
 

Ystäväkirje 1/2021. 3.2.2021 

Rakkaat ystävät! 

Eikö olekin ihanaa, kun koko maassa on TALVI – 

jopa täällä Espoossa! Joka päivä minä kiitän siitä 

Jumalaa. Miten paljon se virkistääkään mieltä, 

että puut, maa ja meri ovat pehmeän lumivaipan 

alla. Sielu lepää valkoisessa maisemassa, sekä 

ikkunasta katsellessa että Rantaraittia kiertäessä. 

Hiihtämässäkin olen käynyt.  

Kiitos kaunis joulupostista ja muusta muistami-

sesta! Olin siitä iloinen. Ajatelkaa, yksi kuukausi 

tätä vuotta on jo siirtynyt muistojen joukkoon! 

Aika kuluu yhä nopeampaa vauhtia. Kymmenen 

vuotta oli ennen niin hiiiiirveän pitkä aika, mutta 

nyt se menee ohi yhdessä hujauksessa. 

Olen juuri menossa päiväkirjoissani ajassa kymmenen vuotta taaksepäin, kun olin viimeisellä työkaudellani 

Japanissa ja Fukushimaan iski tsunami. Eihän siitä kauan ole. Yhtä pitkä aika eteenpäin, niin olen toinen 

jalka haudassa, jolleivät jo molemmatkin jalat. Herra, opeta minua laskemaan päiväni oikein, että saisin 

viisaan sydämen, rukoilee psalminkirjoittaja, ja niin rukoilen minäkin.  

Ilosanomamatkan korvike 

Tapasin diakonissa Rosen eteläsudanilaisten pakolaisleirillä Ugandassa vuonna 2018, ja olemme vaihtaneet 

whatsapp-viestejä siitä lähtien. Kuukausi sitten Rose kertoi suunnittelevansa naistenpäiviä 5-6 pakolaisleirin 

luterilaisiin kirkkoihin ja kyseli, onko mitään ilosanomamateriaalia olemassa naistenpiirejä varten. Onneksi 

nettisivuiltamme löytyy opas Glad Tidings for Women. Lähetin sen Roselle ja saman tien hieman 

taloudellista tukea kurssin matkajärjestelyjä ja ruokailuja varten. Matkaan oli lähdössä kymmenkunta naista. 

On todella tärkeää, että pakolaisille saadaan järjestetyksi jotain vaihtelua ja sananselitystä yksitoikkoiseen 

arkeen.   

Alun perin tutustuin tähän topakkaan nuoreen naiseen vuonna 2015 Keniassa, jossa pidin 

diakonissaoppilaille ilosanomapiirin koulutuskurssin.  Rose oli ottanut systeemin heti käyttöön.  Kun hän 

joutui pakenemaan kotoaan Etelä-Sudanista rajan yli Ugandaan, jatkoi hän toimintaansa diakonissana 

pakolaisleirin luterilaisessa seurakunnassa. Siellä siis tapasin hänet pari vuotta sitten.  

Eräänä aamuna viime viikolla ”tunsin kehotusta” kysyä Roselta, miten naistenpäivät eri leireillä olivat 

sujuneet. Hyvin, kiitos kysymästä, tässä valokuvia, vastasi Rose ja jatkoi: ”Mutta meillä ei ole rahaa palata 

kotiin.” Kysyin, paljonko puuttuu, ja Rose mainitsi summan. Eräs ystäväni lupasi maksaa tuon summan siitä 

ilosta, ettei koronajouluna tarvinnut ostaa kenellekään joululahjoja.  

Lähetin rahat puhelinpankin kautta ja parin tunnin päästä Rosella oli ne jo kädessään. Naiset siis pääsivät 

kotiinsa. En tiedä, mitä olisi tapahtunut, jollen olisi kysynyt Roselta mitään. Hän ei nimittäin pyydä koskaan 

rahaa omasta aloitteestaan. Mutta varmaan naiset rukoilivat kiihkeästi puuttuvia matkarahoja, ja näin 

Herra heille vastasi…  



Tässä vielä pari kuvaa noilta naistenpäiviltä. Toivotaan, että pakolaisnaiset saivat kohdata Jeesuksen 

ilosanomapiirin kautta, ja että jokunen jopa oppi käyttämään systeemiä. En ole päässyt ilosanomamatkoille 

puoleentoista vuoteen, mutta koin päässeeni mukaan tälle naistenpäivien kierrokselle Ugandaan 

materiaalini kautta.  

    
1) Koko tiimi. Rose toinen vasemmalta. 2. Naiset kuuntelevat opetusta kirkossa. 3. Yksien naistenpäivien osanottajat. 

Katsokaa nyt, millaisia ovat pakolaisleirien luterilaiset kirkot ja millaista on ympäristö.   

Iloitsen nykyään niistä ovista, jotka Herra availee eteeni sulkeutuneiden sijaan. Kaikki kokoukset ja 

oppitunnit pidetään nyt etänä tai ne on siirretty hamaan tulevaisuuteen. Mutta eihän minun tarvitsekaan 

lähteä kotoani minnekään; voin näet julistaa Jumalan sanaa yhtä hyvin täältä käsin. Äsken juuri pidin 

luennon Raamattuopiston Arkille tietokoneen kautta. Luettelen tässä nyt muutamia eteeni auenneita ovia 

kiitosaiheina.  

Radio Patmos. Kohta tulee viisi vuotta täyteen siitä, kun Radio Patmoksen ovet minulle avautuivat. Helvi 

Jääskeläinen oli löytänyt nettisivuni, tuli kuuntelemaan minua Priscillan luennolle ja ehdotti raamattupiiriä 

radioon. Tähän mennessä olemme äänittäneet kaikki kolme vuosikertaa evankeliumitekstejä. Nuo piirit 

tulevat radiosta kaksi kertaa viikossa Ilosanomapiirin nimellä.  

Viime vuonna äänitimme 1. Mooseksen kirjan raamiksen nimellä Miten kaikki alkoi. Tänä vuonna jatkamme 

Exoduksella (Mooses ja suuri kotiinpaluu.) Miten kauan äänitykset pitää tehdä etänä, sitä emme tiedä, 

mutta onnistuuhan se näinkin. Lisäksi luen Patmoksessa hartauskirjaani Jää luoksemme joka aamu 

kymmenen uutisten jälkeen. (Patmoksen raamikset löytyvät audiona www.ilosanomapiiri.fi sivuilta tai 

ilmaisesta Patmosplus -arkistosta.) 

Podcast nimeltä Mailiksen raamattukoulu. Tällainen podcast löytyy Spotifysta. Opetan siellä Raamattua 

enimmäkseen henkilöhistorioiden kautta. Satakunta vanhaa raamattutuntiani on siis päässyt uusiokäyttöön. 

Juuri nyt podcastina ilmestyy kerran viikossa sarja Raamatun suurista teemoista. (Podcastia voi kuunnella 

puhelimella.) 

Uusinta uutta: youtube-kanava. Avasimme viikko sitten youtube-kanavan meikäläisen nimellä. 

Julkaisemme siinä varttitunnin pituisia raamatunselityksiä, yhden viikossa. (Tosin ensimmäiset kolme 

ohjelmaa ovat haastatteluja, joissa kerron ajatuksistani ja elämästäni.) Kaikki nämä ohjelmat ovat vanhoja 

http://www.ilosanomapiiri.fi/


telkkariohjelmiani TV7:sta. Sieltä antoivat ystävällisesti luvan niiden julkaisemiseen youtubessa. Podcastin 

ja Youtuben teknisen puolen hoitaa Aku L. hyvin kohtuullista tuntitaksaa vastaan.  

Uusin kirjani: Sekalainen seurakunta ilmestyy kuukauden tai parin sisällä. Sen hyväksi en ole kyllä sormeani 

nostanut. Kirja sisältää näet Jukka Norvannon ja allekirjoittaneen kirjoittamia juttuja Raamatun henkilöistä; 

ne ovat ilmestyneet vuosien varrella Elämä-lehdessä. Sopii luettavaksi tai lahjaksi niille, jotka eivät jaksa 

uppoutua mihinkään pitkään opukseen.   

Amazonissa on helppo julkaista e-kirjoja. Viime vuonna siellä julkaistiin Daavid-kirjani sekä suomeksi että 

englanniksi Perussanoman ja Ilosanomapiirin ystävät ry:n yhteisjulkaisuna.  

Ilosanomapiirin ystävät ry. julkaisee yksinkin kirjoja Amazonissa. Tällä viikolla siellä ilmestyy vanhin kirjani 

Koulu ja kirsikankukka e-kirjana, hinta 7 euroa. Kohta julkaistaan Ja Herra otti ruotsiksi, Nainen ja hänen 

miehensä saksaksi ja paljon muuta. Kiitos tämän oven avautumisesta kuuluu Ilosanomapiirin ystävien 

Amazon-yhdyshenkilölle Jorma Tarhiolle.  

Perussanoman alennusmyyntiin ovat tänä vuonna päässeet kirjani Mooses, 10 matkaa Mongoliaan ja Jää 

luoksemme. Nyt niitä saa ostaa kohtuuhintaan.  

TV7. En ole tehnyt uusia tv-ohjelmia pariin vuoteen, mutta vanhat Raamattu rakkaaksi –miniluennot 

pyörivät siellä uusintoina. (Niitä on tehty sata kappaletta vuosien varrella.) Cafe´Raamatussa olen myös 

esiintynyt lukuisia kertoja Raamatun henkilöistä keskustelemassa.  

Luther-säätiössä olen ollut vapaaehtoisena naistyöntekijänä jo kuusi vuotta. On ollut tosi mukava kiertää 

naistenpäiviä pitämässä eri puolilla maata, mutta nyt päivät ovat tauolla.  Sen sijaan olen saanut olla 

tekemässä varhaisnuorten ohjelmia Lähetyshiippakunnan Youtube-kanavaan, Studio Kryptaan. 

Korona-aikaan istun joka päivä tuntikausia kirjoituspöytäni ääressä. Ideoita uusien kirjojen aiheiksi syntyy 

kuin sieniä sateella. Voisin tehdä kirjan vanhemmistani ihan vain suvun iloksi. Voisin kirjoittaa matkakirjoja. 

Voisin muistella 60-lukua. Raamatun henkilöissäkin on vielä monta mielenkiintoista tyyppiä käsittelemättä. 

Minulla on nyt viisi, kuusi tällaista kirjanalkua pyörimässä päässäni ja tietokoneellani. Harmi vain, että 

kirjojen lukijat vähenevät pikkuhiljaa tästä maailmasta. 

 Kotipiha siellä Savossa tänä aamuna, veljeni 

kuvaamana.  

Tässä uutiset tällä kertaa. Siunattua talven jatkoa!  

Toivottaa Mailis  

Mahdollinen tuki ilosanomatyötä, materiaalin 

kääntämistä, kirjojen kustantamista yms. varten: 

Suomen Luther-säätiö, tili: FI19 1012 3000 2092 

60. Viite: 3311. Tai: Ilosanomapiirin ystävät ry. 

FI18 1544 3000 1713 76    

 

 


