
 
Minun luokkani viettää tänä vuonna riemuylioppilasvuotta: viisi vuosikymmentä lakkiaisista. 

 Tässä meidän luokan viidesläiset uskovaiset, meillä oli yhteensä 17 ällää. 

14.2.19. Ystäväkirje 1/2019 

Rakkaat ystäväni! 

Tänään on ystävänpäivä, juuri sopiva aika kiittää teitä ystävyydestänne. Jotkut teistä ovat lukeneet kirjeitäni 

siitä lähtien, kun läksin lähetystyöhön vuonna 1976. Muut ovat tulleet matkan varrelta mukaan. En olisi 

pystynyt tekemään Jumalan valtakunnan työtä ilman teidän panostanne. Siitä kiitän nyt koko sydämestäni!  

Matinkylässä laulaa lurautti mustarastas ensimmäisen kevätlaulunsa eilen. Talvi taisi mennä jo, mutta 

onneksi meillä täällä pääkaupunkiseudullakin oli ihan oikea talvi. Nautin täysin siemauksin.  

MATINKYLÄSSÄ JÄLLEEN 

Muutin siis takaisin kotiini Matinkylään joulun ja äidin hautajaisten jälkeen. Kahdeksan kuukautta pyörin 

toisten nurkissa ja äidin seurassa. Näin jälkeenpäin ajateltuna se oli todella hyvää aikaa; en antaisi sitä pois 

mistään hinnasta. Vaikka kyllähän se otti voimille, etenkin jollen saanut yöllä nukutuksi.  

Toisen infarktin jälkeen äiti oli kuin herttainen pieni tyttö. Kaikki sarvet ja hampaat olivat häneltä hävinneet. 

(Niitä hän ei muuten näyttänytkään muille kuin sukulaisille.) Hoidimme häntä siskojeni kanssa kotona, ja 

kotiin hän sai sitten kuollakin. Hautajaiset olivat todella hieno tilaisuus. Pidimme ruokapidot, jonne kaikki 

olivat tervetulleita. Kukkia ja adresseja tuli aivan mahdottomasti. Äidillä oli paitsi suuri suku myös paljon 

ystäviä seurakunnassa. Oikeastaan kahdessakin seurakunnassa, koska hän oli myös Luther-säätiön jäsen.  

Matinkylään palattuani olen tavoittanut itseni miettimästä sen sata kertaa, että pitää tässä kohta soittaa 

äidille. Sitten havahdun huomaamaan, etten puhu äidin kanssa koskaan enää. Isän kuoltua olimme 

puhuneet puhelimessa harva se ilta. Nyt ei kukaan enää tarvitse minua sillä tavalla kuin äiti tarvitsi. Olen 

jollakin lailla ihan irtonainen.  

Kummasti ne päivät silti täyttyvät erilaisista tehtävistä. Radio Patmoksen jokaviikkoinen ilosanomapiiri tuo 

sekä puuhaa että selkärankaa elämääni. Syksyllä tulee kolme vuotta täyteen; silloin olemme äänittäneet 

kaikki vuosikerrat. Olen kiitollinen niille toistakymmenelle ystävälle, jotka tulevat vuoron perään noihin 

äänityksiin.  



Viime tiistaina kokoonnuimme taas Patmokseen. Äänitimme silloin pitkäperjantain tekstin ristin ryöväristä 

ja pääsiäistekstin Emmauksen tien kulkijoista. Oivalsimme ryövärin elämästä niin liikuttavia juttuja, että 

lopulta istuimme studiossa kyynelet silmissä koko porukka. (Muuten, Radio Patmos alkaa kuulua taas 

pääkaupunkiseudullakin radiosta maaliskuun alusta 105 MHz. Ilosanomapiiri pe klo 19 ja su klo 9.)  

PODCAST-RAAMATTUKOULU 

Uusi päänavaus minulle on podcasteina ilmestyvä ”Mailiksen raamattukoulu”. Siihen on koottu luentojani 

vuosien varrelta. Aloitan Raamatun alusta ja jatkan sitten kronologisessa järjestyksessä Uuteen 

testamenttiin asti. Nyt raamattukoulustani on kuunneltavissa 1. Mooseksen kirja, Jobin kirja ja 2. 

Mooseksen kirjan alku. Säännöllisin väliajoin julkaistaan lisää podcasteja. Meikäläisen luennoissa on 

sellainen erikoisuus, että opetan Raamattua enimmäkseen henkilöhistorioiden kautta.  

Näitä podcasteja voi siis nyt kuunnella tosi helposti kännykällä, kun lataa siihen ilmaisen spotify-ohjelman. 

Kuunteleminen ei maksa mitään, mutta mainokset keskeyttävät luennon aina puolen tunnin välein. 

Katsokaa täältä, kommentoikaa ja levittäkää tietoa:  

https://www.facebook.com/Mailiksen-raamattukoulu-365771147311976/ 

https://open.spotify.com/show/0I2aNsIKszGL36fJub9SJi?si=2V2VJTDwTjyps4cwlW-A5Q  

Luentojani voi kuunnella myös suoraan nettisivuilta os. http://www.lhpk.fi/saarnoja/?preacher=71  

MARIKO-SAN 

Jotkut teistä ovat rukoilleet Mariko-sanin puolesta siitä lähtien, kun hän joutui vankilaan v.2011. Viime 

vuonna hän pääsi sieltä pois istuttuaan kiven sisällä seitsemän pitkää vuotta. Olen kuullut sellaisia 

rohkaisevia viestejä, että Mariko käy säännöllisesti omassa seurakunnassaan ja on löytänyt töitäkin. Ei 

koulutustaan vastaavaa, sitä on turha enää toivoa, mutta jotain palveluammatin tapaista. Hän asuu äitinsä 

luona, mikä ei ehkä ole paras järjestely, mutta pakollinen vielä toistaiseksi. (Japanin laki vaatii, että 

vankilasta vapautettu henkilö joutuu olemaan holhoojan silmälläpidon alaisena jonkin aikaa.)  

Neljäkymmentä tulee Mariko-sanilla piikkiin muutaman vuoden sisällä. En tiedä, onko avioliitto turha haave. 

Rukoilkaa, että seurakunnasta tai kirkkokunnasta löytyisi hänelle tärkeä elämäntehtävä.  

KEVÄÄN OHJELMA 

Viime vuosina olen aina ollut tähän aikaan talvesta ulkomaanmatkalla. Tänä vuonna tuli Inkerin kirkolta 

kutsu Kelttoon pitämään naistenpäivää kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3. ja Pietarin Marian 

seurakunnalta pyyntö pitää pieni ilosanoma-koulutus 10.3. Siis vain parin kolmen päivän reissu. Viisumin 

kanssa on ongelmia, kun Suomen posti on niin hidas. Rukoilkaa että se tulisi ennen lähtöpäivää!!!   

Luentosarja Mooses – elämä ja kirjat jatkuu SLEY:n Luther-kirkossa Fredrikinkatu 32 klo 18 torstai-iltaisin. 

Minun luentojani on jäljellä kaksi: 21.2 ja 21.3. Luentosarjan nettisivu: http://www.lutherkirkko.fi/mooses-

luennot-2019/ ja Facebook-sivu: https://www.facebook.com/events/398170167595993/ 

16.3. naistenpäivä Helsingissä Kalevankatu 53. Aika: klo 13-17. Teema: Käskyt ja aikamme nainen. Ei 

ilmoittautumista. Järjestäjä LHPK. Tervetuloa pääkaupunkiseutulaiset!  

26-28.4. Naistenpäivät Vaasan lähellä Mustasaaressa. Aihe: Kohtaamisia. Järjestää LHPK. Lisää tietoja 

helenassandberg@gmail.com tai 0442388871 
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SYNTYMÄPÄIVÄ  

Täytän tänä keväänä 70 vuotta, mutta en juhli synttäreitäni mitenkään. Lähden ulkomaille suurimmaksi 

osaksi huhtikuuta. En halua lahjoja, ja kukat jäävät roikkumaan ovenripaan, mutta minulle voi kyllä antaa 

synttärilahjan liittymällä Ilosanomapiirin ystävät -yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen tarkoituksena on 

levittää ilosanomapiiriä ympäri maailmaa. Sain tämän idean miettiessäni, mitä Matinkylän asunnolleni 

tapahtuu kuoltuani. Siitä tulee liian ohut siivu lukuisille sukulaisilleni jaettavaksi; enemmän siitä voi olla 

hyötyä, jos se käytetään ilosanomapiirin ja kirjojeni käännöksiin yms.  

Viime vuonna näin, että kuolema voi tulla milloin tahansa. Lankoni (60 v) kuoli ALS:iin huhtikuussa, kälyni 

(59 v.) kuoli mahasyöpään lokakuussa ja äiti (89 v.) kuoli aivoinfarktiin joulukuussa. Kun ihminen täyttää 

seitsemänkymmentä, niin silloin on varminta jo tehdä testamentti.  

Tervetuloa siis Ilosanomapiirin ystävät -yhdistyksen jäseneksi, jos olet ilosanomapiirin ystävä. Ilmoittelen 

myöhemmin, miten se tapahtuu. Tervetuloa myös perustavaan kokoukseen Patmoksen tiloihin 

Pajuniityntie 1 to 28.3 klo 18. Ohjelmassa on mm. diasarja aiheesta Ilosanomapiiri kiertää maailmaa.  

KIRJA-UUTISIA 

Perussanoma on pistänyt alennusmyyntiin hartauskirjani Jää luoksemme vuoden joka päivälle. Se maksaa 

nyt vain 12 euroa. Ostakaa jemmaan; hyviä lahjoja tarvitaan aina. Tilaukset 0404559048. 

Englanninkielisen David-kirjani painamista tässä suunnitellaan kovalla tohinalla. On minulla tarkoitus jatkaa 

myös sarjaa Valtakunta etsii taistelijoita tänä vuonna, mutta siitä tarkemmin myöhemmin.  

 
Äiti menossa isän haudalle viime syyskuussa  ja minä äidin arkun äärellä.  

Terveisin Mailis  mailis.janatuinen(ät)gmail.com  

Mahdollinen tuki ilosanomamatkoja, materiaalin kääntämistä ja kirjojen kustantamista varten 

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