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Joulun alla 2012 saimme päätökseen Leipäsun
nuntaissamme neljä vuotta kestäneen opetussarjan
Matteuksen evankeliumista. Matteuksen talletta
massa Jeesuksen lähetyskäskyssä Jeesus lausuu
opetuslapsilleen nuo vertaansa vailla olevan toi
meksiannon sanat: ”Minulle on annettu kaikki val-
ta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja
tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni:
kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen ni-
meen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja
katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät
maailman loppuun asti.” Matt. 28:1820.

Tässä käskyssä on Uuden Testamentin alkukieles
sä, kreikassa, yksi pääverbi: tehkää opetuslapsia,
muut siihen liittyvät teonsanat menemisestä, kas
tamisesta ja opettamisesta ovat pääverbiin liittyviä
partisiippeja. Jeesuksen toimeksiannon keskukses
sa on siis opetuslapseksi tekeminen, opetuslap
seuttaminen. Tämän tehtävän hän on uskonut
koko seurakunnalleen. Siinä ei tehdä mitään eroa
papiston ja maallikoiden välillä, ei edes lähetys
työntekijöiden ja muiden kristittyjen välillä. Jee

suksen toimeksianto pitää sisällään tietynlaiseen
elämäntapaan kutsumisen.

Viime kuukausien aikana varsinkin kirkollisissa
medioissa on peräänkuulutettu Jeesuksen toimek
siannosta hyvin poikkeavia vaatimuksia lähetys
työlle. On vaadittu lähetystyön muuntamista
sellaiseksi hyväntekeväisyystoiminnaksi, josta kris
tillinen julistus ja opetus on poistettu. Samanaikai
sesti on myös alettu tuoda entistä kuuluvammin
esille ns. kulttuurikristillisyyttä – eettistä mallia,
joka sopii kaikille, niin kristityille kuin ateisteille
kin. Entistä ilmeisemmäksi on kai käynyt se, että
ihminen sittenkin tarvitsee jonkinlaisen uskonnon
– varsinaisesti riippumatta sen sisällöstä.

Jumalan antamaa ilmoitusta ei voi kuitenkaan
muuttaa – ilman, että siitä seuraisi vakavia ongel
mia. Ihmisen perusongelma kun säilyy kuitenkin
samana: miten kestää syntisenä ihmisenä Pyhän
Jumalan edessä?

Me voimme tehdä paljon hyvää omassakin voimas
samme – ilman Jumalaakin – tosin tiedostaen
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Kuuluuko sanomasynnistä ja tuomiosta. . .

apostoli Paavalin tapaan, että samalla ”paha riip
puu minussa kiinni”. Pahuutta emme saa itsestäm
me pois, vaikka mitä tekisimme. Siksi kaikki se,
mitä teemme parantaaksemme itseämme ja paran
taaksemme maailmaa ilman Kristuksen tuomaa
sovitusta ja anteeksiantoa on tuomittu ”loppupe
leissä” epäonnistumaan.

Juutalaislähetyksen oikeutuksen suhteen asia on
ollut tapana ilmaista esim. seuraavasti: ”Pahinta
mitä juutalaista kansaa kohtaan kristillinen kirkko
voi tehdä, on se, että se osoittaa solidaarisuuttaan
sitä kohtaan ja avustaa sitä kaikin mahdollisin kei
noin, mutta jättää kertomatta heille maailmaan
tulleesta Messiaasta, Jeesuksesta Kristuksesta.”
Näin tehdessään kirkko laiminlyö mm. Jesajan kir
jan 40. luvun alkukehotuksen: ”Lohduttakaa, loh-
duttakaa minun kansaani, sanoo teidän
Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemille, ja
kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt, et-
tä sen syyllisyys on sovitettu, sillä kaksin verroin
on Herran käsi sitä kurittanut kaikista sen syn-
neistä." Ja vastaavasti, parasta mitä juutalaiselle
kansalle voimme tehdä, on kertoa heille juutalai

sesta Messiaasta, jonka he ovat kadottaneet, mutta
joka on löydettävissä.

Sama vastaavuus pitää paikkansa kaiken lähetys
työn kohdalla. Lähetystyön nimellä kulkeva toi
minta, josta irrotetaan kristillinen julistus ja
opetus Jeesuksesta Kristuksesta, on iankaikkisuu
den näkökulmasta pahinta ”karhunpalvelusta”,
minkä voimme eikristityille tehdä.

Mutta tämä siirtymä parhaimmasta sinänsä johon
kin muuhun hyvään voi tulla meitäkin hyvin lähel
le. On hyvä kysyä yhä uudelleen: kuuluuko sanoma
synnistä ja tuomiosta, sanoma Jeesuksessa olevas
ta syntien sovituksesta ja anteeksiannosta, sanoma
parannuksesta ja kutsu Jeesuksen luo, kutsu uu
teen elämään ja iankaikkisen elämän osallisuuteen
– kuuluuko tämä kaikki edelleenkin kirkkaasti
hengellisissä kokoontumisissamme? Kun alamme
uutta kautta Leipäsunnuntaissa, Sanan Keitaissa ja
kaikessa muussakin, leimaako niitä ”Kristusta ju
listava opetus” vai jokin muu sinänsä hyvä asia?
Edustammeko oikeasti kristinuskoa vai ”melkein
kristinuskoa”?

Sisällys Pääkirjoitus 2
Tullaan tutuiksi 4
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Toimintaa ja tapahtumia 16
Yhteystietoja 19
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Leena Tossavaisen elämän alkupuolisko, ensim
mäiset 50 vuotta, leimaantuivat surun, kuoleman,
kärsimyksen ja yksinäisyyden läsnäolosta. Leenan
kaksi isoveljeä kuolivat jo nuorina sairastuttuaan
ensin vakavasti. Vasemmistolainen isä ja iltaru
kouksen opettanut äiti antoivat perusturvan lap
suuteen, mutta suru ja sairaus olivat perheessä
jatkuvasti läsnä. Ilon hetkiä Leenan mieleen ei lap
suusmuistoista juuri ole tallentunut. Omakohtai
seen uskoon Leena kertoo tulleensa parikymp
pisenä.
- Vuonna 1968 aloitin saksan opiskelun Jyväsky-
län yliopistossa. Samalta seudulta kotoisin oleva
kämppäkaveri johdatti uskon äärelle ja myös
Kansanlähetyksen tilaisuuksiin. Sillä tiellä olen
edelleen, vaikka paljon onkin tapahtunut.

Tyvenen jälkeen lisää surua

Varsinaisen työuransa Leena on opiskelujen jäl
keen tehnyt suurimmaksi osaksi Jyväskylän yli
opistolla. Hän tehtaili muun muassa lisensiaatin
työn ja toimi pitkään assistenttina saksan laitoksel
la. Vapaaajalla hän oli mukana Kansanlähetyksen
toiminnassa. Lisää surua oli kuitenkin vielä luvas
sa keskiikäistyvän Leenan elämään.
- Siskoni kuoli yllättäen vähän yli viisikymppise-
nä. Se oli kova paikka vanhemmilleni ja minulle:

meistä neljästä sisaruksesta olin ainoa joka oli
vielä elossa.

Leenan äiti ja isä elivät vanhoiksi mutta sairastivat,
ja kolme pitkää vuotta Leena toimi Suonenjoella
heidän omaishoitajanaan. Koska puolisoakaan ei
ollut vielä löytynyt, Leena oli raskaan taakan kans
sa aivan yksin. Kun vanhemmat kuolivat, Leena
hautasi heidät itse ja jäi vaille viimeisiäkin per
heenjäseniä ja suvun turvaa – yksin.

Surusta hieman toivuttuaan ja levähdettyään van
hempiensa kuoleman jälkeen Leena suuntasi vuon
na 2001 Savosta takaisin Jyväskylään.
- Kansanlähetyksestä alkoi muodostua yhä vah-
vemmin hengellinen koti, jossa oli myös hyviä ru-
kousystäviä, hän muistelee.

Yliopistomaailmasta Jumalan monityöläi-
seksi

Jyväskylään paluun jälkeen Leena työskenteli al
kuun yliopiston kirjastolla, mutta vähitellen työ
nantajana alkoi enenevässä määrin olla Jumala.
Vuonna 2006 Leena aloitteli Reino Saarelman kut
sumana vapaaehtoistyötä Kansanlähetyksellä ja si
tä rataa hän on jatkanut antaumuksella. Varsi
nainen palkkatyö jäi vähitellen kokonaan pois ja

TULLAAN TUTUIKSI | Teksti ja kuvat: TUULI KORPELA

Jumalan monitoiminainen
Savoa sutjakasti viäntävä Leena Tossavainen on kotoisin

Karttulasta Kuopion kyljestä. Maaseudulla lapsuutensa viet-

tänyt Leena joutui perheineen monen surun kohteeksi, mut-

ta aikuisiällä Jumala on antanut myös siunattuja vuosia.



Rukouksen
voimaa on saanutnähdä läheltä

viimeisimmät vuodet hengellisessä työssä ovat
Leenan mukaan olleet kaikkein antoisimmat.
- Olen kiitollinen hengellisestä kodista sekä hyvis-
tä työtovereista. Ihmeellistä johdatusta ja rukouk-
sen voimaa on saanut nähdä läheltä, myös
pienissä arjen asioissa.

Leena on puuhaillut muun muassa Sanan Keitaal
la, vetänyt vertaistukiryhmää ja raamattupiiriä,
kirjoittanut juttuja sekä työskennellyt maahan
muuttajien ja näkövammaisten parissa – lukuisia
kah vinkeittämisiä ja kirjamyyntejä unohtamatta.

Seitsemän hyvää vuotta

Viimeisien kuukausien aikana Leena on ollut myös
hieman jännittävissä, ehkä haikeissakin tunnel
missa. Hän on aloittanut uuden elämänvaiheen jo
hon kuuluu myös muutto Jyväskylästä. Lähdön
kynnyksellä Leena on myös katsonut touhukkaita
viime vuosiaan taaksepäin ja miettinyt elämää.
- Nämä ovat olleet seitsemän hyvää vuotta, hän
tiivistää osuvasti.

Viime aikoina Leenaa on puhutellut erityisesti Ju
malan ylitsevuotava rakkaus, josta hänkin on saa
nut osansa. Leenan seitsemän hyvää vuotta
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On kuin

kotiin palaisi

Jeesuksen seurassa ovat huipentuneet puolison
löytymiseen ja avioliittoon. Leena kokee aviomie
hensä suurena Jumalan johdatuksena.
- Tuntuu, etten tehnyt elettäkään asian eteen vaan
puoliso johdatettiin luokseni, iloitsee Leena, jonka
ystävää Jumala käytti aluksi työkaluna heidän tu
tustuessaan.

Vakka löysi kantensa

Leena hymyilee onnesta ja ilosta, jota hyvä Jumala
on hänen osakseen varannut kaiken surun jälkeen.
- Toisaalta on vaikea uskoa, voiko kaikki tosiaan
olla näin hyvää. Leena tuntee saaneensa koko
naan uuden perheen menetetyn tilalle aviomiehen
ja tämän lähipiirin kautta.
- Minut on otettu tosi lämpimästi vastaan uuteen
sukuun, hän iloitsee.

Aviopari asettuu molempien synnyinseuduille Poh
joisSavoon. Samankaltainen huumori sekä savo
lainen murre sujuu molemmilta yhteen kuin he
tosiaan olisivat tunteneet jo vuosikymmenten ajan.
- On kuin kotiin palaisi, Leena tiivistää ja vakuut
taa Jumalan rakastavan äärettömästi kaikkia ihmi
siä, vaikka se ei elämän myrskyissä aina siltä
tuntuisi.



LEENA TOSSAVAINEN | TULLAAN TUTUIKSI
Sunnuntaina 17. helmikuuta 
klo 13.00
Halssilan seurakuntakeskuksen 
alakerrassa

Ohjelma (2½ h)

13.00 Laulu ja rukousta
13.10 Eri elämäntilanteessa olevien   
 ystävien alustukset 
 rytmitettyinä lauluilla sekä   
 palautelomakkeista saatu kooste
14.10 Mehutauko
14.20 Vapaata palautetta ja keskustelua
15.20 Ryhmän muodostaminen   
 Leipäsunnuntain työstämiseen
15.30 Päätös

Palaverissa muodostettava ryhmä työstää 
Leipäsunnuntaita saadun palautteen 
pohjalta. Tavoitteena on uuden formaatin 
käyttöönotto syyskauden alusta.

Olet tervetullut 
rakentamaan 
leipäsunnuntaita!

Leipäsunnuntain 
PaLauTEPaLaVERi

Ryttylän kesäleirit

2013

Yhdessä JunnuJen Kesä -leirille. 

Leirille ei tarvitse lähteä yksin. Me olemme ainakin lähdössä 

Junnujen Kesä -leirille. Ilmoitathan myös minulle, jos olet 

lähdössä samalle leirille. 

T. Jarkko ja Inku Lemetyinen

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

Ryttylässä järjestetään leirejä ja tapahtumia lapsille ja 
varhaisnuorille ympäri vuoden. Leirit koostuvat perintei-
sestä leiriohjelmasta, raamattuopetuksesta, yhdessäolos-
ta, harrastekanavista, urheilusta, musiikista, yllätyksistä 
ja hyvästä seurasta. Kansanlähetysopisto tarjoaa mahtavat 
puitteet leireille. 

TerveTuloa muKaan!
ilmoiTTauTuminen Kesän leireille alKaa 1.2.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: donkki.net

TuLevia LeiRejä RyTTyLän KansanLäheTysopisToLLa:
Donkin lähetysleiri 11-14 -vuotiaille (22.-24.2.13)
Donkin kesäleiri 7-8 -vuotiaille (3.-4.6.2013)
Junnujen kesä 11-14 -vuotiaille (17.-20.6.13) 
Junnuripari 13-14 -vuotiaille (22.-26.7.13)
Donkin kesäleiri 9-10 -vuotiaille (23.-25.7.13)
Donkin syysleiri 10-12 -vuotiaille (29.11.-1.12.13)
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Joulun alla yksi iloisista
uutisista oli se, että Ää
nekosken seurakunta ot
ti meidän perheen ni
mikkoläheteikseen. Ta
paus oli siinäkin mie
lessä tunteita herättä
vä, että Anssin passissa
lukee syntymäpaikkana
Äänekoski. KeskiSuo
messa onkin nyt pal
jon seurakuntia tuke

massa työtämme täällä Japanissa. Millai
seen työhön seurakunnan lähetysmääräraha, ju
malanpalvelusvieraan kolehtiraha, ja lähetyksen
ystävän kymmenykset oikein menevät?

Nykyaikaisina lähetystyöntekijöinä olemme lenk
keinä Japanin lähetyksen pitkässä ketjussa. Saat
taa olla, että ensimmäiset kristilliset vaikutukset
tulivat tänne idän äärelle jo varhaisina vuosisatoi
na innokkaiden saarnamiesten välityksellä. Kirjoi
tettu historia tietää ainakin jesuiittalähetys
saarnaajat 1500luvulta. Tuolloin moni japanilai
nen otti halukkaasti evankeliumin vastaan, niin et
tä 1600luvun alussa kristittyjen määrä Japanissa
oli asukaslukuun suhteutettuna selvästi suurempi

kuin tänä päivänä. Kuten kaikkialla maailmassa
evankeliumi kohtasi vastustusta, joka johti 1600
luvulla ankariin vainoihin. Japanin eristäytyessä
ulkomaailmasta 200 vuodeksi, joutui runneltu
kirkko vetäytymään ”maan alle”.

Nykyään kristinuskon harjoittaminen ja lähetys
työn tekeminen Japanissa on täysin sallittua. Pe
rinteisten kansallisuskontojen ja lukuisten uus
uskontojen sekamelskassa kristilliset kirkot ovat
näennäisesti pieniä toimijoita, mutta yksittäisille
vapautetuille sieluille kirkko on paikka, jossa saa
kuulla Elävän Jumalan äänen. Rukoilethan näiden
veljien ja sisarten puolesta.

SAVOSET

Rakkaat lähetyksen ystävät!
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don, diakonian ja kirkkomusiikin sekä kiinteistön
hoitoon kuuluvat työt. Sunnuntain jumalanpalve
luksen ja pyhäkoulun lisäksi pidämme kielitunteja,
opetamme pohjoismaista ruoanlaittoa ja pianon
soittoa, onpa äideille ja lapsille oma musiikkileik
kikoulukin. Toiminnalla on viime aikoina tavoi
tettu mukavasti ihmisiä seurakunnan tuntumaan.
Jumalanpalveluksiin on monella vielä suuri kynnys
tulla. Kuitenkin jouluaaton riemullinen yllätys oli
se, että kynttiläjumalanpalvelukseen saapui yli 100
ihmistä, joista valtaosa eikristittyjä. Noin 50 ne
liön kirkossamme oli tuolloin tiivis tunnelma. Kii
tos Sinulle, että olet mahdollistamassa ilosanoman
välittämisen näille ihmisille! Herramme Sinua
suuresti siunatkoon!

Lähetystyönte
kijän sydäntä ilahduttavat japanilaisessa arjessa
monet pienet asiat. Tämähän on pienten, kaunii
den yksityiskohtien maa. Kun raamattupiirissä saa
tutkia Jumalan sanaa muutaman japanilaisen
kanssa, on siinä läsnä aina juhlan tuntu. Samalta
tuntuu seurakunnan toimintaryhmän päätteeksi,
luettaessa pientä pätkää Raamattua ja tekstin sa
nomaa maisteltaessa. Kun tajuaa, että uusi tulokas
ei ole tätä ennen koskaan aiemmin lukenut Isoa
Kirjaa, tuntuu kuin Taivas koskettaisi maata. Entä
pä sunnuntain pyhäkoulussa ne pienet nappisil
mät, jotka kuuntelevat japanilaisella ryhdik
kyydellä kohteliaasti lähetystyöntekijän raamat
tuopetusta. Silloin on olo kuin rahaa pankkiin tal
lettavalla. Suurimmalla osalla japanilaisista
kristityksi kääntyvistä on ollut lapsena kontakti
kirkkoon.

HATKoben seurakunnassa, jonka työstä vastaam
me, me lähetystyöntekijät teemme seurakuntatyötä
laidasta laitaan. Työnkuvamme on yhdistelmä
kaikkien seurakunnan työntekijöiden tehtävistä.
Hoidamme hallinnon, toimitukset, julistamisen ja
opettamisen, kristillisen kasvatuksen, sielunhoi
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JORMA LAINE

Rakkaat ystävät!

Tervehdys teille Ankkurilehden lukijoille Venäjäl
tä. Tällä kertaa haluan tuoda teille välähdyksen
Kazanista, joka on Tatarstanin pääkaupunki ja
noin 1.500 kilometrin päässä Pietarista, Volga
joen rannalla. Kazanissa asuu noin 1.2 miljoonaa
asukasta, Viimeksi kuluneiden kuukausien aikana
olen käynyt Kazanissa lähes joka kuukausi, siispä
Kazan on tullut minulle tutuksi monella tapaa,
mutta ennen kaikkea olen oppinut tuntemaan kirk
koherra Anatolji Pogasijinia. Hän on tullut minua
aina junalle vastaan ja halausten jälkeen olemme
ajelleet Anatoljin autolla halki kaupungin vanhaa
kirkkoa lähellä olevaan ruokalaan. Siellä hän on
tarjonnut minulle lounaan. Tietysti, koska olemme
Venäjällä, ateriaan on kuulunut salaatin ja pää
ruuan lisäksi myös borskeitto. Hyvän lounaan jäl
keen olemme aloittaneet uuden kirkon työ
maakatselmuksen. Paikalle tulleen rakennusfiman
johtajan ja paikallisen rakennusvalvojan kanssa
olemme käyneet rakennustyömaalla läpi uudet
työvaiheet ja tarkastaneet työn laadun.

Työmaakierroksen jälkeen meillä on ollut ohjel
massa työmaakokous, joka on kestänyt aina siihen
saakka, kun Anatolji on pitänyt illalla aikuisten
raamattupiirin. Olen iloinnut näistä raamattupii
reistä. Olen myös yöpynyt Anatoljin perheessä ja
paluupäivänä Anatolji on vienyt minut junalle.
Matkalla junaasemalle olemme poimineet kyytiin
vanhuksia, jotka osallistuvat iltapäivällä pidettä
vään vanhusten raamattupiiriin. Useimmiten olen
hypännyt junaan viime minuuteilla, mutta ehtinyt
kumminkin. Kiitokseksi Anatoljille hänen vieraan
varaisuudestaan ostin hänelle lahjaksi uuden sal
kun, jonka hän voi vaihtaa vanhan, jo rikki
menneen salkkunsa tilalle. Annoin salkun hänelle
viime kerralla käydessäni. Hän ilahtui silminnäh
den uudesta salkustaan ja näytteli sitä hymyillen
lähtöpäivänäni lähtiessään kokoukseen.

Siunausta sinulle rakas ystävä



KESKISET

Mahdollisuus päästä mukaan 
HIIHTO- JA RAAMATTUMATKALLE YLLÄKSELLE 
pääsiäisviikolla 24.-30.3.2013
• Uudenmaan Kansanlähetyksen bussissa Jyväskylästä
• Matkanjohtajana Eero Ahonen, raamatunopettajina Liisi ja Pekka Jokiranta
• Hinta 490 € sisältäen matkat, majoituksen, ruuat, retkieväät ja opetuksen
• Ilmoittautumiset pian Eero Ahoselle, eero.ahonen@sekl.fi, 0405287238

RUSKAA JA RAAMATTUA IV – Kansanlähetysopiston lyhytkurssi

Bussimatka yhdessä Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen kanssa Ylläksen 
ja Kilpisjärven maisemiin 9.-15.9., kokonaishinta noin 500 € sisältäen matkat, 
majoitukset, ruuat ja opetuksen, matkanjohtajina Eero Ahonen Uudeltamaalta 
ja Reino Saarelma Keski-Suomesta. Ilmoittautuminen Reino Saarelmalle 15.6. 
mennessä, reino.saarelma@gmail.com , p. 050-5651386

RYHMÄMATKA ISRAELIN KEVÄÄSEEN 17.-24.3.2013

Uuden Tien lukijamatka yhdessä piirimme ja Kansanlähetysopiston kanssa 
Israeliin: Galilea ja Jerusalem, historia ja nykypäivä, juutalaisuus ja kristin-
usko. Matkanjohtajina juutalaisuuden asiantuntija, sielunhoitoterapeutti Anja 
Kolehmainen ja piirijohtaja Reino Saarelma, Toiviomatkojen opas Irish Amoyal. 
Matkan perushinta 1399 € ja retkipaketti noin 330 €. Ilm. Reino Saarelmalle, 
reino.saarelma@gmail.com, 050-5651386. Nopeimmat vielä ilmoittautuvat 
mahtunevat ryhmään mukaan!

YHTEISEN LEIVÄN JAAMME –tilaisuudet kevätkaudella 2013

Äänekoskella Suolahden kirkossa su 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
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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 ....................................... 24507
Keskiset ................................................ 8824
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

KANSANLÄHETYSPÄIVÄT

2014
JYVÄSKYLÄ

RuKouSHAASTE

Edessämme on iso haaste ja mahdollisuus. Rukoilemme Jumalan 
johdatusta suunnitteluun ja toteutukseen. Haastamme NYT 

sinut perustamaan rukousryhmän ja rukoilemaan vuoden 2014 
Kansanlähetyspäivien puolesta.

Tiimin puolesta, Jarkko Lemetyinen

Ilmoita rukousryhmästänne: jarkko.lemetyinen@gmail.com

KANSANLÄHETYSPÄIVÄT 4.–6.7.2014



TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA | KEVÄT 2013

Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa! Lisätietoja Janne Jokiselta 040 588 9153

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)
17.2., 3.3., 17.3., 14.4., 28.4., 12.5. ja 26.5.

Lisäksi 
kesätapaamisia 

kodeissa 
9.6. alkaen, 

kysy ajoista ja 
paikoista.

24.2.
10.3.
24.3.
7.4.
21.4.
5.5.
19.5.

PieTarin Parannussaarna
Ulpu Lappi | Apt. 2:14-41

YHTeisö YHdisTää
Osmo Väätäinen | Apt. 2:42-47 | Ehtoollinen

jeesus ParanTaa
Raimo Lappi | Apt. 3:1-11

ParanTuminen ja Parannus
Mikko Haapasaari | Apt. 3:12-26 | Ehtoollinen

HYvänTekijäT sYYnissä
Mikko Haapasaari | Apt. 4:1-23

rukous YHdisTää
Reino Saarelma | Apt. 4:24-37 | Ehtoollinen

kaikkeen maailmaan
Antti Kiviranta | Leipäsunnuntai Extra

leiPäsunnunTai
seurakunTa liikkeellä
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16.2., 23.2., 9.3., 16.3., 
23.3., 6.4., 13.4., 

20.4., 27.4., 4.5., 11.5., 
18.5. ja 25.5.

Lisätiedot: jarkko.lemetyinen@gmail.com

POINTTI
NUORTENILLAT

HUOM!

 Lähetyskodilla
Kauppakatu 13.

 klo 18-21.00
lauantaisin

Sanan Keidas
17.2.  Sielunhoidon Keidas, ”Sielunhoitajana tässä ajassa”, 
 Mirja-Liisa Koivisto, Jaakko Koivunen 
3.3.  Sanan ja Rukouksen Keidas, ”Epärehellinen taloudenhoitaja”, 
 Ritva Huhta-aho, Jari Jurvakainen
17.3.  Lähetyksen ja Psalmien Keidas, Leo Wacklin, Arja Suikkanen
31.3.  Israelin terveiset, Reino Saarelma, Jari ja Heli Jurvakainen
14.4.  ”Vehnä ja rikkavilja”, Reino Saarelma, Tuija Kuikka
28.4.   ”Rikas mies ja Lasarus”, Markku Jokinen, Ritva Huhta-aho
12.5.  ”Vanhempi veli”, Mauri Tervonen, Reino Saarelma

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13, 40100 Jyväskylä
JOKA t OINEN Su NNu Nt AI KLO 18.00

JEESu KSEN 
v ERt Au KSEt

KOLME KOHTAAMISTA
TULE MUKAAN ILTOIHIN JA SOLUIHIN!

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

NUOrTEN AIKUISTEN JA OpISKELIJOIDEN

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

Lähetyskodilla 
perjantaisin
kello 19.00
Kauppakatu 13, Jyväskylä

15.2., 22.2., 1.3., 8.3., 22.3., 5.4., 12.4., 19.4., 

26.4., 3.5., 17.5. JA 24.5.



SÄÄNNöLLISET TAPAHTUMAT | KEVÄT 2013

Yleiset tilaisuudet
Raamattupiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittomien viikkojen ma klo 18
11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 
6.5. ja 20.5.

Aamurukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
perjantaisin klo 8-9
31.5. saakka

Maahanmuuttajatyön rukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
keskiviikkoisin klo 15.30
12.6. saakka

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

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

Varkkari-ilta

t ertunmetsä 8, 40270 Palokka
Parittomien viikkojen pe klo 18–20.30
15.2., 15.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5.
Juha t entke 0400 648 342

Äiti-lapsi raamis
parittomien viikkojen ke klo 10-12
Lisätiedot Mia Puolimatkalta  p. 050 344 6812
27.2 Maria t yppö p. 050 4717868, Köhniönk. 59
13.3 Mia Puolimatka, t oritie 27 A 6
27.3 Heini Mäkelä p. 040 5684322
10.4 Mia Puolimatka
24.4 Kirsti Kataikko, Salakorventie 153, Muurame
8.5 Mia Puolimatka
22.5 Paikka vielä auki

LISÄTIETOJA TOIMINNASTA> Lähetyskodilta Puh. (014) 620801 tai Keskisuomalainen- ja u usi t ie-lehdistä tai ksuomi.sekl.fi

Naisten tilaisuudet

Miesten tilaisuudet
Miestenpiiri
Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittomien viikkojen to klo 18.30
14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4. ja 25.4.

Miestenpiiri Vaajakoski
v aajakosken kirkolla, Kirkkotie 11
parittomien viikkojen to klo 18.30
14.2., 28.2., 14.3., 11.4., 25.4. ja 23.5.
Isä-poika -sähly
Huhtasuon kirkolla, Nevakatu 6
parittomien viikkojen la klo 10.00
16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5. ja 25.5.

Naisten raamattupiiri Vaajakoski
Lintulenkintie 3
parittomien viikkojen ma klo 18
11.2, 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5. ja 20.5.
Naisten raamattupiiri 
Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittomien viikkojen ti klo 13.00
12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5. ja 21.5.
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YHTEYSTIETOJA

Lähetystyöntekijät
Japani Lähettisihteerit
Anssi ja Kaarina Savonen Aki-Matti ja Päivi Itkonen Puh. 044 295 1456
Venäjä
Jorma Laine Astrid Laine Puh. 040 773 6851
Kotimaassa lähdössä uudelle työkaudelle
Hannu ja Liliann Keskinen Sirpa Kuikka Puh. 050 454 5422
Lähetti Lähi-Idässä Leo Wacklin Puh. 050 599 5632

Jari Jurvakainen, puheenjohtaja
Puh. 040 715 9749, 
jari.jurvakainen@kolumbus.fi
Mikko Haapasaari, varapj.
Mikko Jarva
Matti Kananen
Jaakko Koivunen
Jousia Lappi
Lasse Nikkinen
Tomi Pirttimäki
Mauri Tervonen

Piirihallitus 2013

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.

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...




