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Aamu Kolumbian vuorilla  

 

 
Ilosanomakoulutus Bogotassa turkkilaisessa ravin-

tolassa

Rakkaat ystäväni! 

 

On taas tullut aika kirjoittaa ystäväkirje. Tässä talven tapahtumia:  

 

KOLUMBIAN MATKA 

Helmikuun alkupäivinä läksin Kolumbiaan Koti katulapselle –yhdistyksen toiseksi matkanjohtajaksi. Meitä oli muka-

na 11 hengen kiva porukka Suomesta. Minun oli määrä opettaa aamuisin ja iltaisin Daavidin elämää ja pitää ilosano-

makoulutuksia kolumbialaisille.   

 Majailimme entisellä kahvifarmilla 1200 metrin korkeudessa, jossa vallitsi ihanteellinen lämpötila. 

Bogotassa 2400 metrin korkeudessa oli liian kylmää ja sateista, ja Hondassa lähellä merenpinnan tasoa oli liian kuuma. 

Mutta Sasaima oli kuin paratiisin puutarha kukkineen, lintuineen ja perhosineen. Meillä oli uima-allaskin leirikeskuk-

sen pihassa.  

 Löysimme tosi kauniin vuorilenkin, jonka kiertäminen kesti 1½ tuntia. Kipaisin sen monena aamuna 

ennen aamiaista ja katselin, miten valo valtasi ympäröivät vuoret. Muitakin retkiä tehtiin sekä luontoon että läheisiin 

kaupunkeihin. Slummin lapsia tavattiin yhdesti.  

 Daavidin opettaminen onnistui palautteesta päätellen ihan hyvin, mutta ilosanomakurssit olivatkin sit-

ten kovempi pala purtavaksi. Pidin ne kahtena peräkkäisenä sunnuntai-iltapäivänä. Ensimmäinen pidettiin Bogotassa, 

mutta ei suinkaan kirkossa, vaan turkkilaisessa ravintolassa. Omistaja oli kristitty mies, jonka sydän paloi muslimien 

pelastumiselle (kuten monen muunkin kolumbialaisen kristityn sydän näkyy palavan). Hän oli asunut Lähi-idässä 

muutaman vuoden ja perustanut sitten Bogotaan ravintolan.  

 Ongelma oli se, että paikka oli vielä puolillaan asiakkaita ja musiikki pauhasi täysillä, kun minun olisi 

pitänyt aloittaa ison pöydän ympärillä näytepiiri 15-20 osanottajalle. En kuullut mitään, mitä muut sanoivat, ja epätoi-

vo valtasi mieleni. Kylmäkin siellä oli kuin hollitallissa. Volyymia sentään pienennettiin parin pyynnön jälkeen, ja 

vähitellen asiakkaatkin häipyivät.  

 Meillä oli tekstinä Sakkeus, ja ihan siinä vanhan ilosanomapiirikouluttajan sydän lämpeni, kun näin, 

miten suureen tarpeeseen evankeliumi tuli osanottajille. He suorastaan riemuitsivat huomatessaan, miten suurella rak-

kaudella Jeesus kohteli tuota Jerikon pahinta miestä. ”Eihän me tiedetty, että tämä on tällainen koulutus. Luulimme, 

että pidät puheen, miten ihmisiä pitää evankelioida”, sanoivat osanottajat. Jakelin kaikille pienet oppaat espanjan kie-

lellä.  

 Vähän ajan kuluttua sain sähköpostin yhdeltä Adrianalta: ”Hei rakas Mailis. Olen sinulle kiitollinen 

viime sunnuntaista, se oli minulle aivan erityinen tilaisuus. Opin paljon, ja mikä vielä tärkeämpää: Jumala puhui sy-

dämelleni. Halusin vain kertoa sinulle, että pidin saman piirin uudelleen vanhempieni kanssa, ja siitä tuli ihana keskus-

telu. Jumalan ilo täytti kotimme. Aion ottaa ilosanomapiirin käyttöön yhdistyksessämme, joka toimii lasten ja nuorten 

parissa.”  

 Toinen koulutus oli vaikeampi. Pidin sen Sasaiman kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen. Pappi komen-

si kaikki jäämään paikalle, mikä oli virhe. Eiväthän vanhukset ja lapsiperheet olisi jaksaneet kuunnella opetustani 

kuumassa kirkossa. Väkeä alkoi tippua ulos kirkkosalista, mitä koskaan ennen ei minun koulutuksessani ole tapahtu-

nut. Näytepiiri meni muuten hyvin, mutta tulkilla oli hyvin pieni ääni. Yleisö ei ehkä pystynyt seuraamaan, mitä pii-

rissä puhuttiin.  

 En muista kokeneeni tuollaista epäonnistumista kuin ehkä kerran Mongolian naisvankilassa. Kuitenkin 

eräs mies sanoi koulutuksen päätyttyä, että hän kyllä aloittaa ilosanomapiirin omassa kotikokouksessaan.  
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Paluumatkalla meidän oli määrä lentää Panaman kautta, mutta konetta ei näkynyt eikä kuulunut, vaikka kuinka sitä 

Bogotan kentällä odottelimme. Kysyin virkailijalta, mikä oli hätänä. ”It was a crash, se oli törmäys”, hän vastasi. Kau-

histuin ja kysyin, kuolivatko kaikki. Ei, ei, – lintu vain törmäsi koneen moottoriin, eikä auttanut muu kuin ryhtyä et-

simään toista konetta.  

 Emme siis ehtineet Pariisin koneeseen. Puoliyön puhteilla lensimme kuitenkin Panamaan ja siellä mei-

dät kuskattiin viiden tähden hotelliin. Vuorokauden myöhässä saavuimme lopulta Helsinkiin. Loppu hyvin, kaikki 

hyvin. Toivon mukaan Kolumbiassakin pyörii nyt pari ilosanomapiiriä. (Rukousaihe!)  

 

ÄIDIN KUPERKEIKKA  

Viimeksi kerroin teille mökin vesivahingosta. En ehtinyt oleilla Espoon kodissani kuin pari päivää matkani jälkeen, 

kun minun jo piti lähteä Iisalmeen uunin lämmitykseen. Vesi tippui taivaalta ja räystäiltä Savossakin. Viimeisenä yönä 

Hernejärvellä tapahtui sitten kauhea haaveri. Äiti oli noussut yöllä juomaan kahvia, kun uni pakeni hänen silmistään. 

Kun kahvit oli juotu, hän sammutti valot ja lähti takaisin sänkyynsä. Pimeässä eteisessä hän erehtyi ovesta, avasi kel-

larin oven ja putosi päistikkaa jyrkät portaat alas. Minä heräsin jonkinlaiseen tömähdykseen, mutta luulin lumien pu-

donneen katolta.  

 Kun sitten jonkun ajan päästä nousin sängystä (aikaero herätti minut joka aamu ennen kukonlaulua), 

niin kuulin äidin huutavan nimeäni kellarista. Tajuihinsa palattuaan äiti oli luullut olevansa yksin koko talossa. Sitten 

hän muisti helpotuksekseen, että olenhan minä paikalla.  

 Äiti istui pimeässä kellarissa sementtilattialla ranne poikki, naama veressä ja polvilumpio rikki. Mutta 

onneksi ei ollut kallovammaa eikä lantionmurtumaa. Ihmeellistä johdatusta oli se, että sisareni oli siirtänyt pari päivää 

aikaisemmin portaiden alapäästä pois kenkäkaapin, joka oli seisonut siinä ainakin 30 vuotta. Äidin ei siis tarvinnut 

kolhia itseään sen nurkkiin.  

 Ambulanssilla menimme sairaalaan jo kuuden maissa. Ranne oli kovilla tuskilla, ennen kuin lääkäri 

saapui paikalle kahdeksalta. Äiti kun osaa kaikki virret, niin näitä hän tuskissaan lauloi: 

 

Nyt silmäni mä nostan taas ylös mäkihin.  

Saan avun armaan sieltä ja valon kaunihin.  

Hän on mun apunani, ken maan ja taivaan loi. 

Hän kuulee huutoani ja auttaa kyllä voi.  

 

Ja Siionin virrestä:  

Se minkä täällä suonet, se auta kestämään 

Jos ristin maljan tuonet, sinuhun tyytymään.  

 

Käsi ja polvi pistettiin kipsiin, ja äiti kärrättiin terveyskeskuksen vuodeosastolle muutamaksi päiväksi. Nyt hän on jo 

kotona, mutta ei häntä sinne voi yksin jättää. Pyydän esirukousta kuntoutuksen puolesta, että äiti saisi liikunta- ja soit-

totaitonsa takaisin.  

 
 

ORGIL ON KUOLLUT! 

Minulla oli kummipoika Mongoliassa. Ensimmäisen kerran kuulin hänestä vuonna 1998. Norjalainen leskirouva Aase 

piti Ulan Batorissa pientä lastenkotia viidelle pikkutytölle, jotka hän oli pelastanut kadulta. Kaupungissa oli nimittäin 
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tuohon aikaan tuhansia katulapsia, jotka nukkuivat lämpöputkien lähellä maan alla. Nuorimmat heistä olivat vain vii-

sivuotiaita.   

Kun tutustuin Aaseen vuonna 1998, hän oli juuri kuullut poliisilta, että lastenkodissa asuvan tytön isoveli oli löytynyt 

kadulta: laiha yksitoistavuotias poika risaiset vaatteet päällään. Pojan nimi oli Orgil (mikä tarkoittaa vuorenhuippua), 

ja hän oli sanonut tahtovansa pois kadulta toisenlaiseen elämään. Neljä vuotta hän oli jo ehtinyt katulapsen elämää 

maistella.  

Aase epäröi, voisiko hän ottaa pojan asumaan tyttökotiinsa. ”Ota vain, minä rupean Orgilin kummiksi”, roh-

kaisin häntä. Seuraavana jouluna sain Mongoliasta valokuvan iloisesti hymyilevästä mongolipojasta koulureppu seläs-

sään. Orgil oli kuin olikin päässyt asumaan Aasen kotiin ja aloittanut koulunkäynnin. Jo ensimmäisenä vuonna hän 

luki kolmen luokan yli.  

Seuraavana kesänä (1999) kävin taas Mongoliassa. Sillä kertaa menin tapaamaan Orgilia Aasen luo. Pojalla 

oli oma huone, jonka sängyn päällä me istuimme ja juttelimme tulkin välityksellä. Orgil kertoi, että hän käy pyhäkou-

lua ja uskoo Jeesukseen. Koulussa häntä kiinnosti eniten matematiikka.  

 
 

Näin kului neljä vuotta. Aase osti Orgilille hevosen, jolla tämä ratsasti ihan yksinään 230 km Darhanista Ulan 

Batoriin. Reppuunsa hän pakkasi myös Raamatun, että voisi sitä matkalla lukea. Orgil pärjäsi hyvin koulussa ja hänel-

lä oli paljon kavereita. Joskus katulapset tunnistivat hänet kaupungilla ja houkuttelivat seuraansa.  

Sitten Orgil tuli murrosikään. Syksyllä 2002 Mongoliassa käydessäni kuulin surullisen uutisen: Orgil (joka oli 

silloin 16-vuotias), oli alkanut kapinoida lastenkodin sääntöjä vastaan. Hän saattoi olla öitäkin poissa. Ykskaks hän 

ilmoitti muuttavansa asumaan isänsä luo; tämä oli päässyt juuri pois vankilasta. Siitä lähtien Orgil ei mennyt enää 

kouluun. Kun Aase kävi etsimässä poikaa isän luota, ei häntä löytynyt sieltäkään.  

Kuukauden kuluttua Orgil ilmestyi lastenkodin ovelle ja pyysi päästä sisälle. Kävi ilmi, että hän oli osallistu-

nut katupoikien kanssa ryöstöön. Omatunto soimasi häntä kovasti tuosta rikoksesta. Orgil tahtoi uskoa Jeesukseen ja 

seurata häntä, mutta maailma houkutteli väärälle tielle.  

Aase ja Orgil menivät yhdessä poliisilaitokselle, ja poika tunnusti siellä tekonsa. Poliisi arveli, että hän sääs-

tyy vankilarangaistukselta, koska on ensikertalainen. Niin siinä sitten kävikin. Koulu otti Orgilin takaisin, koska tämä 

oli ollut pitkään esimerkillinen oppilas. Kuulin kuitenkin Aaselta, ettei poika oikein viihtynyt enää koulun penkillä.  

Sitten tuli syksy 2013 ja yhdestoista matkani Mongoliaan. Matkan aikana tapasin taas kummipoikani, josta en 

ollut kuullut mitään vuosikausiin. Olin jatkanut rukousta hänen puolestaan, mutta monesti oli sydäntäni jäytänyt pelko 

siitä, selvisikö hän koskaan kaidalle tielle. 

Ilokseni tapasin sillä kertaa kunnollisen, 28-vuotiaan nuoren miehen. Orgil oli kuin olikin lukenut peruskou-

lunsa loppuun ja päässyt rakennuksille töihin. Siellä hänestä oli tehty jonkinlainen työnjohtaja, ja hän oli uskaltautunut 

ostamaan itselleen kaksion Ulan Batorista. Kristitty hän ei ollut, mutta lupasi sentään tulla kanssani kirkkoon. Kyllä 

Orgil osasi siinä vaiheessa olla kiitollinen Aaselle, joka oli ottanut hänet kotiinsa. Neljä vuotta kadulla olivat olleet 

niin kamalaa aikaa, ettei hän halunnut ajatella niitä ollenkaan.  

Seuraavana sunnuntaina Orgil tuli kanssani luterilaiseen kirkkoon. Oli ihanaa saada istua kummipojan vieres-

sä Jumalan sanan kuulossa. Itse en ymmärtänyt saarnasta mitään, mutta rukoilin, että Orgil ymmärtäisi. Reippaasti hän 

itsensä esitteli seurakunnalle. Orgilin asunto sijaitsi lähellä kirkkoa, ihan muutaman minuutin kävelymatkan päässä. 

Toivoin hartaasti, että hän rupeaisi käymään siellä säännöllisesti.   
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Tapasimme vielä viimeisenä iltanani Ulan Batorissa, kun Orgil tuli minua hyvästelemään taloni eteen. Siinä 

hän sitten seisoi, niin reippaan ja kunnollisen näköisenä. Annoin nuorelle miehelle Uuden testamentin nykymongoliksi 

ynnä vähän rahaa. Sanoin, että minulta saa pyytää apua, jos sitä joskus tarvitaan.  

”Olen onnellinen tietäessäni, että elämäsi on järjestyksessä”, hymyilin kyynelet silmissä. ”Minäkin olen nyt 

onnellinen. Kenties vähän liian kiireinen rahaa ansaitessani…” hymyili Orgil takaisin. ”Menethän kirkkoon,” pyysin 

kahteenkin kertaan. Sitten erosimme.  

Sain Orgililta joulukortin viime jouluna. Kuulin, että hänellä on tyttöystävänsä kanssa pieni vauva. Mutta Ko-

lumbiasta palatessani minua odotti järkyttävä sähköposti. Yhteinen ystävämme kirjoitti, että Orgil oli kuollut edellise-

nä yönä. Hän oli hypännyt tai hänet oli tyrkätty kerrostalon 12. kerroksen ikkunasta ulos. Shokki oli suuri. Orgil oli 

vain 30 vuotta vanha, eikä häntä minun tietääkseni ollut kastettu.  

2000-luvun alussa olin kirjoittanut Orgilista erääseen nuorten lehteen näin: ”Rukoile, että Jeesus voittaisi sen 

taistelun, jota pojan elämästä nyt käydään. Rukoile sitäkin, että hän ottaisi kasteen ja löytäisi kristittyjä ystäviä. Eikö 

olisikin ihanaa, jos näkisit Orgilin kerran taivaassa ja voisit sanoa hänelle: minäkin rukoilin sinun puolestasi, että pää-

sisit perille taivaan kotiin!”   

Kyynelet nousevat silmiini, kun nyt luen noita rivejä. Armonaika on rajallinen, se loppuu kerran. Seitsemän-

toista vuotta rukoilin mongolialaisen kummipoikani puolesta. Kuultiinko ne rukoukset? Raamattu sanoo, että kuultiin. 

Miten ne kuultiin, sitä minä en tiedä. Aase menee ensi kesänä Mongoliaan, ja koettaa varmaan järjestää jotain apua 

Orgilin lapselle.  

 

***  

Näin traagisia uutisia tällä kertaa. Kerron ensi kerran enemmän Suomen matkoistani. Lisätään tähän vielä kevään oh-

jelma. Jollei toisin ilmoiteta, tilaisuudet ovat Lähetyshiippakunnan järjestämiä.  

 

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 

12.5 Lähetysilta Nokian seurakunnassa klo 18. Ks. tarkemmin srk ilmoitukset.   

17.5. Naistenpäivä Jyväskylässä klo 12 eteenpäin. Os. Ilmarisenkatu 18. Teema: Ruut – uskollisista uskollisin.  

 

Lämpimin terveisin 
Mailis  

 

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

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

 

 


