, kun hän kävi tunneillani 

Koben raamattukoulussa lauantaisin. ”Eikö Jumalalla olisi ollut jotain helpompaa keinoa saada tämä perhe 

pelastetuksi?” huokasi äiti kerran minulle. ”Jos hänellä olisi ollut helpompi keino, niin varmasti hän olisi sitä 

käyttänyt”, vastasin.  

Ja totta se on! Siitä voimme nyt iloita, että Jeesus sai viedyksi suunnitelmansa hyvään päätökseen Marikon 

isän kohdalla, ja tämä pääsi perille taivaan kotiin. Jos tytär olisi elänyt normaalin elämän, näin ei 

varmaankaan olisi käynyt. Uskon tie Marikon isällä oli lyhyt ja kovin vaikea. Nyt häntä kuitenkin odottaa 

iankaikkinen ilo, jonka rinnalla tämän ajan kärsimykset ovat lyhytkestoisia ja ”keveitä”.  

Muistakaa Mariko-sania hänen surussaan. On varmaan raskasta erota rakkaasta vanhemmastaan tuolla 

tavalla. Hautajaisiin ei Marikoa tietenkään päästetty; nehän pidetäänkin Japanissa yleensä kuolemaa 

seuraavana päivänä.  

Viipurin matka.  

Viime viikonloppuna tein elämäni ehkä halvimman ulkomaanmatkan: 46 euroa. Sen verran maksaa 

nimittäin eläkeläislippu Viipuriin ja takaisin, ja matkaan kuuluu vaivaiset 2½ tuntia suuntaansa. Kävin 

pitämässä luentosarjan Daavidista ystäväseurakunnassa, jonka pastorin olen tuntenut siitä lähtien, kun hän 

oli Leningradin yliopiston opiskelija 80-luvun lopussa.  

Pidin su iltana kaksi luentoa ja ma iltana vielä kolmannen. Molemmilla kerroilla kuulijoita oli 80. Lapsia ja 

nuoriakin oli mukana; pastorin 14-vuotias tytär kertoi tehneensä kolme sivua muistiinpanoja. Viipurin 

evankelinen seurakunta (ei siis luterilainen) on monella tavoin esikuvaksi kelpaava. Melkein kaikilla 

seurakuntalaisilla on ei-kristillinen tausta; he eivät ole tulleet mukaan muista kirkoista. Koko porukka on 

kuin yksi suuri perhe, jonka jäsenet pitävät huolta toisistaan. Lapset osaavat olla kohteliaita vanhemmille 

ihmisille ja käyttäytyvät jumalanpalveluksissa tosi hyvin.  

Ilosanomapiirejä tuossa seurakunnassa on pyöritetty jo 20 vuotta evankelioimistyön muotona. Aina kun 

joku uusi tulee jumalanpalvelukseen, hänelle tarjotaan tätä mahdollisuutta. Muuan Aleksei tuli kertomaan 

minulle, että he vierailevat kaksi kertaa kuussa narkomaanikodissa ja pyörittävät sielläkin ilosanomapiiriä. 

Hyvin kuulemma pojat osaavat tekstistä keskustella, ja muutama heistä on tullut mukaan myös muihin 

seurakunnan tilaisuuksiin. Voi, miten olinkaan iloinen näistä uutisista.  

Maanantaina minulla oli aikaa juuri sen verran, että ehdin käydä Pietarissa Venäläisen taiteen museossa. En 

voinut pidättää kyyneleitäni katsellessani joitakin Ilja Repinin tauluja. Miten tuo taiteilija osaakaan kuvata 

jokaisen kurjimuksen arvokkaana ihmisenä! Täytyy sanoa, että venäläiset ovat tuottaneet tähän maailmaan 

paljon huippuhyvää taidetta.  



Vedenpaisumus  

Olin ajatellut pistäytyä äitiä moikkaamassa heti Viipurin matkani jälkeen. Meillähän on siellä Hernejärvellä 

samalla pihalla sekä tiilitalo että hirsitalo, ja minä nukun aina jälkimmäisessä. Kun avasin tiistai-iltana mökin 

oven, kohtasi minua sanoinkuvaamaton näky. Mökin sisäovet ovat yleensä auki, että ilmalämpöpumppu 

pitäisi koko huushollin lämpimänä. Nyt oli kuitenkin vessassa särkynyt kupariputki, joka suihkutti vettä 

pitkin seiniä monta litraa minuutissa. Vesi oli valunut kynnyksen yli eteiseen ja siitä tupaan, joka oli kuin 

järvi. Keittiön lattiallakin oli vettä, mutta ei niin paljon kuin tuvassa. Vain kamarit olivat säästyneet tältä 

tuhotulvalta.  

En osaa sanoa muuta kuin että eipä tullut meikäläiselle hiihtolomaa tästä reissusta. Ensin piti vesi saada 

pois lattialta ja sitten tavarat ja huonekalut kamariin. Olen huhkinut kuin heinämies kolme ja puoli päivää. 

Nyt olen menossa takaisin Espooseen. Sukulaiset jäivät jatkamaan hommaa.  

Vakuutus maksaa 70%, loput maksamme me, koska mökki oli sentään yli 30 vuotta vanha.  Kyllä minä 

muutaman kyynelen vuodatin lakaistessani tänä aamuna viimeistä kertaa isän tekemää lattiaa… Isä kun oli 

sellainen perfektionisti, ettei lautojen väliin ollut jäänyt yhtään ainutta rakoa. Nyt sitä kaunista lattiaa 

puretaan siellä pieninä kappaleina.  

Kolumbian matka.  

Olen lähdössä Kolumbiaan ensi tiistaina 3.2. ja tulen sieltä takaisin17.2., jos Herra suo. Meitä on mukana 

noin 10 henkeä. Tutustumme Koti katulapselle –yhdistykseen, ja minä pidän pari kurssia. Rukoilkaa, että 

ilosanomakoulutukset onnistuisivat hyvin, ja joku paikallinen saisi ilosanomapiiri-kipinän. Ja että 

varjeltuisimme kaikista pahoista ihmisistä ja onnettomuuksista. Voin lähettää matkakirjeitä, jos on jotain 

kertomista ja yhteydet pelaavat.  

Kevättalven tilaisuuksia  

Tervetuloa kuulemaan minua seuraaviin tilaisuuksiin. Jollei toisin mainita, ne ovat Lähetyshiippakunnan 

järjestämiä.  

26.2 klo 18 naistenpiiri Helsingissä Kalevankatu 53. Aiheena: Raamatun suuret teemat: VERI  

1.3. klo 13 Esko Janatuisen muistoseurat Hernejärven Päivärinteellä (Iisalmen srk) 

4.3. klo 18.30 Iisalmen seurakunnan Sanan ja rukouksen ilta. Aiheena Elia Tisbeläinen  

7.3. klo 10-17 Raamattu- ja lähetyspäivä Oulussa Teuvo Pakkalan koulun salissa, Teuvo Pakkalan katu 17. 

Ohjelmaa lapsille ja aikuisille. Aiheena Daavid.  

8.3. Raamattuiltapäivä Rovaniemellä messun jälkeen klo 12.15-14.45, aiheena Daniel. Ruokasenkatu 3 

(Rauhantupa). 

21.3.  klo 14-18 naisten raamattuiltapäivä Seinäjoella Kauppaneliö 13 as 3. Aiheena Esterin kirja. 

27.3. klo 18 naistenpiiri Helsingissä Kalevankatu 53. Raamatun suuret teemat: VESI.  

18.4. Naistenpäivä Helsingissä klo 10-15, Kalevankatu 53.  Aiheena Samuelin elämä.  

19.4. Espoo. Messun jälkeen opetus aiheesta: "Elia ja kärsimyksen ongelma". Kristillinen koulu, Os. 

Karapellontie 11. Messu alkaa klo 11. 

19.4. Lohja. Ilosanomapiirikoulutus messun jälkeen, joka alkaa klo: 16.00. Rukoushuone, Petsamonrinne 4 

Lämpimin terveisin!  Mailis  

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

Luther-säätiö, tili: FI19 1012 3000 2092 60. Viite: 3311. Viime vuoden tulot (lokakuusta lähtien) tälle tilille 



olivat 1250 euroa. Se käytettiin nepalinkielisiin ilosanoma-käännöksiin, Itä-Karjalan matkaan ja power point 

–projektorin hankkimiseen työtä varten. Kiitos lahjoittajille!  


