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Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan
KANSANLÄHETYKSEN YSTÄVÄKIRJE

Kansanlähetys

SYKSYN PUKEUTUMISOHJEET:SYKSYN PUKEUTUMISOHJEET:
Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne 
totuus, pukeutukaa vanhurskauden totuus, pukeutukaa vanhurskauden 
haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne 
alttius julistaa rauhan evankeliumia. alttius julistaa rauhan evankeliumia. 
Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon 
kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan 
palavat nuolet.palavat nuolet.

Ottakaa myös pelastuksen kypärä, Ottakaa myös pelastuksen kypärä, 
ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana.”ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana.”

Paavali Efeson seurakunnalle 6:14-17Paavali Efeson seurakunnalle 6:14-17



Kainuun Ev.lut. Kansanlähetys ry 
Lähetyskoti: Sammonkatu 5, 87100 Kajaani

Toimisto avoinna ti–to klo 9–12 
Puh. 044 2774 616
kainuunkl@sekl.fi 
htt p://kainuukl.sekl.fi 
Tilinumero: OP FI58 5760 0310 0003 27
Piirijohtaja: Matt i Manninen, 044 2615 911
Sähköposti: matt i.manninen@sekl.fi 
Puheenjohtaja: Reijo Pulkkinen, 040 4159 642
Sähköposti: reijo.pulkkinen@hotmail.com
Sihteeri: Helena Kukkohovi-Seppänen, 050 5963 235
Sähköposti: helena.kukkohovi-seppanen@pp.inet.fi 

PÄIVÄKOTI PIKKU KA RITSA
Koulukatu 3, 87100 Kajaani
Puh. 044 011 4461
Sähköposti: pikkukaritsa@pikkukaritsa.fi 
Kotisivut: pikkukaritsa.fi 

SÄÄNNÖLLINEN VIIKKOTOIMINTA:

Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry
Lähetyskoti: Koulukatu 41, 90100 Oulu

Toimisto avoinna ma–to 9–12.30, pe 9–11
Puh. 044 4477 847
p-pohjanmaankl@sekl.fi 
htt p://pohjois-pohjanmaa.sekl.fi 
Tilinumero:
IBAN: FI21 8000 1600 5736 21
SWIFT/BIC: DABAFIHH

Jukka Nuutinen, piirihallituksen pj.
puh. 050 3009 185
jnuutin@hotmail.com

Elina Vidgren, juniori- ja nuorisotyö
puh. 040 5646 452
elina.vidgren@sekl.fi 

Jouni Pikkarainen
osa-aikainen toimistosihteeri
puh. 08-378 535

Painopaikka: Paltamon kirjapaino
  Sairaalatie 8, 88300 Paltamo
  (08) 871 999 
  www.paltamonkirjapaino.fi 
  aineistot@paltamonkirjapaino.fi 

Toinen tärkeä sana Kansanlä-
hetyksen näyssä on herätys. 
Kansanlähetys on menneinä 
vuosikymmeninä ollut innokas 
evankelioimistyössään. Monet 
ovat tulleet uskoon toimintamme 
kautt a. Innokkuudessa on hyvä 
vältt ää muutamia karikoita, joista 
mainitsen tässä kolme.

Ensinnäkin evankelioiminen ei 
ole kirkkopolitiikkaa eikä kirkon 
arvostelemista. Kun julistamme 

evankeliumia, silloin on keskitytt ävä pelastuksen asioihin.
Toiseksi meidän pitää huolehtia, ett ä evankeliumin julista-

misessa Jeesus ja hänen valmistama pelastus säilyy keskipis-
teenä. Julistus, jossa puhutaan vain Jumalan armollisuudes-
ta ja vaietaan siitä perustasta eli Kristuksesta, jonka vuoksi 
Jumala on armollinen, ei ole enää evankelioimista eikä edes 
kristillistä opetusta. Jumala on armollinen vain niille, jotka 
turvautuvat Vapahtajaan. Ihminen ilman uskoa Jeesukseen 
kohtaa pyhän ja armott oman Jumalan.

Kolmanneksi meidän tulee varoa töykeää, tylyä, epäkohte-
liasta ja armotonta asennett a. Jokainen ihminen on Jumalan 
luoma ja Jumalan rakastama.

Evankeliointi on kutsua palata Jumalan luokse. Professo-
ri Lauri Th uren kirjoitt i eräässä lehdessä parannuksesta eli 
kääntymyksestä näin:

”Kuva parannuksesta onkin peräisin Vanhan testamentin 
profeetoilta. He näkivät Israelin kansan kuin lammaslaumana, 
joka on kulkemassa väärään suuntaan. Lampaat piti huutaa ta-
kaisin turvaan, takaisin kotiin. Profeetat huusivatkin kansalle 
tavallista karjan kutsuhuutoa shuuvuu, suomeksi suunnilleen 
”ptruii-ii!” Näin huusivat myös Jeesus ja Johannes Kastaja 
oman aikansa ihmisille. Se tarkoitt i: kääntykää ympäri, tulkaa 
kotiin! Olett e menossa kohti vaaraa, tulkaa tänne päin, täällä 
on ruokaa ja hyvä olla.” Näin opett i Th uren.

Miten osaisimme kutsua ihmisiä kotiin niin hellällä mut-

Lähetysjohtaja Mika Tuovinen
ta vakuutt avalla 
äänellä, ett ä he 
haluaisivat tulla. 
Meidän tulee 
samalla muistaa, 
ett ä olemme it-
sekin suurimpia 
syntisiä, armah-
dett uja Kris-
tuksen tähden. 
Me julistamme 
itsellemme sa-
maa armoa, mitä 
kuulijoille.

Lähetysjohtaja 
Mika Tuovisen 
puheesta Kansan-
lähetyspäivillä 
2013

Kainuun ev. lut. Kansanlähetyksen syys-kokous pidetään Lehtikankaan kirkossa 24.11.2013 klo 19.00.
Pohjois-pohjanmaan kansanlähetyksen syyskokous rukoushuoneella koulukatu 41 23.11. klo 18 

Kotimaan viitenumeroita:
100094: Yleiskannatuksen viitenumero
310004: 3Kohtaamista viitenumero
100078: Junnutyön viitenumero
59200: Radio Dein viitenumero (Raamatt uavain, 

Raamatt uavain Extra, Raamatt ubuff et ja Lähetysavain)

Su
Ma
Ma
Ti
Ke
To

klo 17.00
klo 12.30 
klo 15.00
klo 17.00
klo 17.00
klo 11.00

Seurat
Lähetyspiiri, pariton viikko 
Nutt upiiri, parillinen viikko
Raamatt upiiri
Lentopallopiiri Kajaani-hallissa
Rukouspiiri
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Lauantain aurinkoisella säällä sai seitsemisenkymmentä 
osallistujaa, osa ensimmäistä kertaa elämässään, ihastella 
Kivesvaaran jylhiä maisemia Jätt iläisenmaasta päin. Taika-
linnassa järjestett iin musiikillinen iltapäivä, jossa oli väkeä 
itärajalta Ouluun ja Raaheen sekä tietysti runsaasti pal-
tamolaisia ja mökkiläisiä. Raamatt utunnin piti eläkkeellä 
oleva kirkkoherra Veik-
ko Kett unen Kajaanis-
ta. Kuhmosta oli laula-
massa Heikon Ihmisen 
lauluryhmä (kuvassa), 
lisäksi lauloivat Kirsi 
Rantala ja Vesa ja Elina 
Vidgren. Monet toivoi-
vat uutt a tapaamista 
seuraavana syksynä. 
- Ehkäpä tämä toimisi 
syyskauden avauksena, 
totesivat Pohjois-Poh-
janmaan kansanlähe-
tysläiset, joiden idea alunperin vaaralle tulo oli.

Seuraava tapahtuma lähetysjohtokunnan vastuulla on-
kin elokuun lopun alueelliset Kylväjän lähetyspäivät Pal-
tamon seurakuntatalossa.

Kesäaika on monesti hiljaista toiminnan suhteen. Pait-
si ett ä monin paikoin on ollut mökkiseuroja ja yhteista-
pahtumia kuten tuo Jätt iläisenmaa osoitt aa. Oulun lähellä 
Kellonkartano on tarjonnut koko kesän hyvää ohjelmaa. 

Juhannusta vietett iin mm. Kellonkartanossa, Vuokatin-
rannassa ja Iivantiirassa.

Kesäjuhliaan viett ivät Kempeleessä Rauhan Sana ja 
Raahessa Uusheräys. Kansanlähetyksen kesätapahtuma 
oli vuonna 2013 Kankaanpäässä oikean Kuninkaanläh-
teen lähett yvillä samalla juhlateemallakin. Jeesuksessa 

onkin ”avoin lähde 
kaikkea syntiä ja saas-
taisuutt a vastaan”.

Kankaanpään juhli-
en anti on talletett u 22 
cd:lle tai mp3:lle. Yk-
sitt äisiä raamatt utunte-
ja tai koko pakett eja voi 
tilata Rytt ylästä kes-
kuksen kautt a. Monet 
opetuksista olisi hyvä 
kuunnella vaikkapa 
raamatt upiirissä tai sel-
laisten ystävien kanssa, 

jotka eivät syystä tai toisesta päässeet juhlille. Lähetysjoh-
tajan puheenvuoro olisi erinomainen kertaus koko piiri-
hallitukselle, mutt a toki se soveltuu myös keskusteluiltoi-
hin. Kannatt aa huomata, ett ä osa on myös SEKL:n sivuilta 
kuunneltavissa.

Ensi kesän Kansanlähetyspäivät ovat, jos Herra suo, 
Keski-Suomessa, Jyväskylässä. Sinne toki on hieman lyhy-
empi matka täältä pohjoisemmastakin.

Kuva: Anne-Mari Kett unen
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Iltapäivä Jättiläisenmaassa Iltapäivä Jättiläisenmaassa 
KivesvaarallaKivesvaaralla

Jo lukion jälkeen harkitsin opintoja Kansanlähetysopis-
tossa Rytt ylässä, mutt a vasta valmistutt uani matematii-
kan, fysiikan ja uskonnon aineenopett ajaksi tieni kulki 
Kansanlähetysopistoon. Aamuvarhaisella viime tammi-
kuun 14. päivä saavuin Rytt ylän junaseisakkeelle. Olin 
kyllä aikaisemmin käynyt Rytt ylässä, mutt a en kuitenkaan 
talvisaikaan ja minulla kestikin hetki ennen kuin löysin 
oikean kävelysuunnan pimeässä talviaamussa. Oli alka-
massa kevätlukukauteni raamatt ulinjalla. Silloin en vielä 
tiennyt, kuinka antoisia kuukausia oli edessäni.

Opintoja ei ollut kestänyt kauankaan, kun jo ryhdyin 
ajatt elemaan: ”Kaikkien ihmisten kannatt aisi jossain vai-
heessa elämäänsä mennä johonkin raamatt ukouluun.” En-
nen raamatt ulinjalle tuloa mietin, ovatko muut Kansanlä-
hetysopiston opiskelijat suurimmaksi osaksi juuri lukiosta 
tai ammatt ikoulusta valmistuneita ja minua useamman 
vuoden nuorempia, mutt a tänä keväänä ainakin oli hyvin 
monen ikäisiä opiskelijoita. Ei siis kannata aristella raa-
matt ulinjalle opiskelemaan lähtemistä ikänsä takia!

Etukäteen myös mietin, oppisinko raamatt ulinjalla tar-
peeksi uutt a. Tämäkin pelko osoitt autui turhaksi! Onhan 
ihan eri asia kuulla opetusta vaikkapa jostakin Raamatun 
kirjasta 45 minuutt ia kuin 14 kertaa 45 minuutt ia. Toisaal-
ta jo viime kevätlukukauden alkupuolella tajusin, kuinka 
tietyssä mielessä vähän loppujen lopuksi ehtii raamatt u-
linjan kevätlukukauden opinnoissa oppimaan Raamatt ua. 
Onneksi Raamatun opiskelua voi jatkaa koko elämänsä ja 
Raamatt ua voi opiskella monin eri tavoin. Minäkin olen 
tänä kesänä viett änyt antoisia hetkiä lukemalla Raamat-
tua selityskirjojen kanssa. Kansanlähetysopistollekin on 
mahdollista tulla opiskelemaan Raamatt ua myös kolmen 
päivän pituisille periodeille, jos ei ole mahdollista tulla 
opiskelemaan koko lukukaudeksi.

Antoisaa aikaa KansanlähetysopistollaAntoisaa aikaa Kansanlähetysopistolla

Kansanlähetysopisto tarjoaa mielestäni todella hyvät 
puitt eet opiskeluun: Lukukausimaksu on mielestäni al-
hainen ja opintoihin on mahdollista saada valtion opin-
totukea. Kansanlähetysopiston miljöö on viihtyisä. Ruu-
anlaitosta ei tarvitse juuri itse huolehtia. Ainakin viime 
keväänä ilmapiiri opistolla oli kotoisa.

Tänä kesänä opintoni Kansanlähetysopistolla jatkuivat 
teatt eritiimilinjalla, joko oli 8 viikkoa kestävä kesälinja. 
On ollut antoisa ja mukava kesä. Kohta pääsen myös ko-
kemaan, kuinka hienoa on opiskella musiikkiteatt erilinjal-
la, sillä opiskelen tulevan lukuvuoden sillä linjalla. Sen jäl-
keen olisi tarkoitus elokuussa 2014 suunnata työelämään.

Voin lämpimästi suositella Kansanlähetysopiston raa-
matt ulinjaa, teatt eritiimilinjaa ja todennäköisesti kohta 
myös musiikkiteatt erilinjaa! Varmasti myös muut Kan-
sanlähetysopiston linjat ovat hyviä! On ollut antoisaa 
opiskella Kansanlähetysopistossa.

Kirjoitt anut
Emma Postila
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Ensimmäinen työvuoteni Kansanlähetyksen juniori- ja 
nuorisotyössä on takana. Siihen vuoteen mahtui paljon: 
muun muassa toimintamuotojen miett iminen ja suunnit-
telu, yhteyksien muodostaminen seurakuntiin ja vastuun-
kantajien löytäminen mukaan toiminnan toteutt amiseen 
ovat olleet suuria rukousaiheita, joihin Taivaan Isä on 
myös vastannut. Vähitellen piirimme juniorityö onkin 
lähtenyt käyntiin, vaikka 
toisinaan eteneminen on 
hidasta eikä tulosta näytä 
inhimillisesti katsott una 
syntyvän. Olen ollut hy-
vin kiitollinen myös siitä, 
ett ä juniorityön ohella 
olen saanut menneen vuo-
den aikana olla mukana 
piirimme muun toimin-
nan suunnitt elussa ja to-
teutuksessa sekä palvella 
musiikissa monenlaisissa 
tilaisuuksissa.

Koululaisille suunna-
tut Donkkis Big Night 
-toimintaillat aloitett iin 
vuosi sitt en syksyllä Maikkulan kappelilla. Iltoja pidett iin 
vuoden aikana kerran kuukaudessa yhteensä yhdeksän ja 
lisäksi kesäkuun alussa ylimääräinen kesäillan Donkkis 
Big Night. Olen iloinnut suuresti siitä, ett ä kävijämäärät 
illoissa ovat olleet koko ajan nousussa, ja joka kerta mu-
kana on ollut myös ensikertalaisia sekä lähialueen lapsia. 
Myös innokas vastuunkantajajoukko on antanut korvaa-
matt oman tärkeän työpanoksensa iltojen järjestämiseksi. 
Lapsimäärien kasvaessa mukaan tarvitt aisiin kuitenkin 

Kuulumisia juniori- ja nuorisotyöstäKuulumisia juniori- ja nuorisotyöstä
vielä enemmän aikuisia, jotka voisivat olla mukana to-
teutt amassa iltoja omien lahjojensa kautt a esimerkiksi 
toimintapisteiden vetäjinä ja keitt iössä nyytt äritarjoilujen 
esillelaitt ajina sekä jälkisiivouksessa. Moni vastuunkan-
taja on kertonut kokeneensa Donkkis Big Night -illoissa 
palvelemisen itselleenkin virkistäväksi ja innostavaksi työ-
muodoksi. Lasten ilo ja heiltä saatu myönteinen palaute 

on palkitsevaa. Rukoilen, 
ett ä uusia vastuunkantajia 
löytyisi mukaan. Jos ha-
luat tulla tutustumaan tä-
hän toimintamuotoon tai 
osallistua iltojen toteutt a-
miseen, olet lämpimästi 
tervetullut! Ota rohkeasti 
yhteytt ä.

Näin syksyn saapuessa 
mieli on innokas ja odot-
tava, sillä syksy tuo tulles-
saan myös monenlaisia uu-
sia asioita, joiden puolesta 
on rukoiltu ja tehty valmis-
teluja alkuvuoden aikana. 
Tarkoituksena olisi aloitt aa 

jo alkusyksystä säännöllisesti kokoontuva uusi nuorten mu-
siikkiryhmä, joka toimii yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetyksen ja Oulunsalon seurakunnan kanssa. 
Toiminta aloitetaan, mikäli ryhmään löytyy tarpeeksi yli 
15-vuotiaita soitt amisesta ja laulamisesta innostuneita nuo-
ria. Lisäksi unelmissa olisi aloitt aa viikoitt ain kokoontuva 
koululaisten raamatt ukerho. Jätänkin yhdeksi rukousai-
heeksi teille työmme ystäville sen, ett ä kerhotoiminnalle 
löytyisi sopiva tila esimerkiksi joltakin koululta tai kaupun-

gin nuorisotiloista ja sen jälkeen lapset löytäisivät tiensä 
kerhoon. Herra näytt äköön, mikä on Hänen suunnitelman-
sa tässä asiassa.

Menneen kesän aikana työkuvioni ovat olleet mie-
lenkiintoiset ja innostavat. Osallistuin kesäkuun alussa 
Lastenmission järjestämälle erinomaiselle Raamatun 
opett aminen lapsille ROL1 -kurssille, joka antoi valta-
vasti uusia ideoita ja valmiuksia juniorityöhön. Kesäkuun 
puolivälissä suuntasin Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Kan-
sanlähetyksen järjestämän Provinssirockin aktion kautt a 
Rytt ylään Junnujen Kesään. Yli 170 lapsen ja kymmenien 
aikuisten joukolla saimme viett ää siunatun leirin hyvien 
raamatt uopetusten ja muun leiriohjelman parissa. Samalla 
oli innostavaa ja virkistävää tavata taas pitkästä aikaa mui-
den piirien juniorityöntekijöitä. Kansanlähetyspäivillä 
pidimme Vesan kanssa junioriohjelmassa musakanavaa, 
jossa valmistimme lasten kanssa esityksen Donkkis Big 
Night -iltaan ja perhejumalanpalvelukseen. Oli hienoa 
toimia näissä kesän työtehtävissä vaihteeksi hyvin suuri-

en lapsiryhmien kanssa. Omassa piirissämme lapsijoukot 
eivät vielä ole niin suuria kuin monissa muissa piireissä 
valtakunnallisista tapahtumista puhumatt akaan. Kuiten-
kin koen vahvasti, ett ä juniorityön merkitys ei ole riippu-
vainen siitä, miten suuria ihmismassoja tavoitetaan. Työ 
on ennen kaikkea lasten henkilökohtaista ja kiireetöntä 
kohtaamista, Jumalan rakkauden välitt ämistä. Kaikkein 
suurimpana tavoitt eena ja unelmana on se, ett ä Jeesus saa 
kohdata juuri niitä lapsia, jotka Jumala on toimintaamme 
johdatt anut ja joiden sydämessä Hän on saanut tehdä hy-
vää työtään.

Tiukan taloustilanteen aikana erityisesti myös junio-
rityö tarvitsee varoja toiminnan kulujen katt amiseen. Jos 
haluat olla mukana tukemassa taloudellisesti Pohjois-
Pohjanmaan piirin alueella tapahtuvaa juniori- ja nuoriso-
työtä, voit osoitt aa lahjoituksesi tilille: 
FI21 8000 1600 5736 21 viitenumero 100078.

Elina Vidgren
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Syyskuu
Su 1.9. klo 10 KL-kirkkopyhä Sotkamossa. Messu, saarna Matt i Manninen. Messun jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus alasalissa.
  Mukana Leena ja Johannes Heinola Etiopiasta.
Su 1.9. klo 17 Syyskauden avajaiset Kajaanissa. Kahvit klo 16.30. Mukana Leena ja Johannes Heinola.
Ti 3.9. klo 18  Seurat Puolangan seurakuntasalissa. Matt i Manninen.
Su 8.9. klo 18 Radioseurat Kajaanin kirkossa. Kalle Seppänen.
Ke 11.9. klo 18 Seurat Hyrynsalmen seurakuntakeskuksessa. Hilkka ja Kalevi Keränen.
Pe 13.9. klo 18 Seurat Kuhmon seurakuntasalissa. Matt i Manninen.
Su 15.9. klo 17 Raamatt uilta Kajaanissa: ”Iankaikkinen elämä – vain Jeesuksen kautt a”. Matt i Manninen.
To 19.9. klo 18 Seurat Ämmänsaaren seurakuntasalissa. Matt i Manninen.
Su 22.9. klo 17 Puistomessu Lehtikankaan kirkossa: ”Vastuullinen vapaus”. Auli Hokkanen. 
  Ennen Puistomessua Haveristen lähetysinfoa kuvin ja sanoin klo 15. Raili Kemppainen esitt elee.
Su 29.9. klo 17 Seurat Kajaanissa. Veikko Kett unen.
Lokakuu
Pe 4.10. klo 18 Armolahjatesti-seminaari Kajaanissa. Tuomo Heikkilä. Seminaari jatkuu lauantaina klo 10.
Su 6.10. klo 10 KL-kirkkopyhä Vaalassa. Messu, saarna Tuomo Heikkilä. Messussa laulaa Heikon Ihmisen lauluryhmä Erkki Heikkisen 
  johdolla. Messun jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus srk-salissa. Mukana Leena ja Johannes Heinola. 
Su 6.10. klo 18 Radioseurat Kajaanin kirkossa. Erkki Heikkinen ja Heikon Ihmisen lauluryhmä.
Ke 9.10. klo 18 Seurat Hyrynsalmen seurakuntakeskuksessa. Matt i Manninen.
Pe 11.10. klo 18 Seurat Kuhmon seurakuntasalissa. Matt i Manninen.
Su 13.10. klo 10 KL-kirkkopyhä Puolangalla. Messu, saarna Juhani Harjunpää. Messun jälkeen kirkkokahvit ja 
  lähetystilaisuus seurakuntasalissa.
Su 13.10. klo 17 Seurat Kajaanissa, Juhani Harjunpää.
To 17.10. klo 18 Seurat Ämmänsaaren seurakuntasalissa. Matt i Manninen.
Su 20.10. klo 17 Puistomessu Lehtikankaan kirkossa: ”Uskon uudistuminen”. Marko Miett inen.
Su 27.10. klo 17 Seurat Kajaanissa. Kalle Seppänen.
Marraskuu
La 2.11. klo 17 Seurat Kajaanissa, Jukka Kallioinen.
Su 3.11. klo 10 Messu Kajaanin kirkossa, saarna Jukka Kallioinen. Messun jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus KL-kodilla.
Su 3.11. klo 18 Radioseurat Kajaanin kirkossa,  Jukka Kallioinen.
8.–10.11.  Kuhmon syyspäivät Idäntyön merkeissä. Mukana Esko Mäki-Soini ja Pentt i Heinilä.
  Tilaisuudet kirkossa ja seurakuntakeskuksessa, tarkemmin paikallislehdessä ja srk:n tiedott eessa.
Su 10.11. klo 18 Isänpäivän seurat Kajaanissa. Pentt i Heinilä. Kahvit klo 16.30.
Ti 12.11. klo 18 Seurat Puolangan seurakuntasalissa. Matt i Manninen.
14.–17.11. Suomussalmen syyspäivät Ämmänsaaren seurakuntakeskuksessa. Tarkempi ohjelma paikallislehdessä.
Su 17.11. klo 10 KL-kirkkopyhä Hyrynsalmen seurakuntakeskuksessa. Messun jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus. 
  Mukana mm. Erkki Heikkinen ja Heikon Ihmisen lauluryhmä.
Su 17.11. klo 17 Seurat Kajaanissa, Erkki Heikkinen ja Heikon Ihmisen lauluryhmä.
Su 24.11. klo 17 Puistomessu Lehtikankaan kirkossa: ”Pelkoa vai toivoa?” Jaana Raesalmi.

Joulukuu
Su 1.12. klo 17 Adventt iseurat Kajaanissa, Veikko Kett unen.
Ti 3.12. klo 18 Jouluseurat Puolangan seurakuntasalissa. Matt i Manninen.
Su 8.12. klo 18 Seurat Kajaanissa, Matt i Manninen.
Ke 11.12. klo 18 Jouluseurat Hyrynsalmen seurakuntasalissa. Matt i Manninen.
Pe 13.12. klo 18 Jouluseurat Kuhmon seurakuntasalissa. Matt i Manninen.
Su 15.12. klo 13 Joulujuhla Kajaanissa, Erkki Heikkinen ja Heikon Ihmisen lauluryhmä. Joulupuuroa ja tortt ua sekä jouluista ohjelmaa.
To 18.12. klo 18 Jouluseurat Ämmänsaaren seurakuntasalissa. Matt i Manninen.
Su 22.12. klo 17 Puistomessu Lehtikankaan kirkossa: ”Lähtekäämme Betlehemiin!” Matt i Manninen. 
Su 29.12. klo 17 Seurat Kajaanissa, Matt i Manninen.

Paikka: Rukoushuone, Koulukatu 41 (Oven ollessa suljett una kulku sisäpihan kautt a.)

21.-22.9.  Uusheräyksen syysseurat, mm. Jukka Repo 
27.-29.9.  ”Vapauteen” -Raamatt uviikonloppu Galatalaiskirjeestä, rehtori, TT  Niilo  Räsänen
18.-20.10. Miestenpäivät  Uusheräyksen ja SROn kanssa
25.-26.10. Elämä ja Evankeliumi koulutus, Leif Nummela ja Vesa Ollilainen (erillinen ilmoitus)
8.11.  Sapatt iateria 
15.12.  Yhteinen joulujuhla 
Joulukuussa yliopistolla Seuraa Staraa
Ks. Rauhan Tervehdystä ja nett isivuja. 

Juniorityö 
Donkkis Big Night kerran kuukaudessa Maikkulan kappelissa klo 17:30-19:30
30.8 - 27.9 - 18.10 - 15.11 - 13.12  Ks. Elinan sivu.
Nuoret aikuiset ja opiskelijat 
3K maanantaisin 2.9 alkaen. Koulukatu 41 klo 18:30
3K raamatt upiiri, päivä sovitaan raamatt upiiriläisten kesken.

Messut
Varikkomessut kerran kuukaudessa Kaakkurissa
1.9.; 6.10.; 3.11. ja 8.12
Messut kerran kuukaudessa Hintan seurakuntakodilla
22.9.; 20.10.; 17.11 ja 1.12 (näissä KL-vastuu)

Muuta säännöllistä toimintaa
Raamatt upiiri Intiön srk-kodilla tiistaisin klo 18
Raamatt upiiri rukoushuoneella, Koulukatu 41, keskiviikkoisin klo 19
Sunnuntain seurat yhdessä Uusheräyksen kanssa klo 14 rukoushuoneella 2.9 alkaen

Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu

Toimintaa syksyllä 2013
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Keskustelen Noomi ja 
Niilo Haverisen isovan-
hempien kanssa elo-
kuisena maanantaina. 
Tapaan heidät Kuhmon 
seurakuntakeskuksessa 
kauppa- ja asiointimat-
kan yhteydessä. Laa-
jan erämaakaupungin 
asukkaat käyvät kerran 
tai pari reissua viikossa 
taajamassa asioilla. Niin-
pä kysymykseeni mie-
leenpainuvimmasta ja 
hämmästyttävimmästä 
kokemuksesta matkalta lastenlasten luo löytyy heti vas-
taus: turistikohteena Istanbulin vilkas kaupunki, äänet ja 
ihmisvilinä yllätt ivät. Vaati tietysti pidemmän ajan siihen 
tott umiseen.

Ensimmäisellä jaksolla Heikki-ukki ja mummo Ulla-
Maija viipyivät Noomin ja Niilon luona pari kuukautt a. 
Aika kului yllätt ävän nopeasti. Aluksi korkealla kerrosta-
lossa asuminen tuntui maaseudun asukkaista vähän ou-
dolta. Pojan perheen koti oli tilava ja viihtyisä, joten pian 
kaikkeen totutt iin. Haveriset kertovat, ett ä kaikki sujui on-
gelmitt a hyvän yhteishengen turvin. 

Kielivaikeuksistakin selvitt iin kohtuudella. Ukki ja 
mummo kävivät sunnuntaisin paikallisen luterilaisen 
kirkon messussa keskikaupungilla. Seurakunnan messu 
oli turkinkielinen, tulkki kuiskasi kuitenkin suomeksi ja 
muutenkin siellä oli mukava käydä tapaamassa muita suo-

Ulla-Maija ja Heikki SUURESSA MUKANA Ulla-Maija ja Heikki SUURESSA MUKANA 
eli lastenlapsia hoitamassaeli lastenlapsia hoitamassa

malaisia. Näillä tapaami-
silla oli piristävä vaikutus 
arkirutiinien välillä. Siel-
lä sai keskustella omalla 
kielellä monien suoma-
laisten kanssa. Kävimme 
myös perheissä vierai-
lemassa. Saimme tehdä 
myös muutamia pitem-
piä retkiä. Vierailustam-
me  poikamme perhees-
sä jäi tunne, ett ä olemme 
saaneet olla tukemassa ja 
autt amassa heitä. 

Keväällä olimme per-
heessä toisen, lyhyemmän jakson. Silloin näimme selvästi, 
ett ä uusiin oloihin olivat lapset jo tott uneet. Vanhempien-
kin elämään oli tiett yä rutiinia tullut, kun kielitaito ja pai-
kallisen kultt uurin tuntemus lisääntyy. Ihmiset ovat siellä 
ystävällisiä eikä heidän kanssaan tullut ongelmia. Ei ollut 
terroristien pelkoa. Juopuneita ei nähty missään, niin kuin 
kotimaassamme.

Kyllähän se tuntuisi kummalliselta, jos ei omakohtaista 
uskoa olisi. Miksi Jouni ja Jonna lähtevät tällaiseen elä-
mään vapaaehtoisesti? Saamme olla kiitollisia Jumalalle 
kun omalla, pienellä paikallamme olemme suuressa mu-
kana. Rukoilla voi missä tahansa. Perheen tukijoilta toi-
vomme uskollisuutt a suuriarvoisessa tehtävässä.

Nuorilla on erinomainen mahdollisuus tutustua kult-
tuureihin ja eri paikkoihin ja työhön käytännössä vaikka-
pa lapsia hoitamalla.

Niilon ja Noomin palsta
Noomi
Minä olisin halunut lähteä leikkimään Peshtaran
kadulla muiden tytt öjen kanssa. Ihmett elin myös
kaikkia niitä työhevosia, joita kadulla tuli vastaan.
Suomessa parasta oli järvissä uiminen ja ulkoleikit.

Niilo
Koska täytin 4 vuott a, juhlimme syntt äreitäni
Suomessa neljä kertaa. Sain monta lahjaa ja paljon
kakkua, vaikka en siitä pidäkään erityisesti. Minulle
tuli ikävä pyörääni, kun olimme niin pitkään
Suomessa. Täällä on kuuma ja hikinen ilma.

1.10.2013 uusi osoitt eemme Bulgariassa

Hristo Botev
uliça 17,
4550 Peshtera, Pazacik,
Bulgaria

Uuden auton ensimmäinen pysäköintisakko.Uusi kotimme Bulgariassa.

VAALAN KIRKKOPYHÄ 6.10.
Messussa saarnaa SEKL:n pj. Tuomo Heikkilä.

Mukana Heikon Ihmisen kuoro Kuhmosta 
sekä Leena ja Johannes Heinola.

PENTT I HEINILÄ (kirja Eritt äin salainen!) JA 
ESKO MÄKI-SOINI KERTOVAT IDÄNTYÖSTÄ

8.11. Paltamossa
9.-10.11. Kuhmon syyspäivillä

2.-3.11. PYHÄINPÄIVÄT KA JAANISSA 
Mukana Jukka Kallioinen SEKL:stä.
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Olikohan se maaliskuuta vai huhtikuuta vuonna 2011 kun 
kokoonnutt iin Kuhmossa Karhunpolun kerrostalon Lähiö-
tuvalla ja siitä se alkoi. Näin muistelevat Jorma, Reijo, Pete, 
Lyyli, Timo, Erkki, Kertt u ynnä muut. Timo taisi pyytää 
esiintymistä lauluryhmänä kirkkoillassa ja pojat tuumivat 
ett ä mehän tulemme. Nyt on laulua riitt änyt jo reilut pari 
vuott a eikä loppua näy. Keikkapyyntöjä tulee tasaiseen tah-
tiin ja pyyntöihin vastataan mielellään myöntävästi. Miksi 
”Heikon Ihmisen lauluryhmä” tuli porukan nimeksi? On 
niin turvallista laulaa heikkona, kuuluu vastaus. 

Maanantai-ilta ”heikkojen seurassa”Maanantai-ilta ”heikkojen seurassa”

Lauluharjoituksiin on tullut pikkuhiljaa lisää väkeä. 
Paikalla on jo kuusitoista henkeä. Ryhmässä kerrotaan 
olevan parhaimmillaan 20–25 laulajaa. Naisääniä on jo 
paljon enemmän kuin miehiä. Kyselen heiltä, mikä teitä 
laulatt aa? Saan heti Lean suusta kuulla selvän vastauksen 
kyselyyni, Jeesus laulatt aa. Tätä vastausta nyökkäilevät hy-
väksyen toisetkin. Meillä on halu todistaa uskostamme. 

Ryhmänjohtaja Erkki kitaroineen.

Sydän on niin täyn-
nä iloa, ett ei sitä voi 
pitää sisällään. Näen 
monien kasvoista, ett ä 
he puhuvat tott a. Ilo 
pelastuksesta pursuaa 
ulos lauluna, todistuk-
sen sanoina ja elämän 
muutoksena.

Tähän joukkoon 
kuuluu monia, kovan 
elämänkoulun käynei-
tä, syrjään siirrett yjä ja 
sivupoluille eksyneitä. 
He muistavat lämmöl-
lä Timo-kirkkoherraa, joka on ollut alusta asti myötäelä-
mässä ja kulkemassa tasavertaisena heidän rinnallaan. 
Mukana on heitäkin, jotka ovat selvinneet elämässä hel-
pommin mutt a kokevat kuuluvansa tähän ryhmään. He 
jakavat vastuuta keskenään. Yksi hoitaa lauluvalinnat, 
nuott ien ja sanojen kopioinnit. Toinen sopii vierailuaikoja 
hoitokotien, sairaaloiden ja vastaavien paikkojen kanssa. 
Pitää sovitella kyydit, lähtöajat ja ketkä pääsevät mukaan. 
Erkki on koko ajan ollut kitaroineen johtamassa ryhmää ja 
paimentanut väkeä koolle.

Ryhmän toiminta ei rajoitu vain Kuhmoon vaan muual-
lakin kuullaan heidän lauluaan. On kierrett y Kainuuta, Poh-
jois-Karjalaa ja Pohjois-Savoa. Kun ollaan ”suuressa muka-
na” niin tavoite pitää olla korkealla. Ensi kesänä on aikomus 
laulaa ylistystä Jeesukselle Senaatintorilla Helsingissä. Näin 
pääkaupunkilaisetkin saavat tietää, ett ä Kainuussa uskotaan 
ikiaikojen Jumalaan ja Jeesuksen veren voimaan. 

Heikon Ihmisen lauluryhmää kävi jututt amassa Reijo Pulkkinen

Lea toimii yhdyshenkilönä ryhmän si-
sällä ja hoitaa myös yhteydet ulospäin.

Ötököitä ja viidakkovaellusÖtököitä ja viidakkovaellus
Maria ja Mikko Vuorma ovat parhaillaan Papua-Uudessa-
Guineassa ns. viidakkoleirillä. Hauskaa on, ett ä sielläkin 
toistaiseksi on ollut hyvät satelliitt iyhteydet eli sekä blogi 
ett ä muut yhteydet toimivat. Tiet sen sijaan eivät ole par-
haimmillaan. Marian monissa eri tilaisuuksissa ennen läh-
töä hehkutt ama viidakkoveitsikin on jo annett u.

Tässä muutamia välähdyksiä heidän nykytaipaleestaan.

Torstai 15.8
Kävimme ensimmäistä kertää uimassa meressä. Vesi oli 
todella suolaista ja se maistuu pahalle, jos yhtään vet-
tä menee suuhun ja siksi uiminen oli hiukan inhott avaa. 
Pienehkö ongelma oli myös, ett ä täällä uimiseen liitt yvien 
vaatt eiden säännöt ovat tarkat. Käytännössä se tarkoitt aa, 
ett ä uima-asun päälle pitää pukea hame tai jotain muuta 

Heinäsirkat ovat isoja ja kovaäänisiä.

vaatett a. Vaatt eet päällä uiminen ei ole kivaa. Pitää miett iä, 
jos löydän vaikka kirpparilta sopivaa vaatett a, jonka voisi 
leikata niin ett ä se olisi hiukan mukavampi uidessa.

Ensimmäinen viidakkovaellus.

Perjantai 16.8
Ensimmäinen viidakko-
”vaellus” oli tänään. Matka 
oli aika lyhyt, vain 2 km, 
mutt a maasto oli vaikea-
kulkuista. Aikaisemmin en 
ollut kovin huolissani vii-
dakkovaelluksista, mutt a 
tämänpäiväisen kokemuk-
sen jälkeen tiedän, ett ä loukkaantumisen riski on paljon 
suurempi kuin Suomessa metsässä kulkiessa. Savinen maa 
on todella liukas ja alamäkeen kulkiessa jalat meinaa vä-
hän väliä lähteä alta. Ylämäet ja alamäet ovat täällä paljon 
jyrkempiä kuin edes Suomessa tunturireitit. Kävellessä 
täytyy olla vaan hurjan varovainen, ett ei kaadu.
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Kainuuun ev.lut. Kansanlähetys ry
Sammonkatu 5, 871 00 Kajaani 

Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry
Koulukatu 41, 90100 Oulu

FI21 8000 1600 5736 21

20200 Heinola Johannes ja Leena

24905 Uusitalo Mirjami

22952  Pendolin Ulla

2134   Haverinen Jouni ja Jonna

20161  Kainuun piirin työ

Viitenumero tuen kohteen mukaan:

25551 Maria ja Mikko Vuorma Raamatunkäännöstyö Papua-Uusi-Guineassa

24808 Pirkko ja Raimo Tuppurainen (Pudasjärven srk), Etiopia

20705 Työ Keski-Aasia (Lumijoen srk)

22305 Työ Keski-Aasia (Kiimingin, Oulujoen ja Rantsilan srk)

72009 Työ Mordvassa(Oulunsalon srk)

22538 Työ Etu-Aasiassa (Karjasilta, Kempeleen ja Raahen srk)

100078 Elinan kannatusrengas

Pohjois-Pohjanmaa: Kainuu:

Perjantai alkaen klo 18
Lauantai alkaen klo 10 – n. 17.30

 ”Vapauteen”
Raamattuviikonloppu 
Galatalaiskirjeestä 

27.-29.9
Rukoushuone, Koulukatu 41

Luennoitsijana Rehtori, TT  Niilo Räsänen

Perjantai 
Klo 18.00  Galatalaiskirjeen tausta
19.45 – 20.45  Vain yksi evankeliumi. Luku 1.

Lauantai
Klo 10.00 - 12.00 Paavali on 
  oikea apostoli Luku 2
Klo 13.00-14.30  Teot vai usko 
  vanhurskautt aa? Luku 3
15.00-16.30  Orjista lapsiksi. Luku 4

Sunnuntai
12.00 -13.30  Kristityn vapaus. Luku 5
14.00 -16.15  Pyhityksen perusta. Luku 6

MIESTENPÄIVÄT 18. – 20.10.2013
”ELÄMÄN KRIISEISSÄ”

Koulukatu 41, Rukoushuone.

Perjantai 18.10. klo 18: Perhe, paras vai pahin?
Mika Pouke: ”Perheen sisäisiä kysymyksiä VT esimerkein.” 
Pekka Kortelainen, kommentt ipuheenvuoro.
Keskustelua. Rukouspalvelua.

Lauantai 19.10. klo 13: Haavoista parantumiseen
Jukka Nuutinen: Ilman palkkatyötä, kirous vai siunaus?
Turo Skogberg: Haavoista parantumiseen
Ossi Kantola: Haavoitt unut perhe
Tuomo Nikkola: Päivätyö takana, mitä edessä?
Keskustelua. Rukouspalvelua.

Sunnuntai 20.10 
Kastellinkirkko Messu klo 10, Mika Pouke saarnaa
Seurat rukoushuoneella klo 14. Leena ja Pekka Siljander
Huom! Aloitamme tilaisuuden kahvituksella.

Kolmas osa 

Raamatun 

punaisen langan 

luennoista
TM Leif Nummela ja TT Vesa Ollilainen

Elämä & evankeliumi -seminaari 
25.-26.10 Tuiran srkn kanssa

Paikka: Pyhän Luukkaan kappeli (tarkista paikka ilmoituksista!)
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Kevään aikana Arabialla työskennellyt taiteilija-professori Heljä
Liukko-Sundström, joka julkisesti viett i kesän alussa
75-vuotispäiväänsä, toteutt i Kansanlähetykselle mukin, jossa on tutt u
teema: Nehemian aikainen muurien korjaustyö.

Milloin lienet lukenut Nehemian kirjan viimeksi? Tuo Vanhan
testamentin pakkosiirtolaisuudesta palannut organisoija teki
kutsumustyötään korjatessaan Jerusalemin muureja. Niinpä lapset,
naiset ja miehet pääsivät korjaamaan muuria oman talonsa ja kotinsa
kohdalta - suurella innolla, kuten Raamatt u kertoo.

Juutalaisten olisi luullut kaikkien olevan yhtä innoissaan, mutt a kun
luet tuon kirjan, huomaat, ett ä omien keskeltä, jopa aivan läheltä,
löytyi niitä, jotka pitivät muurien korjaamista huuhaana. Miten sitt en
päädytt iin suureen synnintunnustukseen, onkin tietämisen arvoinen asia
nykypäivänäkin.

Muki on siis Arabian tehtaan leimaama ja arvokas. Taiteilijan
signeeraus on näkyvissä ja mukin pohjassa on selkeä tarkoitus:
Suuressa mukana. Mitä tämä sitt en antaa ymmärtää? Eikö sitä, ett ä
omalta pieneltä osaltasi saat Sinäkin olla rukoilemalla, varustamalla,
lähtijänä, talkoolaisena, lähett äjänä, uhraajana jne. Suuressa Mukana.
Rakkaus keksii keinot.

Mukiin liitt yy raamatt upiiriopas, jota voit lukea pienellä tai
suuremmalla joukolla, yksityisesti tai raamatt upiirissä.
Nehemia-teemaa käsitellään myös Rytt ylässä syyskuun alussa
vastuunkantajapäivillä. Siellä tai omassa piirissäsi voit hankkia myös
tuon mukin muistutt amaan Nehemiasta ja Sinusta: ei niin pientä
askarett a ja säännöllistä lahjoitusta, ett etkö olisi muuria
korjaamassa, ett ei muuriin jäisi aukkoja.

Ihan oikein: tärkeämpää kuin mitt avat suuret lahjoitukset, vaikka
tott a kai sellaisetkin kuten esimerkiksi testamentit ovat vieneet
evankeliumin asiaa eteenpäin, mutt a tärkeämpää on sitt enkin
kuukausitt ainen säännöllinen antaminen. Pienikin raha Jeesuksen
siunaamana riitt ää suureen.

Niin, ja mukeja saa siis omasta piiristä tai vastuunkantajapäiviltä 30
euron hintaan!

Suuressa Mukana - Sinäkin


