
 

Espoo 23.9.19. Ystäväkirje 4 / 2019 

Rakkaat ystäväni!  

Niin se vain kesä mennä hurahti ja syksy on jo 

käsillä. Viime viikkoon saakka nukuin lasitetulla 

parvekkeellani kuin aitassa, mutta tällä viikolla ei 

siellä enää tarkene. Yhä kuitenkin jatkuvat kauniit 

syyspäivät.  

Viime viikonloppuna kävin Lapissa pitämässä 

kaksi raamattupäivää LHPK:n seurakunnissa, mo-

lemmat Salomosta otsikolla ”Yksi mies ja tuhat 

naista”. Sen jälkeen jäin vielä pariksi päiväksi So-

dankylään, mistä käsin sain käydä ystävän kanssa 

vaeltamassa Kaunispäällä ja katsastamassa Inarin 

järven, jota en ole koskaan ennen nähnyt. Ihan 

erilainen se oli kuin mikään tätä ennen näkemäni 

järvi: kovin kivikkoinen. (Kuva alla.)  

SALOMO-KIRJA 

Salomo-kirja valmistui elokuun viimeisenä päivänä kello yhdeksän illalla. (Olin luvannut, että se olisi elo-

kuussa valmis.) Raamattu kertoo, että Herra rakasti Salomoa, ja Salomo rakasti Herraa. Hänhän se tälle 

temppelinkin rakensi. Salomo on siitä harvinainen Raamatun henkilö, että hänellä näyttää olleen kovin ke-

vyt risti kannettavanaan. Hän sai toteuttaa itseään kaikilla elämän alueilla. Miksi Salomo sitten lankesi epä-

jumalanpalvelukseen vanhoilla päivillään ja kirjoitti ikään kuin testamenttinaan Saarnaajan kirjan, jossa 

sanotaan: Turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta? Onneksi Jeesus sanoi olevansa enemmän kuin Salomo! 

Jos Salomon tasoinen uskovainen saattoi luopua oikeasta uskosta ja puhtaasta elämästä, niin kuka meistä 

on turvassa? Sitä minun oli pakko kirjassani pohtia. Kirja on jälleen kerran Perussanoman kustantama ja 

tulee joulumyyntiin, jos Herra suo. (Mahdolliset tilaukset tilauspalvelu(at)perussanoma.fi ) 

PATMOKSEN RAAMIKSET 

Tänä syksynä minulla ei ole tiedossa ulkomaanmatkoja, koska keväällä tein niitä neljä. Syksyn suuri työ on 

kolmen vuosikerran raamattupiirikysymysten korjaaminen. (Kysymyssarjoja on 150! Ilosanomapiirin sivuilta 

ne löytyvät kohdasta ”kysymyksiä saarnateksteihin”.) Saamme kohta Patmoksessa valmiiksi kaikkien näiden 

tekstien äänityksen. Radion ilosanomapiiriä pitäessäni olen huomannut, miten noita kysymyssarjoja voisi 

vielä parantaa, ja sen homman aion siis tehdä tänä syksynä. Lisäksi olen tekemässä raamattupiiriopasta 

Filippiläiskirjeestä. Testaan kysymyksiä omassa raamiksessani.  

Patmoksessa vuosikerrat pyörivät adventista lähtien uusintoina, eli siis keskustellaan yhä seuraavan sun-

nuntain evankeliumitekstistä. Ohjelmat lähetetään kuten ennenkin pe klo 19 ja su aamuisin klo 9. Kaikille 

iisalmelaisille tiedoksi, että Patmos alkaa kuulua siellä lokakuun alusta lähtien taajuudella 105,4 MHz. Iisal-

messa ei ole koskaan kuultu edes Radio Deitä, joten onhan tämä nyt suuri asia. Samaten Patmos alkaa taas 

kuulua Helsingin seudun radioista lokakuussa, ja netistähän sitä voi aina kuunnella osoitteesta ra-
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dio.patmos.fi . Ensi vuonna, jos Herra suo, aloitamme Patmoksessa toisenkin raamattupiirin 1. Mooseksen 

kirjasta.  

ÄIDIN MUISTOSEURAT 

 

Elämäni on muuttunut sillä tavalla äidin kuoltua, 

että käyn Iisalmessa paljon harvemmin kuin en-

nen. Koetin aina käydä vanhempiani tervehtimäs-

sä kerran kuussa, jos vain olin Suomessa. Nyt ei 

noita visiittejä tarvitse tehdä enää. Sukulaisiahan 

minulla on Savossa paljon, mutta eniten minua 

sinne vetävät veljeni pikkutytöt.  

Viime vuodesta minulta meni seitsemän kuukaut-

ta Iisalmessa äitiä hoitaessa. Äiti toivoi, että hä-

nelle pidettäisiin muistoseurat isojen hautajaisten 

sijasta. No, hautajaisista tuli silti aika isot, koska 

suku on suuri ja ystäviä paljon. Ihan minä ihmet-

telen, miten paljon äitiäni kaivataan nyt Iisalmes-

sa. Moni ihminen on kertonut minulle muistele-

vansa joka päivä, miten äiti aina pistäytyi kylään 

ja levitti iloa ja valoa ympärilleen.  

Muistoseurat pidetään äidin kuoleman vuosipäivänä 1.12. klo 14 Iisalmen adventtikirkossa (Satamakatu 5), 

jossa kokoontuu Luther-säätiön Daniel-seurakunta. Äiti oli tuon seurakunnan jäsen ja vapaaehtoinen säes-

täjä, vaikka kyllä hän kansankirkkoonkin kuului. Tervetuloa siis muistoseuroihin laulamaan äidin mielivirsiä, 

katsomaan diasarjaa hänen elämästään ja kuuntelemaan pastorin puhetta. Saavat siellä sitten muutkin 

halukkaat muistojaan kertoa.  

***  

Koska minulla ei tällä kertaa ole mitään erityistä raportoitavaa, liitän tähän kirjeeseen viimeisen blogini 

seurakuntainen.fi:n sivuilta.  

PITÄÄKÖ KIRKON OLLA TURVALLINEN TILA? 

Muutamat luterilaisen kirkon seurakunnat ovat julistaneet kirkkonsa ja messunsa ”turvalli-

seksi tilaksi”. Sana ”turvallinen” ei tässä tapauksessa tarkoita sitä, ettei kirkkosalissa koskaan 

tapeltaisi, saati sitten ammuskeltaisi. Ei, se tarkoittaa sitä, ettei kenellekään, ei ainakaan mil-

lekään vähemmistölle, saa sen seinien sisällä tulla paha mieli.  

Kirkon tiloissa ei siis saa mennä sanomaan, että yksi tapa elää seksuaalisuuttaan olisi parem-

pi kuin jokin toinen tapa. Kenenkään suuntautumista, identiteettiä tai elämäntapaa ei saa ar-

vioida, saati sitten arvostella, ei edes tieteellisen tutkimuksen valossa. Paitsi ehkä niiden, jot-

ka väittävät tosi rakkauden voivan odottaa häihin asti. Sellaista opetusta saa kyllä kutsua ah-

distavaksi ja mielenterveydelle vaaralliseksi.  



Pitääkö kirkon siis olla turvallinen tila? Onko tarkoitus, ettei siellä tule kenellekään paha mie-

li? Mitä sitten tehdään pedofiileille, raiskaajille, #metoo-naissankareille, ja sokeri-isukeille? 

(Englanniksi sugar daddies; he ovat vanhempia miehiä, jotka metsästävät netistä opiskelija-

tyttöjä rahan voimalla. Ks. Yle Areenan dokumentti.) Jos joku heistä sattuu joskus avaamaan 

kirkon oven, niin onko tarkoitus, että he lähtevät sieltä kotiinsa tietäen, ettei heitä ainakaan 

kirkossa syyllistetä?   

Ja mietipä vähän omaa elämääsi, hyvä lukijani. Etkö toivoisi, että eksälläsi olisi ainakin jostain 

asioista suorastaan huono omatunto? Jos eksää ei ole, niin varmaan toivot, että puolisollesi 

ja lapsillesi tulisi edes joskus paha mieli siitä, miten he sinua kohtelevat? Ja sille vaikealle tyy-

pille siellä työpaikalla? Etkö olisi tyytyväinen, jos tuo porukka kuulisi edes joskus edes jonkun 

papin suusta, että heidän ilkeilynsä on SYNTIÄ. Niin sei saa toimia. Piste. Jumalakin sen kiel-

tää.  

Jos on tarkoitus, ettei kirkossa saa kenellekään tulla paha mieli (paitsi tietysti niille rakkau-

dettomille konservatiiveille), niin Jeesusta ei pidä missään tapauksessa päästää saarnatuoliin. 

Hänen puheistaan tulee nimittäin kaikille kirkkovieraille paha mieli – ja se on niiden tarkoi-

tuskin. Kuka hänen armoaan tarvitsee, jos kaikilla on hyvä mieli siitä, miten he ovat eläneet?  

Ja Paavalille varsinkaan ei saa antaa puheenvuoroa kirkossa. Hänethän vedetään poliisitut-

kintaan heti ensimmäisen saarnansa jälkeen. (Vrt. Room.1). Ja miten lienee profeettojen laita, 

eivätköhän heidänkin puheensa liene liian tiukkapipoisia kirkkoon, jossa kenellekään ei saa 

tulla paha mieli. Moosekselle kirkko voi antaa saman tien ikuisen porttikiellon.  

Kirkossa, jossa kenellekään ei tule paha mieli, ei kenellekään tule myöskään hyvä mieli. Ilosa-

nomaa tarvitsevat nimittäin vain ne, joilla on paha mieli. Jotka tietävät olevansa toivottomia 

syntisiä ja matkalla kadotukseen. Jotka tunnustavat rikkoneensa myös seksuaalielämän alu-

eella monella tavoin itseään ja toisia vastaan.  

Ja mitä ne ihmiset sanovat viimeisellä tuomiolla, joiden kirkko oli turvallinen tila? Jossa heille 

ei tullut koskaan mistään synnistä paha mieli?  

SYKSYN OHJELMAA  

2.10. klo. 10. Porin OPKO SLEY:n rukoushuoneella Varvinkatu 3. Aihe: Salomon loisto ja luopumus 

5.10. Sisälle Sanaan –viikonloppu Raamattuopistolla. Puhun Jeremiasta, Hooseasta ja Joonasta. 

12. 10 kl. 10.30 Vasa, Sankt Immanuels församling LHPK, Skeppsgatan 7. Saras resa mot det stora okända.  

19.10. klo 10-16. Raamattupäivä Mikkelissä. Järjestäjänä LHPK. Aihe: Onko kärsimyksellä tarkoitusta (Jobin 

kirja). Paikka on vielä hakusessa. Tiedustelut sami.liukkonen@lhpk.fi tai 0505616299 

20.10. Luento LHPK:n messun jälkeen Mikkelissä, Rouhialank.2. Messu alkaa klo 10 ja luento noin klo 12. 

Aihe: Myrkyllinen feminiinisyys 

21.10. Arkki, Raamattuopisto. Aihe: Samuel. Nikodemos.  

23.10. Arkki. Aihe: Kuningas Saul.  

24.10. klo 18. Tapiolan seurakunnan Olohuone. Esittelen lukupiirissä kirjaani Kaksi naista, yksi usko.  

26.-27.10. SRO:n naistenpäivät Raamattuopistolla. Opetan la klo 10.20 ja 15.30 Saarasta.  

19.11. klo 18. Ilosanomapiirin ystävien vuosikokous Patmoksessa, Pajuniityntie 1. Tervetuloa kaikki, jotka 

ovat ilosanomapiiristä kiinnostuneita ja tahtovat edistää tätä työtä.  
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29.11. LHPK:n lähetysilta Iisalmessa. Tiedustelut 0405861852 

1.12. klo 14.  Äidin muistoseurat Iisalmessa os. Satamakatu 5 – tervetuloa kaikki äidin ystävät ja tuttavat! 

2.12. klo 18. Tampereen raamattukoulu. Kalevan kirkon srk. sali, Liisankatu 1. Jeremia 1.  

4.12. Naisten raamattupiiri Luther-divarissa os. Fabianinkatu 13. Hki. 

9.12. klo 18. Tampereen raamattukoulu. Kalevan kirkon skr. sali, Jeremia 2 

Jos tahdot kuunnella raamattuluentojani, voit kuunnella niitä podcastina ”Mailiksen raamattukoulusta” 

osoitteesta https://open.spotify.com/show/0I2aNsIKszGL36fJub9SJi?si=2V2VJTDwTjyps4cwlW-A5Q  

Tai LHPK:n sivuilta http://www.lhpk.fi/saarnoja/?preacher=71  

Tai Ilosanomapiirin  sivuilta http://ilosanomapiiri.fi/ll.shtml?mailis/luennot/luennot2.php&i=5 

Tai TV7:n arkistosta: https://www.tv7.fi/vod/series/117/ 

 

Siunattua syksyn jatkoa sinulle, ystäväni, ja toi-

vottavasti tapaamme jossain tilaisuudessa.  

Mailis  

mailis.janatuinen(at)gmail.com 

www.ilosanomapiiri.fi  

Mahdollinen tuki ilosanomamatkoja, materiaa-

lin kääntämistä ja kirjojen kustantamista varten 

ulkomailla: Suomen Luther-säätiö, tili: FI19 1012 

3000 2092 60. Viite: 3311  

Nyt vasta havahduin huomaamaan, etten ole 

vielä raportoinut viime vuoden tuloja ja menoja:

 Mailiksen tukiviitteen 3311 tulot ja menot (Sain nämä tiedot LHPK:n toimistosta.) 
 
Vuonna 2018  
tulot 7060 
menot 5576 
erotus + 1484 
 
2018 menot eriteltyinä  
825 mainostus, painokulut (FB-näkyvyys, IP-oppaan käännös ja painos bengaliksi) 
1757 palkkiot (David-kirjan käännöstarkistus englanniksi) 
2064 matkakulut (Myanmar ja Uganda) 
224 toimistokulut (internetkuluja, mm. palvelintila ja domainvaraukset) 
706 hallinnolliset kulut 
__________________________________________  
5576 kulut yhteensä    
 
(Rukousaihe ensi vuotta varten: että saataisiin aikaan enemmän käännöksiä englanniksi ja sitä kautta muil-

lekin kielille. Ja että saisin itselleni agentin hoitamaan kirjojen kustannushommia, etenkin vierailla kielillä.) 

https://open.spotify.com/show/0I2aNsIKszGL36fJub9SJi?si=2V2VJTDwTjyps4cwlW-A5Q
http://www.lhpk.fi/saarnoja/?preacher=71
http://ilosanomapiiri.fi/ll.shtml?mailis/luennot/luennot2.php&i=5
https://www.tv7.fi/vod/series/117/
mailto:mailis.janatuinen@gmail.com
http://www.ilosanomapiiri.fi/

