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Rakkaat ystävät     残暑の候 

Niin se taas tuo kesä mennä hurahti, että ollaan jo elokuun puolivälissä. Missä merkeissä sinun kesäsi sujui, 

ystäväni? Minä vietin enemmän aikaa Espoossa kuin muina kesinä tähän asti. Muutama ystävä kutsui mökil-

leen, ja Iisalmessa lomailin joitakin päiviä. Kesän kohokohta oli varmaan viikon matka Skotlantiin siskonty-

tön kanssa. Saimme katsella nähtävyyksiä ja vaeltaa Loch Lomondin rannalla & ylämaan nummilla – voi kun 

siellä oli kaunista!  

LAISKA TÖITÄÄN LATELEE … ensin kirjauutisia 
Tiedän, että laiska töitään latelee, mutta en oikein keksi, mitä muutakaan teille nyt kertoisin. Joten sen ver-

ran mainitsen, että korjasin kesällä vielä kertaalleen uusimman kirjani 10 matkaa Mongoliaan. Se il-

mestyy syksyn aikana. Takakannessa sanotaan näin: (Kannen on muuten suunnitellut sisareni Seija, jolla on 

oma mainostoimisto.)   

10 MATKAA MONGOLIAAN kertoo päiväkirjan muodossa Mailis Janatuisen vaiherikkaista reissuista Tsingis 

Kaanin maahan vuosina 1990-2013. Savolaistytölle sattuu ja tapahtuu. Sydämen yhteys syntyy yhtä hyvin 

naisvankien kuin kadulta pelastetun kummipojankin kanssa. Matkanteko on usein vaivalloista töyssyisillä 

teillä, mutta mitä siitä, kun ympärillä leviää aron henkeäsalpaava kauneus.  

Maa, jossa ei vuonna 1990 ollut yhtään kirkkoa, avautuu vähitellen kristinuskolle. Avustusjärjestöt pääsevät 

maahan, myös norjalaiset ja suomalaiset. Ihmeitä tapahtuu. Luterilaisen kirkon syntyä Janatuinen seuraa 

alusta asti. Eikä kirjan vähäisin anti suinkaan ole se raikas kristillinen opetus, joka pilkahtelee kirjan sivuilla 

Janatuisen kertoessa ilosanomakursseistaan.  

         
En voi olla lähettämättä teille keskellä olevaa valokuvaa, jonka sain ystävättäreltäni. Hänen kymmenvuotias 

poikansa oli ruvennut lukemaan jo kauan sitten ilmestynyttä kirjaani Sankareita ja pelkureita. Poika oli kes-

keyttänyt lukemisensa vähän väliä huudahdukseen: ”Tää on siis niin hyvä tää kirja!”  

Toivon mukaan tänä syksynä ilmestyy lopulta toinen painos myös Jeremian elämänkerrasta nimeltä Itkevä 
pronssimuuri, Uuden Tien kustantamana. Tämän kirjan kanssa on sählätty vuosikaudet. Sen taitettu versio 

oli kateissakin pari vuotta, ennen kuin nyt on kuulemma löytynyt. Elän siis toivossa, että Jeremia saadaan 



tänä syksynä lukijoiden käsiin. Itkevää pronssimuuria kyseltiin kovasti sen jälkeen, kun olimme vuosi sitten 

keskustelleet Leif Nummelan kanssa Jeremian elämästä TV7:n Café Raamatussa. Uusissa jaksoissa keskuste-

lemme Hoosean kirjasta.  

On minulla taas ihan uusi kirjakin muhimassa päässäni, jatkoa sarjaan Valtakunta etsii taistelijoita. Kirjoitan 

talvella, kun ei ole paljon muita töitä. Pyydän esirukousta tätä projektia varten. Mitä vanhemmaksi tulen, 

sitä enemmän langat karkaavat päästäni, ja minun on tarkistettava joka asia sataan kertaan. Ja ovathan ne 

hartiatkin tiukilla tässä näyttöpäätteen edessä istuessa.  

UUTISIA RAAMISRINTAMALTA 
Raamattupiirikysymyksiä olen väsännyt kesälläkin. Kokeilen aina raamiksessani uusia kysymyksiä, mutta 

niiden valmiiksi saattamisessa on vielä oma hommansa. Näinä päivinä netissä on ilmestynyt tai ilmestyy 

kokonaista kolme opastani. 1) Ilosanomakysymykset syksyn sunnuntaiden evankeliumiteksteihin aina 

tuomiosunnuntaihin saakka. Nyt sain siis valmiiksi kysymykset 1. vuosikerran teksteihin. Kolmas vuosikerta 

on jo tehty, vielä puuttuu toinen. 2) Exodus. Raamattupiirikysymykset 2. Mooseksen kirjan lukuihin 1-20. 

Joku ystävä kirjoitti minulle keväällä, että 1. Mooseksen kirja on hänen piirissään juuri käyty läpi meikäläi-

sen kysymysten kanssa, missä on jatko. Olemme onneksi juuri käsittelemässä exodusta piirissämme, joten 

sain oppaan eka osan nopeasti valmiiksi.  

3) Ja sitten nettisivuillemme ilmestyy opas nimeltä RAAMATUN PARISUHDELAKI. Perussanoma aikoi 

ensin julkaista sen kirjasena, mutta perui sitten päätöksen. Nyt opas siis ilmestyy vain netissä. Tässä op-

paassa käydään läpi 20 Raamatun parisuhde- ja seksitekstiä ihmisen luomisesta aina Pietarin kirjeisiin asti. 

Kysymysten avulla käsitellään Mooseksen, Jeesuksen, Paavalin ja Pietarin opetuksia sekä otetaan muutama 

elävä esimerkki Raamatun henkilögalleriasta. (Esim. miksi Jaakob sai pitää neljää vaimoa???).  Jos siis sinä ja 

piiriläisesi haluatte tietää, mitä RAAMATTU sanoo kihlauksesta, avioliitosta, avoliitosta, homosuhteista, 

lesken osasta ja sinkkuelämästä, niin ottakaapa ensi talvikautena tämä opas ohjelmaanne.   

Raamisrintamalle kuuluu muutakin uutta. Radio Patmos on päättänyt ottaa ilosanomapiirin jokaviikkoi-

seen ohjelmaansa. Kävin jo äänittämässä muutaman ystävän kanssa kaksi ensimmäistä raamista. Käsitte-

lemme niissä aina seuraavan sunnuntain evankeliumitekstin. Radio Patmos kuuluu joillakin paikkakunnilla 

ympäri vuoden, mutta pääkaupunkiseudulla toistaiseksi vain loka-, marras- ja joulukuussa. Netistä sitä voi 

kuunnella milloin vain. Ensimmäisen kerran ilosanomapiiri lähetetään eetteriin 6.10 klo 19; silloin käsitte-

lemme 21. helluntain jälkeisen sunnuntain tekstin eli kuninkaan pojan häät. Sama piiri tulee uusintana sun-

nuntaiaamuna klo 8 ja sunnuntai-iltana klo 19. Radio Patmos ottaa ohjelmaansa myös joitakin meikäläisen 

raamattutunteja, mutta en tiedä, milloin ne tulevat ulos.  

Olen tosi iloinen tämän uuden oven avautumisesta. Uskon, että ilosanomapiirin idea voi levitä Radio Pat-

moksen kautta laajempiin piireihin. Ja tiedä häntä, vaikka joku saarnanvalmistajakin saisi piiristämme eläviä 

oivalluksia saarnaansa.  

SUVUN UUTISIA 
Veljeni tytär läksi innoissaan esikouluun, siihen samaan Hernejärven kansakouluun, jonne minä menin yhtä 

innoissani vuonna 1956 – kuusi vuosikymmentä sitten.  

Ja sitten meidän sukuun syntyi kaksi ja puolikiloinen vauva toisen veljeni pojalle. Lapsi on suloinen kuin 

ruusunnuppu; näin hänet kun hän oli kolme ja puolikiloinen. Pojasta kuulemma tehdään isäni, veljeni ja 

veljenpoikani kaima; heillä on kaikilla sama etunimi. Tämä vauva on viides lapsi, jolle minä olen isotäti. 



Vanhin heistä menee jo rippikouluun ensi kesänä. Täditettäviä minulla on jo 19 henkeä, 43-vuotiaasta neli-

vuotiaaseen. Suuri rikkaus nuo lapset ja nuoret aikuiset minun elämässäni ovat!  

Olen pitänyt serkkuleirejä mummolassa vuodesta 1986, siis 30 vuotta. Leireillä olen opettanut suvun lapsille 

Raamattua. Tänä kesänä sain koolle enää vain kaksi tyttöä, joten tämä traditio ehkä vetelee viimeisiä hen-

käyksiään. Mutta paljon on minulle ja toivottavasti serkuksillekin jäänyt mukavia muistoja noista leireistä.  

       
Kuusivuotias veljentyttö läksi juuri esikouluun.  Toisen veljeni lapsenlapsi, 1 kk., 3½ kiloa.  

TULEVIA TILAISUUKSIA 
19.8. klo 17 Kuopion Pietari-yhteisön piknikki Maaningalla Viannankosken myllyllä osoitteessa Tomperintie 

21. Allekirjoittanut pitää teltassa raamattutunnin Laulujen laulusta.  Tervetuloa! Ei tarvitse kuulua Pietari-

yhteisöön voidakseen tulla tälle piknikille mukaan.  

2-4.9. Kvinnoweekend på Klippan i Munsala. Arrangörer är SLEF och Evangeliska folkhögskolan i Svenskfin-

land (Efo). Bibeltimmar: 1) Saras resa mot det stora okända. 2) Löftesbarnet.  

15.9. Avoimien ovien luento Raamattuopistolla Kauniaisissa 10.45-12.00 Aihe: Jobin katkerat rukoukset.  

17.9. Naistenpäivä Taivalkoskella Jalavan kaupassa. Aiheena Job eli siis kärsimyksestä puhutaan. Lähemmät 

tiedustelut Anja Hiltuselta 0405349237 

24.9. Pieni suuri raamattukurssi SLEY:n uudistetulla Luther-kirkolla Fredrikinkatu 42. Aiheena Jeremia. Tie-

dustelut Soili Haverinen 0505496116 tai www.facebook.com/lutherkirkko. (Sivu näkyy kaikille.) 

2.10 Naistenpäivä  Tampereella. Ks. lähetyshiippakunnan sivut  www.lhpk.fi  

3-7.10 opetan Raamattuopiston Arkilla 2. Mooseksen kirjaa. Sinne voi tulla viikoksi opiskelemaan kuka vain.  

29.10. klo 12-18. Naistenpäivä Kokkolassa, Asentajantie 13. Aihe Patriarkkojen perhe-elämä 

Marraskuussa käyn ULKOMAILLA ILOSANOMAMATKALLA, jos Herra avaa oven. Suunnitelmia on ole-

massa, mutta ei vielä mitään varmaa. (Bangladesh?) Voisitteko rukoilla näiden suunnitelmien puolesta. 

Lähetän teille matkakirjeen ennen lähtöäni, jos matka toteutuu.  

3.12. Naistenpäivä Hämeenlinnassa. Ks. www.lhpk.fi  4.12. Lähetysluento Tykistöntie 13:ssa messun jälkeen. 

 

Olisi kiva tavata sinuakin jossain näistä tilaisuuksista!   Mailis  

Yhteystiedot: Sepetlahdentie 2-4 D 33, 02230 Espoo. 050 500 1320. mailis@ilosanomapiiri.fi  

050 500 1320. Mahdollinen tuki ilosanomamatkoja, materiaalin kääntämistä ja kirjojen kustantamista var-

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

Seuraavalla sivulla vielä pari valokuvaa: 

http://www.facebook.com/lutherkirkko
http://www.lhpk.fi/
http://www.lhpk.fi/


   
Serkkuleirillä oli vain kaksi tyttöä  Äiti, 87 v, toimii aktiivisesti kahdessakin seurakunnassa. Esim. säestää.  

 

 

 

 

  


