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Kustaa Adolfin kirkon seimi Iisalmessa 

Ystäväkirje 5 / 2019 

Espoossa 10.12.19  

Sinua Jeesus kaipaamme / ja taivaan iha-

nuutta. / Ah, siellä kuivuu kyynele/ veisaam-

me virttä uutta. / Suo kestävyyttä kaikille / ja 

voimaa voitonvirteemme: / Jo joudu, Herra 

Jeesus. (Vk 11:4) 

JOULUKIRJE YSTÄVILLE  

On tullut taas aika kiittää teitä menneen vuoden 

yhteydestä ja yhteistyöstä, siitä että olette luke-

neet näitä kirjeitä ja ehkä rukoilleet puolestani. 

Jotkut ovat ilmeisesti antaneet rahaakin toimin-

tani tukemiseen. En osaa ilmaista kylliksi kiitolli-

suuttani tästä kaikesta. Tunnen miten esirukouk-

set minua kantavat.  

Vuosi on ollut täynnä mielekästä työtä. Lähes joka aamu olen istahtanut kirjoituspöytäni ääreen jotain kir-

joittamaan. On ollut lehtijuttujen tai kirjan kirjoitusta (Salomo-kirja ilmestyi viime viikolla), raamattupiiriky-

symysten väsäämistä, luentojen valmistamista ja power pointien tekemistä niitä varten. Naistenpäiviä ja 

raamattupäiviä on ollut juuri sopivasti, ei nyt ihan viikoittain, mutta pari kertaa kuussa kuitenkin.  

Se mitä en ole tehnyt, vaikka olisi pitänyt, on yhteyden pito teihin, ystäviini. Jospa saisin parannetuksi tätä 

asiantilaa ensi vuoden puolella. Että siis tulisi kutsutuksi ystäviä kylään ja käydyksi kylässä enemmän kuin 

ennen.   

Jollakin lailla vuosi oli hiljaisempi kuin ennen, koska Iisalmessa ei tule käytyä kovin usein. Whatsapp-viestejä 

kirjoitellaan kuitenkin suvun kesken. Jos pieneltä ekaluokkalaiselta tulee tällainen viesti, niin johan siinä 

tädin sydän sulaa: kivakuntuutmeille! Ja toinen: tuletkosinäsiiställäviikolla!! (ja muutama emoji perässä).  

Ulkomaanmatkoja tein neljä, mutta yksi niistä – Israelin matka – oli yksityismatka ja toinenkin – Romanian 

matka – melkein. Inkerin kirkon vieraana kävin kahdesti, ja ne olivat tosi hyviä reissuja.  

BLOGIT. Kirjoitin seurakuntalainen.fi –sivustolle kymmenen blogia menneenä vuonna. Tässä niistä uusin: 

SOTAMUISTOJA 

Minä ja sisarukseni, ehkä serkutkin, olemme kiitollisuuden velassa miehelle, jonka nimi on Sergei Logunov. 

Tosin me emme ole häntä koskaan nähneet, mutta kuulleet olemme hänestä sitäkin enemmän. Viimeksi 

viime viikolla, kun kävin tervehtimässä ainoaa elossa olevaa setääni, isän pikkuveljeä (85 v), tuli Sergei pu-

heeksi. Ja kuinka ollakaan, vanhan setäni silmiin nousivat kyynelet häntä muistellessa.  

Niin, mistä me sodan jälkeen syntyneet Janatuiset siis olemme Sergeille kiitollisuuden velassa? Siitä että hän 

pelasti meidät täydelliseltä ryssävihalta. ”Ryssä” oli vielä 50-luvulla meidän tajunnassamme se vanha vai-

nooja, kavala kauhea. Tiesimme, että ”ryssä” on paitsi vienyt meiltä Karjalan, se myös lähettää jatkuvasti 

Siperiaan viattomia ihmisiä. Kun maailmanpolitiikassa oli jokin kriisitilanne meneillään, huokailivat aikuiset 

aina kuorossa: "Kyllä se ryssä meidät kaikki sinne Siperiaan vielä vie, katsokaa vain!"  
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Niin, ryssistä me tiesimmekin yhtä ja toista. Esimerkiksi sen, että "ryssä on ryssä vaikka voissa paistaisi". Ja 

sen, että jos hevosenkakkaroita heittää viholaissäkissä yöksi lämpimälle uuninpankolle, niin aamulla sieltä 

alkaa hyppiä alas pikkuryssiä. Sillä tavalla ne ryssät syntyvät. Miten muut ihmiset syntyvät, siitä meillä ei 

vielä 50-luvulla ollut aavistustakaan. 

Tiesimme myös, että ryssät osaavat tanssia ripaskaa. Siitä oli runokin olemassa:  

Pikkuryssä tanssi / nahkahame päällä.  

Nahkahame repesi. / Pikkuryssä häpesi.  

Mutta sitten oli se Sergei. Häntä isä ja sedät eivät koskaan nimittäneet ryssäksi, ei, hän oli ”meidän venäläi-

nen sotavankimme”. Sergei oli telakkatyöläinen Leningradista. Hänet oli annettu vankileiriltä auttamaan 

Janatuisia maatilan töissä. Kaksi vanhinta poikaa oli näet rintamalla, nuorin vielä äitinsä helmoissa ja talon 

isäntä (minun ukkini) ikämies, kunnan töissä.  

Jäljelle jäivät puolikasvuiset pojat Kauko ja Esko (minun isäni), jotka joutuivat tekemään kaikki ison talon 

työt kahdestaan. Kunnes paikalle saapui venäläinen sotavanki Sergei Logunov. Myöhemmin hän kertoi pojil-

le katselleensa kaksi viikkoa Janatuisten meininkiä, että voiko täällä olla ja elää vai pitääkö karata. Sitten 

päätti, ettei karkaa, ja lupasi sen talonväellekin. Vähitellen pojat oppivat vähän venäjää ja Sergei oppi vä-

hän suomea. Kauko-setäni kehui leikin varjolla osaavansa kirota venäjäksi paljon mehevämmin kuin suo-

meksi.  

Yhdessä vangin kanssa annettiin maataloihin pyssy. Se piti ottaa aina mukaan, kun vankia vietiin töihin. Ja 

yöksi pyssy piti sulkea visusti lukolliseen kaappiin. Siitä pyssystä riittikin meille jälkipolville vaikka mitä ker-

rottavaa. Janatuisilla se oli roikkumassa tuvan seinällä, kun tarkastajat kerran lähestyivät taloa – ja pojat 

olivat vangin kanssa jossain kauempana peltotöissä. Ukkini ojensi pyssyn nopeasti ikkunasta nuorimmalle 

pojalleen ja käski tämän juoksuttaa se pellolle. Niin selvittiin siitä tarkastuksesta.  

Toisen kerran pyssy oli kyllä mukana, mutta Sergei kantoi sitä, ettei poikien tarvitsisi. Kauko ja Esko kulkivat 

metsätietä edellä, vanki perässä. Yhtäkkiä pamahti laukaus ja pojat heittäytyivät rähmälleen ojaan. Kohta 

pudota mätkähti iso ukkometso kuusen latvasta tielle.  

Sergei osasi tehdä lentokoneen romusta alumiinisormuksia, joihin hän kiinnitti värillisiä lasinpalasia. Myös 

puusta ja tuohesta hän teki taide-esineitä. Niin ja muuten: Sergei teki aina ristinmerkin syömään ruvetes-

saan.  

Sekä isäni että Kauko-setä harmittelivat vähää ennen kuolemaansa, etteivät olleet etsineet Sergeitä käsiin-

sä perestroikan alettua. Ja nyt vielä elossa oleva setänikin muisteli tuota vankia kyynelsilmin. Huhut kerto-

vat, että sotavangit joutuivat Siperiaan Suomesta kotiuduttuaan. Mutta ehkä Sergei selvisi siitä ja palasi 

Leningradiin. Hän ei tietenkään ole enää elossa, mutta olisipa se mukava tavata hänen lapsiaan ja lapsen-

lapsiaan ja kuulla, millaisia juttuja he ovat kuulleet isänsä seikkailuista Janatuisen poikien kanssa.  

TULEVAA OHJELMAA:  

Miten kaikki alkoi –piiri Patmoksessa: Koska kaikkien kolmen vuosikerran evankeliumiteksteistä on jo tehty 

ilosanomapiiri Radio Patmokseen, jatkamme Miten kaikki alkoi –piirillä, jossa käsitellään 1. Mooseksen 

kirjaa. Onhan siinä puuhaa, kun kysymyksiä pitää testata ja piiriläisiä yrittää saada studioon tiettynä päivänä 

tiettyyn aikaan. Mutta motivaatio meillä on korkealla. Toivon näiden ohjelmien vaikuttavan siihen suuntaan, 

että Suomen kristityt etsisivät tai perustaisivat itselleen raamattupiiriin. Piirissä he voivat sekä kohdata Jee-
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suksen, että kokea uskovien yhteyttä. Sitä me tarvitsemme enemmän kuin koskaan ennen, kun kristittyjen 

vaino näyttää olevan ovella täällä Suomessakin.  

Naistenpäiviä on alkutalvesta tiedossa kaksi: ensin Porissa, Vapaakirkon tiloissa 25.1. klo 10 lähtien. Järjes-

täjänä LHPK. Aiheena Salomo. Sitten Kouvolassa 1.2. klo 13:sta lähtien. Paikka: adventtikirkko. Aihe: Mitä 

voimme oppia Jeesuksen äidiltä? Järjestäjä LHPK. Tampereelle käyn puhumassa OPKO:n opiskelijaillassa 

16.1. Kokoonnutaan Yliopiston kappelissa klo 18. Aiheena Job ja kärsimys.  

ILOSANOMAPIIRIN YSTÄVÄT RY perustettiin menneenä vuonna. Sen tarkoituksena on edistää ja levittää 

ilosanomapiirityötä Suomessa ja ulkomailla. Koska olen täyttänyt jo 70 vuotta, työn jatkuvuuden takaami-

seksi tällainen yhdistys on hyvä olla olemassa. Ilosanomapiirin ystävät ry. tarjoaa seuraavanlaisia kursseja:   

1) Miten luen Raamattua? Henkilökohtaisen raamatunluvun avuksi.  

2) Miten vedän ilosanomapiiriä? Vetäjän koulutusta on olemassa pidempää ja lyhempää versiota.  

3) Ilosanomapiirin kouluttajien kouluttamiseksi Mailis pitää yhden kurssin vuodessa. Sinne pääsyn eh-

tona on se, että on itse vetänyt ilosanomapiiriä vähintään 3 kuukautta.  

Ottakaa yhteyttä, mikäli tahdotte 1 tai 2 kurssin omaan järjestöönne tai yhteisöönne tai jos haluatte osallis-

tua kolmoskurssille.  

PODCAST-Mailiksen raamattukoulussa olemme päässeet jo Joonaan asti, ja koko ajan tulee lisää luentoja. 

KIRJOJA: Näitä kirjoja voi tilata Perussanomalta vaikkapa joululahjaksi 0404124198. 

 

Siunattua joulua ja uutta vuotta siis teille, ystä-

väni! Toivottavasti nähdään ensi vuonna.  

Mailis  

mailis.janatuinen(at)gmail.com 

www.ilosanomapiiri.fi  

 

 

Mahdollinen tuki ilosanomamatkoja, materiaalin kääntämistä ja kirjojen kustantamista varten ulko-

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

mailto:mailis.janatuinen@gmail.com
http://www.ilosanomapiiri.fi/

