
         
Japanilainen joulunäytelmä 10 vuoden takaa. Kuva: Jorma Pihkala. Oikealla: Hernejärven mökkimme viime jouluna.  

HYVÄÄ JOULUA 2022, HYVÄT YSTÄVÄKIRJEENI LUKIJAT! 

Aloitan joulusaarnalla, jonka pidin Iisalmen seurakunnan kauneimmissa joululauluissa toistakymmentä 

vuotta sitten:    

”Niin hyvä, lämmin, hellä on mieli jokaisen…” Voisin seisoa tässä teidän edessänne ja väittää 

asian olevan juuri näin, mutta sehän ei olisi totta. Jos joulu olisi meille vain hellää mieltä ja 

ihanaa tunnelmaa, niin sille kävisi ennen pitkää niin, kuin toisessa joululaulussa 

lauletaan: ”Kerran loppuun satu joulun saa, suru säveliä sumentaapi…”  

Tässä kirkossa istuu tänä iltana monta ihmistä, jolla ei ole joulun alla hyvä mieli, vaan paha. 

On liian kiire, on liian monta huolen aihetta sydämen päällä. Joulupukillakin on tapana kysyä 

vain sitä, onko talossa kilttejä lapsia. Mutta onko joulun lapsella annettavanaan jokin lahja 

myös tuhmille lapsille ja niille aikuisille, joiden silmiä tänä vuonna sumentaa suru? 

Kyllä on. Jouluna Jeesus koputtaa kotimme ovelle ja kysyy: ”Asuuko tässä talossa ehkä 

syntisiä, sairaita ja surullisia ihmisiä? Jos asuu, niin sitten olen tullut ihan oikeaan paikkaan. 

Minä en nimittäin ole syntynyt vanhurskaiden vaan syntisten tähden. Minua eivät tarvitse 

jouluvieraakseen hyvät, terveet ja onnistuneet ihmiset, vaan syntiset, sairaat ja 

epäonnistuneet...”  

Joulu siis lähestyy huimaa vauhtia. On ihanaa, kun täällä pääkaupunkiseudulla on kerrankin lunta enemmän 

kuin muualla Suomessa. Olen nauttinut talvisista näkymistä sydämeni pohjasta viimeisen viikon ajan. 

Jouluksi menen Iisalmeen vanhaan synnyinkotiini, jonne tulee pari sukulaista minun lisäkseni. Lisäksi kylällä 

asuu sisareni miehineen, vanha kummitätini (joka täyttää sata ensi vuonna), isäni nuorin veli (90 vuotta), ja 

serkkujeni perheitä. Ja Iisalmen keskustassa asuu vielä muitakin sukulaisia.  

Niin vetelee siis nyt siis viimeisiään tämäkin vuosi, joka alkoi vasta ihan äsken. Alkuvuosi oli vielä hiljaiseloa, 

jokunen luento silloin tällöin Teamissä tai Zoomissa. Kesä kului kirjoja kirjoittaessa ja äänittäessä. Mutta 

sittenpä alkoikin kiire. Olen juossut ajan kanssa kilpaa viimeiset kaksi kuukautta. Monesti on tuntunut, 



etten kerta kaikkiaan jaksa enää. On ollut oppitunteja Raamattuopistolla ja Ryttylässä, naistenpäiviä, kirjan 

deadline, monenlaisten radio-ohjelmien valmistamista ja äänitystä, lehtijuttujen väsäämistä ynnä muuta.    

    
Fuengirolassa ja Malagassa 

Ja syksyn kohokohta oli tietysti yhdeksän päivän visiitti Espanjan aurinkorannikolle Fuengirolaan, jonne 

suomalainen seurakunta oli kutsunut minut ilosanomakursseja pitämään. En ole harrastanut tuollaisia 

turistipaikkoja koskaan elämässäni – ja yllätys olikin positiivinen. Kukat kukkivat, lämmintä oli 25 astetta, 

Välimeri läikkyi sinisenä, kun kävelin sikäläistä rantaraittia aamuin illoin. Auringon noustessa ja laskiessa 

taivas muuttui persikanpunaiseksi. Matkani viimeisenä iltana mereen kuvastui kultainen täysikuu.  

Hyvin ilosanomapiiri otettiin vastaan Fuengirolassakin. Töitä minulla oli vain kolmena päivänä; loput viisi 

sain harrastaa turismia. Gibraltarillakin kävin ystäväpariskunnan kanssa. En ole tehnyt yhtään 

ulkomaanmatkaa koronan alettua, joten tuntuihan se aivan ihmeelliseltä pitkästä aikaa.  

Syksyn ohjelmaa sekoittivat hautajaiset; sisareni mies kuoli näet yllättäen ihan seisovilta jaloiltaan. Olimme 

saman ikäisiä lankoni kanssa. Kävi ilmi, että miehen sydän petti, vaikka kukaan ei ollut aavistanut hänen 

sairastavan niin vakavaa sydänsairautta. Hautajaiset olivat todella koskettavat. Siskontyttöni on ortodoksi; 

hän oli tehnyt isälleen itkuvirren, jonka lauloi arkun äärellä kotipihallaan. Sisareni asuu nyt yksin isossa 

talossa maaseudulla ja koettaa selvitä arjesta pyörätuolista käsin. Odottaa näet selkäleikkausta. 

   
Lankomiehen haudalla.    Näkymä kotipihaltamme Iisalmesta 



Milloin tulee minun vuoroni täältä lähteä?  

Kuinka moni teistä huomasi, että olen päässyt kansikuvatytöksi vanhoilla päivilläni? Petri Vähäsarja teki 

minusta pitkän haastattelun Uuteen Tiehen, ja siinä yhteydessä kuvani päätyi lehden etusivulle. Lainaan 

teille pätkän tuosta haastattelusta:  

Mailis kokee tehneensä mielekkään uran teologina. - Tärkeintä on se, että olen saanut 

julistaa Jeesusta. Voi mikä mielekäs elämä, en vaihtaisi mihinkään! On todella ihanaa, kun 

saan ajatella kuoleman edessä näin. 

- Anteeksi mitä?  

- Nämä koronavuodet olen tehnyt kuolinsiivousta melkein päätöikseni. 

Vaikea sanoa, onko Mailis tosissaan, eikä se kysymälläkään oikein selviä. - Sinähän vaikutat 

terveeltä, tokaisen hänelle.  

- Olen nähnyt perheessäni, miten ihminen voi halvaantua tai jopa kuolla yhtäkkiä, seisovilta 

jaloiltaan. Kuolemaan on valmistauduttava, kun on vielä terve. Raamatussa sanotaan, että 

ihmisen elinpäivät ovat 70 tai enintään 80 vuotta. Minulla on parhaassa tapauksessa 6,5 

vuotta työaikaa jäljellä. Haluaisin vielä kirjoittaa pari kirjaa ja käydä läpi paperini ja 

valokuvani…   

Sellaisia tulevaisuudensuunnitelmia siis meikäläisellä. Toivotan nyt sinulle, uskollinen ystäväkirjeeni lukija, 

Vapahtajan siunaamaa joulua ja uutta vuotta 2023!  

Mailis  

Mahdollinen tuki ilosanomatyötä, podcasteja, materiaalin kääntämistä, kirjojen kustantamista yms. varten: 

Suomen Luther-säätiö, tili: FI19 1012 3000 2092 60. Viite: 3311. TAI: Ilosanomapiirin ystävät ry. 

(rahankeräyslupa 2022/989. Tätä rahaa ei voi käyttää myytävien kirjojen kustantamiseen.) Tili: 

Ilosanomapiirin ystävät ry FI18 1544 3000 1713 76. Viite 1012.  

           
Ilmestyy ensi vuonna.  3. painos menossa.  Ilmainen äänikirja Spotifyssa 

 

 


