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Ankkuri

Tällä otsikolla on menneen kevään aikana to-
teutettu laajamittainen mediamissio Varsi-
nais-Suomen alueella. Aihe on mitä parhain, 
toivoa synnyttävä. Kaiken ei tarvitse mennä 
”termodynamiikan” lain mukaan vain huo-
nompaan suuntaan, vaikka yleisesti ottaen 
Raamatun ilmoituksen mukaan näin tulee-
kin käymään mitä pidemmälle lopunajan vii-
meisiä hetkiä saamme elää. Jumalan avulla 
on vielä mahdollisuus nousta ja vapautua syn-
nin taakkojen alta. Tähän vapautustoimintaan 
meidätkin on kutsuttu. Lähetys- ja herätysliik-
keenä olemme vapautusliike tässä mielessä.

Elävässä organisaatiossa – tai paremminkin organis-
missa – tapahtuu myös muutosta ja kasvua kaiken 
aikaa. Se on merkki elämästä. Myös Keski-Suomen 
Kansanlähetyksessä tapahtuu kaiken aikaa muutos-
ta, jonka tarkoituksena on kohdentaa voimavaroja 
entistä keskitetymmin ydintehtäväämme, vapau-
tusliikkeenä olemiseen ja toimimiseen. Tähän mei-
tä haastaa tällä hetkellä vuoden 2014 valmisteilla ole-
vat Jyväskylän Kansanlähetyspäivät.

”Luonnollisen poistuman” suuntaisesti piirijohta-
jamme on ollut jo 35 prosenttisesti osa-aikaeläkkeel-
lä lokakuusta 2012 alkaen. Kesäkuun alusta 2013 tuo 
prosenttiosuus nousee 50:een. Syyskuun alusta läh-
tien aiempi Lähi-idän työntekijämme ja nykyinen 
Kansanlähetysopiston linjavastaava Timo Tuikka tu-
lee osin täyttämään tätä piirijohtajan työpanosta 30 
prosentin työpanoksella vuodeksi eteenpäin. Myös 
muiden työntekijöidemme kohdalla tapahtuu joita-
kin muutoksia työnkuvissa.

Merkittävin muutos on jo kuitenkin tapahtunut tä-
män vuoden alusta lähtien. Parin viime vuoden ai-
kana lapsi- ja nuorisotyöstämme vastannut Jarkko 
Lemetyinen on nimetty vuoden 2014 Kansanlähe-
tyspäivien paikalliseksi johtajaksi Huhtasuon alue-
kappalaisen Mauri Tervosen ohella. Näin ollen täs-
tä eteenpäin jokaisessa Ankkurimme numerossa 
seuraavan parin vuoden aikana tulemme antamaan 
ajankohtaista tietoa ja rukousaiheita näistä päivis-
tä. Kysymyksessä on laaja-alainen prosessi, johon 
kutsumme mukaan kaikkia lehtemme lukijoita ja 
työmme tukijoita. Ja tavoitteemme on se, että pa-

mahdollisuus 
muutokseen
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Sisällys

rin vuoden kuluttua voisimme todellakin nähdä, että 
”muutosta ja todellista vapautumista” on tapahtunut 
ihmissydämissä.

Ota siis vakavasti ne haasteet, joita esitellään leh-
temme sivulla 14-15.

Sukupolvien ketju

Suuri kiitoksen aihe työssämme on se, että eri ikä-
ryhmien välinen ketju on vahvistunut vuosi vuodel-
ta. Kaikille ikäryhmille on Jyvässeudulla asiaankuu-
luvaa toimintaa. Varttuneen väen huomioiminen on 
tullut yhdeksi avainasiaksi toimintasuunnitelmis-
samme. Nuorisotyön kasvaneesta Pointti-toimin-
nasta saamme iloita. Tämän vuoksi tämän lehtemme 
”Tullaan tutuiksi” –haastattelummekin tekee tunne-
tuksi tätä toimintaa laajemmallekin joukolle. Vasta-
painona näille on viime vuosien aikana hiipumaan 
päin ollut nuorten aikuisten ja opiskelijatyö henkilö-
määrillä mitattuna, mikä on ollut myös yleinen valta-
kunnallinen suuntaus. Otathan siis myös tämän asi-
an erityiseksi rukousaiheeksesi. Ja tähän listaan on 

vielä syytä lisätä piirimme talous, joka viime syksyn 
”pyrähdyksen” jälkeen on nyt taas palannut tavan-
omaiselle ”kipurajalleen”.

Rauhaa Jerusalemille

Lopuksi on syytä kiittää kaikkia lehtemme lukijoi-
ta siitä uskollisesta rukous- ja taloudellisesta tues-
ta, josta osallisia saamme edelleenkin olla. Työn-
tekijämme maailmalla kertovat lehtemme sivuilla 
oman työalansa ajankohtaisista kuulumisista, jois-
ta myös me saamme olla osallisia omalla panok-
sellamme. Elävän kosketuksen erään työalueem-
me vaiheisiin saimme Israelin ryhmämatkallamme 
maaliskuun jälkipuoliskolla. Tuolloin saimme myös 
”kunnian” olla Jerusalemissa samaan aikaan Yhdys-
valtain presidentin, Barack Obaman kanssa. Vahvis-
takoon tämä sitoumustamme ”rukoilla rauhaa Jeru-
salemille” ja osallistua sen lohduttamiseen ja hyvän 
sanoman julistamiseen  Jes. 40:1- jakeiden mukai-
sesti – hengellisen muutoksen ja vapautumisen to-
teutumiseksi omaisuuskansan ja kaikkien kansojen 
parissa.

Elävässä organisaatiossa – 
tai paremminkin organismissa 
– tapahtuu myös muutosta ja 

kasvua kaiken aikaa.
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Cygneus lukion ensimmästä luokkaa käy-
vä Joonatan Jaakkola, 16 v., on perheensä 
vanhin lapsi. Hänen lisäkseen laukaalaiseen 
perheeseen kuuluvat isä, äiti sekä 14 vuotias 
sisko ja  10 vuotias veli. Joonatan harrastaa 
kaikenlaista pelaamista, kuten tietokone- ja 
lautapelejä sekä ulkoliikuntaa. Hän viettää 
aikaansa kavereiden kanssa pelaillen, liik-
kuen, musisoiden sekä jutellen. Aikansa ku-
luksi hän soittelee kitaraa. Hän on ollut myös 
vastuunkantajana Leipäsunnuntaissa ja ker-
too: ”Vastuunkantaminen on tärkeää, koska 
muuten mikään ei toimisi seurakunnassa.”

Joonatanin mielestä hyvä hengellinen tilaisuus si-
sältää sen, että opettaja saa yleisön mukaan ja kiin-
nostumaan asioista. Musiikki ja hyvät kappaleet ovat 
tärkeitä. Virsistä hän ei tykkää. Hyvässä tilaisuudes-
sa on aina mukana rukousta ja hän toivoisi, että il-
mapiiri olisi sellainen, että rukoukseen voisi keskit-
tyä. Uskovat kaverit tekevät tilaisuudesta mukavan. 
Kansanlähetyksen tilaisuuksista Joonatan nostaa Jy-
väskylän Pointin ja Ryttylän Leipäsunnuntain ylit-
se muiden. Esimerkkinä hyvästä opetuksesta, hän 
kertoo Leif Nummelan opetuksesta kirkon ajankoh-
taisista kysymyksistä, jossa oli otettu erilaisia uusia 
näkökulmia ja raamatunkohtia mielenkiintoisen ai-

hepiirin ympärille.  -Sitä jaksaa kuunnella. En tyk-
kää siitä, että otetaan Raamatun kohta ja yritetään 
väkisin kertoa siitä jotain, hän toteaa.

Nuorten tapahtumissa Joonatania näkee usein. -Ryt-
tylän tapahtumissa on tosi hyviä opetuksia, kannat-
taa ehdottomasti lähteä mukaan, sieltä saa uusia 
uskovia kavereita ja siellä on muutenkin todella mu-
kavaa, Joonatan kehottaa. -Tapahtumissa eletään 
uskon asioiden ympärillä, rukoillaan ja opitaan li-
sää, ylistetään yhdessä.

Viime kesänä Joonatan oli mukana Operation Mobi-
lisationin järjestämällä Teen Street -leirillä Saksassa. 
Viikon kestävällä leirillä oli mukana tuhansia nuo-
ria ympäri maailman. -Se oli paras viikko elämässä. 
Ylistyshuoneet illalla, ihan parasta. Tuhannet nuo-
ret yhdessä ylistää Jumalaa, se vain on upea koke-
mus, Joonatan summaa kokemuksiaan. Ensi kesänä 
hän aikoo osallistua uudelleen Teen Street -leirille.

Ala-asteella Joonatan kävi kristillistä koulua Jyväs-
kylässä. Kerran viikossa koululla oli aamupiiri, jossa 
oli hengellistä musiikkia ja opettaja kertoi jonkin ta-
rinan. Sen jälkeen puhuttiin ajankohtaisista kouluun 
liittyvistä asioista, kuten esim. kummioppilaasta Af-
rikassa. Kristilliset arvot näkyivät opetuksessa aina-

Joonatan tykkää 
käydä Pointti-illoissa 

tullaan tutuiKSi | teksti ja kuva: marianne mäkeläinen
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kin uskonnon, biologian ja terveystiedon 
opetuksessa. Opettajakunnalla on hengel-
linen vakaumus ja se näkyi välillä posi-
tiivisesti ja välillä kovana kurina. Muuten 
Joonatan ei huomannut eroa tavalliseen 
kouluun.

Tulevaisuudessa Joonatanin haaveena on 
lääkärin ammatti. Hän kertoo, että tule-
vaisuus ei pelota, koska kaikki menee kui-
tenkin niinkuin on tarkoitus mennä. 

-Jos asiat ei suju 
niinkuin ajattelee, 
todennäköisesti ne 
tulee sujumaan vielä 
paremmin, koska 
Jumalan suunnitelmat 
ei feilaa - Jumalalla 
on meitä varten vain 
parasta.



RUSKAA JA 
RAAMATTUA IV 
– Kansanlähetysopiston lyhytkurssi
Bussimatka yhdessä uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen 
kanssa Ylläksen ja Kilpisjärven maisemiin 9.-15.9.2013, koko-
naishinta 510 € sisältäen matkat, majoitukset, ruuat ja opetuksen, 
matkanjohtajina Eero ahonen uudeltamaalta ja Reino Saarelma 
Keski-Suomesta. 

ilmoittautuminen Reino Saarelmalle viimeistään 15.6. mennessä, 
reino.saarelma@gmail.com , p. 050-5651386 – viim. 20.5. ilmoit-
tautuneille yllätyslahja!

RETKI KANSAN-
LÄHETYSPÄIVILLE
Pohjois-Karjalan Ev.lut. Kansanlähetys järjestää bussiretken 
Kansanlähetyspäiville (koko päivien ajaksi). Mukaan pääsee 
myös Jyväskylästä.

Ilmoittautuminen: torstaihin 23.5. mennessä.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: 
tuija Sormunen, 013 122 808, p-karjalankl@sekl.fi

”SUURESSA MUKANA”
VARTTUNEEMMAN VÄEN 
LEIRI JA LYHYTKURSSI 

Vesalan leirikeskuksessa Jyväskylässä 
16.–18.8.2013
Pieninä ihmisinä Jumalan suuressa suunnitelmassa ja kanssasi 
mukana mm. Pekka Jokiranta, Heimo ja Ritva Kajasviita, Eevi-Riitta 
Kukkonen, Ritva Huhta-aho, Reino Saarelma…

leiri alkaa perjantaina 16.8. klo 14 ja päättyy sunnuntaina klo 14 
päätöskahveihin. 

Kurssin hinta koko ajalta on 75 €. ilmoittautuminen lähetyskotiin 
30.5. mennessä.
Jyväskylän seurakunnan tikkakosken alueseurakunnan diakoniatyö, Keski-Suomen Ev.lut. 
Kansanlähetys, Kansanlähetysopisto 
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PiiRiHallituKSEn PuHEEnJoHtaJan miEttEitÄ Ja KYSElYÄ

Leipäsunnuntai on pyörinyt kymmenisen 
vuotta ja on korkea aika pitää tilannekat-
saus. Tosin Leipäsunnuntain kohdalla suu-
ri muutos tapahtui viitisen vuotta siten, kun 
pyörteet kävivät Kansanlähetyksessä ja Sata-
maseurakunta syntyi. Ohjelmaformaatti jäi 
pääosin entiselleen, mutta varsinkin opetus-
osuus muuttui.

Helmikuussa järjestimme palaverin, jossa keskustel-
tiin Leipäsunnuntaista saadusta palautteesta. Samal-
la muodostettiin ryhmä työstämään Leipäsunnuntai-
ta saadun palautteen pohjalta. Työryhmään kuuluu 
kuusi eri-ikäistä ja eri elämäntilanteessa olevaa ih-
mistä. Tavoitteena on ollut kehittää Leipäsunnun-
taita palvelemaan paremmin ystäväjoukkoamme ja 
tavoittamaan uusia ihmisiä Jeesukselle. Tehtävä on 
aika haasteellinen, koska muutamissa asioissa saa-
dut palautteet menevät ristiin. Ryhmä on suodatta-
nut, koonnut ja ideoinut. Myös järjestelyihin on tar-
tuttu niin, että toiminnot saataisiin järjestettyä ilman 
ylenmääräistä palkattua työvoimaa. Mitään showta 
ei ole luvassa, vaan toivottavasti saamme sujuvam-
man ja ryhdikkäämmän Leipäsunnuntain, jossa kuu-
lee selkeän ilosanoman Jeesuksesta.

Suhtautuminen Leipäsunnuntaihin riippuu varmaan 
jokaisen käsityksestä seurakunnasta. Olen kysynyt 
muutamilta ystäviltä mielipidettä. Olen antanut kol-
me mallia:

- Leipäsunnuntai on paikka, jossa kuulee Sanaa,  
 mutta oma seurakunta on ev.lut. kirkon 
 paikallinen srk
- Leipäsunnuntai on päätilaisuus Kansanlähetys- 
 seurakunnassa, joka kuuluu maan laajuiseen 
 verkostoon
- Leipäsunnuntai muodostaa oman seurakunnan,  
 joka on yhteydessä myös Kansanlähetykseen

Mitä mieltä sinä olet? Löytyykö valintasi jostain nois-
ta kolmesta vaihtoehdosta vai onko se jostain väliltä. 
Moni kristitty pohtii seurakuntayhteyttään ja ev.lut. 
kirkon liepeille on syntynytkin eri paikkakunnille ju-
malanpalvelusyhteisöjä. Näistä yhteisöistä ollaan eri 
mieltä kirkon sisällä ja näyttääkin, että yhteisöjen 
side kirkkoon ohenee. Joudumme vääjäämättä itse 
kukin miettimään, mikä on seurakunta.

Efesolaiskirjeessä meille sanotaan: Seurakunta on 
Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, 
joka kaiken kaikessa täyttää. (Ef. 1:23). Sitten Her-
ran apostoli jatkaa: Niin ette siis enää ole vieraita et-
tekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia 
ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain pe-
rustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus 
Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa 
pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin yh-
dessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumuk-
seksi Hengessä. (Ef. 2:19-22)

Jari Jurvakainen

Yhteisöt ja seurakunta
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SavoSEt

Jeesukseen uskominen lähtee Jeesuksen 
kohtaamisesta. Raamatun kertomuksissa 
moni Jeesuksen kohdannut parantui. Moni 
sai syntinsä anteeksi. Moni jätti entisen ja 
seurasi Jeesusta. Jeesuksen kohtaaminen on 
pysäyttävä kokemus.

Kun Paavali matkusteli sen aikaisen maailman ää-
riin, hän meni joka paikassa rohkeasti kohtaamaan 
ihmisiä. Joskus tuli ankara riita, toisinaan joku otti 

julistetun ilosanoman vastaan. Ilman kohtaamista ei 
ole kuulemista eikä vastaanottamista.

Nyt joku ehkä mielessään kysyy, miksi lähetyssaar-
naaja lavertelee ympäripyöreitä kohtaamisesta. Eikö 
olisi jo aika sännätä kadulle ja kohdata niitä hukku-
via sieluja, vähän evankelioituja japanilaisia.

Varmasti tässäkin työssä on aina priorisoimisen va-
raa, mutta kyllä sitä kohtaamistakin tapahtuu. Tältä 

Kohtaamisen voima
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istumalta olen lähdössä jakamaan pyhäkoulun kevät-
tapahtuman mainoksia kotiin palaaville alakoululai-
sille. Tällainen kohtaaminen tuo usein uusia lapsia 
kirkkoon, sanan kuuloon. Eihän suora kutsuminen 
ole kaikkien japanilaisten mielestä kovin suvaitta-
vaa, mutta Jumalan edessä olen tarjoamassa lapsil-
le parasta.

Niitä peräänkuulutettuja kohtaamisia tapahtuu jat-
kuvasti kirkollamme erilaisten toimintojen muodos-

sa. Eikä väheksyä voi naapureiden ja muiden kans-
saihmisten kohtaamisiakaan. Jeesuksen syvään 
kohtaamiseen johtava tie on pitkä, mutta Japaniin 
lähetetty lähetystyöntekijä, astian makuineenkin, on 
aina tuulahdus Jumalan Valtakunnasta.

Mukava kohdata tällä tavoin teitäkin, rakkaat Ank-
kurin lukijat!

Anssi Savonen
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KESKiSEt

Vähän reilun vuoden kausilomasta on nyt takana 
9 kuukautta ja katseet on käännetty kohti Pietaria. 
Vaikka vihreä valo olikin jo ehtinyt syttyä jollakin 
voimakkuudella noin vuotta aikaisemmin, niin oli 
kuitenkin mukavaa ja helpottavaakin, kun liittohalli-
tuksen nuija kopahti pöytään helmikuun kokoukses-
sa. Tästä huolimatta tilanne kuitenkin on vielä jollain 
tasolla auki - kahdestakin syystä. Ensinnäkin Han-
nun terveydentila on sellainen, että on tärkeää selvit-
tää kaikki perusteellisesti ennen kuin lääkäri antaa 
lausuntonsa. Samalla saadaan selville, kannattaako 
jatkaa vanhaan malliin lääkitysten kanssa vai mie-
titäänkö lääkitys uudestaan. Toinen kysymysmerk-
ki on Venäjän valtio. Vaikka Inkerin Kirkon kautta 
meille onkin tiedossa työviisumi, niin siitä huolimat-
ta yllätyksiä saattaa tulla. Myös toimivan kodin löy-
tyminen Pietarista on rukousaihe. Niin ja tyttöjen 
koulunaloitus varmasti tulee olemaan haasteellinen.

Kävimme helmikuussa Hannan hiihtoloman yhtey-
dessä Tartossa ja tunne oli vähän kuin kotona olisi 
käynyt. Varsinaisen kirkkosalin ollessa remontissa, 

jumalanpalvelukset (kaksi joka sunnuntai) järjeste-
tään alakertaan vastavalmistuneessa kryptassa. Aa-
mun ensimmäinen jumalanpalvelus, johon osallis-
tuimme oli niin täynnä, että meidän tuolimme oli 
varsinaisen jumalanpalvelustilan ulkopuolella, eikä 
meillä ollut näköyhteyttä alttarille. Jumalanpalve-
luksen jälkeen saimme kuulla, että venäjänkieliselle 
raamattupiirille on löytynyt vetäjä, jonka toinen koti-
kieli on venäjä. Työllemme on siis löytynyt jatkaja!!!

Matka oli merkittävä myös tytöillemme, sillä he pää-
sivät tapaamaan kavereitaan kouluun ja tarhaan yh-
deksi päiväksi.

Siunausta!
Hannu, Liliann, Hanna ja Miriam

tervehdys 

vantaalta!
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JoRma lainE

Myös meillä Venäjän lähetystyöntekijöillä on usein 
selvä visio siitä, miten lähetystyön pitäisi edetä tääl-
lä Venäjällä. Joskus meidän omat visiomme eivät 
kuitenkaan toteudu ja hyvä niin. Jälkeenpäin voim-
me huomata syyt omien visioidemme kariutumi-
seen. Nyt on taas se aika vuodesta, jolloin me Ve-
näjällä työssä olevat lähetit kokoonnumme yhteen 
lähettienkokoukseen suunnittelemaan tulevaa työ-
tä. Huomenna 14.4.2013 lennän Siperiaan Omskiin, 
jonne tällä kertaa kokoonnumme. Venäjä on laaja 
maa, jossa Kansanlähetyksen työn painopiste kes-
kittyy nyt Siperiaan ja siellä suurelta osin Omskin 
sekä Minusinskin alueille. Tällä hetkellä minä olen 
meistä Venäjän lähteistä ainut, joka ei asu Omskissa 
tai Minusinskissa, vaan Pietarissa.  Iloitsen tulevas-
ta kokouksesta jo etukäteen, koska saamme pohtia 
siellä asioita yhdessä ja jakaa omia kokemuksiamme.

Lähetystyössä, kuten kaikessa työssä, on hyvä visi-
oida ja luoda työlle suuntaviivoja. Toivon ja rukoi-
len, että osaisimme suunnata kaikki käytössä olevat 
Kansanlähetyksen resussit oikealla tavalla hyvään 
ja hedelmälliseen työhön, niin Siperiassa kuin koko 
Inkerin kirkon laajuisesti. Monella tapaa Minusinsk  
ja sen läheisyydessä oleva Karatuusan kylä on nyt 

työmme ykköskohde. Lähiaikoina olemme toiveis-
sa aloittaa siellä kirkon rakentamisen. Karatuusa on 
reilun kymmenen tuhannen asukkaan maalaistaaja-
ma ja siellä asuu runsaasti sellaisia ihmisiä, joilla on 
tai on ollut perheessä luterilaisuutta. 

Kirkkorakennus on venäläisille tärkeä asia. Uskom-
me, että uuden kirkon rakentaminen Karatuusaan 
synnyttää asukkaissa mielenkiinnon luterilaisuut-
ta kohtaan ja halun kysellä, mistä luterilaisuudessa 
on kysymys. Rukoillaan, että kyläläisten kiinnostus 
Karatuusan kirkkoprojektia kohtaan synnyttäisi ha-
lun etsiä Jumalaa, todellista uskoa Jeesukseen Kris-
tuksen ja Karatuusaan syntyisi näin Jumalan tahdon 
mukainen seurakunta. Ole sinäkin mukana rukoi-
lemassa Karatuusan kirkkohankeen puolesta, että 
jonakin päivänä kyläläiset voisivat kokoontua tässä 
kirkossa ylistämään ja kiittämään elävää Jumalaa. 
Hyvällä mielellä voimme jättää tämänkin asian Ju-
malalle ja rukoilla, että tapahtukoon Sinun tahtosi, 
Kaikkivaltias Jumala.

Siunausta sinulle rakas ystävä.

Rakkain terveisin, Jorma

Rakkaat ystävät!

”tapahtukoon Sinun tahtosi”
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KanSanlÄHEtYSPÄivÄt 4.–6.7.2014

PAIKKOJA 
AVOINNA.

Tällä sivulla tulemme jatkossa kerto-
maan tulevien Jyväskylän Kansanlähe-
tyspäivien (v. 2014) asioista. Päiviä 
valmistelemaan on talvella perustettu 
pää- ja ohjelmatoimikunta. Tällä het-
kellä kokoamme järjestelyistä vastaavaa 
ryhmää (kts. sivun alareuna). Juhlapai-
kaksi on valittu Hipposhalli ja Moni-
toimitalo.

Talven aikaa pidetyissä ideointitapaa-
misissa on esille noussut vahvasti se, 
että päivien tulee tavoittaa ihmisiä, 
jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Emme 
ole järjestämässä juhlaa vain omalle 
väelle! 

KasvoKKain

Päivien teema on Kasvokkain. Teeman 
pohjana on kolme pääasiaa:

1. Kasvokkain Jumalan kanssa - sinä olet rakas.
Jumala on luonut sinut. Hän ei luonut 
joukkoa ihmisiä, vaan Hän loi Juuri si-
nuT. Koska Jumala rakastaa sinua, Hän 
haluaa sinulle vain parasta ja Hän ha-
luaa sinut kotiinsa: taivaaseen. Jumala 
siis kantaa huolta sinusta ja haluaa 
olla yhteydessä sinuun. Hän haluaa koh-

data sinut nyT - ja sitten myöhemmin 
kasvoista kasvoihin taivaassa. Päivillä 
voimme siis mm. kuulla rautaista Ju-
malan sanaa ja hyvää musiikkia, sekä 
rukoilla.

2. Kasvokkain ihmisten kanssa.
olisitko riemuissasi, jos naapurisi 
tai työkaverisi ilmestyisivät päivil-
le mukaan? olisiko nyt hyvä aika viedä 
evankeliumia eteenpäin? Mikä olisi si-
nun tehtäväsi ennen päiviä? Mitä, jos 
rukoilisit vaikka vain yhden* ihmisen 
puolesta ja pyytäisit häntä mukaasi 
päiville tai johonkin muuhun hengelli-
seen juttuun. Päiville voimme kutsua 
ystäviä, naapureita, työkavereita - No, 
ihan kaikkia. 

3. Kasvokkain ystävien kanssa.
Kansanlähetyspäivillä olemme tietysti 
yhdessä ystävien, kansanlähetysväen ja  
seurakunnan kanssa. Ovathan nämä ne ke-
säjuhlat, joilla kohdataan vuosittain.

Jarkko Lemetyinen
päivien johtaja
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Hyviä hommia on siis tarjolla Kansalähetyspäivillä 2014. Tarjolla 
on tehtäviä laidasta laitaan. Nyt on tarkoitus kasata ryhmien ja osa-alueiden 
johdosta vastaavia ihmisiä (jotka suunnittelevat ja valmistelevat oman 
alueensa toiminnat ja johtavat oman ryhmänsä toiminnan). 

KySy LiSää: jarkko.lemetyinen@gmail.com.

Tehtäviä mm: esirukous, ensiapu, liikenteenohjaus, järjestyksenvalvonta, 
vartiointi, kenttä, kanavatilat, ATK, tulkkaus, äänentoisto, lastenhoito, huolto, 
ruokailu, kanttiini, majoitus, siivous, rakentaminen, somistus, opasteet, 
toimisto, rahaliikenne, kolehti, yleisölaskenta, toimistolähetit, äänitemyynti, 
talkoolaisten rekrytoinnit, yhteydenpito, jne.

Ps. Talkooväen (jota tarvitaan noin 300 henkeä)  kasaaminen tapahtuu keväällä 2014.

1. Rukoile, mitä Jumala 
tahtoisi sinun tekevän.
2. Rukoile uudestaan, mitä 
Jumala tahtoisi sinun tekevän.
3. Jos vieläkin näyttää, että 
joku homma päivien hyväksi 
kiinnostaa - OTA YHTEYTTÄ.

Moi!
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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 4.–6.7.2014

KANSANLÄHETYSPÄIVÄT

2014
JYVÄSKYLÄ

RuKouSHAASTE
Haastamme sinut perustamaan 

rukousryhmän ja rukoilemaan vuoden 2014 
Kansanlähetyspäivien puolesta. Pyydämme, 

että voisit pitää Kansanlähetyspäiviä 
vakiorukousaiheena esimerkiksi omassa 

pienpiirissäsi.

Erityiset esirukouspyynnöt:

- Jumalan johdatusta suunnitteluun
- päävastuunkantajien löytyminen
- viisautta ohjelman suunnitteluun

- kanavapaikat, riittävien tilojen löytyminen
- tavoittava työ ennen päiviä ja päivien jälkeen

Ilmoita rukousryhmästänne: jarkko.lemetyinen@gmail.com
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Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa! Lisätietoja Janne Jokiselta 040 588 9153

Pikkuleipä syksyllä: 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12. ja 15.12.

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
Sunnuntaina 26.5. klo 11
Päiväkoti Aarresaari, Toritie 22 (Kuokkala)

Ohjelmaa eri ikäisille lapsille ja 
perheiden yhdessäoloa.

19.5.

15.9.

kaIkkeen MaaIlMaan
leipäsunnuntai Extra
antti Kiviranta, musiikki Jousia ja maria lappi

uudIsTuneeT 
leIpäsunnunTaIT 
alkavaT syksyllä 15.9.

leipäsunnuntait ja muitakin toimintojamme 
yhdistävät kaikille yhteiset uudet tapahtu-
mat alkavat tänä kesänä kesä- ja elokuussa. 

Katso näistä lähemmin toukokuun 
ilmoittelusta alkaen tai kysy Janne Jokiselta, 
040 588 9153.

leIpäsunnunTaI
seuRakunTa lIIkkeellä

KESÄLLÄ TAPAHTUU!Ensimmäinen kesäkertaHämäläisillä 9.6.Heinäkuun kerrat - kysy lisää.11.8.  ja 25.8. - kysy paikat.
16



Kevään päätös 25.5.
Syksyn startti

31.8.
Lisätiedot: jarkko.lemetyinen@gmail.com

POINTTI
NUORTENILLAT

 Lähetyskodilla
Kauppakatu 13.

 klo 18-21.00
lauantaisin

Sanan Keidas
12.5.  ”Vanhempi veli”, Mauri Tervonen, Reino Saarelma

Syyskausi alkaa 
8.9.  Seurat, joissa mukana mm. Rainer Huhta-aho
22.9.  Todistajien ketju
6.10.  Aloitamme uuden opetussarjan Psalmeista.

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13, 40100 Jyväskylä
JOKA TOINEN SUNNUNTAI KLO 18.00

JEESUKSEN 
VERTAUKSET

KOLME KOHTAAMISTA
TULE MUKAAN ILTOIHIN JA SOLUIHIN!

NUOrTEN AIKUISTEN JA OpISKELIJOIDEN

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

Lähetyskodilla 
perjantaisin
kello 19.00
Kauppakatu 13, Jyväskylä

KEVÄÄN LOppUJAMIT 24.5.

Syyskauden toiminnasta ilmoitetaan elokuun lopulla  
ilmestyvässä Ankkurin seuraavassa numerossa.



SÄÄnnölliSEt taPaHtumat | KEvÄt 2013

Yleiset tilaisuudet
Raamattupiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittomien viikkojen ma klo 18
Kevään viimeinen 20.5

Aamurukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
perjantaisin klo 8-9
Kevään viimeinen 31.5.

Maahanmuuttajatyön rukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
keskiviikkoisin klo 15.30
Kevään viimeinen 12.6.

Juniorit
3-6 ilta         ilta 3.–6. -luokkalaisille

Myrskylyhdyn päiväkodissa, 
Antinmutka 18, Kinkomaa
Parillisten viikkojen pe klo 18–20.30
Kevään viimeinen 17.5.
Inkeri Lemetyinen 050 309 72 12

Varkkari-ilta

Tertunmetsä 8, 40270 Palokka
Parittomien viikkojen pe klo 18–20.30
Kevään viimeinen 24.5.
Juha Tentke 0400 648 342

Äiti-lapsi raamis
parittomien viikkojen ke klo 10-12
Eri kodeissa
Kevään viimeinen 22.5.
Lisätiedot Mia Puolimatka p. 050 344 6812

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

naisten tilaisuudet

miesten tilaisuudet
Miestenpiiri
Lähetyskodin miestenpiiri
siirtyy syksyllä Kuokkalaan,
ks. ilmoittelua elokuussa

Miestenpiiri Vaajakoski
Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11
parittomien viikkojen to klo 18.30
Kevään viimeinen 23.5.
isä-poika -sähly
Huhtasuon kirkolla, Nevakatu 6
parittomien viikkojen la klo 10.00
Kevään viimeinen 25.5.

Naisten raamattupiiri Vaajakoski
Lintulenkintie 3
parittomien viikkojen ma klo 18
Kevään viimeinen 20.5.
Naisten raamattupiiri 
Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittomien viikkojen ti klo 13.00
Kevään viimeinen 21.5.

>SYYSKAUdEN AJANKoHdISTA 
SEURAASSA ANKKUSSA, JoKA 
ILMESTYY ELoKUUN LoPULLA.
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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
Jaakko Koivunen, varapj.
Mikko Jarva
Matti Kananen
Jaakko Koivunen
Jousia Lappi
Lasse Nikkinen
Tomi Pirttimäki
Simo Suikkanen
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.
Lähetyskoti suljettu 14.6.-31.7.

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
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ik
ka

: S
uo

m
en

 u
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io
ku
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y

Lähetyskodilla joka torstai
klo 11.30–14.00.

(ei helatorstaina 9.5.)   

Kevään viimeinen kerta 23.5.

Torstaikahvila
Tule kuin 

kotiisi!

Sanaa, kahvia, 

juttuseuraa...




