


Edellisen Ankkurin ilmestymisen jälkeen on tänä
syksynä tapahtunut paljon. Olisi paljon myönteistä
kerrottavaa sekä erilaisista uusista avauksista että
myönteisistä kehityskuluista eri toimintojemme
kohdalla. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita
Pointti –nuorteniltojen kävijämäärän kasvu.
Mieliämme ovat kuitenkin rasittaneet yhä hälyttä
vämmät talousuutiset. Monien kohdalla taloudelli
nen ahdinko on tänä päivänä todellisuutta myös
aivan henkilökohtaisesti. Taloudellinen taantuma
koskettaa myös hengellistä työtä ja kristillisiä jär
jestöjä. Niinpä Kansanlähetyksenkin kohdalla
koimme jo alkusyksystä kassakriisin, mikä näytti
vain pahenevan syksyn edetessä. Mutta Suomen
Kansanlähetys ryhtyi poikkeuksellisiin toimiin. Ys
täväjoukoille tiedotettiin kattavasti eri tiedotuska
navia käyttäen yhä hupenevasta kassasta ja
säännöllisen uhraamisen merkityksestä. Ja henki
löstön kanssa aloitettiin ytneuvottelut.
Avunpyyntöihin vastattiin nopeasti ja anteliaasti.
Tämä koski sekä Suomen Ev.lut. Kansanlähetystä

että KeskiSuomen piiriämme. Tätä kirjoittaessani
akuutti kassakriisi on ohi. Piirimme on nyt myös
pystynyt suorittamaan kaikki sovitut talousvas
tuunsa Suomen Kansanlähetykselle – ja parin vii
meisen kuukauden aikana jopa hieman etuajassa.
Mikäli piirillemme lahjoitettavat varat pysyvät vii
me kuukausien tasolla, meillä on mahdollisuus jat
kossakin vastata palkatuista työntekijöistämme
sekä nykyisistä lähetysvastuistamme – ja jopa lisä
tä niitä.
Lähetysvastuissamme on tapahtumassa kuitenkin
sikäli muutosta, että Antti ja Susanna Kivirannan
perhe on jäämässä pysyvästi kotimaahan. Antti on
aloittanut 1.10.2012 määräaikaisen piirijohtajan
tehtävän Satakunnan Ev.lut. Kansanlähetyksessä.
Näin ollen piirimme taloudellinen vastuu Kiviran
tojen perheestä päättyy 31.12.2012. Kivirantojen
perheen lähetysrenkaaseen kuuluville suositamme
siksi siirtymistä vuodenvaihteen jälkeen Anssi ja
Kaarina Savosen perheen tukemiseen Japanissa.
Vaihtoehtoisesti voi myös siirtyä juutalaistyön lä
hettimme, Keskisten perheen tai Jorma Laineen



tukemiseen. Muutoksen voi tehdä lehden takasi
vulla olevalla lomakkeella ja toimittamalla se Lähe
tyskodillemme.
Vaikka lähettimäärämme näin hetkellisesti piene
nee, se ei merkitse taloudellisen vastuumme vä
hentymistä. Päinvastoin: meiltä odotetaan lähetys
työn taloudellisen tukemme lisäämistä. Tällä het
kellä selvittelyn alla ovat mahdolliset uudet lähe
tystyön kohteemme.
Kaiken työmme taloudelliset edellytykset tulevat
jatkossa entistä vahvemmin riippuvaisiksi ystävä
joukon säännöllisestä tuesta. Toiveeni ja rukouk
seni on, että nyt lokamarraskuussa koettu
”antamisen kulttuuri” jäisi pysyväksi.
Yhdessä eteenpäin
Syyskauden positiivisista kehityskuista mainitta
koon lokakuussa alkaneet ”Yhteisen leivän jaam
me” –tilaisuudet Suolahden kirkossa Äänekoskella.
Nehän ovat seurakunnan, Kansanlähetyksen, Kyl

väjän ja Raamattuopiston yhdessä järjestämiä tilai
suuksia. Syyskaudella näitä oli kaksi kertaa ja ensi
kevätkaudelle on suunnitteilla kolme kertaa. Tut
kimme myös mahdollisuutta alkaa muuallakin
KeskiSuomessa samankaltaisia Leipäsunnuntain
hieman kevennetyllä versiolla toteutettavia koko
perheväen tapahtumia. Muita suurempia ja paljon
rohkaisevaa palautetta tuottaneita syyskauden ta
pahtumia olivat monien järjestöjen ja Huhtasuon
alueseurakunnan yhdessä järjestämä ”Voisinko us
koa” –tapahtuma Halssilan seurakuntakeskukses
sa sekä samassa paikassa yhdessä seurakunnan
kanssa järjestämämme ”Armolahjaseminaari”. Ke
vätkaudelle 2013 ei ole toistaiseksi sovittu saman
kokoluokan tapahtumia vaan toimintamme keskit
tyy vakiintuneeseen Leipäsunnuntai  Sanan Kei
das – ja eri ikä ja kohderyhmien säännölliseen
vuorotteluun. Tästä eteenpäin resurssimme koh
distuvat erityisesti Jyväskylän Kansanlähetyspäi
vien 2014 valmisteluihin sekä niiden mahdol
lisuuksien käyttöön, mitkä nuo päivät tuovat tul
lessaan evankeliumin esilläpitoon piirimme alueel
la.



23vuotiaat Jonna ja Hannu Korpela ovat kuin toi
siinsa sopivat palapelin palat, jotka johdatus on
yhdistänyt. Hassuttelua ja pelleilyä riittää tällä
nuorella parilla, mutta myös hengelliset asiat ovat
tärkeitä.
 Uskon asiat ovat olleet lapsuudesta asti tuttuja.
Uskovaisen kodin kasvattina olen päässyt pyhä
kouluun ja muihin hengellisiin tilaisuuksiin van
hempien mukana, Hannu kertoo.
Nykyään Hannu saa jakaa yhteisen uskon oman
vaimonsa kanssa. Jonnan kodissa kristinusko on
jonkin verran ollut esillä, mutta henkilökohtaisem
maksi usko muuttui nuoruudessa oman pohdiske
lun ja rippikoulun myötä.
 Uskovalla mummolla, joka on myös kummini,
on myös tärkeä osansa hengellisessä kasvussa,
Jonna kertoo.

Rakkaustarina
Korpelan nuoren parin yhteinen historia ulottuu
parin vuoden taakse, jolloin ensitapaaminen oli
Helluntaiseurakunnan nuorten Tukikohdassa. Ka
verukset muistivat toisensa lukioajoilta, mutta lä
hempää tuttavuutta ei ollut aiemmin päässyt
syntymään.

 Ihastuin ensimmäisenä Jonnan kauniiseen hy
myyn ja rohkaistuin pyytämään hänet treffeille,
Hannu muistelee.
Pian nuori mies sai aloitteelleen vastakaikua ja
rakkaustarina sai alkunsa. Pari kertoo muun muas
sa huumorintajun sekä samankaltaisten luonteen
piirteiden viehättävän toisessa. Myös yhteiset arvot
ja asioista keskusteleminen kantavat pitkälle. Reis
sujakin on Amerikkaa myöten tullut tehtyä, ja suh
de on kestänyt myös muuttuvissa olosuhteissa.
Viime kesänä pari astui alttarille ja tuore avioliitto
on pariskunnasta sujunut hyvin. Molemmat pohti
vat saaneensa ihanamman puolison kuin olisivat
osanneet toivoa.
 Kaikki on paremmin kuin olisin osannut suunni
tella. Onneksi joku muu on suunnitellut tämän
kaiken, toteaa Jonna ja viittaa Taivaan Isään, jon
ka haltuun myös Korpelat ovat antaneet liittonsa.

Mies kameran takana
Hannu opiskelee kauppatiedettä, mutta useampi
varmaan tunnistaa hänet kuvaajana. Niin kuvien
ottamisesta kuin videoimisestakin on nuorelle mie
helle kertynyt jo laaja kokemus. Kuvausharrastus
alkoi jo alakoulussa, kun isoveli sai anottua van



hemmilta perheeseen ensimmäisen videokameran.
 Kodin tietokoneella oli videopätkien leikkausoh
jelma, mikä oli siihen aikaan hyvin harvinaista.
Innostuin pian kuvaamaan, kun pätkiä pystyi
työstämään koneella.
Kokemusta on vuosien varrella kertynyt niin hää
kuvauksista, lyhytelokuvista kuin yritysvideoista
kin. Myös musiikkivideoita Hannu on tehtaillut.
Yksi mieleenpainuvimmista kuvauskeikoista on
kuitenkin Hannun mukaan ollut ensimmäinen ker
ta hevostalleilla viehättävän Jonnavaimon, silloi
sen tyttöystävän, kanssa. Jonnalle ratsastus on
aina ollut tärkeä harrastus, ja myös Hannu on sen
myötä kavunnut muutaman kerran hevosen sel
kään.

Heppatalli ja tutkinto
Tulevaisuudessa molemmat haluaisivat valmistua.
Jonnalla se hetki koittaakin hyvin pian, sillä kätilö
opinnot ovat loppusuoralla. Terveydenhoitajan se
kä kätilöopettajan opinnot kiinnostavat jossain
vaiheessa. Seuraavaksi kuitenkin ohjelmassa on
varmaankin työkokemuksen keräämistä.
 Kätilön työssä on hienoa olla mukana ihmisen
elämän tärkeimmissä tapahtumissa, todistaa uu



den elämän syntyä ja toisaalta neuvolan puolella
tukea perheitä ja parisuhteita.
Jonna haaveilee myös omakotitalosta jonka pihaan
saisi hevosaitauksen. Hannu ei pistäisi pahakseen,
jos pystyisi jossain vaiheessa tekemään kuvaus
hommia leipätyökseen. Kuitenkin myös yliopisto
tutkinto on tarkoitus tehdä valmiiksi. Nuoripari on
tyytyväinen tämänhetkiseen elämäänsä ja iloitsee
siitä että toisen kanssa voi jakaa tärkeimmät asiat.
 Odotamme innolla myös keväällä kerran kuussa
alkavaa nuorten aikuisten messua, pari innostuu.
Nykyään pari on nähty palvelemassa muun muas

sa Leipäsunnuntain lastenhoito ja kuvaustehtävis
sä.

ev.lut. kirkon lähetysjärjestöt ja Jyväskylän seurakuntaev.lut. kirkon lähetysjärjestöt ja Jyväskylän seurakuntaev.lut. kirkon lähetysjärjestöt ja Jyväskylän seurakunta

Niityllä lunta? Lähetyksen puurojuhla 
koko perheelle 

pe 14.12. klo 18, Huhtasuon kirkko
Puuro- ja kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen 

(vapaaehtoinen maksu)

Mukana lähetystyöntekijöitä,  
lyhyitä välähdyksiä joulusta eri maissa

ja jouluevankeliumi.



HANNU JA JONNA KORPELA | TULLAAN TUTUIKSI



Ensimmäinen kuva. On keväinen ilta maalis
kuussa 2007 ja istun lentokoneessa. Pidän poikia
kädestä kiinni ja yhdessä katselemme, kuinka kone
nousee Helsingin ylle, ohittaa Jyväskylän ja pian
olemmekin jo Siperian yllä. Pojat katselevat piir
rettyjä elokuvia ja ajatukseni pyörivät kaikessa sii
nä, mitä viime vuosi on pitänyt sisällään. Ajattelin,
että jos pari vuotta aiemmin joku olisi sanonut mi
nun muuttavan perheeni kanssa Japaniin, olisi sitä
olut vaikea uskoa. Kuitenkin lähtö Japaniin toteu
tui perheemme kohdalla.
Mutta edessä oleva on täysin tuntematon. En ole
koskaan aiemmin käynyt missään Aasian maassa,
enkä puhu sanaakaan japania. Olin elämäni aikana
tavannut vain kaksi japanilaista tätä ennen. Kui
tenkin Taivaan Isä antoi meille juuri Japanin teh
täväksemme. Monien vuosien rukoukset saivat
vastauksen, kun kysyin lähetysosastolta, tarvitaan
ko Japanissa nuorisotyöntekijää. Muistan vieläkin
Valkaman Sakarin hämmästyneen katseen ja kii
tokseen taipuvat kädet. He olivat lähetysosastolla
kaikki ne vuodet rukoilleet nuorisotyöntekijää Ja
paniin.
Psalmien kirjoittaja osui asian ytimeen, Ps. 139:
1617, ”Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, si

nun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin
elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luo
dut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunni
telmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden
määrä!”
Jumalalla on suunnitelma jokaiselle. Jokainen joka
syntyy tänne maailmaan, on syntynyt Jumalan tah
dosta, eikä yksikään elämä ole sattumaa tai vahin
koa. Ennen kuin olit elänyt päivääkään, oli
Jumalalla tiedossa koko elämäsi. Isä Jumala oli
luonut elämän, syntymän ja myös sen viimeisen
päivän. Kädet taipuvat ristiin ja sydän kiitokseen,
kun huomaa omasta elämästään Taivaan Isän hy
vän johdatuksen.
Toinen kuva piirtyy mieleeni keväältä 2009, kun
istun yksinäni pimeässä ja koleassa yössä meren
rannalla. Kielikoulumme oli päättynyt ja suunni
telmamme työstämme Japanissa olivat kariutu
neet. Illalla lasten mentyä nukkumaan lähdin
yksinäni meren rantaan kävelylle ja rukoilemaan.
Miksi tulimme tänne? Mihin meitä täällä tarvi
taan? Kielikoulun paineet ja monet läksyjen kanssa
valvotut yöt olivat vieneet voimat. Lähetyksen
suunnitelmien kariutuminen tuntui liian suurelta
taakalta. Rukoilimme ja ihmettelimme tilannet



kyyneleen. Vaikka sitä oli mahdoton hyväksyä ja
ymmärtää, koin, että Taivaan Isä tietää miksi. Hil
jaa sain sanottua Taivaan Isälle, että tapahtukoon
sinun tahtosi: vaikka en ymmärrä, haluan jättää
Susun ja itseni, tulevaisuutemme sinun käsiisi.
Meille lähtö Japaniin ja työ siellä olivat uskomatto
man hieno kokemus siitä, kuinka Taivaan Isä ohjaa
askeleitamme. Saimme olla yhtenä palana suures
sa mukana. Vaikka kielitaitomme oli puutteellinen,
Jumala käytti meitä evankeliumin eteenpäin vie
misessä. On ollut rohkaisevaa nähdä, että työmme
jatkuu uusin voimin. Yhteistyökirkkomme pastorit
ja evankelistat ovat alkaneet ottaa vastuuta nuori
sotyöstä. Vaikka aikamme oli lyhyt, sillä oli merki
tystä. Saamme jättää kaiken tekemämme ja
kylvetyn sanan Taivaan Isälle. Hän antakoon sille
kasvun ajallansa. Kirjoittamani kolme muistikuvaa
kertovat, kuinka esirukoukset ovat kantaneet meitä
kaikkien näiden vaiheiden läpi. Kiitos sinulle rakas
lähettäjämme esirukouksista ja työmme tukemi
sesta. Kiitos, että olet jaksanut muistaa meitä kaik
kien näiden vaiheiden läpi. Ja niitä nuoria ja
lapsia, joille saimme olla jakamassa elämän sanaa.
On suuri etuoikeus, että saamme olla viemässä
maailman suurinta sanomaa syntisten Vapahtajas
ta, pelastuksesta ja ikuisen elämän toivosta kaikille
kansoille.

tamme. Mutta kaikki se ihmeellinen johdatus Ja
paniin tulosta herätti kysymyksen, onko Jumalalla
meille jotakin muuta varattuna. Hieman myöhem
min yhteistyökirkkomme presidentti, pastori Tsu
kuda tuli kesken kirkon vuosikokouksen luokseni:
”Antti, minulla olisi sinulle kysymys. Voisitko aloit
taa uudelleen kirkkomme nuorisotyön?” Katsoin
Tsukudaa silmiin ja tajusin, että nyt Jumala avasi
meille oven. ”Juuri sitä varten olemme Japaniin
tulleet ja otan mielelläni haasteen vastaan”, vasta
sin hänelle. Mieleeni nousivat Sananlaskujen sa
nat; ”Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra
ohjaa hänen askelensa.” Kaksi ja puoli vuotta
saimme pienen nuorisotyön toimikunnan kanssa
tavoittaa nuoria evankeliumilla. Työkautemme lo
pussa emme osanneet jättää hyvästejä, sillä kaikki
odottivat paluutamme.

on Jyväskylästä Keskussairaalan
parkkipaikalta. Istun autossani aamuauringon
paisteessa. Susu on otettu osastolle ja lääkäri on
juuri näyttänyt meille ensimmäiset kuvat aivokas
vaimesta. Susun nukahdettua lähdin ajamaan mö
kille lasten ja isovanhempien luo. Ennen kuin
käynnistin auton alkoivat kyyneleet valua pitkin
poskiani. Tiesin, että emme enää koskaan voi läh
teä perheenä lähetystyöhön. Itkiessäni särkyneitä
unelmia ajattelin, että Taivaan Isä tietää jokaisen



Lapsia kuhisee. Tältä on tuntunut tänä syksynä
HATKobessa. Jo seurakuntamme kauden avan
neeseen syystapahtumaan, joka pidettiin syyskuun
alussa 30 asteen helteessä, saapui 48 lasta. Myös
joukko lasten vanhempia kurkki uteliaina ovelta
pieneen kirkkotilaamme.
Pienten lasten muskarin kautta on tavoitettu myös
äitejä toimintaan mukaan. Englantia pänttäävät
koululaiset kaikkine kujeineen ovat valloittaneet
paikkansa sydämistämme. Monet heistä käyvät
myös sunnuntain pyhäkoulussa, joten he saavat
evästä Raamatusta jopa kaksi kertaa viikossa!
Tuntuu hienolta kuulla ruokakaupassa tai muussa
tilanteessa ystävällinen tervehdys heleällä lapsen
äänellä. Miljoonakaupungin väenpaljoudessakin
tuttuihin ihmisiin tulee törmäiltyä. Meidät ulko

maalaiset on helppo tunnistaa, jos vain kerrankin
on tullut käytyä kirkolla. Vähitellen japanilaiset ni
met ja kasvot alkavat yhdistyä meidän lähettienkin
päässä. Hyvä keino muistaa kohtaamiensa ihmis
ten nimet, on pitää heitä alati rukouksissa. Ei ih
me, että lukuisissa seurakunnissa toiminut ja
tuhansia ihmisiä työssään kohdannut Paavali ke
hottaa rukoilemaan lakkaamatta. (1.Tess.5:17)
Jouluun valmistaudutaan seurakunnan toiminta
piireissä. Jouluaaton kynttilähartaudessa pyhäkou
lulaiset soittavat käsikelloja. Jouluvalmisteluja
aloiteltaessa kysyimme lapsilta, kenen juhla joulu
oikein on. Joulupukkia ehdotettiin. Eräs arveli, et
tä kyseessä olisi kaikkien juhlapäivä. Tavallaan hän
olikin oikeassa. Lasten Ystävä syntyi lapseksi mei
dän kaikkien takia.

YHTEISEN LEIVÄN JAAMME –tilaisuudet kevätkaudella 2013

Äänekoskella Suolahden kirkossa su 13.1., 17.2. ja 28.4. klo 16.00
- Raamattuopetus sunnuntain teksteistä, lapsille oma opetus, House Band, esirukousta, kirjapöydät
Yhteistyössä Äänekosken seurakunnan Suolahden kirkkopiiri, Suomen Raamattuopisto, Lähetysyhdistys Kylväjä, K-S:n Ev.lut. Kansanlähetys



Ollaan päästy kausilomamme kanssa hyvään al
kuun, itse asiassa ensimmäinen kolmannes on jo
takana ja eteläisimmän Suomen lähettävät seura
kunnat on jo käyty läpi  KeskiSuomeen ehdimme
joulukuussa.
Tytöt käyvät omia koulujaan, Hanna on toisella
luokalla ja Miriam esikoulussa. Molemmilla menee
omilla tahoillaan hyvin. Hanna käy myös kahdessa
seurakunnan kerhossa, jotka ovat naapurikorttelis
sa. Esikouluikäisille ei täällä ole mitään tarjolla.
Tai siis on, mutta niissä käynti edellyttäisi kulje
tuksia ja päätimme, että tämän lukuvuoden rau
hoitamme sellaiselta aktiviiteetilta. Tytöt ovat kui
tenkin olleet innokkaita pihallakävijöitä, joten rai
kasta ilmaa he ainakin ovat saaneet. Nyt sateisten
syyssäiden alettua heillä on uusi “harrastus” X
box, jonka urheilupelit ovat ahkerasssa käytössä ja
olohuoneemme on muuttunut kuntosaliksi.

Lillin suhde Viron kirkkoon jatkuu kausilomasta
huolimatta. Viimeisimpänä asiana on ollut juuri
päättynyt lähetyskalenteriprojekti, vuoden 2013
seinäkalenteri. Varsinaisena päätyönään Lilli kään
tää tällä hetkellä kirjaa “Raamatun punainen lan
ka”.
Hannu on ollut päävastuussa lähettäjien tapaamis
matkoilla ja on luvannut lahjansa Helsingin Kan
sanlähetyksen käyttöön. Hänestä on tullut myös
ahkera solussakävijä. Muukin perhe yritti kulkea
mukana, mutta joutui pian antamaan periksi, kun
kokontumisaika oli tytöillemme liian myöhäinen.
Kädessäsi on vuoden viimeinen Ankkuri, joten on
aika kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa Hyvää
ja Rauhallista Joulua!
Olkaa siunatut Jeesuksen nimessä!

UUDEN VUODEN AATTOILTA 31.12.2012 KLO 18-21
Keltinmäen Keitaassa, Silokkaantie 11, 40640 Keltinmäki
Kysy lisää: Outi & Janne Jokinen, 040 588 9153

UUDEN VUODEN AATTOILTA 31.12.2012 KLO 18-21
KOHTI UUTTA

Nyyttikestit, 
omat raketit mukaan, 

iloista ohjelmaa 
kaikenikäisille!



Tervehdys teille, Ankkuri lehden lukijat, täältä
Pietarista monien kirkkojen kaupungista. Joulua
odottava kaupunki muuttuu hyvissä ajoin ennen
joulua vielä tavallistakin kauniimmaksi, kun monet
värikkäät valot asennetaan kaupungin katuja valai
semaan. Venäjällähän vietetään joulua 13 päivää
länsimaista joulua myöhemmin, juliaanisen kalen
terin mukaan. Olen ollut nyt Pietarissa toista vuot
ta ja kokenut siis yhden joulun täällä Pietarissa.
Venäläisetkin juhlivat joulua suomalaisten tapaan
perhejuhlana. He kokoontuvat yhteiselle aterialle,
"pyhälle aterialle", johon liittyy monia vanhoja tra
ditioita. Illallinen alkaa, kun ensimmäiset tähdet
ilmestyvät taivaalle ja illallisen jälkeen perheet me
nevät kirkkoon.
Jakaisin kanssanne nyt kokemuksen siitä, kun
noin viikko sitten kapusin Iisakin kirkon kellotor
niin ja sen, mitä ajatuksia tuolloin mieleeni tulvi.
Ajatuksiini nousivat tuona hetkenä ne monet Inke
rin kirkon uudet kirkkoprojektit, jotka ovat viimei
sen vuoden aikana olleet työni alla täällä Venäjällä.
Ajattelin sitä, kuinka suuren mahdollsuuden jokai

sen uuden kirkon rakentaminen antaa evankeliu
min julistamiselle. Kun katsoin Iisakin kirkon kul
lattuja kupoleja ylhäältä, pääkupolin reunalta, olin
kuulevinani sen hopeanhohtoisten kellojen soiton
kaikkien niiden monien kirkkojen torneista, jotka
saatoin nähdä sieltä ylhäältä. Tänä vuonna olemme
päässeet hyvän askelen eteenpäin Kazanin kirkko
hankeessa. Kirkon rakentaminen on jo edennyt
niin pitkälle, että kellari on valmis ja nyt aloitetaan
ensimmäisen kerroksen tekeminen. Toinen projek
ti, mistä iloitsen, on Muurmanskin kirkon raken
nushanke. Olemme saaneet arkkitehtisuunni
telmat Muurmanskin kaupungin arkitehdin käsi
teltäväksi ja lähipäivinä odotamme niiden hyväk
symistä.
Näin joulun lähestyessä haluan ojentaa sinulle, ra
kas ystävä, kynttilän, jonka liekki tuokoon sinulle
valoa joulun odotukseen ja olkoon Jeesus Kristus
sinun todellinen joulun Valosi, eikä vain joulun,
vaan koko elämäsi Valo. "Jumalan on kunnia kor
keuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän
rakastaa."
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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
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Tervetuloa mukaan!

LeipäsunnunTaiT jaTkuvaT 
kahden viikon väLein 19.5. asTi.

LeipäsunnunTai

Tervetuloa! Lisätietoja Janne Jokiselta 040 588 9153

13.1.

27.1.

10.2.

24.2.

10.3.
24.3.
7.4.

”jeesuksen TodisTajina”
Apt. 1:1-8, Jarkko Haapanen, ehtoollinen

”aLkuseurakunTa aLuiLLaan”
Apt. 1:9-26, Jukka Jämsen

”seurakunnan synTymäpäivä”
Apt. 2:1-13, Reino Saarelma, ehtoollinen 

”pieTarin parannussaarna”
Apt. 2:14-41, Ulpu Lappi

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

Perhepyhäkoulu Pikkuleipä
Leipäsunnuntaiden väliviikkoina sunnuntaisin klo 11.

Ohjelmaa eri ikäisille lapsille ja 
perheiden yhdessäoloa.
Päiväkoti Aarresaari, Toritie 22 (Kuokkala)

Vuoden viimeinen 16.12., kevätkausi alkaa 20.1.

seurakunTa LiikkeeLLä

10.3.
24.3.
7.4.
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Sanan Keidas

20.1.  ”Eksynyt lammas”, Heimo Kajasviita ym.
3.2. ”Kadonnut hopearaha”, Ritva Kajasviita ym.
17.2. Sielunhoidon Keidas: 
 ”Sielunhoitajana tässä ajassa”, Mirja-Liisa Koivisto 
 … jatkuen kahden viikon välein 12.5. asti

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13, 40100 Jyväskylä
JOKA tOINEN SuNNuNtAI KLO 18.00

Vuoden viimeiset illat
8.12., 15.12. klo 19-21.10

Kevätkausi alkaa 
12.1.2013

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

KEVääN ENSIMäINEN ILTA 18.1. 2013
Illat jatkuvat 24.5. saakka. 
Katso ohjelma osoitteesta: http://keski-suomi.sekl.fi

Lähetyskodilla 
perjantaisin
kello 19.00
Kauppakatu 13, Jyväskylä

VUODEN ALUSTA
HUOM!

 Lähetyskodilla
Kauppakatu 13.

 klo 18-21.00
lauantaisin
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Yleiset tilaisuudet
Raamattupiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittomien viikkojen ma klo 18
vuoden viimeinen 17.12., kevätkausi alkaa 14.1.

Aamurukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
perjantaisin klo 8-9
vuoden viimeinen 21.12., kevätkausi alkaa 4.1.

Maahanmuuttajatyön rukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
keskiviikkoisin klo 15.30
vuoden viimeinen 19.12., kevätkausi alkaa 9.1.

Naisten tilaisuudet

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

Myrskylyhdyn päiväkodissa, 
Antinmutka 18, Kinkomaa
Parillisten viikkojen pe klo 18–20.30
11.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5.
Inkeri Lemetyinen 050 309 72 12

Varkkari-ilta

tertunmetsä 8, 40270 Palokka
Parittomien viikkojen pe klo 18–20.30
18.1., 1.2., 15.2., 15.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5.
Juha tentke 0400 648 342

Äiti-lapsi raamis
parittomien viikkojen ke klo 10-12
viimeinen 5.12, kevätkausi alkaa 16.1.
Kokoontuu eri kodeissa
Lisätietoja Jenni Seppäseltä, 045 8023465

Miesten tilaisuudet
Miestenpiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittomien viikkojen to klo 18.30
vuoden viimeinen 13.12. (parill. viikko), 
kevätkausi alkaa 17.1.

Miestenpiiri Vaajakoski

Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11
parittomien viikkojen to klo 18.30
kevätkausi alkaa 17.1.

Isä-poika -sähly

Huhtasuon kirkolla, Nevakatu 6
parittomien viikkojen la klo 10.00
vuoden viimeinen 8.12., kevätkausi alkaa 19.1.

entke 0400 648 342

lisätietoJa toiMinnasta> Lähetyskodilta Puh. (014) 620801 tai Keskisuomalainen- ja uusi tie-lehdistä tai ksuomi.sekl.fi

Naisten raamattupiiri Vaajakoski

Lintulenkintie 3
parittomien viikkojen ma klo 18
vuoden viimeinen 17.12., kevätkausi alkaa 14.1.

Naisten raamattupiiri 

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittomien viikkojen ti klo 13.00
vuoden viimeinen 18.12., kevätkausi alkaa 15.1.
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Lähetystyöntekijät

YHTEYSTIETOJA

Japani Lähettisihteerit
Antti ja Susanna Kiviranta (Suomessa) Marjut Haapasaari Puh. 044 536 4708
Anssi ja Kaarina Savonen Aki-Matti ja Päivi Itkonen Puh. 044 295 1456
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
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.
Toimisto suljettu 21.12.2012 - 9.1.2013.

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
 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...

Jälleen 17.1.2013 alkaen.




