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Ankkuri

Olemme taas saaneet viettää riemullisia Kansanlä-
hetyspäiviä, tällä kertaa Satakunnan Kankaanpääs-
sä. Olemme saaneet juoda ”Kuninkaan lähteestä” 
elävää vettä. Itse palvelin noilla päivillä Kahvilatel-
tan ”Suuressa mukana”-osastolla, jossa saimme olla 
haastamassa ihmisiä mukaan maailman suurimpaan 
ja arvokkaimpaan projektiin, evankeliumin asialle. 
Oli rohkaisevaa tavata näissä merkeissä suuri jouk-
ko teitäkin, jotka olitte tulleet päiville Keski-Suomes-
ta ja joista monet olette olleet uskollisesti suuressa 
mukana jo vuosikymmeniä. Oli myös hienoa kohda-
ta uusia ihmisiä, jotka nyt halusivat lähteä mukaan 
työtämme tukemaan. Kaikkia meitä tarvitaan!

”Suuressa mukana” on koko kansanlähetysliikkeen 
työn tunnetuksi tekemisen ja varainhankinnan pro-
jekti, jossa ensisijaisesti halutaan haastaa uusia ih-
misiä tukemaan niin lähetys- kuin kotimaan työ-
tämme. Hankkeen esillä pitämiseksi voi hankkia 
vaikkapa 30 Euron hintaisen taiteilijaprofessori Hel-
jä Liukko-Sundströmin suunnitteleman mukin Lä-
hetyskodiltamme. Tätä design-mukia ei saa mistään 
muualta kuin Kansanlähetyksestä.  Mukin kuviointi 

muistuttaa meitä kaupungin ja temppelin muurin ra-
kentamisesta, mihin osallistutaan perhekunnittain. 
Nehemien kirjahan puhuu juuri tästä Jerusalemin 
muurin uudelleen rakentamisesta. Niinpä hankkee-
seemme liittyy myös Nehemian kirjan lukuopas, jota 
saa Lähetyskodilta. Suosittelen näiden käyttöä raa-
mattupiireissä - esim. syksyllä alkavassa Kuokkalan 
miestenpiirissä käytämme tätä aineistoa. 

Suuressa mukana -teema sopii hyvin myös lähtö-
kohdaksi ensi vuonna olevia Jyväskylän Kansanlä-
hetyspäiviämme ajatellen. Päivien yleisteemahan on 
jo päätetty: ”Kasvokkain”, ja tästä lisää sivuilla 14-15.

Apua!
 
Suuret projektimme tahtovat viedä kuitenkin mei-
dän, loppujen lopuksi aika harvojen vastuunkanta-
jien, ja pienten ihmisten voimavarat äärimmilleen. 
Tulevat Kansanlähetyspäivät verottavat jo monien 
meidän normaalia työpanosta, mm. tämän lehden 
taittajaa, joka toimii yhtenä Kansanlähetyspäivien 
johtajana. Tässä siksi etsintäkuulutus vapaaeh-

”Suuressa mukana”
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Sisällys

toiselle lehden taitosta kiinnostuneelle. Jos Sinulla 
on yhtään tämän alan osaamista ja mahdollisuuksia 
tulla apuun, voisitko ottaa pian yhteyttä allekirjoitta-
neeseen?  Jos emme pian löydä uuttaa taittajaa, voi 
olla, että seuraava lehtemme ilmestyy mustavalkoi-
sena, monistettuna kirjeenä. 

Toinen etsintäkuulutus koskee kirjanpitoa ja sii-
hen liittyvää muuta taloushallintoa. Samoista syistä 
kuin edellinen kaipaamme talkooapua näihin teh-
täviin.  Ja kolmannenkin etsintäkuulutuksen 
rohkenen lisätä: Etsimme vielä lehteemme uutta toi-
mittajaa, joka tekisi aika ajoin lehtemme ”Tullaan 
tutuiksi” -haastatteluja. 

Ja meitä kaikkia muita kehotan yhtymään rukouk-
seen ja tiedusteluihin edellä mainittujen henkilöiden 
löytymiseksi.

Uuteen kauteen

Alkava syyskausi tuo tullessaan myös joitakin muita-
kin muutoksia toiminnassamme.  Juuri nyt on aika 

panostaa entistä enemmän ulospäin suuntautuvaan 
ja etsivään toimintaan. Sama koskee erilaista kou-
lutustoimintaa, johon tulemme keskittymään jo tu-
levia Kansanlähetyspäiviäkin ajatellen. Kaikki tämä 
tuo tullessaan myös mahdollisuuksia kristittynä ja 
yhteisönä kasvamiseen. Leipäsunnuntaissamme tu-
lemme entistä enemmän tarjoamaan temaattisia 
kertoja Apostolien tekojen käsittelyn ohella. Sanan 
Keitaissa aloitamme Psalmien kirjan käsittelyn. Kat-
tavat tiedot toiminnoistamme eri ikäisille ja muille 
ryhmille löytyvät tämän lehden loppusivuilta.

Puolitoimiseksi jääneen piirijohtajamme tehtäviä 
osittain ja joitakin muita tehtäviä tulee syyskuun alus-
ta lähtien hoitamaan entinen lähetystyöntekijämme, 
nykyinen Kansanlähetysopiston koulutussuunnitteli-
ja Timo Tuikka 30 prosentin työpanoksella. Timo esi-
tellään lehtemme Tullaan tutuiksi -sivuilla.

”Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamatto-
malle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kun-
nia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Amen. 1. 
Tim. 1:17 

Ja meitä kaikkia muita kehotan 
yhtymään rukoukseen ja 

tiedusteluihin edellä mainittujen 
henkilöiden löytymiseksi.
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Timo Tuikka on kotoisin Keski-Suomesta
Äänekoskelta. Monen vaiheen jälkeen hän
asuu nyt perheensä kanssa ”kesäloma-
paikallaan” Viitasaarella, jossa vaimo 
työskentelee luokanopettajana, tytär 
aloitti lukion ja poika 8.luokan.

Rippikouluaikoihin hän alkoi lukea säännöllises-
ti Raamattua. Sana puhutteli ja siihen joutui otta-
maan kantaa, mitä oikeasti Jeesus ja hänen tahtonsa 
merkitsevät. Siitä lähtien hän on saanut kulkea us-
kontiellä eteenpäin ollen mukana erilaisissa Jumalan 
valtakunnan tehtävissä ulkomailla ja Suomessa. FM-
tutkinnon hän teki Helsingin yliopistossa erikoistuen 
kehitysmaiden maantieteeseen ja opiskellen sivuai-
neena mm. ympäristöön liittyviä kysymyksiä. Mie-
lessä oli lähteä kehitysyhteistyötehtäviin lähetysjär-
jestön kautta.  Suomessa maallista työkokemusta 
kertyi enimmäkseen opetus- ja tutkimusapulaisen 
tehtävissä. ”Lähetyskentällä SEKL:n palvelukses-
sa olin mukana seurakuntaa synnyttävässä työssä 
sekä islamin ja kristinuskon kohtaamista tutkivas-
sa instituutissa”, Timo kertoo. 

Lähetyslinjaa luotsaamassa

Viimeiset seitsemän vuotta Timo on ollut Kansan-
lähetysopiston palveluksessa linjavastaavana, lyhyt-
kurssien suunnittelijana ja muissa erilaisissa koor-
dinointitehtävissä. Hänen tittelinsä on nykyään 
koulutussuunnittelija. Päätehtävänä on lähetyslin-
jasta vastaaminen eli opintosuunnitelmien laati-
mista ja sen toteutuksen huolehtimista yhteistyössä 
opiskelijoiden kanssa. ”Tärkeitä ovat myös linjan 
yhteiset keskusteluhetket erilaisista teemoista.  
Opiston työssä olen erityisesti oppinut tiimityöstä 
ja sen merkityksestä. Olen saanut opetella erilaisia 
johtamis- ja kouluttamismenetelmiä unohtamatta 
itsensä johtamista”, Timo Tuikka kertoo.

Tulevaisuuden haasteita Keski-Suomessa

Osa-aikaisen työskentelyn Keski-Suomen Kansan-
lähetyksessä hän kokee mielekkääksi haasteeksi sii-
nä mielessä, että pääsee Ryttylän Lähetyskeskuksen 
työympyröistä mukaan myös kansanlähetysliikkeen 
ruohonjuuritason työhön. Jyväskylä on myös sopi-
vasti hänen viikoittaisen työmatkansa varrella. Haas-

Äänekoskelta 
lähetyskentälle

TUllaan TUTUiKSi | Teksti: marianne mäkeläinen, Kuva:  Hannu Korpela
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Timo Tuikka aloittaa 1.9.2013 
osa-aikaisen työnsä Keski-Suomen 
Ev.lut. Kansanlähetyksessä. 
Jäljelle jäävällä työpanoksellaan 
(70 %) hän jatkaa Kansanlähetysopiston 
koulutussuunnittelijana palvellen 
opiston runsaslukuista opiskelijakuntaa.

teelliseksi tilanteen tekee se, että tänä syksynä on 
edelleen opistolla työntekijävajetta. Siellä joudutaan 
paikkailemaan erilaisia työtehtäviä. Silloin hänestä 
tuntuu vähän ikävältä antaa osa työpanoksesta toi-
saalle. Oman haasteensa tuo työajan jakaminen eri 
tehtävien kesken, varsinkin kun useat piirin antamat 
tehtävät ovat hänelle uusia. ”Mutta kaiken kaikki-
aan, olen mielelläni laittamassa korteni kekoon Kes-
ki-Suomen Kansanlähetyksen työssä”; Timo sum-
maa.



SaVoSET

HAT-Koben seurakunta Japanissa täyttää tänä syk-
synä viisi vuotta. Pienessä liikehuoneistossa vilkkaan 
kävelykadun varrella sijaitsevan kirkon kynnys pide-
tään matalalla.

Edelleen työ on ns. pioneerityötä. Työmme on tien 
raivaamista Kristukselle, evankeliumin viemistä sin-
ne missä sitä ei ole vielä kuultu. HAT-Koben lähiössä 
on monia tuhansia kotitalouksia. Koska asuinalue on 
melko uusi, lapsiperheitä on paljon.

Työ koostuu monenlaisista pienistä asioista. Pyrin 
tässä nyt hieman hahmottelemaan, millä tasoilla Ju-
malan Valtakunnan työtä HAT-Kobessa tehdään.

1. Tavoittava työ. Nuoren seurakunnan eräs suu-
rimmista haasteista liittyy siihen, mitä viestitämme 
ympäristölle. Seurakuntana haluamme ilmaista, että 
olemme tulleet tänne jäädäksemme. Yhteiskunnassa 
ei kaivata pintaliitäjiä, vaan niitä jotka osallistuvat ja 
jakavat ilot ja surut. Eikö Kristuksen kirkko ole juu-
ri tällainen toimija? Erilaisten tavoittavien työmuo-
tojen kautta kirkko palvelee ja on läsnä. Kun kirkko 
vähitellen vakiintuu osaksi asuinalueen elämää, se 

ei kenties enää tunnu perinteisemmästäkään japa-
nilaisesta vieraalta ja ulkoa tulleelta. Toimintamme 
on äärimmäisen avointa ja sitä kelpaa kenen tahansa 
arvioida. Jokaisen on hyvä kokea omassa elinympä-
ristössään, että kristilliseen kirkkoon voi luottaa.

Lapsiperheisiin suuntautuvia tavoittavan toiminnan 
muotoja ovat englanninkielinen musiikkileikkikoulu, 
alakoululaisten englanti sekä toiminnallinen HAT-
kids pyhäkoulu. Aikuisten kieliryhmissä, ruokapii-
rissä sekä konserteissa ja muissa tapahtumissa on 
myös tällainen tavoittava elementti. Toimintapiiriin 
tulevan kirkkopolku avautuu kuin vahingossa. Paik-

Työtä monella tasolla
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ka, jossa on opiskellut esimerkiksi suomen kieltä, ei 
enää tunnu niin oudolta, vaikka kirkon sanomaa ei 
vielä olisi sisäistänytkään. Tavoittamisen takia pi-
dämme usein kirkon ovia auki. Näin ohikulkevalle 
japanilaiselle avautuu vaivattomasti mahdollisuus 
tulla lähetystyöntekijän juttusille.

2. Julistaminen ja kasvattaminen. Kirkkoon us-
kaltautuvaa ei lähetetä tyhjin käsin kotiin. Jokainen 
pyritään kohtaamaan Jumalalle rakkaana ihmisenä. 
Lyhyesti poikkeavaakin rohkaistaan sanan kuuloon. 
Hengellistä luettavaa voi antaa käteen. Toimintapii-
reissä käyville opetetaan jo sitten tukevammin Ju-

malan sanaa. Jokaisessa kokoontumisessa luetaan 
yhdessä Raamatun paikka ja sitten lähetti pitää ai-
heesta opetuspuheen. Kaarinan piano-oppilaat saa-
vat hyvinkin henkilökohtaista raamattuopetusta ja 
lähetin lämmintä läsnäoloa. On toivottavaa, että 
näistä lapsista edes jonkun elämä kulkisi Jumalan 
haluamaa reittiä. Lapsena kuultu Jumalan sana voi 
antaa vaikutuksensa ainakin siinä vaiheessa kun ai-
kuistumassa oleva nuori etsii elämänsä suuntaa.

3. Opettaminen ja varustaminen. Siinä vaihees-
sa tekee mieli hurrata, kun joku ei tullutkaan kirkolle 
pelkästään mukavan toiminnan takia, vaan kuullak-
seen sanaa. Välillä etenkin erityisiin kutsujumalan-
palveluksiin saapuu uusia, mutta säännölliseen ju-
malanpalvelusyhteyteen tuntuu olevan hyvin vaikea 
saada uusia ihmisiä. Seurakuntamme nuoria ja ko-
keneempiakin kristittyjä opetamme ja rohkaisemme. 
Seurakuntalaiset ovat hyvin sisäistäneet rukouksen 
välttämättömänä työkaluna evankeliumin etenemi-
seksi tällä alueella. Yhdythän tähän rukoukseen.

Anssi Savonen
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KESKiSET

Kesä on kulunut mukavasti. Olemme nauttineet niin 
auringosta kuin pilvisistä päivistäkin. Kummatkin 
ovat virkistäneet omalla tavallaan. Lomailu on tänä 
kesänä jäänyt vähemmälle, mutta sen sijaan muut-
to Pietariin on työllistänyt aika lailla. Silti koemme, 
että saamme aloittaa uuden työkauden Pietarissa uu-
sin voimin.

Vuoden mittainen kausilomamme Suomessa on ol-
lut mielenkiintoinen ja meillä on ollut monia mu-
kavia tapaamisia lähettäjimme kanssa. Erityisesti 
lapsille nämä viimeiset 
viikot ovat olleet raskai-
ta - hyvästien jättäminen 
on haikeaa ja vaikeaa.  

Asunto-asiassa olemme 
saaneet kokea oikein eri-
tyistä Jumalan johdatus-
ta. Otimme heti juhan-
nuksen jälkeen yhteyttä 
meille suositeltuun pie-
tarilaisvälittäjään. Muu-
taman viikon kirjoittelun 

ja soittelun jälkeen listallamme oli neljä asuntoehdo-
kasta. Koska viisumikutsuprosessi oli kesken, jou-
duimme turvautumaan viisumivapaaseen risteilyyn 
ja saimme viettää 10.7. päivän Pietarissa asuntoa 
metsästäen. Kun laivamme saapui satamaan, vas-
tassa oli pieni orkesteri. Sama orkesteri lähetti mei-
dät myös takaisin - Jumalan kiitos – vuokrasopimuk-
sen kanssa. 

Viisumiasioihin sen sijaan tuli ihan viime metreille 
mutkia matkaan. Viisumitoimistossa nimittäin sel-

visi, että Hannan passi 
pitää vielä vaihtaa ja että 
vaikka haemmekin aluksi 
Inkerin Kirkosta saamil-
lamme kutsuilla kolmen 
kuukauden kertaviisu-
meita, jotka sitten Pie-
tarissa muutetaan työ-
viisumeiksi, niin meiltä 
siitä huolimatta vaadi-
taan HIV-todistukset 
myös täältä Suomesta. 
Tätä kirjoittaessa emme 

Tervehdys 

Vantaalta!
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vielä tiedä tarkkaa lähtöpäiväämme. Jos hyvin käy, 
niin tytöt pääsevät 12.8. aloittamaan uuden lukuvuo-
den muiden koululaisten mukana. 

Inkerin Kirkkoon kuuluvassa Jaanin (Johanneksen) 
seurakunnassa on seuraava jumalanpalvelus 25.8. Se 
on meille ensimmäinen varsinainen työtehtävä tuol-
la Pietarissa. Meidät on lähetetty sinne siis palvele-
maan vironkielistä seurakuntaa, Hannun vastuulla 
on jumalanpalveluselämä ja Lilli vastaa pyhäkoulu-
työstä. Olemme seurakunnan ainoat palkatut työte-

kijät eikä noin 50 hengen pienessä  seurakunnas-
sa ole sen 19 vuoden historian aikana muita ”omia” 
työntekijöitä ollutkaan, joten muut tehtävät selviävät 
paikan päällä seurakuntalaisten tarpeista riippuen. 

Kiitämme jokaisesta esirukouksesta ja tervetuloa 
kanssamme Pietariin!

Hannu, Liliann, Hanna ja Miriam Keskinen
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JoRma lainE

Tänään haluan viedä sinut, rakas ystävä, taas Pieta-
ria edemmäs, aina Siperiaan asti. Siperia on valtava 
maa-alue. Meillä suomalaisilla on siitä monenlaisia 
ajatuksia. Nyt viivymme hetken kaukana Siperiassa, 
Karatusassa, jonne Inkerin kirkko on rakentamassa 
uutta luterilaista kirkkoa. Kerron sinulle parin vii-
kon takaisesta käynnistäni siellä. Karatusan pastori 
Vitalin vaimo Tonja esitteli minulle ylpeänä omaa 
puutarhaansa, jossa olivat jo taimella punajuuret, si-
pulit, salaatit ja tietysti perunat ja kaalit. Kuvaavaa 
heidän elämäntavalleen siellä olivat Tonjan sanat, 
kun hän kertoi: ”Karatusan kaupoissa ei ole myy-
tävänä moniakaan juureksia, eikä kasviksia, koska 
lähes jokaisella on kotinsa läheisyydessä oma kas-
vimaa, josta saadaan tarvittavat kasvikset ja juurek-
set omaan käyttöön.” Tonjan kasvimaa teki minuun 
vaikutuksen ja minun on helppo uskoa, ettei heidän 
tarvitse hakea kylän kaupasta tai torilta perunaa tai 
kaalia syödäkseen.

Matkani aikana ehdin tehdä muutakin kuin ihailla 
Siperian kauneutta. Kutsuimme paikallisia raken-
nusfirmoja tapaamiseen, jossa avattiin tarjouskil-
pailu kirkkohankkeen perustusten ja kellarin raken-
tamisesta. Esittelin yritysten edustajille perustusten 
rakennuspiirustukset ja annoin heille tarvittavan in-
formaation, jonka perusteella yritykset saattoivat 
tehdä tarjouksensa.

Palattuani Siperiasta Pietariin arvioimme tarjoukset 
ja valitsimme parhaaksi arvioimamme tarjouksen.  

Toinen ilonaihe on Muurmanskin kirkkoprojektin 
edistyminen. Työmaalla koneet siirtävät jo maata ja 
pian perustuksia aletaan tekemään. Kiitos, että sinä-
kin olet suuressa mukana.

Jorma

Poimintoja Jorma laineen rukouskirjeestä 7/2013 

Kaukana Siperiassa
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Kaukana Siperiassa
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KanSanlÄHETYSPÄiVÄT 4.–6.7.2014

PAIKKOJA 
AVOINNA.

ENNAKKOMAINOKSIA JAKAMAAN.
Lähetyskodilla on ”Kasvokkain” -postikortteja.
Kortilla voit kutsua ystäviä, naapureita tai vaikka 
työkavereita mukaan tapahtumaan. 

Olin kesällä Kankaanpäässä Kansanlähe-
tyspäivillä - tutustumassa, tarkkai-
lemassa ja vastaanottamassa viestika-
pulan. Viestikapula, joka on valtava 
puinen kännykkä (malli ajalta ennen 
kosketusnäyttöjä), on ainakin minulle 
muistutus yhteydestä, niin toinen toi-
siimme, kuin Jumalaan. ”Kapula” sopii 
myös meidän päiviemme teemaan: Kasvok-
kain.

Viestikapula muistuttaa minua myös sii-
tä tehtävästä, jonka Jumala on meille 
antanut: Tehtävän viedä viestiä, evan-
keliumia, eteenpäin. Tähän tehtävään 
pyydän sinua mukaan, sillä tehtävää on 
paljon. Ota rohkeasti yhteyttä ja tule 
mukaan tekemään Kansanlähetyspäiviä Jy-
väskylään. Tarjolla on vain hyviä teh-
täviä, sillä kaikki työ, mitä tehdään, 
tehdään Jumalalle.

Rukoushaaste
Pyydän esirukousta tapahtuman puolesta, 
vastuunkantajien löytymistä, oikean-
laisen ohjelman muodostumista ja sitä, 
että voisimme tavoittaa uusia ihmisiä.

Jaa parhaat muistosi 
Kansanlähetyspäivistä!

Mikä on jäänyt sinulle erityisesti 
mieleen Kansanlähetyspäivistä? Lähetä 
oma muistosi osoitteeseen: klp@sekl.fi. 
Julkaisemme muistoja osoitteessa: 
wwww.kansanlähetyspäivät.fi.

Jarkko Lemetyinen
päivien johtaja

Ps. Muista, että sinä olet 
Jumalan silmissä tärkeä.

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.

Moi!
Olet tärkeä - Jumalan silmissä.
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Olet tärkeä - Jumalan silmissä.
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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
Sunnuntaisin  klo 11
8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12. ja 15.12.
Päiväkoti Aarresaari, Toritie 22 (Kuokkala)

Ohjelmaa eri ikäisille lapsille ja perheiden yhdessäoloa.

15.9.
29.9.
13.10.
27.10.
10.11.
24.11.
7.12.

esimerkillisTä seurakunTaelämää?
apt. 4:32-5:11, martti muurikainen, ehtoollinen

seurakunTa voimisTuu
apt. 5:12-21a, Simo lampela (HUom! Huhtasuon kirkko)

usko ja sakramenTiT
Heimo Kajasviita, ehtoollinen

YHTeisöT ja paimenuus
Ville auvinen

kunnia kärsiä jeesuksen TäHden
apt. 5:21b-42, Reino Saarelma, ehtoollinen

valiTTu marTTYYriksi
apt. 6:1-15; 7:54-60, Petri Harju

Huom: maHdollisesTi lauanTai 
”leipäsunnunTain joulu”

leipäsunnunTai
seurakunTa liikkeellä
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Sanan Keidas
8.9.  ”Lähetyksen monet kasvot”, Marianne Mäkeläinen, Leo Wacklin ym.
22.9. ”Todistajien ketju”, Harri Alatupa, Taina Kähkönen, Ritva Huhta-aho
6.10. ”Johdantoa Psalmeihin i”, Reino Saarelma, Jaakko Koivunen ym.
20.10. ”Johdantoa Psalmeihin ii”, Jari Jurvakainen, Reino Saarelma
3.11. ”Ehtoollinen Psalmeissa”, Ritva Huhta-aho ym.
17.11. ”Jumalan sana on kristityn ilo”, Timo Tuikka, Jari Jurvakainen
1.12. ”ihana maa...”, Heimo ja Ritva Kajasviita
16.2. ”Rukouksen Keidas”, Eeva Suikkala, Jari Jurvakainen

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

PSALMIEN 
SANOMAA AIKAMME 

IHMISELLE

KOLME KOHTAAMISTA
TERVETULOA 

MUKAAN ILTOIHIN!

NUORTEN AIKUIsTEN jA OpIsKELIjOIDEN

Lue lisää: http://keski-suomi.sekl.fi

Lähetyskodilla 
keskiviikkoisin
kello 19.00
Kauppakatu 13, Jyväskylä

Kysy LIsää: Timo Tuikka, timo.tuikka@sekl.fi, puh. 044 565 1391

NUORTENILLAT  JYVÄSKYLÄ SYKSY 2013

LAUANTAIsIN
kLO 18-21
Lähetyskodilla, 
Kauppakatu 13. 

Lisätiedot: jarkko.lemetyinen@gmail.com

31.8., 7.9., 21.9., 28.9., 
5.10., 26.10., 9.11., 16.11., 
23.11., 30.11. ja 14.12.
13.-15.9. Pointti-leiri, Ryttylä
25.-27.10. Isoskoulutus I, Ryttylä

11.9., 18.9., 25.9., 9.10., 16.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11. ja 11.12.
2.10. (järjestöjen yhteinen ilta Luther kirkolla)

23.10., 13.11. ja 4.12 (Luther kirkolla klo 18.30 yhdessä evank.opisk. kanssa)
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Yleiset tilaisuudet
Raamattupiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parillisten viikkojen ma klo 18
Syyskauden ensimmäinen 2.9.

Aamurukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
perjantaisin klo 8-9

Maahanmuuttajatyön rukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
keskiviikkoisin klo 15.30
Syyskauden ensimmäinen 14.8.

Juniorit
3:16 ilta         ilta 4.-8. -luokkalaisille

Myrskylyhdyn päiväkodissa, 
Antinmutka 18, Kinkomaa
Parittomien viikkojen pe klo 18–20.30
30.8., 13.9., 27.9., 25.10., 8.11., 22.11. ja 
5.12. (HuOM. 5.12. paikka ei vielä tiedossa)
Inkeri Lemetyinen 050 309 72 12

Varkkari-ilta
Katso lisää nettisivuilta: 
keski-suomi.sekl.fi

Äiti-lapsi raamis
Keskiviikkoisin klo 9.30-11.30
Syyskauden ensimmäinen 28.8.
Mia Puolimatkalla, Toritie 27 a 6
Lisätietoja: 050 344 6812

liSätietoJA toiMinnAStA> Lähetyskodilta Puh. (014) 620801 tai Keskisuomalainen- ja uusi Tie-lehdistä tai keski-suomi.sekl.fi

naisten tilaisuudet

miesten tilaisuudet
”Suuressa mukana” Miestenpiiri Kuokkala
parillisten viikkojen to klo 18.30
alkaen 19.9.
Reino Saarelma, Timo Tuikka

Miestenpiiri Vaajakoski
Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11
parittomien viikkojen to klo 18.30
Syyskauden ensimmäinen 12.9.

Naisten raamattupiiri Vaajakoski
Lintulenkintie 3
parittomien viikkojen ma klo 18
Syyskauden ensimmäinen 12.8.
Naisten raamattupiiri 
Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parillisten viikkojen ti klo 13
Syyskauden ensimmäinen 3.9.

> teRVetuloA 
MukAAn 
toiMintAAn.18



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
Hannu ja Liliann Keskinen Sirpa Kuikka Puh. 050 454 5422
Lähetit 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
Jousia Lappi
Lasse Nikkinen
Tomi Pirttimäki
Simo Suikkanen
Mauri Tervonen

Piirihallitus 2013

Reino Saarelma, Piirijohtaja
Puh. 050 565 1386
reino.saarelma@gmail.com

Timo Tuikka, Apulaispiirijohtaja, 
nuorten aikuisten työ
Puh. 044 565 1391
timo.tuikka@sekl.fi

Marianne Mäkeläinen, Maahanmuuttajat
Puh. 044 554 5768
marianne.makelainen@gmail.com

Jarkko Lemetyinen, Nuorisotyö, 
Kansanlähetyspäivät 2014
Puh. 044 077 7205
jarkko.lemetyinen@gmail.com

Leo Wacklin, Kenttäsihteeri, 
piirin lähetyssihteeri
Puh. (014) 620 801, ksuomi@sekl.fi

Työntekijätlähetyskoti

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.

SYYSKAUdEn EnSiMMÄinEn 5.9.

Torstaikahvila
Tule kuin 

kotiisi!

Sanaa, kahvia, 

juttuseuraa...


