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Rakkaat Akasia–työn ystävät! 
 
Naistenlehdet saavat toisinaan lukijan tuntemaan 
olonsa riittämättömäksi: pitää olla määrätynlaiset  
vaatteet tai verhot, harrastukset tai seurapiiri.  
Lehdet kertovat vakuuttavasti, mikä on ihannepaino  
tai ihannemies.  
 
Ilman lehtiäkin tunne on tuttu. Erään viikonloppu- 
tapahtuman yhteydessä, jossa vierailin, jokainen esitteli  
itsensä kertoen ammattinsa. Tuli yhden naisen vuoro,  
joka sanoi: ”Minä olen vain kotirouva.” Hän tarkoitti,  
että on vain kasvattanut lapsia ja hoitanut kotia, ei  
hänellä ole arvoa. 
 
Riittämättömyyden tunne on globaali. 
     (Kuva: RitvaKosonen) 

Kehitysmaassa työskennellyt aviopari kustansi maassa  
läheiseksi tulleelle perheelle matkan luokseen Eurooppaan.  
Perhe pääsi käymään suuressa tavaratalossa. Äiti jumiutui hämmästelemään alusvaatteiden suurta 
valikoimaa. Isä tuijotti poikansa kanssa metalliovea, joka jakautui keskeltä kahtia. Mikä näkymätön 
henki siinä toimii? Avaa vielä kopinkin, johon ihmiset astuvat sisään. 
 
Heidän siinä seisoessaan vanha rouva, jolla on ryppyiset kasvot, nilkuttaa sisälle hissiin. Ovi sul-
keutuu. Isä ja poika katselevat lamppuja hissin yläpuolella: 1-2-3-4-3-2-1. Kohta ovi jälleen avau-
tuu, ja ulos tulee hurmaavan näköinen vaaleaverikkö. Silloin isä huudahtaa pojalleen: ”Hae äiti äk-
kiä tänne ja käske sen mennä ovesta sisälle! Sitten sen ei enää tarvitse valittaa ulkonäköään.” 
 
Me mittaamme itseämme alinomaa toisiin. Riittämättömyyden tunne on sitä tuskallisempi, mitä 
tiukempi mittamme on. Kalajoen Kristillisen Opiston naistenpäivillä eräs osanottaja toi minulle 
runon, jossa tämä tuska oli sanoitettu tähän tapaan:  
 
 Lähdin lapsuudenkodista selässäni reppu ja repussani mitta. 

 Sillä mittasin itseni ja aina tuli tulos: Ei riitä, ei riitä! 

 Kauan uskoin mittaani. Sitten löysin uuden. 

 Se sanoi: Riittää, riittää hyvinkin. 

 Silloin tajusin, mittani oli virheellinen. Sen ainoa lukema oli ”ei riitä”. 

 Vein sen takaisin ja äitini hämmästyi: 

 Ei se virheellinen ole! 

 Se on perintömitta ja kulkenut suvussa kauan.    (Tuntematon) 

 

Samoilla päivillä katselimme riittämättömyyttämme Raamatusta käsin. Läpi ihmiskunnan historian 
ei riitä -mitta on kulkenut suvusta sukuun. 
 
Mutta Jumalan kirjasta löytyy sanoma, joka kertoo uudesta mitasta. Se on sanoma lahjavanhurskau-
desta, jolla ulosmitattu saa mitata itsensä. Se on sovituksen ja anteeksiantamuksen mitta. Kristuksen 
työ puolestani riittää. Siitä jos mistä pätee runon riemu: Se riittää, riittää hyvinkin. 
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Päivien päättyessä hyvästelin yhtä kuulijoista. Hän kertoi Jumalan armon koskettaneen. Sen varaan 
hän rohkeni heittäytyä. 
 
Hienoimpia hetkiä työssämme ovat ne, kun joku kertoo armon avautuneen opetusta kuunnellessa. 
      RL 
 

Israelin matkalla koettua 
 

Hiihtolomaviikon kuljimme 34 matkalaisen kanssa Pyhällä maalla.  
Joukossa oli runsaasti ensikertalaisia. Joku heistä totesi, ettei  
pieneen päähän ja sydämeen tahdo mahtua kaikki nähty ja koettu,  
niin paljon ihmeellistä tuli päivittäin vastaan.  
 

Monelle Raamattu alkoi elää, ennen kaikkea Vanha Testamentti.  
Matkasta tuli kuin avain sisälle siihen. 
 
Uusia ja vanhoja matkalaisia säväytti käynti messiaanisten juuta- 
laisten Gilgal-hotellissa Tel Avivissa. Sen yhteydessä toimii  
seurakunta. Sieltä käsin tehdään avustus- ja evankelioimistyötä  
juutalaisten parissa. Pieni filminpätkä näytti työn iloja. Surukin  
näkyi valkokankaalla: vihaiset ortodoksijuutalaiset hakkaamassa  
seurakunnan jäseniä. 
 
Seurakunnan johtaja Jakov Damkani kertoi, että joskus pelottaa.  
Hänkin on joutunut väkivallan kohteeksi. Silti uutinen Jeesuksesta  
panee liikkeelle, maksoi mitä maksoi. Pyhä Henki on sytyttänyt  
sydämeen ilon ja tulen. 
 
Puutarhahaudalla joukkoomme liittyi Suomen Lähetysseuran lähetti Tarja Säynevirta. Hän oli 
tullut paikalle suoraan vankilasta. Ehtoollishetken jälkeen hän kertoi työstään Israelissa asuvien 
thaimaalaisten parissa. Heitä hän etsii vankiloista, pelloilta, kaduilta, sairaaloista. Kielitaidottomina 
he ovat maassa suuren avun tarpeessa. Tarja taas on tätä ennen ollut 10 vuotta Thaimaassa ja osaa 
kielen. 
 
”Mikä saa sinut tulemaan vankilaan?” Vankilan henkilökunta on monesti kysynyt Tarjalta tätä – se 
on niin epätavallista. Kysymys on avannut mahdollisuuden kertoa evankeliumia niin vanginvar-
tiojoille kuin vangituillekin.  
 
Tarjan kertoessa työstään en yhtään ihmetellyt sitä nimeä, jonka hän on thaimaalaisilta saanut. Hän 
on lyhyesti ja ytimekkäästi ”äiti”. Omalla nimellä kukaan ei häntä kutsu. Äidin puoleen voi kääntyä 
missä asiassa tahansa.      RL 
 

 

Vierailut Kalajoella ja Heinolassa 
 
Meidät molemmat oli kutsuttu viikonlopputapahtumiin Kalajoelle ja Heinolaan helmikuussa.  
Kalajoen Kristillisen Opiston naisten hengellisille päiville kokoontuu perinteisesti runsas määrä 
naisia. Niin oli nytkin. Kolmattasataa henkeä täytti opiston tilat. Ilmapiiri oli kotoisa ja avoin. Oli 
tultu kaukaa Kuusamosta ja Kemijärveltä asti. Riitta piti raamattutunteja ja saarnasi Kalajoen täpö-
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täydessä kirkossa. Minulla oli Elämyksiä Raamatusta –tilaisuuksia ja hartauksia. Olimme tuoneet 
mukanamme monta pahvilaatikollista kirjoja myyntipöydälle. Yhtään kirjaa ei tarvinnut viedä ko-
tiin takaisin. Vaiva palkittiin hyvällä mielellä, kun naiset iloisina halasivat meitä jäähyväisten koit-
taessa. 
 

Heinolan seurakunnassa on alkanut perinne 
järjestää Raamattuviikonloppu sydäntalvel-
la. Yllätyimme miten runsas kuulijajoukko 
oli koolla täälläkin, pitkälle yli 100 henkeä. 
Motivoituneita Raamatun opiskelijoita kaik-
ki, siitä kertoi hiiskumaton hiljaisuus seura-
kuntasalissa tilaisuuksien aikana. Iloitsimme 
hyvistä keskusteluhetkistä opetusosuuksien 
lopussa ja monista mieleenpainuvista tapaa-
misista yksittäisten ihmisten kanssa. Riitta sai 
saarnata Heinolan vanhassa kauniissa kirkos-
sa. Kaiken kaikkiaan Heinolassa oli elämän 
maku ja siunauksen tuntu.   MJ 

 

Infoa 
 

• Riitta Lemmetyisen kirjasta Pieniä ihmeitä on ilmestynyt uusi, toinen painos. Kirja vie lu-
kijansa elämän keskelle, joskus kipeittenkin kysymysten ääreen, mutta aina uskon ja toivon 
puhuteltavaksi. Kirjaa voi tilata suoraan kustantajalta: Kirjapaja, Hietalahdenranta 13, PL 
279, 00181 Helsinki, www.kotimaankauppa.fi. 

 
• Akasia-säätiön radio-ohjelma Lähimmäisen lähellä on kuultavana Radio Dein taajuudella 

joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 19. Seuraavan kerran pääsiäislauantaina 3.4. 
 
 

Tulevia tilaisuuksia 
  

14.3.  Helsinki, Pakilan srk., Elämyksiä Raamatusta Paloheinän kirkossa klo 17, MJ 
17.3.  Salon srk. + Kansanlähetys, Elämyksiä Raamatusta seurakuntasalissa klo 18.30, MJ 
21.3.  Tohmajärven srk., naistenpäivä, saarna ja päivätilaisuus, RL 
21.3.  Korpilahden srk., Elämyksiä Raamatusta, MJ 
27.3.  Tuusulan srk., Elämyksiä Raamatusta Jokelan kirkolla  klo 14, RL 
27.-28.3.  Toholammin srk., Elämyksiä Raamatusta naistenpäivillä alk. la klo 18, MJ 
29.3.  Tampereen Raamattukoulu, raamattuluento Kalevan kirkon srk-salissa klo 18.30, 

RL 
10.4.  Jämsän srk., Elämyksiä Raamatusta naistenpäivässä srk-keskuksessa alk.klo 10, MJ 
13.4.  Vantaa, Rekolan srk., iltatilaisuus Rekolan kirkossa klo 18.30, RL 
17.4.  Espoo, Leppävaaran srk., Lähimmäispalvelijoiden koulutuspäivä, MJ 
18.4.  Virtain seurakunta, naistenpäivä, saarna ja Elämyksiä Raamatusta, RL 
19.4.  Lempäälän srk., Elämyksiä Raamatusta Kuljun koululla klo 18, MJ 
24.4. Miehikkälän srk., naistenpäivä seurakuntakodissa klo 10.30 alk., RL 
24.4.  Liperin srk., Elämyksiä Raamatusta –päivä Kuoringan leirikeskuksessa alk. klo 10, 

MJ 
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26.4.  Tampereen Raamattukoulu, raamattuluento Kalevan kirkon srk-salissa klo 18.30, 
RL 

5.5.  Helsinki, Suomen Raamattuopisto, ”Raamattu tutuksi” –tilaisuus Kampin palvelu-
keskuksessa Salomonk.21 B, kerhohuone, yläkerta klo 12, RL 

8.5.  Helsingin Kansanlähetys, nuorten aikuisten ilta Agricolan kirkon kryptassa klo 19, 
RL 

 
 
Rakkaat ystävämme, kiitos teille esirukouksistanne työmme ja terveytemme puolesta. Riitan silmä-
luomivaivan syy ei ole vielä selvinnyt eikä tilanne kohentunut. Mariannen revennyt nilkan nivelside 
on parantumaan päin. 
 
Edessämme on tänä keväänä vielä monia matkoja seurakuntiin. Kiitos jos rukoilette niiden puolesta, 
että elämän maku ja siunaus olisi niissä mukana. 
 
Rukoilemme siunausta myös säätiön taloudelle. Kiitos kun olette mukana näissä ”talkoissa”. Suurin 
hyöty on kuukausittaisista, pienistäkin lahjoituksista. Joka haluaa, voi tukea työtämme myös kän-
nykkäkolehdin kautta.  
 
Teitä lämpimästi tervehtien, 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akasia-säätiö, Kauppalantie 25 A 4, 02700 Kauniainen 

Puh. 09-728 4790  (VANHA LANKAPUHELINNUMEROMME ON TAAS VOIMASSA!) 
 www.kolumbus.fi/akasia 
Pankkiyhteys: Sampo 800016-71257633 (Lahjoitusten viitenumero 1009) 
Kännykkäkolehti: Soittaessasi numeroon 0600-91898 lahjoitat säätiölle 10,10 euroa. 
 
Etelä-Suomen lääninhallitus on 7.11.2008 myöntänyt Akasia-säätiölle koko maata käsittävän rahankeräysluvan nro 
OKH579A ajalle 1.1.2009-31.12.2010. Varat käytetään säätiön toiminnan tukemiseen. 




