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Pitkälle jatkunut lämmin syksy oli varmaankin mo
nien mieleen – näin ainakin minun mieleeni. Tä
män seurauksena joulu  toivottavasti valkoinen
joulu  tupsahtaakin sitten kuin varkain. No – ei
toki nykyajan kaupallinen joulu voi varkain saa
pua.
Mutta joulu tuo mukanaan ilon – toivottavasti
meille jokaiselle aivan henkilökohtaisesti. Siihen
liittyy riemua ja yllätyksellisyyttä – niin kuin en
simmäisenä jouluna paimenten kedolla Betlehe
min liepeillä.
Mutta niin kuin ensimmäisenä jouluna, niin mei
dänkin aikanamme joulun iloon liittyy paljon su
rua ja tuskaa, jopa väkivaltaa. Välittömästi
Jeesuksen syntymän jälkeen perheen oli lähdettävä
pakomatkalle ulkomaille välttääkseen hirmuhallit
sijan vainon. Jeesuksen perhe pelastui, mutta
muut Betlehemin poikavauvat saivat vainossa sur
mansa. Joulun kirkkautta seurasivat arkirealismin
tummat sävyt.

Tässä lehdessä kerrotaan ”Tullaan tutuiksi” pals
talla erään ystävämme, niinikään pakolaisen, kär
simysten siivittämää elämäntarinaa  ja sen
päätteeksi yhdymme ”Anjan rukoukseen”. Kun Ju
mala on kanssamme, kärsimykseen sisältyy siu
naus – niin vaikeaa kuin se onkin hyväksyä omalle
kohdalle.
Vainotun seurakunnan siunaus
Syyskauden aikana vainotun seurakunnan todelli
suus on tullut eri tavoin vastaamme. Yhä ilmei
semmäksi ja tiedostetummaksi on tullut se
tosiasia, että viime vuosikymmenien aikana kristil
listä seurakuntaa on vainottu ankarammin kuin
ehkä koskaan aiemmin historian aikana. Tai ehkä
meidän mahdollisuutemme saada tietoja uskonsa
tähden kärsivistä veljistämme ja sisaristamme on
sähköisten tiedotusvälineiden ansiosta vähintään
kin lisääntynyt huomattavasti.
Uusi Tie lehden tilaajaetuna tuleva Vie sanoma
lähetysaikakauslehti 4/2011 kertoo muutamista
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Va in o tu n
s e u ra ku n n an s iu n au stu l i ky lä än

järisyttävistä esimerkeistä vainottujen veljiemme
tilanteista nyt ja viime vuosikymmeninä. Paljon
puhutun suvaitsevaisuuden arkirealismia islami
laisessa KeskiAasiassa kuvaa puolestaan vastikään
ilmestynyt Uuden Tien kirja Rashid, Jumalan tais
telija. Mutta kirjan anti on ennen kaikkea sielun
hoidollinen ja rohkaiseva, Jumalan johdatukseen
uskomiseen kutsuva – ja kaiken kukkuraksi evan
kelioiva! Ja se toimii niin supisuomalaisten kuin
maahanmuuttajienkin kohdalla. Tässä mainio jou
lulahjavihje ajattelevalle ihmiselle.
Eräänä lokakuun päivänä saimme pitää Lähetysko
dillamme vieraanamme tätä Rashidnimellä tun
nettua kirjan päähenkilöä. Vainotun seurakunnan

siunaus tuli kylään. Ehkäpä meillä olisi aihetta
pyrkiä luomaan enemmänkin yhteyksiä tämän päi
vän vainotun seurakunnan edustajiin ja päästä täl
lä tavalla enemmänkin osallisiksi Jumalan
arvaamattomista siunauksista. Silloin asettuisivat
myös oikeisiin mittasuhteisiinsa ne vähäiset, ns.
ensimmäisen asteen vainotoimenpiteet, joiden
kohteiksi herätysliikejärjestöinä menneellä syys
kaudella olemme erityisesti pääkaupunkiseudulla
vääristeltyjen tietojen ja rahaavustuksilla kiristä
misten kautta joutuneet.
Ps. 1. Edellisen Ankkurin pääkirjoituksen lopussa
ollut rukousvetoomus vapaaehtoistyöntekijästä Lä
hetyskotimme toimistotehtäviin tuotti parempaa
tulosta kuin uskalsimme toivoakaan. Nyt meillä on
toimistossamme sydämen halusta palveleva, va
paaehtoinen työntekijä – hänestä lisää jossain
myöhemmässä Ankkurin numerossa.
Ps. 2. Vuoden 2012 alusta lähtien Leipäsunnun
tait siirtyvät Halssilan seurakuntakeskukseen, Kär
pänkuja 5. Kevätkauden ohjelma on sivulla 16.
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Pakolainen
Isäni oli sodassa, äitini ja sisareni ja isovanhempa
ni pakomatkalla evakkoina Karjalasta, olen siis
syntynyt ”pakolaiseksi” Kuopiossa, kertoilee Anja
Peltola elämänsä alkutaipaleesta. Matka jatkui
pohjoiseen äidin saatua Kuusamosta työpaikan ja
työsuhdeasunnon. Uuden kodin onni jäi lyhyeksi –
alkoi uusi sota  Lapin sota. Polttopullo tuli ikku
nasta – mummolta jäivät leivät uuniin – tulipalos
ta saatiin pelastettua ainoastaan siskoni reppu,
siinä oli nukke ja herätyskello. Nyt paettiin pohjoi
sesta etelään.
Sodan jälkeen löytyi vanhemmilleni sekä työtä että
asunto Oulusta. Siellä kävin kouluni ja sieltä löytyi
myös puoliso. Tyttäremme syntyi samoihin aikoi
hin kun miehelläni todettiin vakava neurologinen
sairaus vuonna 1964. Ennuste oli elinaikaa maksi
missa 10 vuotta ja sekin aika laitoshoidossa. Puoli
son sairastuminen oli todella suuresti elämään
vaikuttava asia.
Muutimme vuonna 1967 Kokkolaan, missä asuim
me 30 vuotta. Olin työssä kaupungin sosiaalitoi
men talouspäällikkönä sekä samalla mieheni

omaishoitajana, mikä on jatkunut nyt yli 40 vuot
ta. Vuonna 2000 muutimme Jyväskylään lähelle
tytärtäni, vävyäni ja neljää lastenlastamme.
Pian muuttomme jälkeen huomasin Keskisuoma
laisessa pienen ilmoituksen Lähetyskodin keski
viikkoisesta päiväpiiristä. Yllätys oli, että piirin
vetäjänä oli Arto Auranen, mieheni veljen kouluto
veri. Löytyi siis yhteisiä tuttujakin  ja hengellinen
koti, jota olin etsinyt! Ja, kuin kylkiäisenä, Lähe
tyskodin toimistossa taloushallinnon tehtäviä, joita
olen hoidellut pian kymmenen vuoden ajan.
Kärsimyksen "lyhyt" oppimäärä
Mieheni sairastuminen merkitsi tilinteon hetkeä
elämässämme, Anja pohtii. Ainoaksi toivoksi ym
märsin Jumalan mahdollisuudet. Päivittäin rukoi
lin: tapahtukoon Sinun tahtosi – ei minun. Kaksin
käsin pidin kiinni Jumalasta  riipuin Hänen lu
pauksessaan: joka Häneen panee turvansa, saa
avun Häneltä. Kun omat voimat eivät riittäneet, oli
tartuttava vahvempaan apuun  jouduin luovutta
maan kaiken Jumalan käsiin. Hyvin monta kertaa
mieheni sai sairaalajaksojen aikana johdattaa poti
lastoverinsa Jeesuksen omaksi.
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Ta iva s o n tu l lu t
a lem m aks i

Niitä kymmeniä vuosia, jotka Anja on ollut mie
hensä omaishoitajana, hän sanoo erittäin vaikutta
vaksi ajaksi. Vaikeudet jättävät jälkensä, suhde
Jumalaan muuttuu, elämässä pelkistyy kaikkein
arvokkain. Kärsimys valitsee meidät, emme me
valitse kärsimystä. Se ei ole vain kurja asia, vaan
siihen voi sisältyä myös suuri siunaus. Sen avulla
Hän tahtoo muotoilla meitä. Pelkkä auringonpaiste
ilman pilviä ei saa meissä aikaan paratiisia, vaan
autiomaan. Rajuilmoissa me taivumme Jumalan
tahtoon. C.S. Lewis sanoi: ”Siunauksissa Jumala
kuiskaa meille, Sanassa Hän puhuu meille, kärsi
myksessä Hän huutaa meille.” Kun meillä on huo
no kuulo, Jumalan on huudettava.
Oman oppimääränsä keskeiseksi ajatukseksi Anja
nostaa Hepr. 11:1. ”Usko on sen todellisuutta, mitä
toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä.” Olen
saanut elää tämän raamatunkohdan todeksi juuri
siinä, että Herra on todellakin näyttänyt sellaisia
asioita, joita ei voi nähdä. Elämän perspektiivi on
muuttunut radikaalisti toisenlaiseksi: Näkymätön
maailma on tullut todellisemmaksi ja näkyväiset
pienemmäksi. Taivas on laskeutunut alemmaksi.
Anja toteaa, että hänen päivittäinen rukouksensa
”Tapahtukoon Sinun tahtosi” – aamuisin, mutta
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myös silloin kun Pekalle on pitänyt soittaa ambu
lanssi, tai hänellä on ollut hengenvaara tai maan
nut teholla – on kuultu. Vastauksena Jumala on
näyttänyt kirkkautensa letkujen ja tikittävien ko
neiden keskellä. Hän on antanut varmuuden, että
Jumala tietää parhaiten tarpeemme ja että lupauk
sensa mukaan Hän antaa meille vain hyvää. Etuoi
keudeksi Anja nimittää sitä, että on saanut niin
vakuuttavasti tuntea, mikä elämässä on tärkeintä:
olla Jumalan lapsi ja saada olla kanavana liittä
mässä Jumalan palapelin palasia ihmisten poluilla
Jumalan yhteyteen. Meillä ei ole viisautta tai ym
märrystä tajuta miten kaikki tapahtuu, saamme
vain katsella miten Jumala toimii.  Meidän tulee
olla uskollisia pienissä tehtävissä, joihin Jumala
johdattaa. Hän kutoo niistä ihmeellistä kuvakudos
ta. Emme koskaan tiedä millä tavalla langat solmi
taan. Täällä näemme vain nurjan puolen ja
solmujen sotkun, mutta kerran taivaassa kudoksen
oikean puolen ja vastauksen miksikysymyksiim
me.
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An j an ru ko u s

Kiitos Jeesus, että olet kutsunut meidät armosi osallisuuteen jauudestisynnyttänyt meidät Jumalan lapsiksi. Jeesus, anna minulleymmärrystä nähdä kuinka suuren lahjan olemme Sinussa saaneet.
Jeesus, anna anteeksi
että olen viikosta toiseen, vuodesta toiseen istunut Sanasi ääressä, mutta enole kutsunut naapuriani enkä työtovereitani enkä omaisiani Sinun sanasikuuloon,
enkä ole kertonut Sinusta niille ihmisille, joita päivittäin kohtaan,
enkä ole osoittanut rakkautta niille ihmisille, jotka Sinä olet kaukaa tuonutmaahamme ja kaupunkiimme,
vaan huolehtinut vain omasta hyvinvoinnistani.
Jeesus, anna anteeksi kaikki syntini, rakkaudettomuuteni, penseyteni.
Jeesus, anna rohkeutta ja rakkauttasi, että uskaltaisin lähestyä ihmisiä.
Jeesus, muokkaa meistä niitä, jotka voivat kertoa, että Jumalan valtakuntavoi olla totta myös heidän elämässään, jotka eivät vielä ole Sinusta kuulleet.
Jeesus, herätä meissä tahto, että haluamme antaa itsemme tässä hetkessäSinun käyttöösi. Että saisimme Pyhän Hengen voiman ja viisauden javoisimme kertoa Jumalan rakkaudesta ja Jumalan elämää muuttavastavoimasta. Anna meidän levittää Kristuksen tuoksua ympäristöömme.
Kiitos Jeesus Sinusta!
Aamen
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Suurenmoiset kiitokset teille KeskiSuomen ystä
vät monivuotisesta yhteisestä matkasta Japanin lä
hetystyön puitteissa. Olemme kovasti iloinneet
teistä ja tuestanne. Teidän vaivannäkönne ei ole ol
lut turhaa. Moni japanilainen sai kuulla maailman
Vapahtajasta ja moni sai
myös syntyä Jumalan
lapseksi.
Me palasimme kotimaa
han heinäkuussa. Nyt
olemme molemmat töis
sä Ryttylässä Kansanlä
hetyksen keskustoimis
tossa. Helena on töissä
ulkomaanosastolla ja li
säksi kiertelee seurakun
nissa ja piireissä kerto
massa Japanin työstä. Jukka kutsuttiin SEKL:n ko
timaan työn aluekoordinaattoriksi, jonka puitteissa
hän tulee myös vierailemaan eri piireissä ja seura
kunnissa ympäri Suomea. Tämän talven aikana
käymme myös seitsemässä nimikkoseurakunnas
samme.
Awajin seurakunta etsi pitkään sopivaa tonttia
kirkkorakennukselle ja kesän aikana tontti vihdoin

löytyi. Nyt siellä on jo käsiraha maksettu tontista,
joka sijaitsee noin kilometrin päässä nykyisestä
paikasta. Seurakunta pystyy säästöjensä ja ystävä
lainojen avulla maksamaan tontin, mutta kirkon
rakentamiseen tulee saada rahat muilla keinoin.

Rukoillaan, että Suomes
takin löytyisi rahalähteitä
tuota projektia varten,
muuten rakentaminen ei
onnistu. Työtämme Awa
jilla jatkavat Daniel ja
Mari Nummela.
Viime aikoina ovat jotkut
isot seurakuntayhtymät
tehneet päätöksiä talous
arviomäärärahojen epää
misestä Kansanlähetyk

seltä. Tässä tilanteessa paras protestimme ei ole
kirkosta eroaminen, vaan rahakukkaroittemme
avaaminen lähetystyölle.
Tahdomme toivottaa teille kaikille Vapahtajamme
runsaasti siunaamaa joulun aikaa ja armorikasta
uutta vuotta.
Helena ja Jukka Kallioinen

KA LL IO IS ET

K iito s
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Rakas lähettäjä ja esirukoilija. Lähettisihteereinä
haluamme kertoa Kivirantojen perheen vaikeasta
elämäntilanteesta ja haastaa teitä rukoilemaan ko
ko perheen puolesta. Jotain tilanteen raskaudesta
kertoo se, että tätä tervehdystä kirjoitamme me lä
hettisihteerit, koska Kivirannat eivät jaksaneet sitä
tehdä. Perhe palasi Japanin lähetyskentältä koti
maan kaudelle kesällä.

Suomeen tulon jälkeen perheen äiti Susanna sai
sairaskohtauksen, jonka syyksi paljastui aivokas
vain. Kasvainta yritettiin leikata, mutta se on niin
vaikeassa paikassa, että lääkärit totesivat leikkauk
sen mahdottomaksi. Koepala kuitekin osoitti kas
vaimen pahanlaatuiseksi. Tästä johtuen kasvainta
pyritään poistamaan sädehoidoilla, jotka ovat par
haillaan menossa ja loppuvat tällä tietoa joulukuun
puolessa välissä. Sen jälkeen sädehoitojen vaiku
tusta tutkitaan, mutta tulevasta ei ole mitään tie
toa.

Susanna joutuu sädehoitojakson ajan olemaan sai
raalassa tarkkailtavana ja hoidettavana, koska sä
dehoidot voivat vaikeuttaa tilannetta. Sairaalassa

yksin oleminen ilman perhettä on raskasta ja koti
ikävä on kova. Myös epätietoisuus tulevasta vaivaa
niin Susannaa kuin muutakin perhettä. Äitiä kaiva
taan ja ikävöidään tietysti kotona. Antti pyörittää
jaksamisensa mukaan arkea kolmen lapsen kanssa
kotona ja lapset joutuvat olemaan paljon ilman äi
tiä. Antti ja lapset ovat onneksi saaneet apua suku
laisilta ja ystäviltä, mutta silti tämä aika on ollut
erittäin raskasta Antille lapsia unohtamatta.

Kaiken keskellä Kivirannat ovat kuitenkin kii
tollisia siitä ajasta jonka saivat Japanissa Herran
työssä viettää ja hedelmistä joita työ on kantanut.
Me lähettäjät ja esirukoilijat emme varmasti voi
edes ymmärtää millainen henkinen paine Kiviran
tojen koko perheellä tällä hetkellä on. Onneksem
me meillä on Jumala joka ymmärtää, jolla on valta
tässäkin asiassa ja joka kuulee rukouksemme. Siksi
Kivirantojen perhe tarvitsee rukoustukea nyt
enemmän kuin koskaan.

Kivirantojen puolesta lähettisihteerit
Marjut ja Mikko Haapasaari

K IV IR AN N AT

Ru ko ilka a !
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Jeesuksen vertauksessa (Matt. 25:113) kymmenen
morsiusneitoa lähtivät lamppujen kanssa sulhasta
vastaan. Viisi morsiusneitoa olivat pilkkopimeässä
yössä ilman varaöljyä. Jokainen Jeesuksen opetus
ta kuunnellut sähköttömän aikakauden ihminen
tajusi, miten typerää toimintaa se oli.
Japanilaiset tietävät, että maanjäristys ja tsunami
voi iskeä koska tahansa. Katastrofivalmistelujen
tärkeyden ymmärtävät kaikki. Silti keväisen kata
strofin yhteydessä vasta onnettomuuden jälkeen
ruokakauppojen vesi yms. peruselintarvikevaras
tot tyhjenivät. Minne oli unohtunut etukäteisval
mistautuminen? Hirvittää edes ajatella, mikä olisi
tämän kansan valmistautumisen tila taivaallisen
öljyn suhteen, mikäli Herramme Jeesus juuri nyt
palaisi.
Joko sinun jouluvalmistelusi ovat kunnossa? Odo
tatko jouluvierasta vai onko hän kenties jo saapu

nut? Oli joulusi sitten minkä näköinen hyvänsä,
muista, että vielä on jäljellä armon aikaa. Aikaa ot
taa vastaan ja antaa eteenpäin.
Me Savoset olemme saaneet tänä vuonna ylenpalt
tisesti armoa armon lisäksi. Erityisenä kiitosaihee
na on perheeseemme syyskuussa syntynyt
Isabellavauva. Lähetyskentän vinkkelistä nykyhet
ki ja tulevaisuus vaikuttavat erityisen arvaamatto
milta. Ensi keväänä kielikoulun päättyessä jokin
uusi alkaa. ”Päivää ja hetkeä emme tiedä” – periaa
te pätee kaikkiin elämän asioihin. Haluamme silti
palvella Herraa tänäänkin iloiten. Lähetystyö on
mahtava juttu.
Rakkain jouluterveisin Japanin lähetyksen vaivas
ta ja ilosta
Savoset

S AVO S ET

Va lm is te lu t ku n n o s s a ?
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Tavallisesti, kun alamme kirjoittaa lähettäjillemme
viestejä, otamme kalenterit esiin ja kaivamme niis
tä merkittävimmät tapahtumat. Nyt otimme esiin
vieraskirjan ja katsoimme, kuka meillä on kesän
jälkeen käynyt. Huomaamme, että olemme olleet
aika paljon tekemisissä lähettikollegoittemme
kanssa. Esim. kerran viikossa olemme pyrkineet
tapaamaan täkäläisen SLEY:n lähettipariskunnan
eli Seppälöiden kanssa. Uudet ystävät olemme saa
neet Melasista, jotka palvelevat Siperian Krasno
jarskissa, mutta olivat välillä hetken Narvassa.
Tutustumismahdollisuuden saimme, kun Ville
saarnasi ja toimitti ehtoollisen venäjänkielisessä
jumalanpalveluksessa täällä Tartossa. Lillin lähet
tikuraattoriyhteyksien kautta saimme tutustua
myös latvialaisvirolaiseen Apinis’n perheeseen, jo
ka palvelee Riiassa. Isännöimme myös pientä ak
tioryhmää Ryttylästä.

Syksyn kohokohtia oli yhteinen 85vuotissyntymä
päivä. Kumpikaan meistä ei täyttänyt pyöreitä,
mutta kun yhteissumma oli sopiva ja syntymäpäi
viemme puoliväli sattui sunnuntaille, kutsuimme
Paavalin seurakunnan työtoverit lauluseuroihin.
Toivottavasti jouluseuroillekin löytyy sopiva ajan
kohta.
Olemme iloinneet kaikista kohtaamisista  mah
dollisuudesta olla rohkaisemassa ja tulla itse roh
kaistuiksi. Käykäämme Jumalan johdatuksessa
kohti tulevaa ja onpa joulu sitten valkoinen tai ei,
Jeesuksen syntymäpäivää saamme silti juhlia.
Rauhallista joulua ja siunattua uutta Herran vuot
ta!
Terveisin Hannu, Liliann, Hanna ja Miriam

KE S K IS ET

Te rve h d y s Ta r to s ta !
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J O RM A LA IN E

Joulun odotus on ihanaa aikaa, vaikka se sisältyy
vuodenaikaan, jolloin valon määrä, niin täällä Pie
tarissa kuin kotiSuomessakin on vähäisimmillään.
Minä olen ollut Pietarissa Kansanlähetyksen lähet
tämänä lähetystyöntekijänä vasta tämän vuoden
toukokuusta alkaen. Siispä käsillä oleva adventin
aika ja joulun odotus täällä Pietarissa on minulle
aivan uutta. Sytytetään kynttilät tuomaan valoa pi
meään ja olkaamme rohkeasti todistamassa ensim
mäisen Joulun Ihmeestä, jolloin Jumalan rakkaus
ilmestyi meidän keskuuteemme siten, että Hän lä
hetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meil
le elämän. ”Siinä on rakkaus  ei siinä, että me
olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän
on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän
syntiemme sovitukseksi. ” (1. Joh. 4: 910). Joulun
sanoma vie meidät paimenten luo jouluyön tapah

tumiin, siihen hetkeen, jolloin ”Yhtäkkiä heidän
edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus
ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta en
keli sanoi heille: »Älkää pelätkö! Minä ilmoitan
teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tä
nään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Va
pahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä
teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna
seimessä.» Ja samalla hetkellä oli enkelin ympäril
lä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa
sanoen:  Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan
päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.” ( Luuk.
2:914)

Rakkain Jouluterveisin

Jorma

J o u lu te rve h d y s P ie ta r is ta !
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viitenumeroista. Sen avulla lahjasi kohdentuu lähetys-
työntekijöillemme ja lähetysalueidemme tai kotimaan 
työntekijöiden tai eri työmuotojen työhön.

Nordean tilinumero:
IBAN: FI19 1581 3000 0342 30
BIC: NDEAFIHHXXX

Kansanlähetysopiston kaikille avoimet Raamattuperiodit on tarkoitettu sinulle, joka 
haluat oppia tuntemaan Raamattuasi paremmin, kaipaat kasvua kristittynä ja haluat 
eväitä evankeliumin eteenpäin viemiseen.

Kolmen päivän periodit maksavat 35€. Hinta sisältää opetuksen, lounaan ja kahvin. 
Täyshoito 2-3 hengen huoneessa 80€.

Kansanlähetys-
opiston periodit

Keväällä 2012 mm. seuraavia periodeja
Käytännön sielunhoito ja kriisien kohtaaminen • Johanneksen ev.alkuluvut • Ope - ole pelotta esillä • 
Arjen apologiaa • Ilmestyskirja • Media hengellisessä työssä • Avaimia toimivaan seurakuntaan • Popu-
laarikurlttuuri ja Raamattu • Usko ja tiede • Kulttuurien kohtaaminen • Great apologists • Augsburgin 
tunnustus • Armolahjat • Elämä ja evankeliumi • Videokuvauksen peruskurssi kuvauksesta nettiin • 
Pastoraalikirjeet • Pääsykoekirjakurssi teologisiin tiedekuntiin • Lapsityön peruspalikat

Haluatko 
tuntea 

Raamattusi
paremmin?

Tarvitsetko
eväitä

evankelioi-
miseen?

Kaipaatko
kasvua

kristittynä?
Katso 

tarkemmat 
tiedot ja 

ajankohdat: 
www.sekl.fi
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Perhepyhäkoulu Pikkuleipä
Kokoontumiset Aarresaaren päiväkodissa 
joka toinen sunnuntai klo 11.00
15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 11.3., 25.3., 22.4., 6.5., 20.5.

Tervetuloa!

TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA | KEVÄT 2012

22.1. ”Kasvatus, arvot ja tunteet”, Leipäsunnuntai Extra, Tapio Puolimatka
5.2. ”Riemusaatosta maan pinnalle”, Matt. 21:1-27, Antti Kiviranta, Ehtoollinen
19.2. ”Satuttavia vertauksia”, Matt. 21:28-22:14, Arto Hukari
4.3. ”Kompakysymyksiä”, Matt. 22:15-46, Mikko Haapasaari, Ehtoollinen
18.3. ”Kovaa puhetta Jeesukselta”, Matt. 23:1-39, Reino Saarelma
1.4. ”Lopun aika ja Jeesuksen paluu”, Matt. 24:1-44, Osmo Väätäinen, Ehtoollinen
15.4. ”Varoittavia vertauksia”, Matt. 24:45-25:30, Mikko Haapasaari
29.4. ”Viimeinen tuomio” Matt. 25:31-46, Jukka Jämsen, Ehtoollinen
13.5. ”Ristin tie”, Matt. 26:1-46, Mika Tuovinen

Jyväskylässä Halssilan seurakuntakeskuksessa, Kärpänkuja 5
joka toinen sunnuntai klo 16.00

Järjestäjät: Keski-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, Jyväskylän seurakunta , Agricola-opintokeskus

Tervetuloa! Lapsille omat opetuskanavat.

Leipäsunnuntai
Perusevankeliumia tähän Päivään

tuhtia raamattuopetusta ja elävää seurakuntayhteyttä kaikenikäisille!

Osoite: Päiväkoti Aarresaari, Toritie 22, 40520 Jyväskylä
Kysy lisää: Puh. 044 077 7205 tai jarkko.lemetyinen@gmail.com

huOm. 
muuttunut 

Paikka! 
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Sanan Keidas

TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA | KEVÄT 2012

15.1.  ”Jumalan perhe” Reino Saarelma, Leena Tossavainen
29.1.  ”Seuraa minua” Ritva Huhta-aho ym.
12.2.  ”Sielunhoidon Keidas” – alkaa jo klo 16.00
 Paavo Suihkonen, Reino Saarelma ym.
 26.2.  ”Rikas mies” Jaakko Koivunen, Ritva Huhta-aho
 11.3.  ”Rukouksen Keidas” Arja Suikkanen, Jaakko Koivunen
25.3.  ”Kameli ja neulansilmä” Ritva Huhta-aho ym.
(8.4. pääsiäispäivänä ei Sanan Keidasta)
22.4.  ”Lähetyksen Keidas” Tuija Kuikka ym.
6.5.   ”Tuhlaajapoika” Jukka ja Helena Kallioinen, Leena Nikkinen
20.5.  ”Kysymysten Keidas” Petri Harju ja Reino Saarelma

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13, 40100 Jyväskylä, 
parillisten viikkojen sunnuntaina klo 18.00

Perjantaisin 19.00, 
Kasvisravintola Katriinassa 
3K Keväällä 2012
13.1., 20.1., 3.2., 17.2., 2.3., 16.3.
30.3., 27.4. ja 11.5.
•	 viikolla	15	järjestöjen	yhteinen	juttu
•	 18.-20.5.	Kolme	Kohtaamista	-leiri			
	 Ryttylässä

POINTTI
NUORTENILLAT

 klo 19-21.30
lauantaisin

 Lähetyskodilla,  
Kauppakatu 13.  

KEVÄT 2012

Vuoden 2012 ekat Pointit
14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2.*, 18.2., 25.2.

*Valo Paljastaa -gospeltapahtuma, Saarijärvi

KOLME 
KOHTAAMISTA

Jeesuksen 
vertaukset

Kolme Kohtaamista iltojen väliviikoilla   
kokoonnumme kodeissa soluryhmissä.

Lisätiedot: jarkko.lemetyinen@gmail.comLisätiedot: marjut.haapasaari@gmail.com
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SÄÄNNöLLISET TAPAHTUMAT | KEVÄT 2012

Yleiset tilaisuudet
Raamattupiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittomien viikkojen maanantaisin klo 18
16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5.

Aamurukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
perjantaisin klo 8-9
13.1.–25.5.

Maahanmuuttajatyön rukouspiiri

Vaasankatu 10 C 36
tiistaisin klo 12.30
10.1.–19.6.

Japanin työn rukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
joka toinen torstaisin klo 17.00 
19.1., 2.2., 16.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5

Naisten tilaisuudet
Naisten raamattupiiri Vaajakoski

Lintulenkintie 3
parittomien viikkojen ma klo 18
16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 12.3., 26.3., 9.4., 
23.4., 7.5., 21.5.

Naisten raamattupiiri 

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittomien viikkojen ti klo 12–13.30
17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 13.3., 27.3., 
10.4., 24.4., 8.5., 22.5.

Juniorit
3-6 Ilta         Ilta 3.–6. -luokkalaisille

Myrskylyhdyn päiväkodissa, 
Antinmutka 18, Kinkomaa
Parillisten viikkojen pe klo 18–20.30
13.1., 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 20.4., 4.5.
Inkeri Lemetyinen 050 309 72 12

Varkkari-ilta

Tertunmetsä 8, 40270 Palokka
Parittomien viikkojen pe klo 18–20.30
20.1., 3.2., 17.2., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5.
Juha Tentke 0400 648 342

Miesten tilaisuudet
Miestenpiiri Kuokkala

Kariniementie 12
parittomien viikkojen ke klo 18.30–20
18.1., 1.2., 15.2., 29.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5.
Aihe: ”Jeesuksen vertaukset”

Miestenpiiri Vaajakoski

Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11
parittomien viikkojen to klo 18.30
19.1., 2.2., 16.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5.

Isä-poika -sähly

Huhtasuon kirkolla, Nevakatu 6
parittomien viikkojen la klo 10.00
21.1., 4.2., 18.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5.

Lisätietoja> Lähetyskodilta Puh. (014) 620801 tai Keskisuomalainen- ja Uusi Tie-lehdistä tai ksuomi.sekl.fi
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Lähetystyöntekijät

YHTEYSTIETOJA

Japani Lähettisihteerit
Antti ja Susanna Kiviranta Marjut Haapasaari Puh. 044 536 4708
Anssi ja Kaarina Savonen Jussi ja Heini Tarvainen Puh. 050 300 3615
Viro
Hannu ja Liliann Keskinen Sirpa Kuikka Puh. 050 454 5422
Lähetti Lähi-Idässä Eeva Piironen Puh. 040 720 6163

Mikko Haapasaari, puheenjohtaja
Puh. 040 750 5598, mimaha77@gmail.com
Juha Tentke, varapj.
Mikko Jarva
Jari Jurvakainen
Jaakko Koivunen
Jousia Lappi
Lasse Nikkinen
Pekka Pirkkalainen
Mauri Tervonen

Piirihallitus

Reino Saarelma
Piirijohtaja
Puh. 050 565 1386
reino.saarelma@gmail.com

Marianne Mäkeläinen
Maahanmuuttajat
Puh. 044 554 5768
marianne.makelainen@gmail.com

Marjut Haapasaari
Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Puh. 044 557 9447
marjut.haapasaari@gmail.com

TyöntekijätLähetyskoti

Puh. 044 077 7205
jarkko.lemetyinen@gmail.com

Juniori- ja nuorisotyö

Keski-Suomen Ev.lut Kansanlähetys keski-suomi.sekl.fi

Kauppakatu 13, 40100 Jyväskylä
Aukioloajat:ti ja to klo 10–14. 
Puh. (014) 620 801, ksuomi@sekl.fi
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tilaus- ja osoitteenmuutos

Keski-Suomen Ev.lut. 
Kansanlähetys
Kauppakatu 13
40100 JYVÄSKYLÄ

Posti-
maksu

Etunimi  Sukunimi

Entinen osoite

Katuosoite:

Postinumero: Postitoimipaikka

Nykyinen osoite

Katuosoite:

Postinumero: Postitoimipaikka

Puh.

Sähköposti:

Seurakunta:

O
SO

it
tE

EN
m

u
u

tO
S

Haluan liittyä 
Kansanlähetykseen
 Jäseneksi (hyväksymismenettely)
Ankkuri-lehti
 Haluan tilata ilmaisen Ankkuri-lehden
 En halua enää Ankkuri-lehteä
tukirengas
 En halua enää tukirenkaan kirjettä

(kirjoita tukirenkaan nimi tähän)

Haluan liittyä 
tukirenkaaseen
 Reino Saarelma
 Marianne Mäkeläinen
 Opiskelija- ja 
 nuorten aikuisten työ   
 Juniorityö
 Juutalaistyö
 Keskiset
 Kivirannat
 Jorma Laine
 Savoset

Lähetyskodilla joka torstai 
jälleen 12.1.2012 alkaen 

klo 11.30–15.00. 

Torstaikahvila
Tule kuin 

kotiisi!

Sanaa, kahvia, 

juttuseuraa...

 P
ai

no
pa

ik
ka

: S
uo

m
en

 U
us

io
ku

or
i




