
 

Ystäväkirje 2-2020 

Matinkylän karanteenissa 2.4.20  

Rakkaat ystäväni!  

Miten toisenlaisissa tunnelmissa aloitinkaan ystä-

väkirjettäni kaksi kuukautta sitten! Kukapa olisi 

arvannut, että kaikki muuttuu suunnilleen yhden 

päivän aikana. Suomi pysähtyy, maailma pysähtyy, 

minäkin pysähdyn. En olisi osannut kuvitella jou-

tuvani joskus sellaiseen tilanteeseen, etten pääse 

pyhänä kirkkoon, en saa tavata muita ihmisiä 

viikkoihin, ehkä kuukausiinkin. En pääse kaup-

paan, metroon, kulttuuriin, ulos syömään, vierai-

luille… Eikä kukaan voi tulla kotiini.  

Ja täällä minä nyt istun, kotonani Matinkylässä 16. karanteenipäivääni. Olen yli seitsemänkymppinen, siinä 

syy eristämiseen. No, olen kyllä tottunut viettämään aikaa omassa seurassani. Sitä paitsi tehtäväni ovat niin 

kirjoituspöytä-painotteisia, että pystyn tekemään niitä nytkin. Korjaan raamattupiirikysymyksiä Genesis-

piiriä varten, samoin Ihmisen käyttöohjeita kolmatta painosta varten. Teen radio-ohjelman silloin, toisen 

tällöin puhelimen kautta. Kirjoittelen blogia seurakuntalaiseen ja viikon juttuja ilosanomasivuille. (Viimeisin 

blogini https://www.seurakuntalainen.fi/blogit/piispojen-toivonkipina/ ) 

Jatkan myös kuolinsiivousta lukemalla ja sensuroimalla päiväkirjojani. Mielenkiintoisia ovat, mutta kyllä 

siinä saksetkin välistä viuhuvat. Tällainen oman elämänsä läpikäynti sattui kyllä hyvään saumaan. Olen 

päässyt nyt vuoteen 1994. 

Onneksi minulla on iso ja valoisa koti ja jopa lasitettu parvekekin. Ja onneksi me ”ikäihmiset” saamme sen-

tään käydä kävelyllä ulkona. Tässähän on Espoon Rantaraitti viiden minuutin kävelymatkan päässä. Sen 

lisäksi olen ruvennut siivoamaan taloyhtiön pihaa omien ikkunoitteni alta. Se jäi viime syksynä haravoimatta 

miljoonista poppelin ja tervalepän lehdistä. Nyt niiden alta paljastuu sinivuokkoja – elämän merkkejä.  

Telkkaria minulla ei ole, mutta katson Yle Areenasta yhdet uutiset illalla. Sen lisäksi luen Hesarin tarkkaan. 

Se informaatiomäärä saa riittää meikäläiselle yhden päivän annokseksi.  

Perheen kesken kirjoitellaan whatsappeja ja välistä soitellaan. Muutenkin puhelimesta on tullut tärkeä yh-

teydenpitoväline; kyllä joka päivä pitää ainakin yksi pitkä puhelu puhua. Seurakuntani jumalanpalveluksiin 

osallistun netin kautta, ja raamattupiiriä pyöritän kerran viikossa skypessä.  

Siskonlapset ovat tuoneet ovelleni pari ruokakassia kerran viikossa. Yhtenä päivänä pääsi kuitenkin maito 

loppumaan. Kirjoitin alakerran ilmoitustaululle tuon yllä olevan lappusen – ja kohta oli oveni takana neljä 

litraa sinistä maitoa! Toiselle naapurille sain maksetuksi, toinen oli häipynyt rahoja odottamatta. Tällainen 

ystävällisyys lämmittää karanteenilaisen sydäntä.  

Kuten ehkä muistatte, olin menossa Japaniin koko huhtikuuksi. No, siitä ei nyt tietenkään tullut mitään. 

Lentoyhtiö peruutti matkan ja lupasi korvata kulut. Mutta tuon matkan suunnittelussa oli joka tapauksessa 

https://www.seurakuntalainen.fi/blogit/piispojen-toivonkipina/


se hyvä puoli, etten ottanut kalenteriini mitään kokouksia huhtikuuksi. Ei niitä siis ole tarvinnut peruuttaa-

kaan. Juuri ja juuri ehdin käydä pitämässä Parikkalassa tosi ihanat naistenpäivät, ennen kuin karanteeni iski.  

Ja toinenkin hyöty tuon matkan suunnittelusta on ollut: teimme kymmenen Genesis-piiriä purkkiin, ennen 

kuin Patmos sulki ovensa ulkopuolisilta ohjelmantekijöiltä. Nyt torstai-illan radiopiirejä on jemmassa touko-

kuun loppuun asti. (Viikonlopun ilosanomapiirithän ovat kaikki uusintoja.) Ystävät, kuunnelkaa noita raa-

miksia, ne ovat tosi hyviä, vaikka itse sanonkin. 1. Mooseksen kirja varsinkin tulee niin eläväksi, kun sen 

henkilöiden elämää pohditaan monelta kannalta.  

        
Näissä ympyröissä sitä nyt pyöritään….  

LOHDUTUS PANDEMIAN KESKELLÄ (3 minuutin hartaus Radio Patmoksessa) 

Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut (Mt.10:30). Mitä nämä Jeesuksen sanat sanovat meille tä-

nään, kun koronavirus leviää näkymättömänä kaikkialla ympärillämme pitkin pintoja ja hengitysilman se-

assa? Sitä että elämämme pienimmistä pieninkin yksityiskohta on Jumalan tiedossa. Eikä vain hänen tiedos-

saan, vaan myös hänen johdossaan. Jos Jumala pitää lukua hiustemme määrästä jokaisena elämämme päi-

vänä, ei pandemiakaan iskenyt elämäämme sattumalta. 

Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Jumalalla on suunnitelma sekä tätä maailmaa että jokaista 

omaansa varten. Hänellä oli suunnitelma, kun hän lähetti vedenpaisumuksen maailmaan Nooan aikana, ja 

hänellä oli suunnitelma kun hän lähetti pandemian maailmaan tänä talvena. Samalla tavalla hänellä on 

suunnitelma myös meidän jokaisen elämäämme ja kuolemaamme varten.  

Jos Herra on kerran laskenut hiuksesi, on hän laskenut myös elinpäiväsi edeltä käsin – eivät ne lopu kesken. 

Hän tietää tarkalleen joka ikisen viruksen liikkeet. Jos jokin niistä sattuu varotoimenpiteistä huolimatta tun-

keutumaan keuhkoihisi, oli se silloin niin tarkoitettu. Siinä tapauksessa Jeesus oli itse suunnitellut tuon tar-

tunnan sinua varten. Eikä hän jätä sinua yksin, vaan on kanssasi joka päivä, varsinkin sairauden ja kuoleman 

päivänä. Eiväthän terveet tarvitse häntä niin paljon kuin sairaat. Ja Jeesus, jos kukaan, tietää, millaista on 

kärsiä ja kuolla, sillä hän kulkenut tuon tien ennen meitä.  



Kukaan ei voi luvata meille, ettemmekö sairastuisi koronavirukseen ja kuolisi siihen. Mutta tapahtui mitä 

tapahtui, Jumalan rakkauden suunnitelma ei osu harhaan kohdallamme. Hänen suuri päämääränsä on viedä 

meidät perille taivaan kotiin. Se on tärkeintä, paljon tärkeämpää kuin se, milloin ja millä tavalla me tästä 

maailmasta erkanemme. Ja taivaaseenhan päästään turvautumalla Jeesuksen veren armoon.  

Minä odotan pandemian keskellä Jeesusta. Odotan, että hän tulee joko varjelemaan minut tältä taudilta tai 

parantamaan minut siitä tai noutamaan minut kotiin sen kautta. Hän saa päättää, miten tulee, mutta aivan 

varmasti hän aina tulee. Mitäs pelkäämistä tässä sitten olisi?  

Rukoillaan vielä virren 538 sanoilla:  

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. 

Kun voimat riutuu, vähenee,  

elämän ehtoo lähenee, 

suo että silloin uskossa  

pois nukun tunnon rauhassa. 

Sen rauhan kuolemallasi  

valmistit itse Herrani.  
 

UGANDAN PAKOLAISLEIRILTÄ 

Muutama vuosi sitten Keniassa käydessäni pidin Matongon seminaarissa lyhyen ilosanomakurssin diakonis-

saoppilaille. Eräs heistä oli eteläsudanilainen Rose. Seuraavan kerran tapasin tämän nuoren naisen Ugan-

dan pakolaisleirillä toissa syksynä. Siellä Rose paimensi suurta nuorten joukkoa luterilaisessa (telt-

ta)seurakunnassa. Hänen miehensä on vielä opiskelemassa Kenian puolella teologiaa. 

Rose kertoi minulle pyörittäneensä ilonsanomapiirejä seurakunnassaan, ennen kuin heidän piti lähteä Ete-

lä-Sudanista sotaa pakoon Ugandaan. Jollei valmiita kysymyksiä ollut, hän teki ne itse. Naisporukalla kes-

kusteltiin seuraavan sunnuntain saarnatekstistä. Hyvin oli kuulemma keskustelu luistanut.  

Eräs ystäväporukka ryhtyi myöhemmin lähettämään Rosen kautta rahaa parin pakolaispojan koulunkäyntiin. 

Sitten Rose pyysi, että etsisin sponsorin Modille, joka oli nähnyt omin silmien terroristien tappavan van-

hempansa ja jota hänen tätinsä ei halunnut vaivoikseen. Sponsoria tarvittaisiin siihen, että poika pääsisi 

sisäoppilaitokseen. Eräs pappispariskunta tunsi kutsumusta ryhtyä hänen kannattajikseen. Minä lähetän 

näiden ystävien rahat kootusti Ugandaan Western Unionin kautta muutaman kerran vuodessa.  



Nyt Rose tiedusteli minulta, voisiko hän antaa 

viimeisestä rahalähetyksestäni jääneet 11 euroa 

erään tytön koulupukuun. Leirillä on nimittäin 

muuan Topakka Täti, kristitty, joka on koonnut 

majaansa kymmenkunta orpolasta omiensa lisäk-

si ja koettaa pitää heistä huolta. Tapasin hänetkin 

pakolaisleirillä toissa syksynä. Yksi noista lapsista 

tarvitsi nyt rahaa koulupukuun; Afrikassa kun 

koulua ei voi käydä ilman koulupukua. Ehdotto-

masti ei! Lupasin tietysti, että loppurahat saa 

käyttää tuollaiseen tarkoitukseen.  

Tiedustelin Roselta, miten Topakka Täti selviää 

lapsilaumansa huoltamisesta. Tiukkaa kuulemma 

tekee. Silloin tarjouduin, että voisin koettaa etsiä 

tädille ja hänen katraalleen jonkun tukijan Suo-

mesta. Sovimme, ettei siitä puhuta vielä mitään 

asianosaisille. Mutta jos joku teistä haluaisi nyt 

ryhtyä tukemaan tuota porukkaa vaikkapa paril-

lakymmenellä eurolla kuussa, niin se olisi heille 

suuri apu.  
Topakka täti ja hänen katraansa 

 

KIRJOJA, RADIO-OHJELMIA JA PODCASTEJA KARANTEENIN KEVENNYKSEKSI 

 Uusimpia kirjojani Salomo ja Katso minuun pienehen voi tilata kustantajalta os. tilauspalve-

lu(at)perussanoma.fi tai puhelimella 0404559048. Jos sanotte olevanne ystävärenkaani jäseniä, 

saatte kirjat ilman postimaksua. (Muistuttakaa tilauksen vastaanottajaa tästä lupauksesta.) 

 Miten kaikki alkoi –raamattupiiri 1. Mooseksen kirjasta on kuultavana Radio Patmoksessa to klo 20.  

 Ilosanomapiiri seuraavan sunnuntain evankeliumitekstistä lähetetään Radio Patmoksesta pe klo 

19 ja uusintana su klo 9.  

 Kaikkien kolmen vuosikerran kaikki ilosanomapiirit voi kuunnella nettisivuiltani 

http://ilosanomapiiri.fi/ll.shtml?mailis/raamattupiiriohjelmat/index.php&i=5 

 ”Mailiksen raamattukoulun” podcasteissa on päästy Esterin kirjaan asti. Etenemme siis kronologi-

sessa järjestyksessä; kohta alkaa Uusi testamentti.  Raamattukoululla on omat facebook-sivunsa. 

https://www.facebook.com/mailiksenraamattukoulu/ 

 Raamattuluentojani voi kuunnella paitsi podcasteina myös netistä osoitteista 

http://www.lhpk.fi/saarnoja/?preacher=71 ja  

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

 Ilosanomapiirin ystävät ry. jäseneksi voi liittyä täältä https://ilosanomapiiri.fi/yhdistys/ 

Herran huomaan, rakkaat ystäväni!    toivottaa Mailis  

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

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