
     

Viereinen kuva: Kustaa Aadolfin kirkon seimiasetelma 

Iisalmessa 

SIUNATTUA JOULUA 2021, RAKKAAT YSTÄVÄNI!  

On taas tullut aika kirjoittaa teille joulukirje ja 

kiittää menneen vuoden yhteistyöstä. Kiitos sinul-

le, joka luet näitä kirjeitä, kiitos jokaisesta ruko-

uksesta, jonka olet puolestani ja työni puolesta 

rukoillut. Lämmin kiitos myös rahallisesta kanna-

tuksesta niille, jotka ovat sellaista harrastaneet.  

Syksy on mennyt melko hiljaisesti, tosin kokouk-

sia on ollut enemmän kuin vuosi sitten. Kävin 

pitämässä Porissa naistenillan ja ilosanomakoulu-

tuksen (LHPK) ja Jyväskylässä raamattupäivän 

(SLEY). Viime pyhänä kävin adventtiseuroissa 

Kankaanpäässä asti (LHPK). Kaikki matkat ovat 

olleet täynnä hyviä kohtaamisia ja mielekästä 

evankeliumin julistusta.  

Mutta etupäässä minä olen vain kirjoittanut kaikenlaisia tekstejä. Ihmisen käyttöohjeista (eli kymmenestä 

käskystä) ilmestyy 3. painos kevättalvella. Siinä oli iso työ, sillä kirjoitin kirjan kokonaan uusiksi.  

Radio Patmoksen ohjelmat ovat pyörineet entiseen malliin. On ollut ihanaa saada äänittää raamattupiirejä 

studiossa eikä etänä. Saamme paljon hyvää palautetta piireistämme. Vuoden 2021 loppuun Patmoksessa 

pyörii torstaisin klo 20 Ruutin piiri ja vuonna 2022 keskustelemme Samuelin kirjoista. Olen sydämestäni 

kiitollinen Jeesukselle näistä tehtävistä, koska ne ovat niin täsmälleen minun armolahjojeni mukaisia.  

Ajattelin lähettää teille joulutervehdykseksi jutun, joka julkaistiin tänä vuonna Raamattuopiston joululeh-

dessä. Alla oleva kuva Kaija-ruustinnasta ja minusta oli jutun rekvisiittana.  

JOULUMUISTOJA 50-LUVULTA  

Varhaisin joulumuistoni  

Olin kovin pieni, kun nuori äitini tuli iloisine kasvoineen navetalta ja sanoi: "Minä näin tontun. Se hyppäsi 

alas navetanvintin portailta ja sanoi, että Mailiksen pitää nukkua päiväunet." Uskoin tonttua; äitiä en olisi 

uskonutkaan niin jännittävänä päivänä. Vuosi oli silloin mahdollisesti 1953, ja minä olin neljävuotias. 

Aattoillaksi mentiin usein mummolaan. Voi, miten siellä olikaan juhlallista! Tuvan pitkälle pöydälle oli levi-

tetty valkoinen liina ja sen päälle vielä värikäs joululiina. Nurkassa loisti joulukuusi. Tupa oli täynnä väkeä, 

sillä myös serkkujen perheitä oli yleensä paikalla.  

Veljeni oli ensimmäisenä muistamanani jouluna niin pieni, että hän sai lahjaksi vain keltaisen muovilautasen. 

Muovi oli silloin vielä verraten uusi keksintö, joten emme olleet nähneet koskaan ennen värillistä astiaa.   

Minä sain sinä jouluna lahjaksi värikynälaatikon. Se oli paras ja ihanin lahjani, johon olin täysin tyytyväinen. 

Ehkä kyseessä oli se samainen vuosi, kun isä ja äiti koettivat päästä joulukirkkoon. Se olikin helpommin sa-



nottu kuin tehty, sillä ainoa linjakas (= bussi savon kielellä) kulki järven takaista maantietä jo kuuden maissa 

aamulla. Se merkitsi aikaista ylösnousua "kello löi jo viisi, lapset herätkää" -tyyliin.  

Minut otettiin mukaan; äiti kun halusi aina viedä lapsensa ja myöhemmin lapsenlapsensakin Jumalan sanan 

kuuloon. Muistan, miten isä kantoi minua selässään, kun uppuroimme tietöntä taivalta pimeässä jouluaa-

mussa toiselle puolen järveä. Niinhän siinä kuitenkin kävi, että näimme linjakkaan valojen huristavan ohi, 

kun rantaan oli vielä hyvän matkaa. Äitiä harmitti hirmuisesti, mutta minä olin ihan tyytyväinen päästessäni 

takaisin uusien värikynieni pariin.  

 
Kaija oikealla, minä vasemmalla.  

Lahjahankkeita   

Mummolan pottupenkin kitkemisestä maksettiin 

lapsenlapsille kolme markkaa (rahanuudistuksen 

jälkeen penniä) riviltä. Se oli Kaija-sisareni ja mi-

nun ensimmäinen hanke. Perunapenkki tuntui 

kauhean pitkältä, joten ei tuo raha meille ilmai-

seksi tullut. Mutta mummolan pottupenkit olivat 

lastenleikkiä oman kotimme penkkien rinnalla; ne 

olivat näet ainakin 150 metriä pitkiä. Mutta niin-

pä niiden kitkemisestä sitten saatiinkin ruhtinaal-

liset 30 markkaa (penniä) riviltä.  

Kun omaisuutemme alkoi tällä tavalla karttua, rupesimme Kaijan kanssa miettimään, mitä voisimme sillä 

tehdä. Keksimme, että jospa ostaisimmekin isälle ja äidille kunnollisen joululahjan. Sinä syksynä teimme 

monta muutakin urakkatyötä, ja joulun alla meillä oli rahaa koossa melkein tuhat markkaa. Se teki 10 mk 

rahanuudistuksen jälkeen, nykyrahassa ehkä pari- kolmekymmentä euroa.  

Kummitätini otti meidät mukaansa kaupunkiin jouluostoksille. Hän ehdotti, että ostaisimme astioita, koska 

niistä meillä oli krooninen pula. (Menivät näet helposti rikki viiden lapsen käsissä.) Me Kaijan kanssa olimme 

ehkä ajatelleet jotain vähän korkealentoisempaa, mutta pidimme pulinat mahassamme ja tyydyimme 

kummitädin ehdotukseen.  

Kummitäti se sitten puhuikin kauppiaan ympäri kuvaamalla meidän kahden pienen tytön ahkeruutta ja 

hienvuodatusta. Kauppias heltyi ja myi meille tuhatlappusella suuren laatikollisen astioita. Ja kylläpä isän ja 

äidin ilme olikin katsomisen arvoinen, kun lahjat sinä jouluna avattiin! 

Joulukuusi 

Kuusi haettiin omasta metsästä jouluaattona, ei päivääkään sitä ennen. Minä halusin lähteä joka vuosi isän 

mukaan kuusenhakumatkalle. Ei ollut kysymys mistään huviretkestä, sillä lunta oli useimmiten pienen tytön 

vyötäröä myöten, eivätkä senaikaiset vaatteet pystyneet pitämään kylmää loitolla. Mutta minä tahdoin 

kuusta hakemaan, vaikka henki menisi.  

Uppuroin isän askelissa, miten parhaiten taisin, kengät ja hameenalus lunta täynnä. Isä löysi joka vuosi met-

sästä täydellisen kauniin kuusen. Ehkä hän oli katsonut sen valmiiksi jo aikaisemmin syksyllä, lumettomana 



aikana. Pikku Mailis ehti paleltua perusteellisesti, ennen kuin kotiin taas selvittiin. Mutta aina hän oli tyyty-

väinen kuusenhakumatkaan ja sen tulokseen.  

Aattona me lapset koetimme olla riitelemättä, ja useimmiten onnistuimmekin rimaa hipoen. Aaton suuri 

hetki oli päiväkahvi. Silloin sytytimme kynttilät juuri koristeltuun kuuseen ja lauloimme äänissä kaikki joulu-

laulut, jotka osasimme. Äiti ja minä lauloimme alttoa, muut sopraanoa. Oikeastaan joulun sanoma välittyi 

meille lapsille parhaiten juuri joululaulujen kautta. 

Ristillä rinnalla ryövärin 

nukkuu uhri puhtahin.  

Enkelparven tie  

kohta luokse vie 

rakkautta suurinta katsomaan. 

(Lisää tällaisia lapsuusmuistoja kirjassani Katso minuun pienehen. Perussanoma 2020.)  

 

ENSI TALVEN JA KEVÄÄN OHJELMAA 

Opetan Syvälle Sanaan kurssilla parina lauantaina, 

Raamattuopistolla.  

Ensimmäinen varsinainen kokous on vasta maa-

liskuun 12. päivä Porissa, jossa puhun naistenpäi-

villä kahdesta Johanneksesta. (LHPK) 

Raamattutunti Petrus församlingissa Maunulan 

kirkossa 26.3. 

Raamattuopiston naistenpäivät 1-3.4. Suokoon 

Herra, että todella saisimme kokoontua hänen 

sanansa ääreen tulevana talvena!  

 

Jeesuksen siunaamaa joulujuhlaa si-

nulle, ystäväni!  

Tv. Mailis  

Mahdollinen tuki ilosanomatyötä, materiaalin 

kääntämistä, kirjojen kustantamista sekä Mailik-

sen raamattukoulu -podcastin ja facebook-

hartauksien toimittamista varten: Suomen Lut-

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

3311.  

Podcast Spotifyssa: Mailiksen raamattukoulu 

Facebook: hartaus viikossa 

Luentoja ilosanomasivuilla, Patmoksen arkistossa 

ja LHPK:n naistyön sivuilla.  

 

             


