
Salmisten syysrukouskirje 2016 
 
Syyskausi erilaisine seurakunta- ja tapahtumavierailuineen on 
vierähtänyt käyntiin. Suomea on tullut kuljettua ristiin rastiin. 
Onneksi on saatu nauttia Turun kotonakin olemisesta. Mikäs tässä, 
näin kauniilla syyssäillä! 
 
Tänään minulla oli taas tilaisuus käydä Turun luottoparturillani. Hän 
on kurditaustainen, mutta puhuu hyvää turkkia, on naimisissa 
suomalaisen kanssa. Hän kertoi viikko pari sitten palanneensa itä-
Turkista. Keskustelimme mm. siitä, miten naiset eri puolilla 
pukeutuvat. Hän kertoi, että heidän kulttuurissaan naiset eivät voi 
pukeutua kovin vapaasti. Hän kysyi minulta, että miten me kristityt 
suhtaudumme tähän kysymykseen, onko meillä joitain sääntöjä 
pukeutumiseen liittyen. 
 

 
 
Kerroin, että tässä kysymyksessä vallitsee vapaus. Ainoastaan jos 
jotkin ympäröivän kulttuurin määräämät seikat asettavat rajoituksia, 

silloin ne on hyvä ottaa huomioon. Mutta tämä ei ole kysymys, joka 
olisi jotenkin oleellinen Jumalan ja ihmisen väliseen suhteeseen 
liittyvä asia. 
 

 
 
Tästä olen sitten itsekseni jatkanut pohdintaa. Lähi-idän ihmisten, 
erityisesti muslimitaustaisten, ajatusmaailmassa tällainen 
pukeutumiskysymys (ja muut tämän tason käytännön kysymykset) 
ovat tärkeitä. Ei ole selkeää ääntä ja opetusta, joka sanoisi, että tällä 
asialla ei ole ihmisen Jumala-suhteen kannalta oleellista merkitystä. 
Eivätkä nämä ihmiset ole myöskään tottuneet tällaiseen ääneen tai 
opetukseen. Ja tällaiseen tilanteeseen me räväytämme evankeliumin! 
Näistä taustoista on helppo nähdä, että ei ole mikään ihme, että 
evankeliumi Vapahtajasta, joka on kantanut kaikki, mitä Jumala-



suhteessa vaaditaan, ei välttämättä avaudu heti kerralla. Tarvitaan 
Jumalan johdatusta, Pyhän Hengen ja Jumalan sanan pehmittävää 
työtä, tarvitaan viisautta ja kärsivällisyyttä. Ja kestävyyttä, vaikka koko 
islamilainen maailma huutaisi evankeliumia vastaan. Kyse ei ole 
meidän vientituotteestamme, vaan Jumalan rakkauden 
ilmestymisestä kaikenlaisten, eri kulttuureista ja kokemuksista 
tulevien ihmisten keskuuteen. 

                                                                       

 

 
Olemme tosiaan tässä kesän ja alkusyksyn aikana saaneet Suvin 
kanssa olla mukana eri puolilla Suomea erilaisissa tilaisuuksissa, 
välillä tosin vain sitten minä yksin. Yhdessä olimme KL-päivillä 
Ryttylässä heinäkuun alussa, jossa meillä oli muslimi- / 
maahanmuuttajatyöhön liittyvä seminaari yhdessä erään toisen 
avioparin kanssa (he ovat tässä työssä mukana siten, että mies vastaa 
enemmänkin teologisista tehtävistä, vaimo opettaa suomen kieltä). 
Suvin osuus seminaarissa oli erityisesti jakaa tietoa turkinkielisen 
Katekismuksen käyttömahdollisuuksista kotimaassa ja kotimaan 
rajojen ulkopuolella. Samoin sain itse kunnian osallistua lauantai-illan 
paneeliin, jossa vieressäni istui mm. Suomen edellisen hallituksen 
sisäministeri Päivi Räsänen. 
 

 
 
Yhdessä olimme sitten taas elokuun lopulla Sysmässä, jossa minulla 
oli saarnavastuu, ja jumalanpalveluksen jälkeen kerroimme Suvin 
kanssa työstämme. Sysmän kirkkomaallahan makaa työtoverimme 
Koivusen Risto haudattuna. Hän kuoli noin kymmenen vuotta sitten 
auto-onnettomuudessa. Hänen haudallaan kävimme Suvin kanssa. 



Lisäksi Sysmän seurakunta tukee juuri kuukausi pari sitten Saksaan 
asettunutta uutta (vanhaa) työtoveriperhettämme, Lindholmeja, 
jotka jättivät Etu-Aasian helteet, ja muuttivat Kölnin lähelle, samaan 
työhön meidän kanssamme. Lisäksi Sysmän-matkaan kuului myös 
iloinen tapaaminen entisen esimiehemme, Jukka Kallioisen, ja hänen 
Helena-vaimonsa kanssa. 
 

 
 
Samoin olimme syyskuun alussa yhdessä matkassa Oulun 
hiippakunnan lähetysjuhlilla Siikalatvassa. Saimme sekä 
avajaistilaisuudessa että sitten myös omana kanavana esitellä työtä 
turkkilaistaustaisten parissa. Suvin erityispanoksena oli (ELRIM-
instituutin Saksan työn yhteyshenkilön ominaisuudessa) jälleen 
esitellä turkinkielistä Katekismusta. Piispa Samuel Salmi oli 
toimittamassa juhliin liittynyttä piispanmessua. 
 
Syyskuun puolivälissä sain pikapikaa käydä vierailulla lähettävissä 
seurakunnissamme Soinissa ja Ähtärissä. Syksyn aikana on tarkoitus 
vielä vierailla lähettävissä seurakunnissamme Lapissa (Salla ja 
Pelkosenniemi) ja Pohjanmaalla (Vaasa, Laihia ja Kurikka), lokakuun 

lopussa käydä noin viikon reissulla Saksassa (jossa toivon saavani 
jakaa evankelioivia kalentereita jokasyksyiseen tapaan 
turkkilaiskoteihin, sekä olla läsnä avustamassa kahden turkkilaisen 
tämänhetken kastekurssilaisemme kastetta saksalaisessa 
luterilaisessa seurakunnassa) sekä marraskuussa pitää yhdessä parin 
muun muslimityön asiantuntijan kanssa maahanmuuttaja-aiheista 
viikonlopputapahtumaa täällä Turussa. Joulukuu on tarkoitus 
hiljentää vauhtia, ja orientoitua jo Saksaan paluuseen.  
 
Lasten osuus 
 
Perheen ainoa neitimme, Merete, pääsi siis kesällä juhannuksen 
tienoissa ripille Ryttylässä. Rippijuhlat järjestettiin kesämökillä 
Asikkalassa. Kiitos mukana olleille, ja ylipäätään kaikille Mereteä 
muistaneille! 
 
Perheemme kuopus, Matteus 12-v, on myös tämänkin kautta alkanut 
vähän miettiä, että mikä häntä parin kolmen vuoden päästä 
rippikoulussa odottaa. Tässä on hänen rippikouluun liittyviä 
kysymyksiään isosiskolle ja isosiskon vastaukset:  
 

1. Minkälaisia tehtäviä siellä annetaan? 
 
Ohjelma on semmoinen, että on raamiksia ja sinne täytyy tulla, siellä 
luetaan Raamattua yhdessä. Sitten on vapaa-aikaa, ja siivouspalvelua. 
Jossain vaiheessa päivää on myös joitain tapahtumia, mitä isoset ovat 
suunnitelleet. Tehtäviin kuuluu, että täytyy muistaa joitain 
raamatunkohtia, rippikoulun päättämiä, ja sitten vielä 
uskontunnustus ja Isä meidän –rukous ja Herran siunaus.  
 



2. Mitä rippikoulussa tehdään? 
 
No tota just: Ollaan Jumalan, Raamatun ja porukan kanssa, ja opitaan 
uutta.  
  

3. Minkälaisissa huoneissa nukutaan? 
 
Huoneissa, Ryttylän Teinilässä, tytöt ja pojat nukkuvat eri huoneissa 
ja eri kerroksessa. Huoneet vaikuttavat vanhoilta, mutta siellä on 
kaikki tarpeellinen. 
 

4. Nukutaanko ryhmissä yhdessä huoneessa? 
 
Kyllä. Saattaa olla, että jopa isonenkin nukkuu samassa ryhmässä.  
 
 
 
 
 
RUKOUSAIHEET VIELÄ KOOTUSTI: 

- Srk-vierailut, matkat; lisää tukijoita työhömme; Suomeen 
herätystä, joka pitää sisällään myös syttymisen evankeliumin 
viemiseen muslimeille, lähellä ja kaukana. 

- Työmme Saksassa, Lindholmit, Tarja Ikäheimonen Berliinissä, 
Bulgarian-turkkilaiset veljet ja sisaret, kastekurssilla oleva 
turkkilaisperhe (isä jo kastettu, mutta aktiivisesti tietysti 
mukana). 

- Lapsemme: Petrus Saksassa Heidelbergin yliopistossa, 
Merete ja Matteus täällä Suomessa ensi kertaa 
suomalaisessa koulusysteemissä. 

 
 
 

 
 
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).  


