


Valo voittaa pimeyden
On se aika vuodesta, jolloin syksyn harmaus ja tal
ven pimeys alkavat kääntyä valon puolelle. Näihin
aikoihin olemme myös kirjanneet menneen vuo
den tapahtumia: iloja ja suruja – sekä tehneet ar
vioita tavoitteidemme toteutumisesta.
Mennyt vuosi oli toiminnassamme hyvin vilkas:
saamme iloita joistakin uusista ja uudistuneista
toiminnoista  ja rukousta on ollut edelleenkin pal
jon monissa yhteyksissä. Ankkurilehti on saanut
uuden kuosin, verkkosivutkin ovat kehittyneet.
Japanin työssämme on iloittu pienen Sumoton
seurakunnan kasvusta niin määrällisesti kuin laa
dullisestikin. Positiivinen ongelma, kirkkoraken
nuksen puute, on tullut yhä akuutimmaksi. Siellä
viimeksi palvelleet Jukka ja Helena Kallioinen pa
lasivat kotimaahan pitkän lähettiuransa jälkeen.
Uusin lähettiperheemme, Anssi ja Kaarina Savo
nen, ovat siirtymässä kielikouluvaiheesta hyvin
vastuulliseen seurakuntatyöhön. Suuri kiitollisuus

täyttää sydämen toimeksiantajaamme, lähetyskäs
kyn antajaa kohtaan. Kolmas Japanin lähettiper
heemme, Antti ja Susanna Kiviranta ovat
puolestaan Suomen kausilomalle saavuttuaan saa
neet kamppailla vakavien terveysongelmien kans
sa. Esirukouksen tarve on edelleenkin suuri.
Olemme suoriutuneet hyvin tavoitteissamme lähe
tystyömme tukemisessa. Kotimaantyöntekijöidem
me kannatuksessa on kuitenkin edelleen vajetta.
Tästä Ankkurin numerosta lähtien tiedotamme
myös entistä enemmän ajankohtaisesta talousti
lanteestamme. Nyt jos koskaan on aika lisätä tu
keamme Jumalan valtakunnan työlle, kun
seurakuntien talous heikkenee ja kun seurakuntien
tuki lähetystyölle ehkä muutoinkin pienenee.
Valo voittaa pimeyden, vaikka pimeys kuinka han
goittelisi sitä vastaan. Pitäkäämme siis lyhtymme
valaistuina ja vaikuttakaamme juuri meneillään
olevissa monissa sekä kirkollisissa että yhteiskun
nallisissa valintatilanteissa, jotta Jumalasta lähtöi
sin oleva valo pääsisi esille.



Vuoden teemat
Kansanlähetysliikkeen vuositeema vuodelle 2012
onkin ”Raamatun valossa”. Tällä yleisotsikolla
pidetään myös Kansanlähetyspäivät Pieksämäellä
6.8.7. Tämä aika kannattaa varata kalentereihin jo
nyt heti. Ja siihen on kaksi erityistä syytä: 1. Piek
sämäelle on KeskiSuomesta lyhyt ja helppokulkui
nen matka, myös yleisillä kulkuvälineillä – rauta
tieasemalta on myös kuljetus juhlapaikalle; 2. pii
rillemme on ehdotettu vuoden 2014 Kansanlähe
tyspäivien pitämistä Jyväskylässä – tätä ajatellen
olisi hyvä, jos mahdollisimman moni ystäväjoukos
tamme lähtisi Pieksämäen päiville muun ohessa

”opintomatkalle” mahdollista tulevaa tarvetta aja
tellen. Myös talkoolaiset ovat tervetulleita, ilmoit
tautuminen EteläSavon Ev.lut. Kansanlähetyksen
toimistoon (015255990, esavonkl @sekl.fi) tai
Heikki Huttuselle (0407031667, heikki.huttu
nen@sekl.fi). Myös oma majoituspaikka kannat
taa varata ajoissa, sitä koskeva tiedote on sivulla
11.
Vuonna 2012 vietetään myös ”Raamattuvuot-
ta” Suomen vanhimman kristillisen yhdistyksen,
Suomen Pipliaseuran täyttäessä 200 vuotta. Mitä
muuta voisimmekaan enemmän painottaa kuin
Raamatun todesta ottamista tänä sekavana aikana.
Suomalaisten kristittyjen yhteinen teema tälle vuo
delle on puolestaan ”Rakas perhe”. Sekin on mi
tä ajankohtaisin. Ja paluu tervehtymiseen tässäkin
asiassa tapahtuu vain Raamatun todesta ottamisen
kautta.



Rukousvastaus nro 1.
Viime vuoden Ankkurilehden kolmannen nume
ron pääkirjoituksessa käsiteltiin yhteistä pappeutta
ja vapaaehtoistyötä. Lähetyskodille on viime vuosi
na löytynyt kiitettävästi vapaaehtoisia erilaisiin
tehtäviin. Taustalla on Jeesukseen uskovien yhtei
nen ja yleinen pappeus. Tulevaa syksyä varten an
nettiin rukousaiheeksi: vapaaehtoisia – ”kunin
kaalliseen papistoon kuuluvia” (1.Piet. 2:9) – Lähe
tyskodin toimisto ja muihin vastuutehtäviin.
Leo, Leksa luki Ankkurista rukousaiheen ja ilmoitti
sähköpostitse Reino Saarelmalle kiinnostuksensa
toimistohommiin, joista hänellä on vankka koke
mus. – Juuri kun olimme lopettaneet Sanan Kei
taan palaverin 9. syyskuuta, Leksa tuli Lähe
tyskodille haastateltavaksi. Rukousvastaus oli il
mielävänä paikalla. 12. syyskuuta 2011 lähtien Lek
sa on ahertanut toimistossa, hoitanut kaikenlaisia
töitä, kukkien kastelusta pianon virityksen tilaami
seen ja kaikkea siltä väliltä.
Rukousvastaus nro 2.
Leipäsunnuntaissa Leksa on käynyt Aunerouvan
sa kanssa parin vuoden ajan, Kansanlähetyksen jä
seneksi hän liittyi vuonna 2009. Vaikean ajan ja

kipuilujen jälkeen tuli, annettiin, vastaus rukouk
siin: monipuolinen vastuutehtävä Lähetyskodilta.
Rukousvastauksestaan Leksa on hyvin kiitollinen
ja onnellinen. Se on jopa ylittänyt hänen dotuksen
sa. Työympäristö on hyvä ja mikä parasta, on mah
dollisuus rukoilla yhdessä toisten kanssa aina kun
siihen vain on tarvetta!
Ulos pimeästä laaksosta
Kevättä 2011 Leksa muistelee: ”Jumala oli hiljaa.
Elämä synkässä laaksossa, taivas pilvessä. Pääsiäi
sen aikoihin oli aurinkoinen päivä, mutta elämässä
ei tarkoitusta, ei tullut pyydettyä merkkiä. Sanan
lukeminen auttoi. Pyhä Henki avasi luettua sen
verran, että jaksoi eteenpäin."
Kaikki on kuitenkin Jumalan kädessä. Sairaseläk
keelle joutuminen oli vienyt mielen matalaksi. Ta
kana oli lonkkaleikkaus lokakuussa 2007, jota piti
korjailla, kaikkiaan viisi leikkausta. Uusi tilanne
johti vihan ja katkeruuden synkkyyteen. Psalmin
50:15 sanoin ”Huuda minua avuksi hädän päivänä!
Minä pelastan sinut, ja sinä kunnioitat minua.”
Leksa pyyteli apua ylhäältä. – Pyhä Henki muistut
ti anteeksiantamisesta, ei ole oikein olla antamatta
anteeksi. Kun puolentoista vuoden pimeyden jäl



Herra tuntee minut,koska Hän peseeminut joka päivä

keen pystyi antamaan anteeksi kaikille osapuolille,
myös itselleen, pääsi vapauteen. Itsensä armahta
misen kautta pääsi avaralle paikalle ja lopulta si
nuksi tilanteen kanssa.
Keväällä Leksa alkoi kysellä, eikö sinulla Jumala
ole minulle enää mitään tekemistä. Tässäkö nyt on
kaikki? Kotona oleminen tuntui pitkästyttävältä.
Jumala sanoi, odota, kaikki aikanaan.
Viime kesä olikin ihanaa aikaa. MMVkuoron kuo
roretki Nurmekseen ja Rautavaaralle oli erityisen
virkistävä kokemus. Samoin kukkien hoito, val
koisten Schneewittchenruusujen vaaliminen piha
piirissä Pupuhuhdassa. Lämpimänä kesäpäivänä,
sinisen taivaan alla kukkia hoivatessa on upeat
puitteet seurustella kahdestaan Jumalan kanssa ja
ihastella Hänen luomaansa kauneutta.
Kuoromies
Leksa on nyt 61vuotias kahden tyttären isä ja nel
jän lapsen isoisä. Suolahdessa asuvana hänen kau
pallinen uransa alkoi 14 vuoden iässä osuuskauppa
MäkiMatissa. Vuonna 1970 Jyväskylän kauppa
opistosta julkishallinnon merkonomiksi valmistu
neena hän työskenteli kaupan alalla Ääneseudun
alueella ja pääkaupunkiseudulla erilaisissa johto



tehtävissä. Takaisin KeskiSuomeen palattuaan
hän oli Suolahden kaupungin koulutoimen sihtee
rinä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseensä saak
ka.
”Säveliä koko elämä” luonnehtii Leksa musiikin
merkitystä elämässään. Kukkien vaalimisen ohella
musiikki on ollut hyvin tärkeä osa elämää jo pie
nestä pitäen. Lapsuudenkodissa kuunneltiin paljon
musiikkia. Mummo vei kirkkoon, missä urku
musiikki teki pieneen poikaan valtavan vaikutuk
sen. Viisivuotiaana hän itketti pihapiirin mummoja
laulamalla pajupuskan kätkössä kauniilla lapsen
äänellään Lapin äidin kehtolaulua. Musiikkia Lek
sa harkitsi ammatikseenkin. Kotona soi usein klas
sinen musiikki, varsinkin Bachin oratoriot ja
Händelin Messiasoratorio. Karl Richter, kapelli
mestari ja urkuri on yksi Leksan suosikkimuusi
koista.
Mutta onneksi on kuoro. Kun Leksa oli palannut
Suolahteen vuonna 1976, hän oli paikallisessa hel
luntaiseurakunnan kuorossa ja vuosina 19841994
sen johtajana. Jyväskylään muuton jälkeen tuli oh
jelmaan Huhtasuon kirkon sunnuntaimessu. Siellä
Matti Mertanen vuonna 1999 pyysi Leksaa tenorik
si kuoroonsa. Muutaman sairausvuoden hän oli
tauolla, kunnes taas vuodesta 2008 lähtien on lau
lanut MMV (Matti Mertasen Valmennettavien)
kuorossa, samoin kuin tyttärensä Disa.
Leksalle musiikki, vaikkapa Bachin teokset tai gre
goriaanisen kirkkomusiikin kuuntelu, on levon



paikka, purkuväline, jonka avulla ahdistus lieve
nee.
Leksan jumalasuhde
Kun puhe kääntyy uskoon, Leksa toteaa motto
naan: ”Herra tuntee minut, koska Hän pesee minut
joka päivä”. Lapsuuden koti oli työläiskoti, jossa
isä oli uskonnon vastainen. Elämän kovat koettele
mukset, usean lapsen kuolema ja oma näönmene
tys olivat katkeroittaneet hänet. Myöhemmällä
iällä isä kyllä löysi Jumalan. Leksa kävi häneltä sa
laa, äidin myötävaikutuksella pyhäkoulussa. Miet
timään laittoi myös tädin perheen uskoontulo, kun
Leksa oli 15vuotias.
Varsinaisen sysäyksen uskonasioihin hän sanoo
saaneensa työpaikallaan, kun liikeelämässä, kau
panteossa mukana oli alkoholi turhan usein. Herk
känä miehenä Leksaa alkoi arveluttaa moinen
meno. Kerran Helsingin kadulla, kun millään ei
tuntunut olevan mieltä, kaksi miestä kysyi häneltä,
minne oli matka. Leksa totesi tuskaantunee
na:”Helvettiin!” Miehet pyysivät mukaansa. Hän ei

tiennyt, minne mentiin, mutta perillä Helsingin
Saalemseurakunnan kokouksessa hän sai kokea
uskomattoman helpotuksen, kun Hellä Karvonen
puhui ja rukoili. Leksa löysi syntiensä sovittajan –
pesijänsä! Työpaikalla uskoontulo huomattiin ja
Leksa sai todistaa uskostaan. Työpaikallakin oli
mukana vihreä muovikantinen Raamattu, mutta
sitä oli mahdotonta lukea. Heprealaiskirje tuntui
pelottavalta, kun oma syntisyys oli liian suuri. Hel
luntailainen seurakuntayhteys syntyi Saalemin
Elementumilloissa. Sittemmin Leksa on palannut
takaisin kirkon yhteyteen ja löytänyt hengellisen
kotinsa Kansanlähetyksestä.
Jumala on Leksalle armahtava ja pitkämielinen. It
seään hän luonnehtii hankalaksi, mutta ei toivotto
maksi tapaukseksi Jumalalle. Jumalan rakkautta ei
voi tajuta, eikä Hänen anteeksiantamustaan käsit
tää. Pietariakin Jeesus pystyi käyttämään kaiken
epäonnistumisen jälkeen. Kun Jumala on kaikki
armahtanut, on meidän kaikkien osattava antaa
anteeksi. Laupeutta Jumala odottaa eikä uhria.
Niin että ilosanoma Vapahtajasta voisi tavoittaa
kaikki ihmiset.

TerveTuloa
laulajaevankelista Leo Louhivaaran 

50-vuotissyntymäpäiväjuhlille 
Huhtasuon kirkkoon Jyväskylässä lauantaina 5.5.2012 klo 14.00. 

leon musiikkipitoisen ohjelman ohella muistamme juhlassa myös Japanin lähetystyötämme. 
Katso tarkemmat tiedot juhlasta ilmoituksistamme lähempänä juhlahetkeä.

Avoin kutsu 
kaikille ystäville



Kolmivuotiaamme uhmaikä lienee pitkittynyt, kun
hän välillä leikkikoulusta palattuaan ensimmäise
nä tervehdyksenä toteaa: Isi on tyhmä”. Tämä
lausahdus saattaa olla myös osoitus huumorinta
jun kehittymisestä, sillä sanat lähtevät hangonkek
sinä loistavasta, hurmaavasta hymynaamasta.
Todellinen viesti lienee: ”Isä, pidän sinusta”. Silti
tyhmäksi nimittelyä pyrimme karsimaan.
Sanoja voi käytellä niin monella tavalla ja tämä
seikka kiehtoo kahta kieltä oppivia lapsiamme.
Matteuksen evankeliumia CD:ltä kuunnellessam
me, samainen poikamme huudahti voitonriemui
sesti: ”Jeesus sanoi 'hölmö'!”. Sain selittää lapselle,
että tuossa kohdassa (Matt. 5:22) Jeesus itse asias
sa opetti, että toista ei saa kutsua hölmöksi eikä
hulluksi.

Lapsen suusta kuulee kylläkin useimmiten totuu
den, sillä selväähän on että Japanissakin ulkomaa
lainen kokee itsensä monessa tilanteessa aika
tyhmäksi. Kielikukkasista mainittakoon se, että
kielenopiskelun alkuvaiheessa yrittäessäni vastata
kysymykseen, milloin tapasin vaimoni, erehdyin it
se asiassa vastaamaan: ”tapasin syntini”. Tässäkin
kielessä yhden vokaalin muutos voi olla joskus aika
ratkaiseva. Ja mitä syntinsä tapaamiseen tulee, jo
ka päivä oman syntisyytensä tunnustaminen ja
tuominen Jeesuksen armoistuimen eteen on fik
suinta mitä me hölmöt voimme tehdä.
Jos Jumala suo, tänä vuonna kielikoulun päättyes
sä meille on avautumassa lupaava työmaa japani
laisten evankelioimiseksi. Suuret kiitokset teille,
”Jumalan Hulluille”, esirukouksista ja taloudelli
sesta tuesta!

To 16.2.   klo 18.00 Suolahden seurakuntatalo, 
  Leo Louhivaara ja Reino Saarelma
Su 19.2.  klo 10.00 Viitasaaren kirkko ja seurakuntatalo, 
  Arto Hukari
Su 18.3.  Kansanlähetyksen valtakunnallinen kolehtipyhä
  klo 10.00 Hankasalmen kirkko, Heikki Nummijärvi
  klo 10.00 Keuruun kirkko, Hannu Uusmies

Sanan, sävelen ja 
lähetyksen tilaisuuksia 
maakunnassa



  Hotelli Savonsolmu, 65-108 €/vrk
 1-3 hh, etäisyys  1 km, puh. 015 22 350,

  Lomatrio Koskelo, 40-85 €/vrk
 1-4hh,  6 km, puh. 020 7415 510,

  Partaharju 7-10 h mökkejä, 450-490 €/ 
 mökki pe-su,  8 km, puh. 040 554 2801,

  Lomakeskus Revontuli, 78 €/vrk 2hh, 
 myös mökkejä,  38 km, puh. 014 844 8200,

  Hotelli Suonenjoki, 65-119 €/vrk
 1-4 hh,  40 km, puh. 044 644 1088,

  Hotelli Joronjälki, 60-90 €/vrk 
 1-3 hh,  42 km, puh. 050 517 8351,

  Scandic Oskar Hotel, 92 €/vrk 
 2hh,  40 km, puh. 017 579 011,

  Oppilasasuntola, tied. 044 799 3999.

  Vaunupaikat sähköllä: 
 -  Koulutuskeskus Agricola 22 €/vrk,  400 m,
 -  Partaharju 17€/vrk,  8 km, 
  puh. 040 554 2801 
 -  Lomatrio 23 €/vrk, 
  puh. 020 7415 510,  6 km.

Yhteismajoitus: Koulutuskeskus Agricola, 
15€/vrk/hlö, sis. aamupalan, patjan, peiton ja 
tyynyn. Omat liinavaatteet mukaan.
Omalla patjalla 10 €/vrk sis. aamupalan.

Kansanlähetyspäivät, puh. 044 799 3999.
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Kansanlähetyspäivät
Pieksämäki

RAAMATUN
VALOSSA

HYVÄ ALKU PÄIVILLE:
”Raamatun rukouksia”
RUKOUSKONFERENSSI
              5.–6.7.2012

KL-opisto, Ryttylä 
18.-20.6.2012

Tarjolla ikimuistoisia hetkiä
10-14-vuotiaille.

Junnujen kesässä on raamattuopetuksen
ja perinteisen leiriohjelman lisäksi tiedossa
laadukasta ja monipuolista pajatoimintaa.

Leirin aikana saat ammattitason 
opetusta valitsemassasi harrastepajassa: 

Urheilu, Parkour, Hiphop, Breakdance, Kässä, Puutyö, 
Bändi, Teatteri, Taide, Lehtikirjoitus, Kokkaus, Koru 

ja Valokuvaus. Lue lisää: www.donkki.net!

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.donkki.net.
Jos ilmoittaudut viimeistään 29.4.2012, saat 10 €

alennuksen leirin hinnasta! Tämän jälkeen hinta on
70 €. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 27.5.2012.
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Majoitusasiat kuntoon!

70 €. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 27.5.2012.

Yhdessä leirille. 
Matkaan ei tarvitse lähteä yksin. Minä ainakin  olen lähdössä 

leirille - joten ilmoitathan myös minulle lähdöstäsi mukaan. 

T. Jarkko

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



Iloitsen siitä, että saamme taas yhdessä lähteä koh
taamaan alkaneen vuoden haasteita Jumalan val
takunnan työssä. Minulle loppuvuosi ja alkanut
uusi vuosi ovat olleet kiireistä aikaa. Piispamme
Aarre Kuukauppi pyysi minua lähtemään seuru
eensa mukana vierailulle Luulajan hiippakuntaan
PohjoisRuotsiin. Piispamme toiveena on yhteis
työn löytäminen Ruotsin kirkon ja Inkerin kirkon
välille. Tällä hetkellä yhteistyö on vielä vähäistä.
Joulun alusajan työstin Muurmanskin arkkitehti
piirustuksia ja muuta aineistoa tulevaa Luulajan
matkaa varten. Matkan yhtenä tarkoituksena oli
esitellä Muurmanskin kirkonrakennushanke Luu
lajan hiippakunnalle. Lähdimme matkaan heti jou
lun vieton päätyttyä Pietarissa 9. tammikuuta.
Lensimme Tukholman kautta Luulajaan, missä si
jaitsee hiippakunnan keskustoimisto.
Luulajan hiippakunta on Ruotsin kirkon alueelli
sesti suurin hiippakunta, joka on pintaalaltaan 1/3
koko Ruotsin pintaalasta. Asukasluku hiippakun
nan alueella on kuitenkin vain noin 500.000. Vie
railun isäntänä oli Luulajan hiippakunnan piispa
Hans Stiglund. Ensimmäisenä vierailupäivänä sain
esitellä Muurmanskin kirkon rakennushankkeen.
Esitykseni lopuksi totesin, että tämä hanke on
meille erittäin tärkeä. Kun kirkko valmistuu, voim
me vuokrata kaksi seurakunnan kiinteistöä ja näin

saada seurakunnan ison askelen lähemmäksi itse
kannattavuutta. Annoin piispalle projektin julis
teet, joiden tekstit olivat ruotsin kielellä. Myö
hemmin päiväkahvihetkessä sain kunnian istua
piispojen seurassa ja keskustella ajankohtaisista
aiheista.
Kotiin paluuta edeltävänä päivänä teimme piispan
johdolla vierailun n. 30 km:n päässä Luulajasta
olevaan Boden seurakuntaan. Meille esiteltiin seu
rakunnan työmuotoja ja keskustelimme Inkerin
kirkon ja Luulajan hiippakunnan mahdollisista yh
teistyökuvioista. Seurakuntalaiset kertoivat mm.
siitä, mitä he tekevät lähetystyön hyväksi. Iloitsin
kovasti, kun he kertoivat valaneensa kynttilöitä ja
myyneensä ne 20 kruunun kappalehintaan ja lah
joittaneensa saadut tulot Ljus i öster järjestölle,
joka on mukana Novosibirskin vankilatyössä. Ilta
tilaisuudessa piispa Hans Stiglund kiitti puhees
saan Inkerin kirkon piispaa vierailusta ja siitä, että
olimme esitelleet heille Muurmanskin hankkeen.
Lisäksi hän lupasi, että Luulajan hiippakunta tulee
auttamaan projektia siten, että kirkko Muurmans
kiin saadaan rakennettua. Tilaisuuden päätteeksi
jokainen kävi vuorollaan sytyttämässä kynttilän
kirkon etuosassa olevaan kynttelikköön oman ru
kouksensa symboliksi.



Pyhät ovat taas takana ja arki on alkanut. Joulun
vietimme nyt kolmatta kertaa sukujouluna täällä
Tartossa yhdeksän ihmisen voimin. Lahjoja oli
kuusen alla runsaasti ja jokunen niistä oli teiltäkin.
Kiitämme niistä kuten muistakin saamistamme
muistamisista!
Venäjänkielisiä joulujumalanpalveluksia järjestim
me menneenä jouluna kaksi, joulupäivänä ja toisen
heti loppiaisen jälkeisenä sunnuntaina, jolloin on
juliaanisen kalenterin mukainen joulu. Tulijoita oli
kummassakin niukasti.
Uuden vuoden otimme vastaan koko perheen voi
min kirkossa ja Hanna ja Mimmu olivat tietenkin
innoissaan asiasta  tavallisestihan kirkkoon ei
mennä keskellä yötä. Muita samanhenkisiä oli pai
kalla kolmisenkymmentä. Muutamaa tuntia aiem
min järjestetty messu, jossa Hannu palveli eh
toollisavutajana, kokosi sen sijaan parisensataa ih
mistä. Saman verran tai ehkä vielä hieman enem

mänkin oli seuraavan aamun aamujumalanpalve
luksessa. Tavallisena sunnuntaina vironkieliseen
jumalanpalvelukseen tulee noin 350400 sanan
kuulijaa.
Varsinaisen talven tänne Tarttoon saimme vasta
viime yönä ja nyt heti on sitten testattu Suomesta
tuotu lumilinko. Ihan pätevä laite, vaikka kiinalai
nen onkin.
Työkuviot jatkuvat entisellään ja samoin on ru
kousaiheidenkin kanssa. Venäjänkielisissä juma
lanpalveluksissa käy väkeä vaihtelevasti ja välillä
olemme ihan keskenämmekin. Liliannin vironkie
linen lähetyspiiri on löytänyt paikkansa ja helmi
kuussa on taas alkamassa uusi sururyhmä, mikäli
tarvetta on. Rukoilla saa myös terveytemme puo
lesta. Flunssilta olemme toistaiseksi välttyneet.
Hannun sarkoidoosi on sitkeää laatua, hoito jat
kuu.

Kutsu Keski-Suomen Ev.Lut. Kansanlähetyksen jäsenille

Tervetuloa yhdistyksemme kevätkokoukseen Lähetyskodille 
lauantaina 31.3.2012 klo 14.00. 

Käsittelyssä sääntömääräiset asiat.
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Moni seuraa hämmentyneenä kehitystä yhteiskunnassa ja kirkos-
sa. Kirkkokansan raamattupäivä kutsuu etsimään Raamatusta tietä 
eteenpäin. Uskomme, että Jumalan sana on oikea opastaja niin koko 
kansakuntaa koskevissa kuin kunkin oman elämän ongelmissa. Tee-
mamme Jeesus, pahan vallan voittaja, tahtoo rohkaista turvautu-
maan Vapahtajaan, seuraamaan häntä ja tottelemaan hänen sanaan-
sa. Olet sydämellisesti tervetullut kirkkokansan raamattupäivään.

10.00 Jeesus
• Olavi Peltola

11.00 Paha
• Keijo Rainerma  

ja Topi Knihtilä

12.00 Lounas ja kahvi
Agricolan kirkon alasalissa

13.00 Liikkeet kirkossa 
– kirkko liikkeessä
• Timo Junkkaala

Paneelikeskustelu:
• Pekka Huokuna, Teemu 

Laajasalo, Hanna Salomäki 
ja Jouko Talonen

Tilaisuudet ovat maksuttomia.  
Mikael Agricolan kirkko, Tehtaankatu 23, Helsinki.

Järjestäjät ja lisätiedot:
www.kylvaja.fi | www.sekl.fi | www.sro.fi | www.opko.fi | www.sansa.fi   
Agricola-liike/Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta

14.30 Valta
• Päivi Räsänen  

ja Juha Vähäsarja

15.30 Kahvi
Agricolan kirkon alasalissa

16.00 Voittaja 
• Mika Tuovinen  

ja Danielle Miettinen

17.00 Herran Pyhä  
Ehtoollinen
• Matti Poutiainen

LE
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E
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Raamatun valossa
Varttuneemman väen leiri 
Vesalan leirikeskuksessa 24.-26.8.2012 
 
Mukana mm. Pekka Jokiranta. Rajattu osallistuja-
määrä, ilmoittautua voi jo nyt Reino Saarelmalle, 
p. 050 565 1386.

Vesalan leirikeskuksessa 16.-18.3.2012. 
 
Millaisia valintoja joudut tekemään elämässä? Askarruttaako 
ajankäyttö? Tule pohtimaan näitä ja monia muita juttuja, 
hiljentymään Raamatun äärellä ja tutustumaan uusiin ihmisiin! 

Järjestetään yhdessä Tikkakosken alueseurakunnan kanssa.
Lisätiedot: jarkko.lemetyinen@gmail.com
Järjestetään yhdessä Tikkakosken alueseurakunnan kanssa.

Yksi risti kaksi
NuoRTeN LeiRi



Oheisesta kaaviosta ilmenee KeskiSuomen Ev.lut.
Kansanlähetyksen tulokehitys pääluokittain kah
den edellisen vuoden aikana. Saamme iloita ja kiit
tää ystäväjoukon taloudellisen kannatuksen kas
vusta, mikä näkyy varsinkin lähetystyöntekijöi
demme tuen lisääntymisenä. Tämän lisäksi ystävät
ja seurakunnat lähettävät runsasta tukea myös
suoraan Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen lähetys
ja muun työn tukemiseen. Huolenaiheenamme on
kuitenkin edelleen se, että kotimaan työntekijöi
demme taloudellinen kannatus ei vielä kaikilta
osin yllä todellisen tarpeen tasolle.

JÄSENMAKSU
T

TOIM
INTATUOTOT

KOTIM
AANTYÖ

LÄ
HETYSKANNATUS

VARAINAHANKINTA YHT.0,0020000,0040000,0060000,0080000,00100000,00120000,00140000,00

Tilinpäätös 
2010
Tuloslaskelma 
2011

Kiitos lahjastasi
KOHDE VIITE
Reino Saarelma 8798
Marianne Mäkeläinen 8730
Piirin työ 8808
Juniori- ja nuorisotyö 8785
Opiskelija- ja 
nuorten aikuisten työ 8772
Radio- ja lehtityö 8879
Juutalaistyö 8811
Keskiset 8824
Kivirannat 8921
Savoset 23854
Jorma Laine 8688

Kun lahjoitat Keski-Suomen Evankelisluterilaisen Kan-
sanlähetyksen työlle, käytäthän jotain oikealla näkyvistä 
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



Perhepyhäkoulu Pikkuleipä
Kokoontumiset Aarresaaren päiväkodissa 
joka toinen sunnuntai klo 11.00
26.2., 11.3., 25.3., 22.4., 6.5.,

Tervetuloa!

TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA | KEVÄT 2012

19.2. ”Satuttavia vertauksia”, Matt. 21:28-22:14, Arto Hukari, musiikki Maria ja Jousia Lappi
4.3. ”Kompakysymyksiä”, Matt. 22:15-46, Mikko Haapasaari, 
 musiikki Ilkka ja Elina Järviluoma, ehtoollinen
18.3. ”Kovaa puhetta Jeesukselta”, Matt. 23:1-39, Reino Saarelma, musiikki Pasi Heikkilä
1.4. ”Lopun aika ja Jeesuksen paluu”, Matt. 24:1-44, Osmo Väätäinen, 
 musiikki Jousia ja Maria Lappi, ehtoollinen
15.4. ”Varoittavia vertauksia”, Matt. 24:45-25:30, Mikko Haapasaari, musiikki UnderCrown
29.4. ”Viimeinen tuomio”, Matt. 25:31-46, Jukka Jämsen, musiikki Pasi Heikkilä, 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, Huhtasuon alueseurakunta , 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. 
Paikka! 

HUOM! 12.2. Perhepyhäkoulu Jokisilla klo 14.00
(Saikkosentie 20, Ritoniemi, Palokka)

Helatorstaina 17.5.

perheiden

Yhteinen retkipäivä16



Järjestäjät: 
Keski-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, Huhtasuon alueseurakunta , Agricola-opintokeskus

Sanan Keidas

TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA | KEVÄT 2012

12.2.  ”Sielunhoidon Keidas” 
 16.00  ”Rikkinäisyyden taakka”, Pentti Heinilä
  17.00  ”Rikkinäisyydestä eheytyminen”, Pentti Heinilä
 17.40  Kahvi
 18.00  ”Autettuna auttamaan”, Pentti Heinilä, Reino Saarelma
 26.2.  ”Rikas mies” Jaakko Koivunen, Ritva Huhta-aho
11.3.  ”Rukouksen Keidas”, Arja Suikkanen, Jaakko Koivunen
25.3.  ”Kameli ja neulansilmä”, Markku Jokinen, Ritva Huhta-aho 
(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, LÄHetYsKODiLLa

3K KevÄÄLLÄ 2012
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

11.2.*, 18.2., 24.2.**, 10.3., 
16.-18.3. Nuortenleiri, 24.3., 31.3., 

13.4.**, 14.4., 21.4., 28.4., 5.5., 12.5., 
18.5.***, 26.5.

* Valo Paljastaa -gospeltapahtuma, Saarijärvi 
** Nuottailta, Lutherin kirkko

*** Can’t U C the Crucifix -tapahtuma, Äänekoski

KOLME 
KOHTAAMISTA

Jeesuksen 
vertaukset

Kolme Kohtaamista iltojen väliviikoilla   
kokoonnumme kodeissa soluryhmissä.

Lisätiedot: jarkko.lemetyinen@gmail.com
Lisätiedot: marjut.haapasaari@gmail.com
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Yleiset tilaisuudet
Raamattupiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittomien viikkojen ma klo 18
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 torstai klo 17.00 
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
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 13
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
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
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
 15.2., 29.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5.
Aihe: ”Jeesuksen ihmeteot”

Miestenpiiri Vaajakoski

Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11
parittomien viikkojen to klo 18.30
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
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

Lisätietoja
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Lähetystyöntekijät

YHTEYSTIETOJA

Japani Lähettisihteerit
Antti ja Susanna Kiviranta (Suomessa) 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
Venäjä
Jorma Laine Astrid Laine Puh. 040 773 6851
Lähetti Lähi-Idässä Leo Wacklin Puh. 050 599 5632

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

Piirihallitus 2012

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
klo 11.30–15.00. 

Torstaikahvila
Tule kuin 

kotiisi!

Sanaa, kahvia, 

juttuseuraa...

 P
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