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RAKKAAT YSTÄVÄNI! 

Niin on taas tämäkin syksy ehtinyt pitkälle – ja 

miten ihana syksy se onkaan ollut! En muista 

koskaan nähneeni näin kauniita päiviä syys- ja 

lokakuussa. Paitsi tietysti Japanissa, jossa syksy 

on paras vuodenaika.  

Niin se vain elämä kuluu nopeaan tahtiin eläk-

keelläkin. Kirjoitushommia riittää. Pitää väsätä 

blogeja ja lehtijuttuja ja ties mitä, niin että tärkein 

asia eli kirjan kirjoitus lykkääntyy lykkääntymis-

tään. Tällä hetkellä teen paljon raamattupiiriky-

symyksiä. Oman raamikseni kanssa testaan kysy-

myksiä Mooseksen elämästä, mutta myös radioi-

tava ilosanomapiiri teettää töitä. Se on kuitenkin 

minulle tosi mieluista hommaa.  

ILOSANOMAPIIRI RADIOSSA 
Lokakuun alussa alkoi siis ilosanomapiiri Radio Patmoksessa klo 19 perjantai-iltaisin ja uusintana vielä sun-

nuntaiaamuna klo 9. Tämä on Patmoksen työntekijän Helvi Jääskeläisen idea, josta olen kyllä tosi iloinen. 

Olin haaveillut ja rukoillutkin vuosikaudet, että pääsisin radioon pitämään raamattupiiriä, ja näin Jumala 

rukoukseeni vastasi. Patmos Lähetyssäätiö on tänä syksynä tarjonnut ilmaista lähetysaikaa monelle taholle, 

jopa Luther-säätiölle. (Sen jumalanpalveluksia voi kuunnella Seinäjoelta klo 17 sunnuntaisin.) Minä en tie-

tenkään vastaa minkään muun ohjelman sisällöstä kuin omani; sama pätee myös TV7:aan. 

Mietin koko kesän, missä järjestyksessä ryhtyisin käyttämään ilosanomamateriaalia radiossa. Lopulta pää-

dyin seuraavan sunnuntain evankeliumitekstiin. 2. vuosikerran teksteistä osa on vielä työn alla. Minun on 

siis kirjoitettava ja testattava uusiakin kysymyksiä näitä radioraamiksia varten.  

Oma hommansa on myös radioitavan ilosanomapiirin osanottajien kokoaminen. Piiri lähetetään eetteriin 

joka viikko, mutta me äänitämme aina kaksi istuntoa peräkkäin. Studiolle on siis kokoonnuttava joka toinen 

viikko. Helvi ja minä olemme aina paikalla, mutta neljä muuta osanottajaa vaihtelevat. Heidän ”metsästä-

misessään” on joskus melkomoinen työ! 

Kyllähän meitä jännitti, kun kokoonnuimme studiolle ensimmäiseen radioraamikseen. En ollut koskaan 

osannut kuvitella raamattupiiriä, jossa osalla kuulijoista ei olisikaan Raamattua edessään, vaan he kuunteli-

sivat keskustelua muuta puuhatessaan. Mutta oli se sentään ihana kokemus, kun Sana alkoi elää mikrofo-

neista huolimatta!  

Pääkaupunkiseudulla Radio Patmos kuuluu lokakuusta vuoden loppuun 107 MHz:n kohdalla. Sen jälkeen 

asemaa voi kuunnella netistä. Joillakin muilla paikkakunnilla kuten Oulussa, Turussa, Porissa ja Vaasassa 

Radio Patmos on saanut pysyvän toimiluvan. Voitte katsoa oman paikkakuntanne radioaseman osoitteesta 

patmos@patmos.fi Voisinko pyytää teiltä esirukoustukea tähän tärkeään työhön, ystävät.  
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ILOSANOMAPIIRI ELÄMÄNTYÖNÄ  
(Tämä pieni historiikki on julkaistu viikon juttuna kotisivuillamme.) 

Miten kaikki alkoi? 

Muistan elävästi OPKO:n rippikoululeirin 70-luvulta, jossa minulle annettiin tehtäväksi laatia kysymykset 

Tuhlaajapoika-vertaukseen. Olin ylen onnellinen kuullessani, että kysymysteni avulla oli syntynyt jotain 

keskusteluakin. Se oli pienten alkujen päivä.  

80-luvulla törmäsin uudelleen raamattupiirikysymyksiin Japanin opiskelijatyössä. Opiskelijoiden raamikset 

pyörivät, mutta valmiita kysymyksiä ei ollut saatavilla. Kokeilin taitojani ja väsäsin kysymykset kymmeneen 

vertaukseen. Eräs opiskelijapoika kirjoitti ne käsin puhtaaksi ja muuan tyttö piirsi kuvat. Siinä se oli – en-

simmäinen oppaani. Kun tulin Suomeen, aloin markkinoida evankelioivaa raamattupiiriä avoimen raamat-

tupiirin nimellä.  

Seuraavalla työkaudellani Japanissa (1990-94) sain olla aloittamassa uutta seurakuntaa Takaokaan japani-

laisen pastorin kanssa. Työn selkäranka oli jumalanpalvelusten ohella nimenomaan raamattupiiri, joka ko-

koontui kappelissa ja vähitellen myös kodeissa. Kristityt toivat mukaan ystäviään ja kasvoivat Sanan tunte-

misessa ja siihen luottamisessa. Pidin myös kursseja tuleville vetäjille. Alkavassa seurakunnassamme kastet-

tiin tuolloin monia ihmisiä, jotka olivat tulleet mukaan kotona kokoontuvien raamattupiirien kautta.  

30 kielelle 

90-luvun loppupuolella pääsin opettajaksi Koben raamattukouluun, jonka kautta raamattupiirikysymykseni 

levisivät pikkuhiljaa yhä laajempiin piireihin Japanissa. Vuosituhannen lopulla olin vihdoin saanut valmiiksi 

neljä opasta englannin ja japanin kielellä, yhden kustakin evankeliumista. Samaten oli näille raamattupiireil-

le keksitty nimi: Glad Tidings Bible Studies, ilosanomapiiri.  

Tässä vaiheessa tuli kuvaan kaksi venäläistä nuorta miestä, jotka loivat nettisivut ja pyörittivät niitä jonkin 

aikaa. Muutaman vuoden kuluttua suomalaiset vapaehtoiset ottivat homman hoitaakseen. Sen jälkeen on 

ilosanomapiirin leviäminen ollut nopeaa. Jotkut löytävät sen suoraan netistä, toiset kansainvälisen opiskeli-

jatyön tai jonkin lähetysjärjestön kautta. Vuodesta 1997 lähtien olen itse saanut tehdä yhden tai kaksi ilo-

sanomamatkaa vuodessa eri puolille maailmaa. Nyt ilosanomaoppaita on julkaistu netissä 30 kielellä ja kir-

janakin yli kymmenessä maassa. 

Tavoittavaa työtä 

Mitkä ovat sitten ilosanomapiirin erityispiirteet? Ensinnäkin se että se on tavoittavaa työtä – piireihin voi 

kutsua ihmisiä, jotka eivät tunne lainkaan Raamattua. Toiseksi se, että kysymyksiä laadittaessa on pyritty 

erottamaan laki ja evankeliumi toisistaan. Siksi logoon on kuvattu lammasta kantava Jeesus piikkikruunu 

päässään – jokaisen tekstin on näet määrä viedä osanottajat ristin juurelle. Ja kolmanneksi ilosanomapiiri 

pidetään aina evankeliumiteksteistä. Muihin Raamatun kirjoihin laatimani oppaat eivät kuulu ilosanomapii-

ri-nimikkeen alle.  

Viimeisen 30 vuoden ajan olen kokenut, että raamattupiirityö on minun ensimmäinen kutsumukseni; vasta 

sen jälkeen tulevat kirjojen kirjoittaminen ja puheiden pitäminen. Rukoukseni on se, että mahdollisimman 

monet ihmiset saisivat tutustua ilosanomapiirin kautta Jeesukseen ja löytää taivaan tien.

    



 

 

KYMMENEN MATKAA MONGOLIAAN 

Uusin kirjani ilmestyy marraskuussa, jos Herra 

suo. On se sen verran vauhdikas eepos, että kris-

tillisissä ympyröissä pyörimättömätkin ihmiset 

jaksavat varmaan sen lukea. Tämä on siis joulu-

lahjavinkki. Kirjaa voi tilata osoitteesta tilauspal-

velu@perussanoma.fi tai 09-51239120. Ennakko-

tilaajille saattaa olla jokin alennuskin…  

SYKSYN MATKA BANGLADESHIIN 

Pyydän esirukousta myös syksyn ilosanomamat-

kan suhteen. Lähden liikkeelle 2.11 ja palaan, jos 

Herra suo, 21.11. Rukoilkaa, ettei mitään pahaa 

tapahtuisi, että koulutukset onnistuisivat hyvin, 

että pysyisin terveenä, saisin ruokaa suuhuni ja 

joka paikasta löytyisi inhimillinen vessa, että ilo-

sanomavihkosen painattaminen menisi nappiin ja 

matkat Istanbulin kautta eivät olisi sellaista tus-

kan soutua kuin viimeksi Nepaliin mennessä.  

OHJELMAANI voi milloin hyvänsä käydä katsomassa ilosanomapiirin facebook-sivuilta.  

* 16.10. klo 12.00 LHPK:n Raamattupäivä Iisalmessa. Aihe Jeremia uskonpuhdistajana. Os. Satamakatu 5 

* 29.10. klo 12-18 LHPK:n naistenpäivä Kokkolassa Asentajantie 13. Aihe:  Patriarkkojen perhe-elämä 

* 3.12. klo 10-16 LHPK:n naistenpäivä Hämeenlinnassa Lukiokatu 1. Aihe: Paavali naisten asialla.  

Kiitos kun olet kuulolla ja mukana tässä työssä.   Mailis  
 

Vene on laitettava talviteloille, mukana veljentyttö ja hänen kissansa.  

 

 

 

 

 Mahdollinen tuki ilosanoma-

matkoja, materiaalin kääntä-

mistä ja kirjojen kustantamista 

varten ulkomailla: Suomen 

Luther-säätiö, tili: FI19 1012 

3000 2092 60. Viite: 3311 
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