


Edellisissä Ankkurin numeroissa olemme varovasti
viitanneet siihen mahdollisuuteen, että Kansanlä
hetyspäivät saatettaisiin järjestää vuonna 2014 Jy
väskylässä. Nyt asia on varmistunut, kun tärkein
yhteistyökumppanimme, Jyväskylän seurakunta,
on yksimielisesti päättänyt 6.6.2012 kirkkoneuvos
ton kokouksessaan lähtemisestään mukaan Kan
sanlähetyspäivien 2014 järjestämiseen Jyväsky
lässä. Piirimme puoleltahan asia on ollut vireillä jo
syksystä 2011 alkaen.
Tältä pohjalta oli ilo tarkkailla Pieksämäen Kan
sanlähetyspäivien 6.8.7. toteutumista naapuripii
rissämme. Iloa lisäsi myös se, että Pieksämäellä
saattoi havaita monien muidenkin keskisuomalais
ten tarkkailevan päivien ohjelmaa ja käytännön
järjestelyjä jo varalta ”sillä silmällä”. Kaiken lisäk
si päivien anti koettiin erittäin rakentavana ja roh
kaisevana ”Raamatun valossa” –teeman pohjalta.
Totuttuun tapaan päivät päättyivät sunnuntaina
lähetysjuhlaan, jossa Kuopion uusi piispa Jari
Jolkkonen siunasi uudet ja uusille työkausille läh
tevät lähetystyöntekijät – ja haastoi omaan esi

merkkiinsä vedoten ottamaan tuettavakseen usei
takin Kansanlähetyksen lähetystyöntekijöitä. Täl
lainen piispan esimerkki ja vetoomus riemastuttaa.
Seuratkaamme sitä!
Nyt syyskauden alkaessa alkavat myös Jyväskylän
Kansanlähetyspäivien perustaa luovat valmistelut:
päivien päätoimikunnan muodostaminen ja johta
jien valinta, teemojen valmistelut sekä käytännön
eri toimintojen päävastuunkantajien kartoitus ja
rekrytointi. Mutta mikä vielä tärkeämpää: nyt al
kakoon määrätietoinen ja kestävä rukoustyö päi
vien valmisteluihin liittyvien asioiden puolesta.
Älkäämme hukatko mihinkään toisarvoiseen tätä
meille vuonna 2014 tarjolla olevaa mahdollisuutta
tavoittavaan työhön ja lähetystyömme vahvistami
seen KeskiSuomen alueella ja täältä käsin.
Kotiin
Edelliskerran Kansanlähetyspäiviä Jyväskylässä on
vietetty Hipposhallissa 1.3.7.1994 otsikolla ”Avoin
taivas”. Tämän jälkeen KeskiSuomen alueella on



vietetty Kansanlähetyspäiviä Jämsän Himoksella
7.9.7.2000 otsikolla ”Herra on minun turvani”.
Vuoden 2014 Kansanlähetyspäivien viikonloppu
tulee olemaan 4.6.7., ja pian tämän jälkeen Jyväs
kylässä alkavat myös Asuntomessut 11.7.10.8.
Näin Jyväskylä tulee olemaan hyvin suosittu mat
kakohde tuona kesänä. Olkoon rukouksemme, että
tuo kesä voisi muodostua monelle matkalaiselle
käänteentekeväksi "matkalle kotiin"  tämän Jee
suksen lausuman mukaan: ”Minun Isäni kodissa
on monta huonetta.” Onhan vain Jeesus tie oike
aan kotiin.
Lähetyskotikin uudistui
Kevätkaudella erityisesti nuorten aikuisten piirissä
alkoi elää ajatus Lähetyskotimme osittaisesta uu
distamisesta – palvelemaan paremmin tavoittavaa
työtämme. Tämän seurauksena piirihallituksemme
antoi muutamalle nuorelle miehelle valtuudet ryh
tyä Lähetyskodin saneeraukseen sillä ehdolla, että
siihen tarvittavat varat saadaan tavanomaisen lä
hetys ym. kannatuksemme lisäksi ja että remont

timiehet löytyvät samasta joukosta talkooperiaat
teella. Kaikki tämä toteutui – jopa yli odotusten.
Näin saamme aloittaa uuden syyskauden entistä
ehommissa ja viihtyisämmissä tiloissa Lähetysko
dillamme. Hyvä Jumalamme vastasi taas rukouk
siimme tavalla, jota emme osanneet odottaakaan.
Näin voimme lähteä tulevaan syyskauteen rohkais
tuneina ja jännityksellä odottaen, mitä kaikkea se
tuleekaan tuomaan mukanaan. Jyväskylän vakiin
tuneen toiminnan ohella suuntaamme mielemme
erityisesti Halssilan seurakuntakeskuksessa 13.
14.10. järjestettävään laajapohjaiseen ”Voisinko
uskoa” –tapahtumaan, samassa paikassa 9.11.11.
järjestettävään Armolahjaseminaariin ja Äänekos
ken Suolahdessa 21.10. alkavaan uuteen yhteistyö
kuvioon otsikolla ”Yhteisen leivän jaamme”
yhdessä Suomen Raamattuopiston, Lähetysyhdis
tys Kylväjän ja seurakunnan kanssa.



Äänekoskelaiset Irma ja Pekka Lahtinen ovat va
kiokävijöitä KeskiSuomen Kansanlähetyksen Lei
päsunnuntaissa Halssilan kirkolla Jyväskylässä.
Lähetys, lähettäjänä toimiminen on keskeistä hei
dän uskonelämässään, evankelioiminen on heistä
kaikkien uskovien tehtävä. Niinpä yhteyksiä on
oman hengellisen kodin, Kansanlähetyksen lähe
tyskentän lisäksi muidenkin kristillisten järjestöjen
toimintaan.
Lahtiset ovat olleet japaninlähettien Helena ja Juk
ka Kallioisen lähettäjärenkaassa. Vuonna 1984 al
koi Äänekoskella 1520 hengen raamattu ja
rukouspiiri, josta tuttavuus Kallioisten kanssa al
koi. Erityisen avartava oli v.1990 vierailu Japanis
sa, missä Kallioiset tekivät työtä Ananin seura
kunnassa Shikokun saarella. Nyt Kallioisten palat
tua Sumotosta kotimaahan Lahtiset miettivät uutta
lähetyskohdetta, yhtenä vaihtoehtona Rendicin
perhe ja Sat7 työ. Japaninmatkalta Lahtiset sai
vat kirjeystäväkseen Kazuhide Konishin, joka kir
joittaa Pekalle englanniksi, Irmalle saksaksi.
Japanilainen mies pyytää usein esirukousta erilais
ten asioiden puolesta. Lahtisille lähetystyö merkit
see ennen muuta rukoilemista, taloudellista tukea
ja yhteydenpitoa lähettien kanssa, ilojen ja surujen
jakamista. Lähettäjänä toimiminen on hyvin antoi

saa siksikin, että saa tietoa toisesta kulttuurista.
Suuri ilonaihe on aina se, kun joku uusi ihminen
lähetyskentällä on tullut kasteelle.
Lähetys – kristittyjen päätehtävä
Lahtisten mielestä tärkeintä kristinuskossa ja lähe
tystyössä on usko Jeesukseen ja Raamattuun pitäy
tyminen. Herra toimii erilaisten kanavien kautta,
Lahtisilla on yhteyksiä useisiin kristillisiin yhtei
söihin. Heidän uskonnäkemyksensä tuntuu yh
teiskristilliseltä, avaralta, käsittäen kaikkien Jee
sukseen uskovien muodostaman seurakunnan.
Keskinäiseen rakkauteen meitä Raamatussakin ke
hotetaan.
Oma Mikapoika toimii Jyväskylässä Kansan Raa
mattuseuran piirissä Tarinoiden Majatalossa.
Myös Medialähetysjärjestö Sanansaattajat on heil
le tuttu, se tavoittaa nykytekniikan keinoin valtavat
määrät ihmisiä, esim. Intian miljardin ihmisen
hinduyhteisön. Intia ja sen evankeliointi on erityi
sen tärkeää Irmalle ja Pekalle. Tuo ihmeellinen
maankolkka on ollut kauan heidän mielenkiinton
sa kohde. Kun he halusivat suurperheen ja kun
heille jo oli syntynyt kolme poikaa vuosina 1977,
79 ja 81 eikä biologisia lapsia enää voinut saada,



he adoptoivat Intiasta tytön v.1984 ja pojan
v.1988. Myös Raamattuopistoon heillä on yhteyk
siä, Kyösti Kytöjoki on heidän tuttavansa ja mah
dollisuuksien mukaan Irma ja Pekka käyvät hänen
puhuttelevissa konserteissaan. Pekka oli viime ke
vään eläköitymiseensä asti opettajana Äänekosken
Koulunmäen yläasteella. Keväällä Leif Lindeman,
helluntailainen laulajaevankelista tuli Pekan pyyn
nöstä pitämään koululle konsertin. Se oli hieno ko
kemus ja Leifin ”Sä annat voiman” –laulu eri
tyisen koskettava, Pekka muistelee.
Tyttären kastetilaisuus
Pekka kertoo tulleensa uskoon tyttärensä Anjun
kastetilaisuudessa v. 1984. Kun siihen asti oli ollut
vaikeaa uskoa kristinuskon totuuksiin, kastetilai
suudessa yhdessä lausuttu uskontunnustus avautui
kokonaisuudessaan, myös kohta, jossa uskotaan
ruumiin ylösnousemukseen kuoleman jälkeen.
Löytyi Jumala, joka on armollinen Isä ja joka antaa
voiman tätä elämää varten, kuten edellä mainitus
sa ”Sä annat voiman” –laulussa vakuutetaan. Toi
sena koskettavana lauluna Pekka mainitsee
Hiljaisuuden lauluja kokoelman ”Pidä minusta
kiinni” –laulun AnnaMari Kaskiselta. Raamatun
lukemisessa Pekka on Esran ja Nehemian kirjojen



kohdalla. Niissä on kyse siitä, miten tärkeää on pi
tää kiinni Jumalasta ja antaa kunnia Hänelle aina
ja kaikissa tilanteissa. Raamatun ohella tärkeitä
Pekalle ovat mm. Bo Giertzin kirjat.
Mummon rukoukset
Irmalla oli rukoileva mummo. Hän rukoili  mum
mojen tapaan  lastenlastensa puolesta. Mummo
ohjasi Irmaa taivaan tielle jo lapsena. Ammatiltaan
Irma on terveydenhoitaja, mutta vuodesta 1990
lähtien MSsairauden vuoksi työkyvyttömyyseläk
keellä. Irma ja Pekka ovat saaneet Irman MStau
din tiimoilta uusia tuttavuuksia.
Merkittävä kohta Irman elämässä oli vakava sai
raus kesken lomamatkan Kreikkaan v. 1974. Irma
kiidätettiin pikaisesti Suomeen. Leikkauksessa to
dettiin, että suolisto oli täynnä märkää eikä voitu
tehdä mitään. Vaivaa hoidettiin antibiooteilla,
mutta tilanne oli vakava. Silloin uskovat eri seura
kunnista rukoilivat paljon. Ja JumaIa paransi vat
san. Irma oli aikeissa lähteä vielä takaisin Sveitsiin
Zürichiin sairaalatyöhön, mutta Jumala johti toi
sin. Irmalle rukoiltiin myös uskovaa aviomiestä.
Pihtiputaan työpaikalla työkaverit järjestivät Ir
malle kyydin Pekan autoon Äänekoskelle. Näin he

päätyivät sitten yhteen ja Sveitsi sai jäädä. ”Me
teemme kaiken yhdessä” luonnehtii Pekka heidän
elämänmenoaan. Yhdessä käydään sanan kuulos
sa, tavataan ystäviä kuin myös marjastetaan ja sie
nestetään. Kun Pekka poimii luonnon antimia,
Irma siivoaa niitä autossa istuen.
Irmalle Jeesus on tie Jumalan luo. Sen hän haluai
si kertoa muillekin. Niin Irma yhdessä Pekan kans
sa lähetysihmisinä tekeekin. Jokaiselle päivälle
Herra antaa voiman, yhden päivän matkalle ker
rallaan pohtii Irma ja siteeraa virren 525 kolmatta
säkeistöä: ”Yhtä pyydän, Vapahtaja, tänään yhtä
pyydän vain: Näytä yhden päivän matka, askel,
jonka tänään sain….” Vain yhden askelen kerral
laan Herra johtaa, mutta ihmeellisesti Hän on vie
nyt omaansa eteenpäin, Irma toteaa.
Tärkeä yhteinen tehtävä Lahtisille on todistaa
omalla elämällään Jumalan valtakunnasta, tun
nustaa missä heidän arvonsa ovat. Olla kysyttäessä
valmiina kertomaan, mikä on heidän elämänsä pe
rusta ja turva. Irma muistelee virttä 397, joka al
kaa: ”Kun on turva Jumalassa, turvassa on
paremmassa kuin on tähti taivahalla, lintu emon
siiven alla.”.



Muistan, kuinka Kansanlähetyksen alkuaikoina
usein puhuttiin siitä, että me olemme Jeesuksen
todistajia ensin omalla paikkakunnalla, sitten
omassa maakunnassa ja siitä pikku hiljaa laajeten
aina maan ääriin asti. Tämä ajatus perustuu Jee
suksen viimeisiin sanoihin maan päällä: ”Te saatte
voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin ja te olette
minun todistajiani Jerusalemissa, koko Juudeassa
ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” Kansanlä
hetys on koko olemassaolonsa ajan toteuttanut
mottoaan ”evankelioikaa kansa evankelioimaan
kansoja” juuri tuolla periaatteella. Tässä tehtäväs
sä saamme edelleen olla mukana toinen toistamme
tukien. On hienoa, että Jeesus sanoi ”te olette mi
nun todistajiani” eikä ”teidän pitää olla minun to
distajiani”. Jeesuksen oma on Hänen tuoksunsa ja
kirjeensä tässä maailmassa.
Tiedämme, että hengellinen työ tarvitsee myös ko
koaikaisia työntekijöitä, jotta voitaisiin hoitaa hy
vin nimikkoseurakunnat, ystäväjoukkoa ympäri
piiriä sekä tavoittaa evankeliumin sanomalla niitä,
jotka eivät vielä tunne Jeesusta henkilökohtaisena
Vapahtajanaan. Liikkeemme tulevaisuutta ajatel
len nyt on aika tavoittaa nuoria ikäluokkia jatka
maan Kristuksen todistajina olemista.
Voidaksemme myös lähettää ilosanoman viejiä
ympäri maailmaa, työn kotimaassa tulee olla sel
laista, että uusia ihmisiä saadaan voitetuksi Jee

sukselle. Nykyisessä vaikeassa taloudellisessa ti
lanteessa meidän on etsittävä keinoja, jossa vähil
läkin resursseilla voidaan työtä tehdä laajasti.
Tulee tavallaan palata Kansanlähetyksen alkuaiko
jen maallikkouden korostukseen, varustaa ystäviä
palvelemaan evankeliumin asialla niin, että evan
keliumi saavuttaisi sekä lähellä olevia että kaukai
sia lähimmäisiämme.
Voiko olla mitään niin suurenmoista tehtävää kuin
mahdollistaa se, että joku lähimmäinen lähellä tai
kaukana kuulee evankeliumin? Tällaisia tehtäviä
on monenlaisia. Voi itse tavalla tai toisella olla ker
tomassa Jeesuksesta jollekin. Voi olla järjestämäs
sä tilaisuuksia, keittämässä kahvia, leipomassa
kakkuja, liimaamassa postimerkkejä, rukoilemassa
tai antamassa taloudellista tukea niin, että sano
man julistaminen mahdollistuu. Mitä siitä itse saa?
Tehtävästä riippuen voi joskus olla hartiat kipeänä,
joskus väsymys painaa, kukkaro kevenee, mutta
voi kokea myös tyytyväistä mieltä, kokea elämänsä
mielekkäänä ja ennen kaikkea saa kokea iloa siitä,
että evankeliumi on saavuttanut joitakin ihmisiä.
Toinen toistamme rakastaen, kunnioittaen ja kan
nustaen voimme yhteistyössä evankelioida kansa
evankelioimaan kansoja.
Saakoon evankeliumi hoitaa jokaista niin, että tuo
suunnattoman suuri aarre saisi loistaa saviastiois
ta.



”Kätkeköön teidän henkenne, sielunne ja ruumiin
ne iankaikkiseen elämään!”
Muistatko mistä nämä sanat ovat? Tai vaikka tie
täisitkin missä nuo sanat olet monta kertaa kuul
lut, niin oletko ajatellut niiden sisältöä? Juma
lanpalvelus voi meille monelle tuntua vanhahtaval
ta virsineen ja vuorolauluineen. Miksi ihmeessä
pappi toistaa sunnuntaista toiseen samoja rukouk
sia ja liturgian lauseita.
Sairastuttuani syöpään, olen saanut olla monien,
monien teidän rukouksien kantamana. Suuri kiitos
esirukouksistasi. Kovia kokeneet tai muuten pit
kään uskon elämää eläneet kristityt liittävät ru
koukseensa usein ”tapahtukoon sinun tahtosi” ja
toisaalta he pyytävät kanssakulkijalle voimia elä
mään ristinsä kanssa. Oman sairauteni keskellä
olen saanut konkreettisesti elää rukouksienne kan
tamana. Olen kuullut ihmeellisistä hetkistä, joissa
tuttu tai tuntematon on saanut ”tunteen” tuoda
meille ruokaa, leivonnaisia, kukkia tai tulla autta
maan meidän perhettä vaikeassa tilanteessa. Olen
ollut hämilläni saamastamme avusta. Kiitos.

Meillä on elävä Jumala, joka kuulee rukouksemme.
Kun olet pyytänyt minulle tai jollekin toiselle voi
maa elämään, on apu voinut usein tulla erikoisella
tavalla ja usein tietämättäsi. Olen saanut halauk
sen, hymyn, kuulevat korvat tai muuta hoitavaa,
jonka avulla olen jaksanut pienen matkaa.
Mutta esirukousten tuloksena näen myös sen, että
olen saanut voimia mennä rakkaaseen kotikirk
koon jumalanpalvelukseen. Siellä on saanut itkeä
ja jakaa omia tuntojaan. Siellä on myös saanut jät
tää taakkansa ehtoollispöytään ja jatkaa uudestaan
ja uudestaan ikään kuin uudelta pöydältä, vaikka
mitään ihmeellistä en olisi kokenutkaan. Mutta
tarpeen mukaan, ehkäpä juuri sinun rukoiltua mi
nulle voimia sille päivälle, Jumala puhui. Olin
kuullut nuo sanat varmasti useita satoja kertoja,
mutta kuolema ei ollut käynyt riittävän lähellä.
”Kätkeköön sinun sielusi, henkesi ja ruumiisi ian
kaikkiseen elämään.” Todellakin sieluni, henkeni
ja ruumiini, minä kokonaisena, pääsen taivaaseen.
Jeesuksen täytetyn työn tähden se on mahdollista.
Siinä minä istuin, vuolaasti itkien, kiittäen siitä et
tä Jumala puhui.
Esirukoilijoista kiittäen, Susu



”Sinun avullasi minä ryntään yli vallien, Jumala
ni avulla minä hyppään muurien yli.” (Ps. 18:30).
Näin sanoitti Daavid Jumalan avun ja johdatuk
sen. Sotatilanteissa muurit ja vallit olivat todellisia.
Mitähän muureja meillä itse kullakin on parhail
laan ylitettävänämme?
Tämän vuoden aikana HATKoben seurakunnas
samme on kastettu kolme henkeä. Jokainen heistä
kohtasi joko ennen kastetta tai kasteen jälkeen vas
tustusta, mikä ilmeni mm. siinä että Japanissa per
heenjäsenten ei ole helppoa hyväksyä kristityksi
kääntymistä. Myös sisäisiä muureja oli ylitettävä
nä, ”ei minusta voi tulla kristittyä” ajatus meinaa
hämärästi hiipiä sisimpään. Jumalan sana on pa
rasta valohoitoa. ”Usko Herraan Jeesukseen, niin
pelastut.” (Apt. 16:31) Pelastumisen ihmeen katse
leminen lähietäisyydeltä rohkaisee meitä lähetys
työntekijöitä aivan valtavasti.

On kielimuureja ja sydänten muureja. Esteitä on
evankeliumin tiellä jos jonkinnäköisiä. Yksi palve
lee kiihkeästi epäjumalaa, joka on ”niin selvästi
monta kertaa auttanut”. Toinen ilmoittautuu epäi
lijäksi, kolmannen vastahankaisuuden näkee heti
kun Iso Kirja avataan. On kai turvallisemman tun
tuista käydä opiskelemassa kirkon kielipiirissä,
kun on jo etukäteen päättänyt mitä mieltä on kir
kon sanomasta.
Kirkkaita, vastaanottavaisen näköisiä kasvojakin
kohtaa. Kullakin japanilaisella veljellämme ja sisa
rellamme on omat ainutkertaiset tarpomisensa.
Vierellä kulkijan ja evankeliumin jakajan osa on
ihana.

•	 Ohjeita	ja	esimerkkejä	erilaisista	testamenttiasiakirjoista	löydät	Suomen	Ev.lut.	Kansanlähetyksen	
	 verkkosivuilta:	www.sekl.fi/sekl/teko-ohje
•	 Myös	paperille	tulostettuja	ohjeita	ja	esimerkkilomakkeita	voit	hakea	tai	tilata	
	 Lähetyskodiltamme,	Kauppakatu	13,	40100	Jyväskylä,		puh.	(014)	620801.
•	 Yleishyödyllisenä	yhteisönä	Kansanlähetys	on	vapaa	perintöverosta.	
•	 Testamentin	voi	tehdä	Suomen	Ev.lut.	Kansanlähetykselle	tai	myös	sen	piirijärjestöille	
	 kuten	Keski-Suomen Ev.lut. Kansanlähetykselle.

Harkitsetko testamentin tekemistä?



Kausilomamme on alkanut  paluu Suomeen ai
kaistui ison vesivahingon takia reilulla kuukaudel
la. Veden aiheuttama sotku ja "ajolähtö" rasittivat
kovasti. Herran avulla kuitenkin selvisimme kai
kesta ja miksikysymyksistä huolimatta tuntuu, et
tä kyseessä oli silti oikea aikataulu.
Toisen työkauden viimesimmäksi tehtäväksi meillä
jäi 28.7. Tallinnassa järjestetty Kristuspäivä. Se oli
kuin piste i:n päällä – rukoilimme monien tutta
vien ja ystävien kanssa Viron puolesta. Päivä oli
kaunis ja osallistujia isolla stadionilla useampi tu
hat. Toki, enemmänkin olisi mahtunut.
Nyt on enää muutama muuttolaatikko purettava
na. „Vesikasteen“ (vettä oli talomme alakerrassa
mittarin mukaan 102 000 litraa, tasan metrin ver
ran) jälkeen olemme asettumassa Suomeen noin
vuodeksi. Hanna jatkaa opintojaan jo tokaluokka
laisena ja Miriam aloittaa esikoulun. Lapset nautti
vat erityisesti vanhojen ystävien seurasta, sillä

asetuimme Vantaan Martinlaaksoon samaan asun
toon, missä kului edellinenkin, ensimmäinen
kausilomamme. Rukoilkaa heille pikaista sopeutu
mista Suomeen. Meidän työkuviot ovat vielä hie
man auki. Alustavasti on sovittu, että saamme
jatkaa SEKL:in palveluksessa kumpikin puolipalk
kauksessa. Se on ainakin varmaa, että tulevan vuo
den aikana kierrämme lähettävissä piireissä ja
seurakunnissa. Toivottavasti tavataan!
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Saamme jälleen iloita siitä, että Toimeksiantajam
me on pitänyt meistä niin hyvää huolta – myös ta
loudellisesti. Tämän vuoden ensimmäinen
puolisko on toteutunut kutakuinkin suunnitellulla
tavalla sekä tulojen että menojen suhteen. Olemme
myös toistaiseksi pystyneet pitämään kiinni vel
voitteistamme Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen
suhteen – lukuun ottamatta osaa piirijohtajan
palkkausmenoista.
On ilo todeta, että viime aikoina uhraamisessa on
tapahtunut pientä kasvua osassa ystäväjoukostam
me. Se onkin tosi tarpeen, sillä piirimme kulut tu
levat nousemaan lokakuussa, kun vapaaehtoinen
toimistosihteerimme Leo Wacklin siirtyy osin hoi
tamaan myös piirijohtajalta jääviä tehtäviä ja tulee

täten osaaikaiseen palkkaukseen piirijohtaja Rei
no Saarelman hakeutuessa pieneltä osin osaaikae
läkkeelle.
Lähetyskodin osittaiseen saneeraukseen osoitettu
ja varoja kertyi heinäkuun puoliväliin mennessä lä
hes 4000 €. Tämä oli meille Lähetyskodin
yhteyksissä toimiville suuri rohkaisun aihe, sillä
nuo varat tulivat valtaosin tavanomaisen lähetys
ja työntekijäkannatuksemme päälle. Yhtä arvokas
ta on ollut luonnollisesti myös se vapaaehtoinen
talkootyö, josta muutamat ”ronskit” miehet ovat
kesän aikana Lähetyskodilla vastanneet. Ja näin
hän sen juuri pitää ollakin! Nyt syyskausi pääsee
alkamaan uudistetuissa ja entistä ehommissa ja
käytännöllisemmissä tiloissa.

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 Evankelislute-
rilaisen Kansanlähetyksen työlle, käytäthän 
jotain oikealla näkyvistä viitenumeroista. 
Sen avulla lahjasi kohdentuu lähetystyön-
tekijöillemme ja lähetysalueidemme tai ko-
timaan työntekijöiden tai eri työmuotojen 
työhön.

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



TALOUDESTA

KIITOS LAHJASTA

PERJANTAINA 9.11.      

17.30  Oma paikkani, Reino Saarelma  ym.
18.30  Armolahjat seurakunnan rakentamisen työvälineinä, Raimo Lappi   
19.30  Erilaisia palvelulahjoja 1, Ulpu Lappi     
20.10  Erilaisia palvelulahjoja 2, Raimo Lappi

LAUANTAINA 10.11.       

13.00 Erilaisia puhelahjoja, Raimo Lappi              
14.00  Armolahjojen oikeaa ja väärää käyttöä, Ulpu Lappi
 Henkien erottamisen lahja, keskustelua, Ulpu Lappi               
15.15  Oman armolahjan löytäminen 1, Raimo Lappi                      
15.50  Oman armolahjan löytäminen 2, Raimo Lappi
 - armolahjakartoitus, keskustelua ja rukousta ryhmissä 
18.00 Päivän päätössanat

LAUANTAI 13.10.            

12.00  Voisinko uskoa? Osmo Väätäinen, Eero Junkkaala 
13.00  Lounas
14.00  Kanavat
15.00  Kahvi
15.45  Kanavat uudestaan
17.00  ”Miksi uskon?” Eero Junkkaala, nuoria, House Band
19.00  Elokuvailta ”Huuto Iranista”

SUNNUNTAI 14.10.       

12.00  Messu, lit. Osmo Väätäinen, 
 saarna Lasse Nikkarikoski, kanttori Maria Salmela
13.45  Kahvi
14.15  Kestävinä uskossa, 
 Eero Junkkaala, todistus, musiikkia 
16.00  Usko ratkaisee Leipäsunnuntai, 
 Eero Junkkaala, ehtoollinen

KANAVAT                
1. Vapaaksi syyllisyydestä (Osmo Väätäinen ja Aino Viitanen) 
2. Voisinko rukoilla? (Mervi Viuhko) 

3. Koko naiseksi (Soili Haverinen) 
4. Sana tuo elämän (Erkki Puhalainen). 

ARMOLAHJASEMINAARI 
9.-11.11.2012

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

Järjestäjät: 
Huhtasuon alueseurakunta, Evankeliset opiskelijat, Lähetysyhdistys Kylväjä, OPKO, Kansan Raamattuseuran opiskelijat, Keski-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

SUNNUNTAINA 11.11.    

12.00   Kahden valtakunnan kansalaisena, 
 messu, Osmo Väätäinen
13.30 Profetoiminen, keskustelua, 
 Raimo Lappi
14.30 Sairaiden parantaminen, keskustelua,  
 Ulpu Lappi, Martti Muurikainen                    
16.00 Leipäsunnuntai, ”Minunkin puolestani”,  
 opetus Raimo Lappi, ehtoollinen 

Jyväskylässä Halssilan 
seurakuntakeskuksessa, Kärpänkuja 5 

Huhtasuon alueseurakunta, Evankeliset opiskelijat, Lähetysyhdistys Kylväjä, OPKO, Kansan Raamattuseuran opiskelijat, Keski-Suomen Ev.lut. KansanlähetysHuhtasuon alueseurakunta, Evankeliset opiskelijat, Lähetysyhdistys Kylväjä, OPKO, Kansan Raamattuseuran opiskelijat, Keski-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

SUNNUNTAINA 11.11. 

”Jokaisella 
on jokin 

armolahja”

VOISINKO USKOA?
Kyselijän päivät Halssilan seurakuntakeskuksessa 13.-14.10.2012

TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA | SYKSY 2012
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Tervetuloa mukaan!

LEIPÄSUNNUNTAI

Perhepyhäkoulu Pikkuleipä
Aarresaaren päiväkodissa 
joka toinen sunnuntai klo 11.00
SykSyn enSimmäinen kerta 23.9.

Tervetuloa! Osoite: Päiväkoti Aarresaari, Toritie 22, 40520 Jyväskylä
Kysy lisää: Puh. 044 557 9447, marjut.haapasaari@gmail.com

16.9.

30.9.

14.10.

28.10.

11.11.

25.11.

9.12.

”TAPAhTUkooN SINUN TAhToSI”
Leipäsunnuntai Extra, Antti Kiviranta, ehtoollinen

”OletkO sinä Messias?”
Matt. 26:47-68, Mikko Haapasaari

”UskO ratkaisee”
Matt. 26:69 – 27:10, Eero Junkkaala, ehtoollinen 
(”Voisinko uskoa?”-tapahtuma 13.-14.10., päätöstilaisuus)

”syytön tUOMittavana”
Matt. 27:11-31, Mikko Haapasaari

”MinUnkin pUOlestani”
Matt. 27:32-56, Raimo Lappi, ehtoollinen 
(Armolahjaseminaari 9.-11.11. päätöstilaisuus)

”Jäikö JeesUs haUtaan?”
Matt. 27:57-28:15, Reino Saarelma

”kädet savessa”
Matt. 28:16-20, Anne Tuovinen, ehtoollinen

Voit katsoa tai 
lukea aiemmat 

opetukset osoitteesta:
www.leipasunnuntai.fi

Miksi et antaisi 
JUMalan 

löytää sinUa?

Leipäsunnuntaissa on 
raamattuopetusta, 

rukousta, musiikkia ja 
yhdessäoloa.

 
Lapsille oma opetus.

Jyväskylässä Halssilan seurakuntakeskuksessa, Kärpänkuja 5
jokA ToINEN SUNNUNTAI kLo 16.00 

Järjestäjät: 
keski-Suomen Ev.lut. 

kansanlähetys, 
huhtasuon 

alueseurakunta , 
Agricola-opintokeskus

keSä-
PikkULeiPä

9.9 klo 11.00 
JOKISILLA

Saikkosentie 20 
(Ritoniemi, Palokka), 

40250 Jyväskylä
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Sanan Keidas

9.9.  ”Todistajien ketju”, Anja Aarnio, Seija Sorvali, Leena Tossavainen
23.9. ”Rukouksen Keidas”, Arja Suikkanen, Jaakko Koivunen
7.10. ”Hedelmätön viikunapuu”, Heikki Myllykoski, Ritva Huhta-aho
21.10. ”Säästääkö Jumala kristityn kärsimykseltä?”, 
 Eila Suihkonen, Eeva Suikkala, Jari Jurvakainen
4.11. ”Viinitarhan vuokraajat”, Matti Väätäinen, Leo Wacklin
18.11. ”Hyvä ja huono palvelija”, Jari Jurvakainen, Ritva Huhta-aho
2.12. ”Lähetyksen Keidas”, Hannu ja Liliann Keskinen, Reino Saarelma ym.
16.12. ”Tuomari ja leski”, Reino Saarelma, Heli Jurvakainen

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13, 40100 Jyväskylä
JoKa toinen Sunnuntai KLo 18.00

 klo 19-21.30
lauantaisin

 Lähetyskodilla
Kauppakatu 13.

1.9., 15.9., 22.9., 29.9., 6.10., 
13.10.*, 27.10., 10.11., 17.11., 

24.11., 1.12., 8.12., 15.12.
* 13.10. Pointti ilta Halssilan kirkossa: 

Voisinko uskoa -tapahtuma, klo 17.00 ”Miksi uskon?” 
eero Junkkaala, nuoria, House Band 

klo 19.00 elokuvailta ”Huuto iranista”
Lisätiedot: jarkko.lemetyinen@gmail.com

JeeSuKSen 
VertauKSet

POINTTI
NUORTENILLAT

KOLME KOHTAAMISTA
TULE MUKAAN ILTOIHIN JA SOLUIHIN!

KySy LISää:  marjut.haapasaari@gmail.com, puh. 044 557 9447

NUOrTEN AIKUISTEN JA OpISKELIJOIDEN

SyKSyN ENSIMäINEN ILTA 7.9 

Katso koko syksyn ohjelma osoitteesta:
http://keski-suomi.sekl.fi

Lähetyskodilla 

perjantaisin kello 19.00

Kauppakatu 13, Jyväskylä
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Yleiset tilaisuudet
Raamattupiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittomien viikkojen ma klo 18
syksyn ensimmäinen kerta 27.8. 

Aamurukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
perjantaisin klo 8-9
syksyn ensimmäinen kerta 3.8.

Maahanmuuttajatyön rukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
keskiviikkoisin klo 16
syksyn ensimmäinen kerta 22.8.

naisten tilaisuudet
Naisten raamattupiiri Vaajakoski

Lintulenkintie 3
parittomien viikkojen ma klo 18
syksyn ensimmäinen kerta 13.8.

Naisten raamattupiiri 

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittomien viikkojen ti klo 13
syksyn ensimmäinen kerta 28.8.Juniorit

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

Myrskylyhdyn päiväkodissa, 
Antinmutka 18, Kinkomaa
Parittomien viikkojen pe klo 18–20.30
14.9. 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12.
Inkeri Lemetyinen 050 309 72 12

Varkkari-ilta

Tertunmetsä 8, 40270 Palokka
Parillisten viikkojen pe klo 18–20.30
24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.
Juha Tentke 0400 648 342

äiti-lapsi raamis, klo 10-12

Erätie 21, 40950 Muurame – ja eri kodeissa
syksyn ensimmäinen 23.8.
Lisätiedot: Jenni Seppänen045 802 3465

miesten tilaisuudet
Miestenpiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parillisten viikkojen to klo 18.30
syksyn ensimmäinen kerta 6.9.

Miestenpiiri Vaajakoski

Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11
parittomien viikkojen to klo 18.30
syksyn ensimmäinen kerta 30.8.

Isä-poika -sähly

Huhtasuon kirkolla, Nevakatu 6
parittomien viikkojen la klo 10.00
syksyn ensimmäinen kerta 15.9.

Lisätietoja toiminnasta> Lähetyskodilta Puh. (014) 620801 tai Keskisuomalainen- ja Uusi Tie-lehdistä tai ksuomi.sekl.fi18



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 (Suomessa) 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, Perhepyhäkoulu Pikkuleipä
Puh. 044 557 9447
marjut.haapasaari@gmail.com

Leo Wacklin, Kenttäsihteeri (1.10.2012 alkaen)
Puh. (014) 620 801, ksuomi@sekl.fi

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

 P
ai

no
pa

ik
ka

: S
uo

m
en

 U
us

io
ku

or
i O

y

Lähetyskodilla joka torstai
klo 11.30–14.00.

Torstaikahvila
Tule kuin 

kotiisi!

Sanaa, kahvia, 

juttuseuraa...
20.9.

alkaen.




