
Salmisten joulurukouskirje 2016 
 
Suomea (ja Saksaakin) on taas reissattu sitten viime kirjeen. Tätä 
kirjoittaessani on iloista todeta, että ainoastaan yksi matka on vielä 
edessä (Kurikkaan), sitten on periaatteessa tämän syksyn pidemmät 
työmatkat tehty. 
 
Tämän kirjeen kuvat ovat nostalgisesti niiltä ajoilta, kun Suvin kanssa 
oltiin menossa naimisiin. Pidettiin polttareita, ja kaikenlaista tuli 
tehtyä. Sitten tulivat häät, ja pian sen jälkeen 20 vuotta lähetystyötä.  
 

                           
 
Työn kuulumisia 
 
Lokakuussa Suvi ja Merete kävivät Saksassa, yhtenä tärkeänä asiana 
lasten ensi syksyn Saksan kouluun (Carl-Benz-Gymnasiumiin) 
ilmoittautuminen. Samoihin aikoihin olin itse pohjoisessa, lähettävien 

seurakuntiemme Sallan ja Pelkosenniemen vieraana. Kiitokset vielä 
sinne Lappiin, ystävät; hyvänä piditte! 
 
Perheen naisten palattua Saksasta ja itse palattuani Lapista oli taas 
minun vuoroni lähteä Saksaan. Saksassa sain tavata työtoverini 
Lindholmin Tonin, jonka kanssa saatiin kasvoikkain suunnitella tulevia. 
Ja muutenkin oli mukava käydä piipahtamassa Ladenburgin-kotona. 
 
Sain osallistua myös jokasyksyiseen kalenterienjakoaktioon. Entisessä 
kotikylässämme, Edingenissä, jaoin saksalaisen kokeneen 
kalenterijakoaktivistin, Rainerin, kanssa kolmena iltana n. 60 
kalenteria. Lisäksi kävin yksin Heidelbergissä, viime syksynä 
löytämälläni uudella asuma-alueella, jossa tuntuu olevan paljon 
turkkia ymmärtäviä; sinne meni noin 20 kalenteria. 
 
Tähän ehkä sopii välähdys tuosta Edingenin-jakotoiminnasta. Kerron 
yhdestä alkuillasta, kun Rainerin kanssa liikuttiin. Yhdessä vaiheessa 
menimme turkkilaisen perheen asuman talon ulko-ovelle. Lapset 
leikkivät pihalla. Kysyin turkiksi, että onko äitiä tai isää kotona. No, 
joku vanhempi siihen sitten taisi tullakin, mutta kalenterin annoimme 
yhdelle pihalla leikkineistä lapsista, jo vähän isommalle. Iloisesti 
lapset meille poistuessamme jäähyväisiään jakelivat. 
 
Toisessa paikassa oli kaksi turkkilaista naista pihamaalla. Tarjosimme 
kalentereita, yksi taisi kysyäkin, että mitäs nämä ovat. Sitten kävi ilmi, 
että toisen naisen poika oli ollut joskus kauan sitten samalla luokalla 
kuin meidän Petruksemme. Nainen kertoi sitten myös, että tällä 
Petruksen entisellä luokkakaverilla, tai sitten jollain toisella heidän 
pojistaan (omista tai sukulaisista, en ihan nyt muista), oli vaikeuksia 
päästä työelämässä eteenpäin. Hän pyysi, josko voisin auttaa 



työpaikan löytämisessä. Annoin korttini, jossa on myös 
puhelinnumeroni, että soittavat, jos todella apua tarvitsevat. Eipä ole 
soittoa kuulunut, mutta kalenterit jäivät naisille.   
 
Saman illan viimeinen paikka oli kerrostalossa, jossa oli paljon 
turkkilaisten perheiden nimiä. Alakerrassa oven avasi n. 
kolmikymppinen turkkilaismies, joka kuitenkin halusi puhua saksaa. 
Hän tuntui jo ensi kosketuksesta lähtien aika aggressiiviselta. Ja 
kuitenkin hän halusi painottaa sitä, että todellisen rauhan tuova 
uskonto on islam. Hän kysyi Rainerilta, että jaatteko te näitä 
kalenteita muihin kuin turkkilaisiin koteihin, esimerkiksi saksalaisiin? 
Rainer yritti selittää, että hän itse jakaa eri kielisiä kalentereita.  
 

                  
 
Jossain vaiheessa minäkin puutuin keskusteluun. Sanoin, että emme 
ole markkinoimassa uskontoa, vaan kertomassa Jeesuksesta, joka on 

kuollut ristillä meidän kaikkien tähden. Mies vastasi tiukan 
islamilaiseen tapaan, että Jeesus ei kuollut ristillä. Sitten hän lopetti 
puheensa toivottamalla meille hyvää iltaa.  
 
Kun hän oli sulkemassa ovea, olin jo painanut vastapäisen 
turkkilaisoven ovikelloa. Mies valpastui ja halusi meidän poistuvan. 
Koitin siinä jotain selittää, tyyliin, että kai meillä on oikeus näitä 
kalentereita tarjota muillekin. Mies muuttui uhkaavammaksi. ”Minä 
lasken kolmeen, ja sitten...” (en muista, mitä hän lupasi tehdä). No, 
kahteen asti hän pääsi, huikkasin mennessäni (jänishousu) että Jeesus 
antakoon sinulle rakkautta, turkiksi. Vähän vapisutti tämän tapauksen 
jälkeen. 
 
Saksan-reissun varsinaisena kohokohtana, ja ehkä koko tämän 
vuoden työhömme liittyvänä merkittävimpänä tapahtumana, oli 
kahden turkkilaisen, äidin ja 12-vuotiaan poikansa, kastaminen 
saksalaisessa luterilaisessa kirkossa. Toimin tulkkina niin 
jumalanpalveluksessa ja kasteessa kuin sitten tilaisuuden jälkeisessä 
kahvihetkessä, jossa aiheena oli työ turkkilaistaustaisten parissa ja 
tilanne Turkissa. Siinä tilanteessa myös noiden kahden kastetun 
perheenpää, joka on jo aikaisemmin kastettu, lausui myös muutaman 
sanan. Tämä on nyt uusi tilanne tälle saksalaiselle seurakunnalle, ja 
myös näille ”meidän turkkilaisillemme”. Miten elämä tästä eteenpäin, 
Herra johdattakoon. 
 
Nyt marraskuussa olemme saaneet tehdä pari vierailua 
Pohjanmaalle. Ensiksi olimme Suvin ja Mereten kanssa Laihialla. 
Viikko sen jälkeen sain olla, tällä kertaa yksin, Vaasassa. Kiitos kaikesta 
huolenpidosta teille kaikille Pohojalaasille. 
 



Lasten osuus 
 
Tässä on Suvin kysymyksiä Meretelle ja Matteukselle, ja heidän 
vastauksiaan: 
 

                      
 
1. Olet syntynyt Turkissa, käynyt kindergartenin ja koulua Saksassa ja 
nyt koulua vuoden Suomessa, miltä suomalainen koulu tuntuu? 
 
Merete: Suomalainen koulu on totta kai erilainen kuin saksalainen 
koulu, mutta ei yhtään sitä vaikeampi. Minä huomasin ainakin tosi 
nopeasti, että olen hyvä koulussa, koska opettajat käyvät uudet 
kappaleet hitaasti ja hyvin huolellisesti läpi. Huono puoli koulussa on, 
ja tämä ongelma tulee joka päivä minua vastaan, että ihmiset ovat 
hiljaisia ja tekevät mielummin asioita itsekseen tai omassa tutussa 
kaveriporukassaan kuin uusien oppilaitten kanssa. Oli hankalaa löytää 
ystäviä, mutta jossain välissä niitäkin sattui löytämään. 
 
Matteus: No se tuntuu ihan hyvältä. Olen löytänyt kavereita ja 

muutenkin pärjään ihan hyvin koulussa. 
 
2. Miltä tuntuu palata saksalaiseen kouluun? 
 
Merete: Olen todella iloinen päästessäni takaisin saksalaiseen 
kouluun, koska siellä on enemmän ystäviä ja siellä ymmärtää niitä 
oppilaita ja heidän kulttuuriaan. Mutta se on myös ikävää, että siellä 
on niin ankaria ja tylsiä opettajia. 
 
Matteus: On kiva palata saksalaiseen kouluun. Odotan uusien ja 
vanhojen ystävien löytämistä. 
 
3. Merete, kertoisitko Matteukselle ja kirjeen lukijoille, miten 
Gymnasium eroaa Grundschulesta? 
 
Merete: Eli pikkuveli, tästä pieni selitys: Grundschule ei ole mitään 
verrattuna Gymnasiumiin. Jos sinulla on peruskoulussa hauskaa niin 
lukiossa tulee olemaan vielä hauskempaa. Jos sinulla on ollut 
mielestäsi paljon läksyjä, niin saat nähdä kuinka paljon enemmän 
opettajat pakottavat sinua tekemään lukiossa. Lukiossa on eräänlaista 
vapautta (itsenäistä työskentelyä, valinnaisaineita, luokkaretkiä esim. 
Italiaan, vaihto-oppilasjuttuja, erilaisia kerhoja...), mutta myös 
eräänlaista vankeutta (erilaisia velvollisuuksia ja vastuunottoa, paljon 
lukuaineita, pitkiä päiviä, tylsiä opettajia, monimutkaisia laskuja, 
kaavoja ja sen semmoisia...). Mutta tulet varmasti pitämään 
Gymnasiumista. Tee parhaasi, mutta älä stressaa tai vaadi itseltäs liian 
paljon. 
 
4. Matteus, haluatko palata Saksaan? 
 



Matteus: No olisihan se kivaa, koska näkisin vanhoja kavereita. Minä 
voisin tehdä Saksassa taas niitä asioita mitä täällä ei pysty tekemään 
(esim. vierailla meidän Saksan kodin lähellä olevassa puistossa, jossa 
on mm. vuohia). 
 
Lopuksi 
 
Kun katselemme tästä eteenpäin, erityisesti Suvin kohdalla on Saksan 
työalan taloushallinnollisten tehtävien lisäksi hänelle tulossa 
altaistiikan eli turkkilaisten kansojen tutkimuksen opintojen 
loppuunsaattaminen maisteriksi asti vuoteen 2020 mennessä. 
Opintojen on tarkoitus tukea hänen työtään turkkilaisten naisten 
parissa: naisten innostamiseksi lukemaan, kirjoittamaan ja toimimaan 
aktiivisesti ja osaavasti oman yhteisönsä ja seurakuntansa hyväksi. 
 
Lopuksi tahdon tässä erään raamatunkohdan kera kiittää 
järjestöämme ja työn tukijoita siitä, että olette panostaneet 
turkkilaistyöhön jo puolisen vuosisataa. Erityisesti kiitos menee 
rukouskirjesihteerillemme, Elle Kokolle Seinäjoella. Samalla tämän 
raamatunkohdan ja siihen liittämäni Lutherin lyhyen selityksen kautta 
toivotan omasta ja perheeni puolesta hyvää joulua ja siunattua 
alkavaa uutta vuotta 2017. Tämän raamatuntekstin luki meidän 
aktiolaisryhmällemme SEKL:n turkkilaistyön grand old man Risto 
Soramies hänen ja Marja-Liisa (Pipsa) Soramiehen kodissa 
viinirinteillä Baden-Württembergissä, sinä kesänä kun Suvin kanssa 
tutustuimme toisiimme, minä tiimin ryhmänjohtajana, Suvi tiimin 
sinä kesänä 18-vuotissynttäreitä Saksassa viettävänä ruokailusta 
vastaavana emäntänä. Raamatun kohta on Paavalin kirjeestä 
Titukselle (3:4,5): 
 

"Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä 
kohtaan tuli näkyviin, Hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden 
tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät 
pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä 
Henki uudisti meidät." 
 
Lutherin selitys kohtaan Tiit. 3: 4-7, kirjasta Martti Luther: 
Jalokivikokoelma (toim. Teemu Haataja): Kuinka suuresti hän (Paavali) 
ylistääkään kasteessa meille annettua Jumalan armoa! Hän nimittää 
kastetta pesuksi, jossa ei pestä ainoastaan käsiä ja jalkoja vaan koko 
ruumis. Kaste tekee koko ihmisen kerta kaikkiaan puhtaaksi ja 
autuaaksi, eikä tähän autuutemme perustaan ja perintöömme tarvita 
muuta kuin usko Jumalan armoon, jotta tulisimme autuaiksi yksin 
armosta, ilman tekoja ja ansioita ja ikuisesti rakastaisimme Jumalan 
laupeutta, ylistäisimme, kiittäisimme ja kunnioittaisimme sitä 
puhtaasti emmekä kunniaa himoiten mieltyisi mihinkään omaan 
kykyymme ja apuumme. 
 

 



 
RUKOUSAIHEET VIELÄ KOOTUSTI: 

- Kastetut turkkilaiset, heidän koko perheensä, Mannheimin 
ja Heidelbergin saksalaiset luterilaiset seurakunnat 

- Edingenin ja Heidelbergin kalenteriaktiossa jaetut kalenterit 
kantaisivat hedelmää 

- Kollegamme Etu-Aasiassa, Bulgariassa ja Saksassa 
- Suvin opiskelut, lasten opiskelut ja koulut, koko perheen 

tulevaisuus (että saisimme jatkaa työtämme Jumalan tahdon 
mukaan) 

 
Terveisin Salmisten puolesta Ari 
 
Työtämme voit tukea Kansanlähetyksen (viite 23702) tai seurakuntien 
kautta: Etelä-Pohjanmaan Kansanlähetys (Vaasan Osuuspankki, FI50 
5670 0820 1102 27), Lapin Kansanlähetys (Kemin Seudun 
Osuuspankki, Keminmaa, FI57 5131 2720 0399 13), Päijät-Hämeen 
Kansanlähetys (Danske Bank, FI49 8000 1100 300 467), muun 
Suomen osalta Suomen ev.lut. Kansanlähetys (Nordea, FI83 2070 
1800 0283 25) sekä seurakunnat (Kurikka, Kärkölä, Lahden 
Salpausselkä, Laihia, Pelkosenniemi, Salla, Soini, Vaasan suomalainen, 
Ähtäri).  


