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Rakkaat ystävät 
 

Tällä kertaa saatte koosteen matkakirjeistäni.  

 

NEPALIN MATKAKIRJE 1. Espoossa 13.2.14  

Tässä minä taas istun ja mietin, että mitä pitäisi 

tehdä. Nepalin matkan piti alkaa 20.2 ja loppua 

10.3, mutta isä on huonossa kunnossa. Hänelle tuli 

taas tukos päähän viime sunnuntaina. Nyt hän on 

saattohoidossa, joka voi kestää päiviä tai viikkoja. 

Olen huomenna menossa Iisalmeen. 

Samahan tapahtui ennen Mongoliaan 

lähtöäni. Olen kovin kiitollinen siitä, että sain tuon 

matkan tehdä, ja että isä on saanut olla kanssam-

me nämä viisi kuukautta ensimmäisen infarktinsa 

jälkeen.  

Voisitteko rukoilla, että Jeesus joh-

dattaisi sekä isän elämää että minun elämääni. 

Ennen kaikkea, että isä saisi elää viimeiset päivän-

sä ja viikkonsa Jumalan rauha sydämessään, eikä 

hänen tarvitsisi kärsiä. 

Tahtoisin päästä selvyyteen, saanko 

kuitenkin käydä opettamassa ilosanomapiiriä 

maassa, jossa kirkko kasvaa nopeammin kuin mis-

sään muualla maailmassa. Vai onko Herran tahto, 

että tästä matkasta on nyt luovuttava? Ehkä lopul-

lisesti. Pyydän siis esirukoustanne. 

 

NEPALIN MATKAKIRJE 2. Junassa 19.2.14 

Isä kuoli eilen klo 10.40 ja pääsi pyhien lepoon. 

Juhlimme isän 85-vuotispäiviä 2.2. pitämällä seu-

rat kotonamme. Isä istui topakasti pyörätuolissaan 

koko iltapäivän ja kuunteli puheita ja lauluja kiin-

nostuneena. Viikon päästä tuli tämä uusi infarkti. 

Kun äiti huomasi, että jotain on vinossa, hän kut-

sui papin jakamaan ehtoollista. Isä koetti kuu-

lemma pistää käsiään ristiin, mutta ei se onnistu-

nut, kun vasen käsi oli jo halvaantunut. Seuraava-

na aamuna isä oli jo tajuton eikä pystynyt niele-

mään. Tiesimme, ettei hän halua putkiin ja letkui-

hin, eikä häntä siis viety sairaalaan eikä pistetty 

tippaan. Yhdeksän päivää hän vielä eli. Joskus 

vaikutti siltä, että hän ymmärsi puheen ja laulun.  

 Soitimme virsiä CD:ltä ja lauloimme 

itsekin paljon isän vuoteen ympärillä. Äiti kun on 

sellainen virsi-ihminen, niin isä oli siivellä oppi-

nut melkein kaikki virsikirjan virret. Monesti päi-

vässä soitimme tai lauloimme näin: ”Sun Herra 

ristisi mua valaiskoon/ kun tieni painuu kuolon 

laaksohon./ Sen valon tieltä varjot häviää./ Eläis-

sä kuollessa sä luoksein jää.”  

 Siinä me äiti ja tyttäret sitten sei-

soimme isän vuoteen ympärillä, kun hän veti vii-

meisen henkäyksensä. Sisareni pukivat isän ark-

kuun. Arkku sai seistä olohuoneessa kolme tuntia, 

jonka aikana me lauloimme ja muistelimme isää. 

Sitten hänet vietiin siunauskappeliin. Kuuntelim-

me vielä hänen tulevalla haudallaan sielunkellojen 

soiton.  

 Olin äidin kanssa viime yön. Nyt 

istun junassa matkalla Helsinkiin. Huomenna läh-

den Nepaliin, jos Herra suo. Ehdin sieltä vielä 

hautajaisiin. Käytännön järjestelyt kaatuvat nyt 

sitten taas siskojeni harteille. Mutta kyllä minä 

kiitän Jumalaa tästä aikataulusta – että sain olla 

isän luona viimeiset päivät, eikä Nepalin matkaa 

tarvitse peruuttaa.  

 Pyydän esirukousta matkani puolesta. 

Että lento sujuisi tällä kertaa ongelmitta. (Vaihto 

Istanbulissa). Etten sairastuisi. Etten olisi kovin 

väsynyt. Että saisin opetetuksi ilosanomapiiriä 

mahdollisimman monelle, ja piirejä alkaisi versoa 

kuin sieniä sateella. Ettei minua ryöstettäisi. Että 

jaksaisin vähän vaeltaakin. Ja että perhe pärjäisi 

ilman minua.  

  

NEPALIN MATKAKIRJE 3. Kahtmandu, 25.2. 

Isän kuolemasta on tänään kulunut viikko. Äiti on 

valinnut isän kuolinilmoitukseen sanat: ”Kiittäkää 

Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkises-

ti.”  

Nousin Turkish Airlines’in konee-

seen 20.2 tosi väsyneenä. Vaihtoon oli Istanbulis-

sa varattu aikaa runsas tunti. Mutta kuinkas taas 

kävikään? Kathmanduun ei voinut laskeutua sää-

olosuhteiden vuoksi, joten lentoa lykättiin neljällä 

tunnilla. Siinä sitä sitten istuttiin ja odotettiin ajan 

kulumista. Saavuimme lopulta Kathmandun ilma-

tilaan puolenpäivän aikaan, ja vielä sielläkin kone 

kierteli kolme varttia, ennen kuin laskeutumislupa 

tuli. Oli kuulemma liian huono näkyvyys.  
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Kathmandu, Nepalin pääkaupunki, on täynnä ih-

misiä, koiria, joka sortin ilmansaastetta, myynti-

kojuja, värikkäitä vaatteita, köyhiä lapsia, eksoot-

tisia lintuja, likaa, muoviroskaa ja tietyömaita. 

Pöly lentää, voi miten se lentääkään!  

 Ystäväni Seija, joka kutsui minut 

tähän maahan, suunnittelee miehensä kanssa vesi-

projektia johonkin maaseudun sairaalaan. Siihen 

asti, kun luvat ja rahoitus saadaan järjestymään, 

hän toimii Kathmandussa poikien asuntolan vas-

taavana. Asetuin siis asumaan tuohon asuntolaan. 

Ohjelma alkoi heti ensimmäisenä iltana, sillä mi-

nun on määrä pitää asuntolan pojille raamattupiiri 

heidän iltahartautensa yhteydessä. Yksi opiskeli-

japoika sanoi heti innoissaan, että hän kyllä opet-

taa ilosanomapiiriä kotikaupunkinsa kristityille 

Itä-Nepalissa. 

 Olen nukkunut hyvin kaikki yöni 

täällä Kathmandussa, joten väsymys on alkanut 

vähän hellittää. Yöllä on kylmä, päivällä lämpötila 

nousee 20 asteeseen. Olemme 1300 metriä meren-

pinnan yläpuolella.   

 Täytyy sanoa, etten ole koskaan 

nähnyt sellaista herätystä, kuin mikä parhaillaan 

tapahtuu tässä maassa. Kristityt vievät ilosanomaa 

sukulaisilleen ja ystävilleen. Ihmeitä tapahtuu jat-

kuvasti, ja pahoja henkiä karkotetaan pois riiva-

tuista. Muutenkin kristityt auttavat kärsiviä, minkä 

voivat. Heidän parissaan ei kastilaitosta tunneta. 

Kaikki tämä tekee vaikutuksen ympäristöön.  

 Nepaliin julistettiin demokratia ja 

jonkinlainen uskonnonvapaus vasta 1950-luvun 

alussa. Sitä ennen kristinusko oli kielletty uskonto. 

Kun kirkko sitten alkoi kasvaa, oli tuloksena hir-

vittävä vaino. Herätys versoo täällä marttyyrien 

veren kastelemasta maasta. Virallinen vaino on 

nyt ohi, mutta perheiden ja naapurustojen sisällä 

se vielä jatkuu. Ja silti kirkko kasvaa enemmän 

kuin missään muualla maailmassa: 8% vuodessa!  

Nyt on menossa viides päivä tuloni 

jälkeen. Olen käynyt vierailulla kahdessa seura-

kunnassa, joista toinen oli kansainvälinen. Minulla 

on mukana 50 kpl ilosanomavihkosia, jotka sisäl-

tävät nuorten oppaan ja ohjeet piirin vetäjälle ne-

paliksi. Nyt on jo aivan selvää, että vihkosia pitäi-

si olla PALJON enemmän.  

Pyydän esirukousta Pokharan mat-

kalle, jonne lähdemme huomenna bussilla. Maan-

tie kulkee vuoren kyljessä ja bussi ohittelee kuu-

lemma rekkoja vaarallisissa paikoissa. Varjelusta 

siis tarvitaan. Ja vielä toinen asia: kovin monet 

turistit sairastuvat täällä hirveään ripuliin. Olen 

itse koettanut varoa kraanavettä kuin ruttoa. Mi-

nulla on omat astiat, jotka pesen itse keitetyllä 

vedellä. On täysi katastrofi, jos saan ripulin Pok-

haran matkalla. Miten voin istua 5-6 tuntia bussis-

sa sellaisessa kunnossa?   

 

 
 

NEPALIN MATKAKIRJE 4. Kathmandu 3.3 

Pokharan matka meni hyvin. Sain nähdä erään 

vuoren huipulta osan Himalajan vuorijonoa koko 

komeudessaan. Annapurnan huiput kimalsivat 

lumisina noin 8000 metrin korkeudessa aamuau-

ringon valossa. Se oli uskomattoman mahtava 

näky.  

 Vuorelle piti lähteä taksilla viiden 

maissa. Tein sen virheen, etten kysynyt taksia 

hotellista, vaan kristityltä veljeltä – tunteeko hän 

ketään, joka voisi viedä meidät katsomaan aurin-

gonnousua. Juu, tunsihan hän, mutta se kosla oli-

kin sitten sellainen, että jo äänestä kuuli, mitä on 

tulossa. Kaksi kertaa vajaan tunnin matkalla mei-

dän piti pysähtyä kaatamaan vettä kiehuvaan 

moottoriin, yhden kerran oli vaihdettava rengas, ja 

kerran meidät pistettiin kävelemään ylös rinnettä, 

koska auto ei jaksanut meitä vetää. Minä olin tie-

tysti hermona, että ehditäänkö näköalapaikalle 

ennen auringonnousua vai eikö ehditä.  

 Autotien päätyttyä oli vielä kiivettä-

vä kolme varttia ylös jyrkkää rinnettä. Löin var-

maan kaikki ennätykseni, mitä kiipeämisvauhtiin 

tulee. Loppuvaiheessa kyllä jo tuntuikin siltä, että 

henki loppuu kokonaan. Valitettavasti idän tai-

vaalla oli muutaman pilvi, joten auringonnousun 

hetkeä emme nähneet. Näimme kuitenkin, miten 

aamun valo valtasi valkoiset vuoret rotkoineen ja 

jäävirtoineen metri metriltä. Olen lukenut niin 

monta kirjaa Himalajan valloituksesta, että tuo 

näky oli kyllä unelmien täyttymys!  



 

3 

 

Laskeuduimme vuorelta omin jaloin, mihin meni 

2½ tuntia. En osaa kuvata sitä maailman kauneutta 

ja linnunlaulun ihanuutta, mitä tuolla retkellä sain 

kokea. Tie vei läpi parin eksoottisen vuoristokylän. 

Eräs ystävällinen setä antoi minulle käteen bam-

bukepin, kun näki minun olevan sen tarpeessa 

jyrkällä polulla. Olin matkalla kolmen nepalilaisen 

kanssa. Yhdellä heistä oli vain varvassandaalit 

jalassaan, mutta ei hän mitään keppiä tarvinnut. 

Eivätkä kenenkään muun jalat olleet moksiskaan 

tuosta laskeutumisesta; vain minä olen tullut vai-

vaisesti portaita alas sen retken jälkeen.  

 Opetin ilosanomapiiriä kahdessa 

paikassa Pokharassa. Vastaanotto oli lievästi sa-

nottuna positiivinen. Sitten palasimme Kathman-

duun. Eilen pidin koulutuksen taas yhdessä seura-

kunnassa 25 ihmiselle. Naiset istuivat värikkäissä 

puvuissaan toisella puolen kirkon lattiaa, miehet 

toisella. Pidin näytepiirin yleisön edessä nuorim-

pien osanottajien kanssa, ja se meni tosi hyvin. 

Nepalissa ei näytä olevan sitä ongelmaa, ettei ku-

kaan sanoisi mitään. Piiriläiset ymmärsivät evan-

keliumin ja iloitsivat siitä. Katselijat puolestaan 

näkivät, miten nuoretkin voivat tehdä Raamatun 

tekstistä oivalluksia ilman, että joku pureksii ne 

heille valmiiksi.   

 Opetin tunnin teoriaa ja sen jälkeen 

jaoin porukan kolmeen osaan pitämään piiriä kes-

kenään. Nuokin piirit menivät hyvin. Miten onnel-

linen olenkaan, että nuorten opas ja Markuksen 

opas valmistuivat nepaliksi juuri ennen tänne tu-

loani. Materiaalia on siis olemassa niille, jotka 

haluavat sitä käyttää. Ja lisää oppaita käännetään 

koko ajan. 

 
 Illalla olin Kylväjän lähettien luona 

kylässä. He tekevät täällä kielityötä. Ehkä ilosa-

nomapiirimateriaalia voidaan käyttää myös heidän 

työalallaan.  

Olen iloinnut yhdestä asuntolan po-

jasta, Binodista, joka on kulkenut uskollisesti 

kanssani eri koulutuksissa ja oppinut systeemin 

hyvin. Hänellä ”sattui” olemaan juuri viime vii-

kolla vapaata collegesta. Binod osaisi nyt pitää 

koulutuskursseja muillekin, jos saisi siihen tilai-

suuden.  

 Olen opettanut ilosanomapiiriä mo-

nessa maassa, mutta en koskaan sellaisessa, jossa 

olisi valtava herätys meneillään. Se miten kris-

tinusko menee täällä eteenpäin, on ihan uskoma-

tonta. Tuntuu kuin puolet kansakunnasta olisi kyl-

lästynyt jumaliinsa ja valmis vaihtamaan ne Jee-

sukseen. Kun ihmiset näkevät, miten sairaat para-

nevat ja pahat henget pakenevat Jeesuksen nimes-

sä, ei uskonnon vaihtaminen ole vaikeatakaan. 

Ihmeitä tapahtuu, mutta se mikä on heikoissa kan-

timissa, on Raamatun opetus. Esimerkiksi eräs 

kristitty nainen saa yhtenään ”sanomia Jumalalta”, 

mutta kertomus Sakkeuksesta oli hänelle uusi.  

 Tiedämme kirkkohistoriasta, ettei 

herätys jatku iän kaiken. Silloin on taottava, kun 

rauta on kuuma. Raamatun tuntemus on elintärke-

ää, muuten harhaopit valtaavat kirkot ja sydämet. 

Miten kiitollinen Jumalalle olenkaan, että hän 

lähetti ilosanomapiirin tähän maahan juuri tällä 

hetkellä. Viime hetkeen asti en tiennyt, pääsisinkö 

lähtemään, mutta kun Herra avasi oven, ei kukaan 

voinut sitä sulkea.  

 Vain yhden kerran olen itkenyt isän 

kuolemaa tämän matkan aikana: kun muistin, mil-

laisia retkiä me joka kesä teimme metsään, ja mi-

ten joimme yhdessä kahvia kannon nokalla istuen.  

 

NEPALIN MATKAKIRJE 5. Lentokenttä 10.3 

Täällä istun enkä muuta voi: Kathmandun lento-

kentällä. Kone on vähintään kaksi tuntia myöhässä, 

joten en ehdi jatkolennolle Helsinkiin. Nähdessään 

murheellisen naamani virkailija etsi minulle ikku-

napaikan koneen oikealta puolelta – sieltä mistä 

Himalaja näkyy – vaikka väitti ensin, ettei ikku-

napaikkoja ole yhtään jäljellä.  

Nepalin aika on nyt ohi. Voi, miten 

hyvä kaksiviikkoinen se olikaan! Viime viikon 

tärkeät koulutukset menivät ensin huonosti ja sit-

ten hyvin. Olin opettamassa keskiviikkona 

Ebenezer-raamattukoululla. Ensin rehtori sanoi, 

että saan vain ylimmän luokan, 10 nuorta, opetet-

tavakseni. Sitten hän muutti mielensä ja lähetti 

kaikki koulun 34 oppilasta  koulutukseen.  

Ja raamattukoululaisethan oppivat 

ilosanomapiiri-systeemin nopeasti! Kun pistin 
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heidät pitämään piiriä keskenään, kuului iloinen 

puheensorina ympäri tonttia. Oppilaat kuuluvat eri 

kirkkoihin, joten sillä tavalla systeemi leviää no-

peasti ja laajalle. Moni nuori sanoi ottavansa ilo-

sanomapiirin käyttöön jo heti ensi pyhänä omassa 

nuortenpiirissään. 

Raamattukoulussa kanssani tuli jut-

telemaan luterilainen poika Markus, Nepalin san-

taali. Luterilainen kirkko on ensimmäisiä kirkkoja, 

joita tähän maahan perustettiin, eivätkä perustajina 

suinkaan toimineet länsimaalaiset lähetit, vaan 

Intian (nykyisen Bangladeshin) santaalit. Kirkko 

on pieni, siihen kuuluu vain 300 henkeä. ”Tule 

seuraavalla kerralla meitäkin opettamaan”, pyysi 

Markus. Matkaan kuluu bussilla 18 tuntia Kath-

mandusta.  

Myös koulun rehtori seurasi koulu-

tustani ja loihe sitten lausumahan: ”Pidetään tämä 

koulutus ensi vuonna meidän koulusta valmistu-

neille papeille. Kyllä hekin jotain hengellistä vir-

kistystä tarvitsevat. Sitten he voivat viedä ilosa-

nomapiirin omiin seurakuntiinsa.”  

Patanin suurella kirkolla pidin kou-

lutuksen torstaina (6 t). Ensin paikalle ei näyttänyt 

tulevan ketään. Nieleskelin jo pettymystäni. Lop-

pujen lopuksi kaikki ilmoittautuneet kuitenkin 

tulivat – 50 henkeä – ja lisäksi muutama ylimää-

räinen, esimerkiksi toinen Kylväjän läheteistä. 

Koulutus meni tosi hyvin.  

Patanin kirkon pastori sanoi, että 

tehdään ilosanomakoulutuksesta traditio; tule tästä 

lähin joka maaliskuu pitämään kurssia. Evankelis-

ta puolestaan totesi näin: ”On se harmi, että tällai-

sia koulutuksia pidetään vain pääkaupungissa. 

Lähde ensi vuonna minun kanssani kotikirkkooni 

maaseudulle.” En luvannut mitään. Sanoin, että 

pitää katsoa, mikä on terveyden ja talouden tila 

ensi vuonna.  

Viimeisenä sunnuntainani yksi raa-

mattukoulu sai minut vielä houkutelluksi pitämään 

heille pienen koulutuksen kello puoli kahdeksalta 

aamulla. Tarkoitus oli, että ehtisin sen jälkeen 

vielä kirkkoonkin. Kirjastossa istui 20 nuorta, 

mutta raamis ei jotenkin ottanut tuulta siipiensä 

alle. Hiljaisia nuoret olivat, pelkäsivät ehkä rehto-

ria, joka toimi tulkkina. Yhdeltä heistä tuli kuiten-

kin sähköposti perääni: hän oli innostunut asiasta 

ja aikoi opettaa ilosanomapiiriä muillekin.  

Eilen pidettiin pieni lähtöjuhla asun-

tolassa, jossa olen asunut nämä kaksi viikkoa. 

Pojat sanoivat kuin yhdestä suusta, että sinä sitä 

sitten osaat opettaa syvällisiä asioita Raamatusta 

yksinkertaisesti. Muuten, yhdellä noista pojista on 

moottoripyörä, joten pääsin sen kyytiin pari kertaa. 

Siinä sitä sitten huristeltiin ilman kypärää Kath-

mandun pölyisessä liikenteessä, josta minä aina-

kaan en ole vielä löytänyt yhtään liikennesääntöä. 

Muistelin, että viimeksi olen istunut mostkan kyy-

dissä Burkina Fasossa 10 vuotta sitten.  

Laskin, paljonko tämä matka tuli 

maksamaan lentoineen, rokotuksineen, viisumei-

neen, vakuutuksineen ja maan sisäisine matkoi-

neen ja päädyin noin 1300 euroon. Olisihan se 

voinut maksaa enemmänkin, jos olisin joutunut 

asumaan hotellissa. Nyt asuin Seijan hoteissa ja 

söin ilmaista ruokaa. Tosi ihanaa, muuten!!! Ja 

ripuliahan minä en näiden kahden viikon aikana 

saanut, kiitos Herralle.  

 

Jatkuu 11.3. Istanbulin Ramada-hotellissa  

Tänne Istanbuliin minä sitten jouduin kuin jou-

duinkin jäämään yöksi. No, hotelli ainakin on hy-

vä, viisi tähteä. Eilen näin Himalajan huiput len-

tokoneesta pilvien yläpuolelta. Ihmeen kauniina 

ne siellä hohtivatkin sinisen taivaan ja valkoisten 

pilvien välissä.  

Tänään saavun kotiin, jos Herra suo. 

Huomenna lähden isän hautajaisiin. Kiitos teille, 

jotka taas kerran kuljitte mukanani yhden ilosa-

nomamatkan verran ja rukoilitte puolestani. Mi-

nulla oli 50 ilosanomaopasta mukanani nepaliksi. 

Niistä otettiin vielä paljon kopioita paikan päällä. 

Jätin siis vakallisen kylvösiementä nepalikristitty-

jen käsiin. Rukoillaan, että siemen kylvettäisiin 

vähitellen ihmissydämiin ja se saisi tuottaa sata-

kertaisen sadon. Rukoilettehan sitäkin, että pääsi-

sin ensi vuonna Nepaliin, jos se on Herran tahto.  

 

Mailis  
 

Mailis Janatuinen  

mailis (at) ilosanomapiiri.fi  

www.ilosanomapiiri.fi  

 

HUOMIO! Olen jäänyt eläkkeelle helmikuussa, 

vaikka virallinen työsuhteeni Kylväjään jatkuu 

vielä 1.7 saakka. Pidän nyt tämän vuoden lomia ja 

Japanissa säästettyjä lomia. Joka haluaa minulta 

kirjeitä jatkossa, ilmoittakoon sähköpostiosoit-

teensa. Tämä koskee myös Iisalmen lähetyspiiri-

läisiä. Mahdolliset tukimaksut voi maksaa vielä 

Kylväjän tilille Nooa Säästöpankkiin 440500-

121296.  
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