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Rakkaat ystävät!  

Miten se on tuo aika taas päässyt karkaamaan käsistä, 

niin että kirjoitan vasta toista ystäväkirjettä tänä 

vuonna? Paljon onkin tapahtunut, ja kiirettä on pitänyt. 

En jaksaisi enää NÄIN kovaa kiirettä; odotan hartaasti 

75-vuotispäivääni (15.4.24), aion näet jäädä silloin 

eläkkeelle naistyöntekijän pestistä.  

Radiotyötä haluan kuitenkin vielä jatkaa sen jälkeenkin. 

Teemme Helvi Jääskeläisen ja tiimini kanssa yhden 

uuden ohjelman joka viikoksi. Tänä vuonna on menos-

sa raamis Apostolien teoista nimeltään Maan ääriin 

asti. Homma on mielekästä, koska saamme niin paljon 

positiivista palautetta. 

 

 
Uusin kirjani Kaksi Johannesta ilmestyi huhtikuussa. 

Siinä on tällainen omistuskirjoitus: ”Omistan tämän 

kirjan kummitädilleni, pyhäkoulunopettajalleni ja Ja-

panin-lähetystyön ystävälle Mirja Rothille, joka täyttää 

– jos Herra suo – vuonna 2023 sata vuotta.” Mirja-täti 

ei ehtinyt täyttää sataa vuotta, sillä hän kuoli helmi-

kuussa. Lauloin yhden päivän virsiä hänen kuolinvuo-

teensa vieressä. Mirja-täti oli kiitollinen elämästään ja 

ylisti Jeesusta loppuun asti. Kuvassa tädin arkku Iisal-

men vanhassa kirkossa ja suvun nuorin jäsen.   

 
Sain käydä siskoni kanssa Israelissa Patmoksen 50-

vuotismatkalla. En ole koskaan ennen nähnyt Pyhää 

Maata kukkien peitossa.  

Olimme juuri käsitelleet radioraamattupiirissä Pietarin 

yöpymisen nahkuri Simonin talossa meren rannalla. 

Pitihän minun otattaa itsestäni kuva, kun ”se talo” 

löytyi vanhasta Jaffasta.  

 



Uusi Tie –lehti pyysi neljältä henkilöltä, mm. minulta, 

juttua äitienpäivänumeroonsa. Aiheena oli se, mistä 

olen äidilleni kiitollinen. Tällainen jutustani tuli:  

Minun äitini Kirsti oli laulava ja soittava kristitty. Hä-

nellä oli ”virren armolahja” eli hän osasi valita joka 

tilanteeseen ja tilaisuuteen sopivan virren tai hengelli-

sen laulun. Iisalmen seurakunnan kuorossa hän lauloi 

vuosikymmeniä ja säesti virsiä kaikkien suuntien tilai-

suuksissa, myös Luther-säätiössä.  

Äidiltä minä opin, että surun hetkinä ja suuren trage-

dian kohdatessa kristityn pitää tarttua virsikirjaan. 

Sieltä löytyy syvällinen lohdutus joka murheeseen.  

Äidin elämän suurin tuska oli vankilareissuja tekevä 

poika. Kun tuomiopäivä aina koitti, saattoi äiti istua 

koko päivän pianon edessä ja laulaa virren toisensa 

perään.  

Aivoinfarktin iskettyä äiti pyysi minua laulamaan tä-

män virrensäkeistön moneen kertaan:  

Olen käskysi rikkonut, tiedän sen, 

 ja murhetta sinulle tuonut.  

Nyt tuomion Herra mä ansaitsen,  

vaan toivossa ristiisi luotan.  

Suo loppu kerran kuolossa autuas. (557:2) 

Tässä uskossa äitini siirtyi ajasta ikuisuuteen ja tämän 

suuren perinnön hän jätti lapsilleen ja lapsenlapsilleen.  

***  

Alla olevan kuvan otin viisi vuotta sitten, kun äiti pääsi 

pyörätuolissa kirkkoon aivoverenvuotonsa jälkeen. 

Toisessa kuvassa äiti soittaa ja laulaa virsiä minun 

keyboardillani, jonka vein hänelle sairaalaan.  

 

 
TAPAAMISIIN!  

Kesällä aion käydä Kansanlähetyspäivillä Ryttylässä (7-

9.7), Kuhmon kamarimusiikissa heinäkuun puolivälissä, 

Luther-säätiön kesäpäivillä Loimaalla (4-6.8) ja lähetys-

teologisilla päivillä Karkussa (19-20.8). Iisalmessa pis-

täydyn aina välillä sukuloimassa. Muutoin istun kotona 

ja kirjoitan. Kaikki tämä sillä varauksella, että Herra 

suo ja me elämme.  

KAIVATTU VIERAS 

Syyskuussa luokseni tulee harvinainen ja kaivattu vie-

ras: hengellinen tyttäreni Yooko-san Japanista. Hän 

haluaa kuulemma tulla jalan syten kiittämään Japanin 

lähetyksen ystäviä. Yooko-san oli opiskelija, kun minä 

olin opiskelijasihteeri 80-luvulla. Myöhemmin hän 

toimi perheensä kanssa lähetystyössä Kambodzassa. 

Hänen miehensä on ollut nyt jo monta vuotta jonkin 

sortin pomo lähetysjärjestössä nimeltä OMF. Ystävät, 

varatkaa siis kalenteriinne 17.9, sunnuntai-iltapäivä. 

Toivoisin, että vähintäänkin kaikki te tulisitte kuule-

maan näitä kiitoksia, jotka olette osallistuneet Japanin 

lähetykseen. Mutta tervetuloa kaikki muutkin Japanis-

ta ja lähetystyöstä kiinnostuneet. Lähetän vielä tar-

kempaa tietoa ennen syyskuuta.  

Mailis  

www.ilosanomapiiri.fi.  

Podcastit: äänikirja ja raamattuluennot, Spotifyssa. 

Youtube-kanava netissä meikäläisen nimellä.  

Mahdollinen tuki ilosanomatyötä, podcasteja, materi-

aalin kääntämistä, kirjojen kustantamista yms. varten: 

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

Viite: 3311. TAI: Ilosanomapiirin ystävät ry. FI18 1544 

3000 1713 76. Viite 1012. Rahankeräyslupa 2022/989.  

http://www.ilosanomapiiri.fi/

