
   
Lumpeita taivaalla   Selfie   Äiti kelkkailee 

 

Rakkaat ystävät! 

Varmaan tahdotte tietää, miten minun kesäni on mennyt. Jos olisitte kysyneet viime viikolla tähän aikaan, 

olisin vastannut iloiten, että pääsen jo lopultakin asumaan omaan kotiini Espooseen. Tarkoituksena oli, että 

viettäisin Iisalmessa yhden viikon joka kuukausi, ja loput hoitaisivat muut sisarukseni.  

Äiti ei joutunutkaan kauas Kiuruvedelle kuntoutukseen, kuten viimeksi pelkäsin. Lääkäri lähetti hänet 

suoraan kotiinsa, siis kaupunkiasuntoon. Aluksi äidin luona kävi kotihoito neljä kertaa päivässä ja kerran 

yössä. Sitten äiti oppi käymään itse vessassa eikä hoitajan tarvinnut tulla enää yöllä.  

Muutenkin äiti harppoi edistysaskelta kotiin päästyään. Opetteli pukeutumaan, liikkumaan huoneistossa 

pyörätuolissa, keittämään kahvia, pesemään astioita. Joka päivä hän soitteli sähköpianolla niitä virsiä ja 

hengellisiä lauluja, jotka osasi soittaa ulkoa, ja neuloi innolla kaulahuivia lapsenlapselleen. Kaksi hän sai 

valmiiksi. Sen lisäksi äiti kuunteli äänikirjoja, Anni Korpelaa, Anni Blomkvistia ja Väinö Linnaa.  

Äidin ongelma on isän kuoltua ollut se, ettei hän kestä olla yksin. Mieli masentuu heti. Onneksi hänellä on 

niin paljon ystäviä, että vierailuja on riittänyt joka päivälle. Sen lisäksi minä kärräsin koko kesän äitiä 

pyörätuolilla ympäri Iisalmea hänen ystäviensä kotiin. Parasta tietysti oli, jos talossa oli hissi. Mutta jollei 

sitä ollut, kiipesi äiti sitkeästi portaat ylös pidellen kaiteesta ja minun kynkästäni. Ennätys oli 24 porrasta 

(siihen olin kyllä kysynyt fysioterapeutin luvan).  

Kirkossa äiti saattoi käydä kahdesti yhtenä pyhänä. Ynnä kaikissa muissa hengellisissä tilaisuuksissa, kuten 

Kansanlähetyksen paikallisilla kesäpäivillä, körttien virsiseuroissa ja Luther-säätiön saunaillassa. Toisinaan 

minä olin mukana, toisinaan ystävät kuskasivat äitiä joko pyörätuolilla tai autolla.  

Yhtään kertaa äiti ei ole valittanut kohtaloaan. Kun eräs hänen ystävänsä sitä valitti (että näet Jumala on 

ottanut Kirstiltä jalat alta), niin äiti oikein loukkaantui Jumalan puolesta. Eikö Herralla ole oikeus toimia 

kuten tahtoo, koska hän aina toimii meidän parhaaksemme? Ja jäihän hänelle niin paljon hyviä asioita 

jäljellekin, esimerkiksi muisti ja puhetaito.  

Toisinaan me hermostuimme kotisairaanhoitoon. Hoitajilla on ainainen kiire, he vaihtuvat päivittäin ja 

tulevat ihan eri aikaan kuin oli sovittu. Moni sijainen ei edes tunne äidin kuntoa eikä tiedä, mitä hänen 

kanssaan on sovittu tehtävän. Eivät ne suunnitelmat joka päivä toteutuneet. Mutta minkä hoitajat sille 

mahtavat, että heitä on liian vähän.  



  
Äiti tekee keittiötöitä    ja kyläilee 

Tai toteutuivathan ne, jos me lapset olimme paikalla. Minäkin kävelytin ja venyttelin äitiä ja huolehdin, että 

hän tekee fysikaaliset harjoituksena (tavara korista toiseen niin että katse seuraa mukana ym. ym.)  

Näin meni kuuma kesä. Äidin asunto olisi ollut kuin pätsi, jollen minä olisi vahtinut viimeiseksi illalla ja 

ensimmäiseksi aamulla, että verhot ovat tai eivät ole lasin edessä, ja alaovi auki. Ihan tarpeeksi kuuma siinä 

kämpässä oli joka tapauksessa.  

Kun ajattelen kesää näin jälkeenpäin, myönnän, että se oli raskasta aikaa, mutta sisälsi samalla monia hyviä 

hetkiä. Tosin surin luonnon kuivuutta ja kuolemaa katkerasti. (Kirjoitin tästä aiheesta blogin 

seurakuntalaiseen. os. www.seurakuntalainen.fi ) Nukuin yöt ystävättäreni asunnossa; hän vietti kesäänsä 

maalla. Aamulla yhdeksältä olin yleensä jo äidin luona.  

Välistä minäkin läksin lomalle: Kansanlähetyspäiville, Kuhmon kamarimusiikkiin, ystävien mökille, 

kesäteatteriin ja pienelle vaellukselle siskon ja langon kanssa.  

Koska äiti selvisi arjesta niin hyvin, päätin muuttaa takaisin Espooseen elokuun puolivälissä. Tarkoitus oli, 

että viettäisin Iisalmessa yhden viikon kuussa, muut sisarukset hoitaisivat loput. Niinpä sitten palasin viime 

tiistaina Karkun teologipäivien kautta tänne pääkaupunkiseudulle.  

Viime viikolla saimmekin sitten äänitetyksi kokonaista kuusi ilosanomapiiriä Radio Patmokseen, kolmessa 

erässä. Nyt niitä on jemmassa syyskuun loppuun asti. Onneksi minulla on apunani asiansa osaava tiimi, joka 

antaa aikaansa noin yhden illan kuussa tähän tarkoitukseen.  

Kun lauantaina soitin äidille, hän oli tosi onnellinen. Oli juuri päässyt Hernejärvelle, ja osallistunut siellä 

Kiiran kahdeksanvuotissynttäreille. Opetteli tuvassa rollaattorilla kävelyä, mikä helpottaisi hänen arkeaan 

huomattavasti. Espoolainen sisareni tulisi illalla. ”Vielä minun on yksi asia opeteltava ennen kuin kuolen: 

yksinäisyyteen totutteleminen”, sanoi äiti topakasti.  

Tarkoitukseni oli ryhtyä tällä viikolla lukemaan oikoluettua englanninkielistä Daavid-kirjaani, että lopultakin 

saisin sen lähetetyksi julkaistavaksi Afrikkaan. Mutta eilen tulikin siskoilta viesti: äiti on saanut uuden 

kohtauksen, ja hänet on viety Kuopion yliopistolliseen keskussairaalaan, KYS:iin. Äiti oli noussut aamulla, 

pukeutunut, käynyt vessassa ja tullut aamiaispöytään Hernejärvellä. Yhtäkkiä hänen puheensa oli 

http://www.seurakuntalainen.fi/


puuroutunut ja hän oli muutenkin ”mennyt sekaisin”. Kohta äiti ei enää pysynyt pyörätuolissa, vaan alkoi 

vajota siitä lattialle.  

Sisareni soitti ambulanssin. KYS:ssä kävi ilmi, että äidin päähän on tullut tukos. (Viimeksihän oli kysymys 

aivoverenvuodosta.) Hänellä on sydämen eteisvärinää (josta emme ole ikinä mitään tienneet) joka lähettää 

liikkeelle veriklönttejä.  

Tänään äiti lähetettiin Kuopiosta Iisalmen terveyskeskukseen. Hänelle ei oikeastaan pitäisi antaa 

verenohennuslääkettä keväisen aivoverenvuodon tähden, mutta kyllä sitä on kuitenkin päädytty antamaan. 

Muuten uusia klönttejä voi lähteä liikkeelle milloin hyvänsä. Vaarana on sitten uusi aivoverenvuoto.  

Juttelin äidin kanssa tänä aamuna siskoni puhelimen kautta. Ei hänen puheestaan saa mitään selvää. Jotain 

hän kovasti haluaa sanoa, mutta sanat tulevat väärinpäin. Tämä on nyt tilanne. Jotenkin tuntuu niin 

raskaalta ajatella, että kaikki se edistys, josta iloitsimme, on nyt muisto vain. Tai ehkä se ei ole. Ehkä äiti 

pystyy sentään vielä liikkumaan, ainakaan tukoksen ei pitäisi olla aivojen liikuntakeskuksessa.  

”Kaikk’ on Herran hallussa”, tätä virrensäettä äiti aina siteeraa. Siihenhän sitä nytkin on luotettava. Jumala 

on tarkkaan laskenut äitini elinpäivät. Saimmehan me kuitenkin nämä neljä kuukautta jatkoaikaa huhtikuun 

massiivisen verenvuodon jälkeen. Kuopion lääkäri oli muuten katsonut aivokuvaa ja sanonut, että siitä on 

jäljellä vain pieni arpi. ”Ihmehän tämä on!” hän oli lisännyt.  

Aamupäivällä pastori Kalle Väätäinen oli pistäytynyt äidin luona. Tarkkailuhuoneessa ei oikein voinut tehdä 

muuta kuin pitää rukoukset ja lukea siunaukset. Äiti ei ollut pystynyt sanomaan muuta ymmärrettävää kuin 

kiitos, kiitos! ”Kyllä se on hyvä nähdä, miten Jumalan lapsella on sydämessään rauha kuolemankin edessä”, 

sanoi Kalle minulle puhelimessa.  

Pyydän siis esirukousta äitini puolesta. Ettei hänen tarvitsisi enää turhautua ja kärsiä kovin paljon. Että hän 

saisi tuntea Jeesuksen lohdutuksen ja läsnäolon joka hetki kuolemaansa asti. Että me muut jaksaisimme 

aloittaa taas sen terveyskeskus-rumban ja osaisimme tukea äitiä kaikin tavoin. Ja etteivät ystävät hylkäisi 

äitiä nyt, kun hän ei enää pysty kommunikoimaan.  

Minun pitää siis suunnistaa piakkoin Iisalmeen.  

        
Äiti isän haudalla            ja lapsenlapsensa synttäreillä  



Ja ikään kuin tässä ei olisi tarpeeksi, tapahtui asunnossani vesivahinko. Meillä on nyt menossa 

ulkosivuremontti. Kattoa oli kaiveltu, mutta ei kunnolla peitelty ja kaksi viimeistä sadetta satoi suoraan 

keittiööni: litrakaupalla (arvioisin että toistakymmentä litraa) vettä pitkin ikkunaa, pitkin seinää ja katosta 

tippumalla. Maali on kuprulla seinässä, listat vääntyneet ja lattian alla taatusti järvi. Vettä oli valunut jopa 

minun alapuolellani olevaan asuntoon seinää pitkin.  

Rukoilkaa siis minulle kärsivällisyyttä. Kaikk’ on Herran hallussa, päällä maan ja taivaassa…  

Mailis  

SYKSYN OHJELMA 

8.9. Naistenpäivä Lahdessa (LHPK). Aihe: Suurin niistä on rakkaus. Tiedustelut 

mikkolanmarja@gmail.com  

9.9. klo 13.30. Tampereen Luther-kirkko. Raamattutunti Danielista. Tiedustelut lasse.raty@sley.fi  

26.9. SLEY:n opiskelijailta Tampereella. Sinkkuna seurakunnassa. Tiedustelut 

mirkovarhelahti@gmail.com  

27.9 Helsingin OPKO:n opiskelijailta. Aiheena Pahuus ja kärsimyksen ongelma. 

erika.stigell@opko.fi  

6.10. SRO:n Sisälle sanaan –kurssi Raamattuopistolla. Minun osuuteni 15.15 lähtien: Jeremia ja 

Joona. veli-matti.kujala@sro.fi  

10.10. Helsingin Evankeliset Opiskelijat. Freda 42. Raamatun teema ”Sulhanen ja morsian”. 

aila.imponen@helsinki.fi  

13.10. Naistenpäivä Oulussa (LHPK). ”Suurin niistä on rakkaus”. ppaivike@hotmail.com  

26.10-14.11. Uganda. Sudanin pakolaisten ilosanomakursseja.  

23-25.11. Turun KL:n raamattuviikonloppu. Monta raamattutuntia Raamatun teemoista.  

ari.malmi@selk.fi  

1.12 Naistenpäivä Imatralla (LHPK). aijamarjatta.ahonen@gmail.com  

8.12. Lappeenrannan raamattupäivä. (KL, SLEY, SRO). 2 raamattutuntia: Jumalan kansan tie 

autiomaassa. aleksei.seljer@gmail.com  

VIIME VUODEN (2017) TILINPÄÄTÖS: (Anteeksi että tulee myöhään, kaikki on ollut kaaosta tänä vuonna.) 

Tulot  5227 euroa 

Menot  4417 euroa 

erotus 810 euroa 

Menot eriteltyinä: Mainostus ja painokulut, Bangladesh, 221. Matka Islantiin 468. Internetkulut, 

domainit ym. 208. Daavid kirja käännetty englanniksi, palkkio 3000. (Kääntäjät lahjoittivat koko 

summan kirjan painatuskustannuksiin Afrikassa.) Hallinnolliset kulut 520. Yhteensä siis 4417 euroa.  

Tänä vuonna rahaa menee ilosanomaoppaisiin Myanmarissa ja Bangladeshissa, Myanmarin ja 

Ugandan matkoihin, Daavid-kirjan oikolukuun, taittoon ja kanteen, internetkuluihin, yhteensä 

vähintään 6000 euroa. Heinäkuun loppuun mennessä rahaa on tullut 5088 euroa. Mutta koska euroja 

on jäänyt tähteeksi edellisiltä vuosilta, tilanne näyttää ihan hyvältä. Jos tuloja on, jatkamme kirjojen 

kääntämistä.  

Mahdollinen tuki ilosanomamatkoja, materiaalin kääntämistä ja kirjojen kustantamista 

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