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Siunattua vuotta 2021 teille, 

Ilosanomapiirin ystävät! 

Miten joulusi ja vuodenvaihteesi menivät? Minä 

sain viettää juhlat Savossa sukulaisten kanssa. 

Sitten palasin harmaaseen etelään.  Nyt on 

todella ihanaa katsella ikkunastaan lumista 

maisemaa täällä Espoossakin. Kiitän Jumalaa 

jokaisesta talvipäivästä, jonka saamme täällä 

kokea ainaisen synkkyyden sijasta.  

Vuosikokous pidettiin marraskuun lopussa etänä 

niin, että puolet jäsenistä siihen osallistui. Kiitos 

teille kaikille, jotka olitte mukana. Hallitukseen 

valittiin uudelleen erovuorossa olevat jäsenet 

allekirjoittanut ja Leena Partanen. Tarja 

Pietilä ja Aija Sairanen jatkavat hallituksessa 

toisen vuotensa. Varajäseneksi valittiin 

Tomas Punto. 

  

  

Tämän vuoden toimintasuunnitelma sisältää mm. seuraavanlaisia asioita:  

- Yhdistys julkaisee netissä saarnapiirikysymyksiä japaniksi kerran viikossa tai kahdessa.  

-  Pyrkii saamaan valmiiksi islanninkielisen oppaan.  

-  Julkaisee Amazonin kautta e-kirjan Ilosanomapiiri kiertää Aasiaa. (Muutakin 

julkaisuohjelmaa on suunnitteilla. ) 

-  Pyrkii pitämään Ilosanomapiirin koulutuskurssin, joka jäi koronatilanteen takia pitämättä 

vuonna 2020. Kursseja on mahdollista pitää useampiakin, jos kysyntää on.  

- Tutkii mahdollisuutta julkaista omakustanteena ilosanomaoppaita kirjasen muodossa.  

Haluaisin kertoa teille muutamasta ilahduttavasta yhteydenotosta.  

Ensinnäkin diakonissa Rose, jonka tapasin sudanilaisten pakolaisleirillä Ugandassa vuonna 2018, 

kertoi whatsappin kautta suunnittelevansa ilosanomapiirin koulutuskurssia eri leirien naisille. Hän 

kyseli, onko mitään materiaalia olemassa naistenpiirejä varten. Onneksi nettisivuiltamme löytyy 

opas Glad Tidings for Women. Lähetin sen Roselle, samaten hieman taloudellista tukea kurssin 

matkajärjestelyjä ja ruokailuja varten.  

Alun perin tutustuin tähän topakkaan nuoreen naiseen vuonna 2016 Keniassa, jossa pidin 

diakonissaoppilaille ilosanomapiirin koulutuskurssin.  Rose oli ottanut systeemin heti käyttöön.  

Kun hän joutui pakenemaan kotoaan Etelä-Sudanista rajan yli Ugandaan, jatkoi hän toimintaansa 

diakonissana pakolaisleirillä. Siellä tapasin hänet uudelleen pari vuotta sitten.  



Rose on pyörittänyt ilosanomapiirejä omalla leirillään, mutta nyt hän haluaisi viedä systeemin 

muillekin leireille. Ajatelkaa, miten ihanaa se olisi, jos pakolaisnaiset saisivat oppia 

ilosanomapiireissä tuntemaan Jeesusta yhä syvemmin ja kutsuisivat myös ei-kristittyjä tuttaviaan 

mukaan!  

Jokin aika sitten minulle soitti eräs ihan tuntematon mieshenkilö eräästä Keski-Suomen 

seurakunnasta ja kysyi neuvoa raamattupiirissä ilmenneeseen pulmatilanteeseen. Mies paljasti 

keskustelun lopuksi pyörittäneensä omassa seurakunnassaan ilosanomapiiriä kolmisenkymmentä 

vuotta. Hän oli ollut mukana eräällä kaikkein ensimmäisistä kursseistani 80-luvun lopussa...  

Ja sitten vielä viesti Japanista. Muuan papinrouva, ”minun opiskelijoitani” 80-luvulta, kertoi 

aloittaneensa ilosanomapiirin seurakuntansa nuorille. Keskustelut ovat kuulemma uskomattoman 

inspiroivia.  

Ja viime viikolla minulle soitti eräs Keski-Aasian ex-lähetti. Hän pyörittää etänä ilosanomapiiriä 

dariksi täällä Suomessa. Lähetti oli ihan hurmioissaan, miten syvällisiin keskusteluihin edellisenä 

iltana oli päästy.  

Niin, emmehän me tiedä, mitä kaikkea ilosanomapiirin saralla maailmalla tapahtuu. Kiitos että 

tahdotte olla mukana tässä toiminnassa! Mitä jos jokainen teistä koettaisi houkutella yhden uuden 

ystävän mukaan yhdistykseemme. ”Teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.” (1.Kor.15) 

Jäsenmaksu tälle vuodelle on 10 euroa. Joka unohti sen viime vuonna, voi maksaa 20 euroa. 

Tilinumero: Ilosanomapiirin ystävät ry FI18 1544 3000 1713 76.  

Lämpimin terveisin ja siunauksen toivotuksin.  

Mailis  

     

Ilosanomaoppaita eri kielillä   20 vuotta sitten Bangladeshissa 


