
                          

 

Rakkaat ystäväni  

Elämäni on nyt muuttunut totaalisesti toisenlaiseksi kuin mitä se oli huhtikuun puoliväliin asti. Harvat ovat 

ne päivät, jotka voin viettää omassa kodissani Espoon Matinkylässä. Enimmäkseen olen Iisalmessa ja koetan 

viihdyttää äitiä.   

Kuten viime kirjeessäni kerroin, äitini sai massiivisen aivoverenvuodon 89-vuotiaana huhtikuun lopussa. 

Oikeastaan niin suuresta verenvuodosta ei olisi pitänyt selvitä hengissä, mutta äiti selvisi Jumalan avulla. 

Olemme kaikki kiitollisia siitä, ettei Herra ottanut äitiä meiltä vielä pois. Puhekyky palasi, muisti palasi, 

liikkumiskykykin palasi osittain. Nykyään äiti pystyy liikuttelemaan itseään pyörätuolissa, siirtymään 

sänkyyn ja sängystä pois, vessaan ja vessasta pois. Häntä ei kuitenkaan voi jättää yksin siirtyilemään, koska 

tasapainoaisti on huono, vasemmalle vetää väkisin ja kaatumisvaara on suuri. Kaatumisesta taas voi seurata 

uusi verenvuoto tai lonkan murtuma.  

Lähimuisti on äidillä lyhempi kuin ennen, mikä tarkoittaa, ettei hän välttämättä muista ohjeita ja neuvoja, 

joita hänelle annetaan. Esimerkiksi:  ”Älä vain nouse ylös silloin, kun muita ei ole paikalla” ynnä muuta sen 

kaltaista. Äiti luulee pystyvänsä paljoon sellaiseen, johon hän ei itse asiassa pysty.  

Ensin äiti oli terveyskeskuksessa kuukauden päivät. Sitten sisareni hoiti häntä viikon kotona. Sen jälkeen 

hänet siirrettiin kuntoutuslaitokseen runsaaksi kahdeksi viikoksi. Sitten oli minun vuoroni asua äidin kanssa 

hänen kaupunkiasunnossaan viikon verran. Nyt kolmas sisar hoitaa häntä Hernejärvellä, taas viikon.  

Heinäkuun alussa äiti siirretään väliaikaiseen hoitokotiin Kiuruvedelle, 35 km päähän Iisalmesta, jossa häntä 

koetetaan kuntouttaa lisää. Kuinka kauan tämä vaihe kestää ja milloin äiti pääsee takaisin kotiinsa vai 

pääseekö milloinkaan, sen tietää Herra yksin. Iisalmessa ei ole tilaa, siksi tuollainen surkea sijoitus.  



Äiti itse ei ole ollenkaan kysellyt, miksi hänelle piti tapahtua tällaista. ei, hän kyllä osaa ottaa sairautensa 

Jumalan kädestä. Joka päivä äiti laulelee virsiä keyboardinsa säestyksellä. (Vein sen sekä sairaalaan että 

kuntoutuslaitokseen ja aion viedä Kiuruvedellekin.) Neulomaankin hän on taas ryhtynyt, tosin vain 

kaulaliinaa ja sitäkin paksusta langasta. Vasen käsi kun ei aina tottele häntä.  

Virttä 538 (Oi Jeesus lohdutukseni) äiti usein laulaa aamulla:  

Mä kaiken, Jeesus armias, 

taas suljen armohuomahas, 

niin ruumiini kuin sieluni 

ja kotini ja perheeni, 

myös lähimmäiset, ystävät 

ja päivän työt ja tehtävät. 

 

Taas anna enkeleittesi 

turvana olla tielläni. 

Suo minun olla valmiina, 

jos tänään kohtaa kuolema, 

niin etten syntiin nukkuisi, 

en kadotukseen hukkuisi. 

Mua, Jeesus, auta valvomaan 

ja tätä aina muistamaan: 

on lyhyt ihmiselämä 

ja iäisyys on edessä. 

Jo askel riittää siirtämään 

tulevaan, toiseen elämään. 

 

Kun voimat riutuu, vähenee, 

elämän ehtoo lähenee, 

suo, että silloin uskossa 

pois nukun tunnon rauhassa. 

Sen rauhan kuolemallasi 

valmistit itse, Herrani.

Äiti on hyvin seurallinen eikä jaksaisi millään olla yksin. Paljon ystävät käyvätkin häntä katsomassa, ja hän 

itse soittelee monelle ihmiselle päivittäin. Kyllä siinä silti meitä lapsiakin tarvitaan, että mieliala pysyisi 

koholla. Minä olen istunut äidin luona terveyskeskuksessa ja kuntoutuslaitoksessa joka päivä tuntikausia ja 

aion tehdä sitä sittenkin, kun hän joutuu Kiuruvedelle. Ei auta kuin matkustaa bussilla tai junalla tuo väli 

kahteen kertaan päivässä. Ilmeisesti hoitokotiin on MUUTAMA KILOMETRI Kiuruveden keskustasta, joten 

pyörääkin tarvittaneen.  

En tiedä, miten tästä kaikesta selviän. Muutkin sisarukset tekevät kyllä voitavansa. Kirkkoon ja Luther-

säätiön jumalanpalveluksiin olen työntänyt äidin pyörätuolissa ja se on merkinnyt hänelle hyvin paljon. 

Kylässäkin olen häntä käyttänyt hänen ystäviensä luona. Kiuruvedellä kaikki tämä on mahdotonta. 

Nyt äiti alkaa pikkuhiljaa tajuta, ettei hän toivukaan entiselleen. Se on varmasti hänelle suuri pettymys. Äiti 

kun toivoisi voivansa vielä kävelläkin, ainakin rollaattorin kanssa. Mutta onnistuuko se koskaan, sitä me 

vähän epäilemme.  Olisimme kaikki niin kiitollisia, jos äiti voisi vielä asua kotonaan sillä tavalla, että 

kotihoito kävisi hänen luonaan muutaman kerran päivässä. Tosin siinäkin tapauksessa minun pitää viettää 

Iisalmessa paljon aikaa. 

Pääsen Espooseen, kun joku muu huolehtii äidistä muutaman päivän. Kesäkuun puoliväliin asti piti tehdä 

ilosanomapiirin äänityksiä Radio Patmoksessa, ja TV7:ssakin oli yksi Café Raamatun kuvaus, aiheena Pietari. 

Olen todella iloinen, että julistukseni tavoittaa median kautta paljon ihmisiä, vaikken pystykään enää 

vierailemaan eri paikoissa.   

Koetan joka tapauksessa tehdä syksylläkin ne työt, jotka ehdin luvata ennen äidin sairastumista. Afrikan 

lentoliputkin olin jo ennättänyt ostaa; olen näet menossa pitämään ilosanomakoulutusta Sudanin 

pakolaisille Ugandaan loka- marraskuun vaihteessa, jos Herra suo.  



Melkein seitsemänkymppiseksi minä siis selvisin vanhemmistani juurikaan huolehtimatta. Ainoan 

poikkeuksen teki isän viimeisten kuukausien sairaus. Nyt on siis tullut aika huolehtia äidistä. Onhan se 

valtava elämänmuutos tällaiselle itselliselle naiseläjälle. Ei ole aina helppoa löytää aikaa edes Raamatun 

lukemiseen ja lenkillä käyntiin. 

On turha toivoakaan, että ehtisin kirjoittaa yhtään mitään. Enintään blogin silloin toisen tällöin 

seurakuntalaiseen.  (Vilkaiskaahan niitä netistä: www.seurakuntalainen.fi  Katsokaa myös ”viikon juttujani” 

kotisivuiltani. Tänä kesänä olen kirjoittanut sinne lapsuudenmuistojani.) Viime kesänä juoksin kilpaa ajan 

kanssa, että saisin Mooseksen valmiiksi sovittuun päivämäärään mennessä. Onneksi minulla ei ollut tänä 

kesänä mitään suurempaa projektia suunnitteilla.  

Pyydän siis teiltä esirukousta oman tulevaisuuteni ja äitini tulevaisuuden suhteen. Että äiti viihtyisi 

Kiuruvedellä, että siellä olisi mukavia huonetovereita, joiden kanssa voisi jutella. Että sukulaiset ja ystävät 

pääsisivät häntä sinne katsomaan. Että kuntoutus olisi tehokasta. Että minä oppisin elämään ihan erilaista 

elämää kuin tähän asti. Että saisin ne tehtävät tehdyksi, jotka olen luvannut tehdä, mukaan lukien Afrikan 

matkan.  

Liitän kaikkein viimeiseksi kirjeen loppuun yhden lapsuudenmuiston, jossa äitikin esiintyy. Lisää voitte siis 

lukea ilosanomappiiri.fi sivuilta kohdasta ”Viikon juttu”.  

Pääsen mukaan Kansanlähetyspäiville, joten ehkä tapaan jotkut teistä siellä.  

Terveisin  

Mailis  

Mahdollinen tuki ilosanomamatkoja, materiaalin kääntämistä ja kirjojen kustantamista varten 

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

 

Äiti ja pikkuveljeni pikkutytöt Hernejärvellä 

 

Tasofordilla kävelyä fysioterapeutin kanssa  

http://www.seurakuntalainen.fi/


RADIO JA MUOVIPUSSI 

50-luvun puolivälissä isä osti radion. Me Kaijan 

kanssa katselimme vierestä, kun hän asensi sitä 

paikoilleen Koivulan keittiöön. Sen jälkeen isä 

pyöritteli asemia, ja radiosta alkoi kuulua jotain 

ihmeellistä mongerrusta, josta me emme 

ymmärtäneet, mitä se oikein oli.  

"Tämä on ulkomaan kieltä", sanoi isä. MITÄH? 

Olimme yhtenä kysymysmerkkinä. "Jotkut ihmiset 

puhuvat tuolla tavalla", selitti isä. "Jos me pu-

humme heille suomea, he eivät ymmärrä, mitä 

me sanomme."  

Suomea! Mitä se oli? Emme olleet ikinä kuulleet 

koko sanaa. Siihen asti olimme luulleet, että kaik-

ki ihmiset puhuvat samalla tavalla kuin mekin. 

Meille tuli täytenä yllätyksenä, että maailmassa 

on useampia kieliä. Muistan vieläkin elävästi tuon 

Baabelin tornia edeltävältä ajalta periytyvän 

ällistyksen tunteen: Voiko olla totta, ettei joku 

ymmärtäisi, mitä minä nyt sanon, vaikka puhun 

näin selvää ja ymmärrettävää kieltä???  

Joku saattaa tässä vaiheessa ajatella, että olimme 

tynnyrissä kasvaneita kaspereita tuohon aikaan. 

Mutta totuus on se, ettei Ylä-Savossa kuultu vie-

raita kieliä 50-luvun alkupuolella. Mummolassa 

oli kyllä aina ollut radio, mutta sen asemia ei 

totisesti väännelty mihinkään suuntaan. Radio 

sijaitsi salissa. Se avattiin juhlallisesti uutisten ja 

hartauksien ajaksi: parikymmentä minuuttia 

aamuin, illoin. Kaikki muu ohjelma oli jollakin 

tavalla epäilyttävää, ellei sitten suorastaan syn-

nillistä. En muista, että ukin eläessä olisi radiosta 

yhtään kertaa musiikki soinut. Sunnuntaina 

kuunneltiin jumalanpalvelus ja viikolla Markus-

sedän satutunti. Siinä kaikki.  

Ja niinpä minä kuulun niihin aataminaikuisiin 

fossiileihin, jotka muistavat selvästi, milloin ja 

missä he ovat kuulleet ulkomaankieltä elämänsä 

ensimmäistä, mutta ei suinkaan viimeistä kertaa.  

Kun Koivulaan oli hankittu radio, isä ja äiti alkoi-

vat kuunnella sitä iltaisin. Maanantaisin he 

koettivat tulla navettatöistä ajoissa, että ehtisivät 

kuunnelman alkuun kello kahdeksaksi. Me lapset 

emme saaneet sitä kuunnella; se oli aikuisten 

mielestä meille liian jännittävää ja järkyttävää. 

Kammarin sängyssä maatessani nukahdin usein 

radion matalaan ääneen. Sanoja en erottanut, 

mutta traagisen pohjavireen erotin: noilla ihmisil-

lä on kamala hätä. Mitä ne oikein huutavat, 

itkevät ja raivoavat? Sillä tavalla alkoi media 

tehdä tuloaan Ultima Thuleenkin.  

Eräänä päivänä Koivulaan ilmestyi kulkukauppias. 

Oli kesä, ihana kesä koivujen keskellä, kuten 50-

luvun kesät aina olivat. Kulkukauppias myi 

pyjamia, jotka oli laitettu muovipussiin. Se oli 

ensimmäinen kerta, kun kukaan meistä lapsista - 

tiedä vaikka aikuisistakin - näki muovipussin.  

Maire-serkulle ostettiin pyjama. Oli itsestään 

selvää, että hänen kotonaan oli enemmän rahaa 

kuin meillä, ja niinpä serkut saivat paljon sellaisia 

tavaroita, joista me vain haaveilimme. Mutta 

muovipussi - se vasta oli jotakin! Maire pani 

pussin päähänsä hatuksi ja juoksi ympäri pihaa 

kuin mikäkin tonttu.  

Mekin menimme kotiin vaatimaan, että meidän 

pitää saada pyjamat. Miten lie äiti tajunnut, että 

nyt on tositarpeesta kysymys, joka tapauksessa 

hän suostui pyyntöömme. Kulkukauppias ei ollut 

ehtinyt lähteä Koivulasta, joten äiti kävi 

suorittamassa vähistä rahoistaan ostoksensa: 

yhdet pyjamat. Mutta voi kauhistus - kun hän tuli 

kotiin, ei hänellä ollutkaan muovipussia, vaan 

pelkkä pyjama. Mitä me pyjamalla teimme!  

Siitä syntyi niin hirveä maansuru, että äiti juoksi 

kulkukauppiaan perään vaatimaan ostoksensa 

ympärille muovipussia; hän kun ei ollut ensin ta-

junnut, että lapset haluavat saada nimenomaan 

muovipussin. Hän sai pyytämänsä.  

Sen jälkeen meitä oli kaksi juoksemassa muovi-

pussi päässä pitkin Koivulan pihaa. Meidän lapset 

joutuivat juoksemaan vuorotellen, koska meillä 

oli vain yhdet pyjamat ja yksi pussi. Mutta joka 

tapauksessa meillä oli se pussi - elämämme 

ensimmäinen muovipussi!!!  


