
 

Seimiasetelma Iisalmen Pyhän Ristin kirkossa 

Ystäväkirje 6/17 26.11.17 

Hyvää adventtia ja joulua, ystävät!  
Niin ovat adventtiaika ja joulu ovella jälleen kerran. Tahdon kiittää teitä, kirjeeni lukijoita, siitä että seurasit-

te taas menneen vuoden ajan työni kuulumisia. Kiitos esirukouksistanne ja lahjoituksistanne ilosanomapiiri-

työlle! Herra kaiken tämän teille runsaasti palkitkoon!  

Menneen vuoden suurimmat tehtävät olivat a) Mooses-kirjan kirjoittaminen ja b) ilosanomapiirin pyörittä-

minen joka viikko Radio Patmoksessa. Siis 52 kertaa, satoi tai paistoi. Molemmat työt olivat todella mielek-

käitä. Huom. ilosanomapiiri kuuluu pääkaupunkiseudun radiosta pe klo 19 ja su klo 9 (107).  

Mooses-kirja ilmestyi viime viikolla. Hinta on kova: 27 euroa, mutta ystäväkirjeen lukijat saavat sen kuu-

lemma 15% alennuksella. Tilaukset voi tehdä os. tilauspalvelu (at) perussanoma.fi  

 

 

Islannin ilosanomamatka lokakuussa 
Minut oli kutsunut Islantiin lähetysjärjestö SIK, joka toimii myös Japanissa. Siellä olin viimeisellä työkaudel-

lani tutustunut ihanaan islantilaiseen pariskuntaan, joka auttoi ja tuki minua mm. Suomeen paluuseeni 

liittyvissä vaikeissa vaiheissa.  

Pariskunta oli vihjaissut järjestön johtajalle, että minut kannattaisi kutsua Islantiin. Niin sitten sain sinne 

kutsun kahden viikon matkalle.  
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Reykjavik vaikutti paljon suuremmalta kuin 42 vuotta sitten, jolloin kävin siellä opiskelijakokouksessa. Se 

sijaitsee 900 m korkeiden tuntureiden ja meren välissä. Pääkaupungissa asuu noin 100000 henkeä eli kol-

masosa koko maan väestöstä. Viimeksi Islannissa käydessäni siellä ei kasvanut puita, mutta nyt kasvaa, 

etenkin poppeleita.  

Muutaman vuoden takaisessa pankkikriisissä islantilaiset sijoittajat menettivät rahansa. Jotkut pankkiirikei-

nottelijat joutuivat linnaan. Mutta autoista päätellen islantilaiset ovat yhä ökyrikkaita. Samaa voi päätellä 

taloista.  

SIK ei ole tehnyt Japanissa montaakaan vuotta työtä, joten lähetysystävät eivät tiedä kovin paljon uudesta 

lähetyskentästään. Siksi minua pyydettiin pitämään muutamia lähetystilaisuuksia.  

Pääsin puhumaan Japanista jopa kristilliselle radioasemalle, jossa tehtiin puolen tunnin haastattelu. Sain 

kertoa Japanin työstä ja kehottaa kristittyjä rukoilemaan islantilaislähettien puolesta. Sain myös mahdolli-

suuden kertoa ilosanomapiiristä. Lopuksi ohjelmassa vielä mainostettiin Islannissa pitämiäni kokouksia.   

Reykjavikissa minulla oli pieni raamattuseminaari: kaksi luentoa Jobin kirjasta. Yleisö näytti kuuntelevan 

niitä suuren mielenkiinnon vallassa. Kaksi afrikkalaista nuorta miestäkin oli tullut mukaan radio-ohjelman 

perusteella, toinen heistä oli etiopialainen, toinen madagaskarilainen. Jälkeenpäin vetäjä sanoi moneen 

kertaan, että tällainen opetus kärsimyksestä oli heille uutta, mutta tärkeää. Että näet se on Jumala, joka 

antaa – ei vain salli – kärsimystä lastensa elämään.  

Egilstadir 
Sunnuntaina lensin Egilstadir-nimiseen pikkukaupunkiin Islannin itärannikolle. Asukkaita siellä on vain run-

sas tuhat. Lentokoneesta näkyi Vatnajökull-jäätikön reunaa ja korkeita, lumihuippuisia vuoria. Jäätikön alla 

sijaitsee myös Islannin suurin tulivuori, joka osoittaa nyt heräämisen merkkejä uinuttuaan melkein 300 

vuotta. Odotettavissa on siis vedenpaisumus ja tuhkapilvi taivaalla.   

Illalla pidin ilosanomakoulutuksen Egilstadirin seurakuntatalolla. Meitä oli paikalla 7 henkeä: kaksi pariskun-

taa, muuan ensikertalainen nainen, nuori pappi ja minä. Kuulin, että Egistadirin lähetyspiiri on pienentynyt 

kuin pyy maailmanlopun edellä. Väki muuttaa pois kaupungista. Koulutukseni toivottiin antavan uutta pot-

kua kokoontumisille.  

Vedin raamiksen Sakkeuksesta. Vaikeus oli siinä, miten saataisiin kysymykset käydyksi läpi kohtuuajassa 

kahdella kielellä. Ensin kaikki olettivat, että Sakkeus oli päättänyt tehdä parannuksen ja antaa pois puolet 

omaisuudestaan jo ennen kuin oli Jeesusta tavannutkaan. Hän oli muka koko ajan varma siitä, että Jeesus 

kyllä ottaa vastaan syntisiä. Mutta vähitellen teksti alkoi puhua osanottajille ihan muuta. Oivalluksia tehtiin 

ja armosta iloittiin.  

Kun piiri oli lopussa, totesi yksi miehistä riemuissaan, että tämä nyt oli juuri sellainen raamattupiiri, jota hän 

on kaivannut vuosikymmeniä. Viimeksi hän on osallistunut tällaiseen keskusteluun opiskellessaan Kaliforni-

assa Berkeleyn yliopistossa, jossa hän otti osaa Inter-Varsityn (IFES:n) raamattupiiriin. Ja nyt minä tulen 

Egilstadiriin ja tuon tällaisia loistavia kysymyksiä mukanani!!!   

Ajattelin, että minulla oli siis tehtävä, jota suorittamaan Jeesus minut Islantiin lähetti.  

Matka Akureyriin 

Bussimatka Egilstadirista Akureyriin oli kokemus sinänsä. Mahtavat panoraamanat vaihtuivat silmieni edes-



sä kolme ja puoli tuntia. Ensin ajoimme pitkin vihreää laaksoa, jossa näkyi jokunen maalaistalo ja lammas-

laumoja siellä täällä. Sitten kiipesimme vuorille lumisten maisemien keskelle. Seuraavaksi maailma muuttui 

mustaksi. Kaikki oli mustan hiekan alla, ihan kuin oltaisiin kuussa.  

Sen jälkeen tultiinkin vulkaaniselle seudulle. Maa oli repeillyt ja ratkeillut ja pursuillut ihmeellisiksi röykki-

öiksi ja patsaiksi kymmenien neliökilometrien alueella. Siellä täällä oli musta pata kumollaan: vastasyntynyt 

tulivuori. Kun lähestyimme Myvatnia, maasta alkoi suihkuta kuumaa höyryä. Lopulta saavuimme Akureyriin. 

 

Akureyri 
Akureyri on maalauksellinen kaupunki, joka sijaitsee kirkkaan vuonon ja lumisten vuorten välissä. Jotenkin 

se muistuttaa sveitsiläistä pikkukaupunkia.  

Iltakahdeksalta alkoi lähetyskokous, jonne tuli 9 henkeä. Täälläkin isännöi pappi tilaisuutta. Pidin saman 

puheen kuin Reykjavikissa kuvia näytellen.  

Seuraavana aamuna päätin lähteä valaita katselemaan. Vene lähti Akureyrin vuonon rannasta yhdeksältä, 

kun aurinko vasta valaisi läntisten lumivuorten huippuja. Meitä oli veneessä kymmenkunta turistia.  

Kamerani patteri loppui juuri sillä kriittisellä hetkellä, kun olisin voinut ottaa Islannin matkan parhaat kuvat. 

Katsellessani lumivuoria ja vuonoa tunsin pitkästä aikaa olevani melkein onnellinen. 

Retki kesti 2½ tuntia. Kallishan se oli, mutta toisaalta en ole käyttänyt rahaa mihinkään huvituksiin koko 

viime kesänä. Seisoin ulkona hyytävässä viimassa koko retken ajan paitsi viimeisiksi 10 minuutiksi pakenin 

kylmyyttä sisälle laivaan.  

Olimme ajaneet puoleenväliin Islannin pisintä vuonoa, Eyjafjörduria (60 km), kun oppaamme alkoi ilmoittaa, 

missä päin näkyy valaiden vesisuihkuja. Veneemme ehti yleensä suunnistaa suihkun perusteella lähelle 

valasta, ennen kuin se nosti pyrstönsä ilmaan ja sukelsi. 

Loppujen lopuksi näimme toistakymmentä ryhävalasta. Tämä laji oli sukupuuttoon kuolemassa 60-luvulla; 

niitä oli silloin jäljellä vain tuhatkunta yksilöä. Nyt ryhävalaita on 60000. Oli todella eksoottista katsella noi-

den valtavien olioiden sulavia liikkeitä. Tunsin saaneeni rahoilleni yllin kyllin vastiketta. 



 

Illan ilosanomakoulutukseen tuli vain kolme henkeä. No, nuo kolme oppivat systeemin ja innostuivat siitä.  

Taas Reykjavikissa 
Lentokone Reykjavikiin lähti 8.30 aamulla. Sain ikkunapaikan, mutta näin Langjökull-jäätiköstä vain vilah-

duksen pilvien raosta.  

Reykjavikissa raivosi ensimmäinen syysmyrsky. Kentälle laskeutuessamme lentokone heilahti niin pahasti, 

että pelkäsin sen heittävän kuperkeikkaa. Ja kun kuljimme kadulla, työnsi tuuli meitä edellään kuin lastuja 

laineilla.  

Sain yllättäen pitää raamattupiirin lähetysjärjestön ja opiskelijalähetyksen työntekijöille heidän toimistos-

saan. Nyt nuo viisi saivat mahdollisuuden nähdä, millainen ilosanomapiiri on. Ja niinhän siinä sitten kävi, 

että osanottajat tajusivat systeemin hyvät puolet ja innostuivat siitä.  

 

Kahdeksalta minulla oli vielä puhe lähetysillassa. Olin päättänyt puhua Joonasta, VT:n ainoasta lähetyssaar-

naajasta. Väkeä tuli paikalle kolmisenkymmentä. Puheeni tulkattiin islanniksi. Lauluja oli aika paljon, ja ko-

lehtikin kerättiin.  

Joka matkalla minulla pitää olla jokin epäonnistuminen, etten ylpistyisi, ja tällä kertaa se oli Joona-luento. 

En ole lainkaan tyytyväinen puheeseeni. No, sain sentään mainostetuksi Japanin lähettien työtä siinäkin 

tilaisuudessa.  

Viimeiset päivät 
Matkani viimeisiksi päiviksi sain majoittua Kaisan ja Hallin kotiin. Kaisa on raamattupiiriläiseni 80-luvulta; 

hän on sittemmin avioitunut islantilaisen miehen kanssa.  



Kaisan kodin lähellä sijaitsi maauimala, jossa sain käydä kahteenkin kertaan. Vesi tulee sinne kuumista läh-

teistä ja on 26 asteista ympäri vuoden. Pitkään istuin myös 42 asteisessa porealtaassa ja annoin kovan ve-

sisuihkun hieroa harteitani. Se teki niille tosi hyvää.  

Viimeisinä päivinä sain pitää SIK:n toimistolla vielä yhden raamiskoulutuksen. Mukaan tuli 9 henkeä, mikä 

on ihan kohtuullinen määrä Islannissa. Jotkut olivat kuulleet tilaisuudesta radiosta, toiset edellisenä iltana 

lähetyskokouksessa.  

Tekstinä meillä oli halvaantunut mies, joka laskettiin katon läpi Jeesuksen eteen. Kun kysyin, milloin hal-

vaantunut tuli uskoon, vastasi joku: silloin, kun hän nousi seisomaan. Toinen väitti, ettei siitä asiasta sanota 

mitään koko tekstissä.  

Lopulta pistin porukan valitsemaan: oliko se silloin, kun Jeesus lupasi hänelle synnit anteeksi, vai silloin, kun 

mies nousi Jeesuksen käskystä seisomaan. Tuleeko usko laista vai evankeliumista? Siinä vaiheessa jotkut 

hiffasivat pointin, mutta eivät suinkaan kaikki. Lopuksi opetin vielä 20 minuuttia teoriaa diojen kanssa.  

Vaellus viimeisenä päivänä 
Muuan ystävällinen rouva tuli hakemaan minua pienelle vaellukselle ihan viimeisenä aamunani (Lentoni 

Suomeen lähti vasta kuuden maissa.) Ajelimme Heitmörkiin, Reykjavikin vieressä sijaitsevaan kansallispuis-

toon.  

Heitmörk on valtava laavakenttä tulivuorten ja kukkuloiden keskellä. En ole koskaan nähnyt sellaista mai-

semaa - silmänkantamattomiin laavakiviröykkiöitä sammalen alla ja ilman sammalta.  Siinä maastossa ei 

totisesti voisi kävellä askeltakaan, jollei olisi olemassa valmiita polkuja. Puita laavakentällä ei kasva, mutta 

ruohoa sentään löytyy paikka paikoin.  

 

Oli tyyntä, mikä tuntui ihmeelliseltä päiväkausia kestäneiden syysmyrskyjen jälkeen. Aurinkokin pilkisti nä-

kyviin pilvien takaa. Kuljimme muutaman kilometrin tulivuorelle asti ja kiersimme kraatterin. Eväät söimme 

sen kupeessa aurinkoisella rinteellä. Oli tosi ihana retki. 

Mutta koko Islannin matkan ajan pyöri mielessäni Veera, rakas kummityttöni, joka lepää nyt mullan alla 

Iisalmen hautausmaalla. Häntä surressa ja kaivatessa on tämä syksy mennyt.  

Tulevia kokouksia:  
2.12. Klo 13. Naistenpäivä Kouvolassa Käpylänkatu 35 (LHPK)  



13.1. Naistenpäivä Lahdessa.  

23.1.-8.2. Matka Myanmariin, jos Herra suo.   

Vapahtajan siunaamaa joulua siis teille, ystäväni! Itse vietän joulunajan Iisalmessa sukuni luona. Osoittee-

ni on Honkakoskentie 1448. 74140 Iisalmi. Voisitteko rukoilla, että Jeesus saisi olla keskuksena meidän 

joulunvietossamme.  

Mailis  

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

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

 

Kuusenhaku lasten kanssa omasta metsästä 2016 

 

 


