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Ankkuri

Kankaanpään Kansanlähetyspäiviltä hyvään vauh-
tiin päässyt koko kansanlähetysliikkeen uusi ”Suu-
ressa mukana” -hanke on saanut tuulta purjeisiinsa 
myös Keski-Suomen piirissämme. Nehemian kirjan 
sanomaa havainnollistava arvokas mukimme on 
mennyt hyvin kaupaksi ystävien keskuudessa. Se on 
hieno osoitus sitoutumisestamme näkyymme ”evan-
kelioida kansa evankelioimaan kansoja” - ja myös 
toimimaan käytännössä tuon tavoitteen saavutta-
miseksi. 

Kaikki tämä tapahtuu maassamme ja koko maan-
osassamme aikana, jolloin yhteiskunnan vallitsevat 
trendit ovat vahvasti näkyämme vastaan. Juuri täs-
sä tilanteessa on erityisen arvokasta pitää perustas-
tamme lujasti kiinni - yleisestä mielipideilmastosta 
huolimatta saamme olla todellakin suuressa muka-
na - paljon suuremmassa kuin ehkä osaamme arva-
takaan.

Viikkolehtemme Uusi Tie tuo joka viikko kotiimme 
kertomuksia Jumalan suurista töistä ympäri maail-
maa. Tämä onkin se paras tapa vastata ”aatettamme” 
vastaan kohdistettuun syrjinnästä syyttävään kritiik-
kiin. Lähetystyön todellisuus osoittaa juuri sen, että 
vain kulttuurirajat ylittävä kristillinen sanoma pys-
tyy tavoittamaan monin tavoin syrjityt ja alaspaine-

tut ihmiset ympäri maailmaa.
Nehemian kirjan lukeminen ja mietiskeleminen on 

tästä syystä nyt erityisen ajankohtaista. Kun Jerusa-
lemin muuria alettiin rakentaa uudelleen, kaikki sen 
ympäristössä olleet ihmiset eivät siitä pitäneet. Is-
raelin kansan viholliset koettivat estää kaikin tavoin 
rakennustyötä. Näin se on nytkin. Elämää tuhoavat 
voimat pyrkivät estämään jälleenrakennuksen. Täs-
tä syystä Jumalan kansalla ei tänäänkään ole muu-
ta neuvoa vastustuksen edessä kuin tehdä niin kuin 
Nehemia 4:9:ssä sanotaan: ”Niin me rukoilim-
me Jumalaamme ja asetimme vartijat heitä 
vastaan, suojelemaan itseämme heiltä päivin 
ja öin.” 

Saman asian voi sanoa myös hieman toisesta nä-
kökulmasta: ”Rukoile ja tee työtä.” Siinä on ajatonta 
viisautta Jumalan seurakunnalle tänäänkin.

”Samalla meidät on kutsuttu kohtaamaan niin Ju-
malamme, itsemme kuin lähimmäisemmekin kas-
voista kasvoihin - sellaisina kuin olemme - aivan 
läheltä ja peittelemättä - todellisuuden mukaisesti - 
aidosti, siis kasvokkain. Tätä myös monenlaisia naa-
mareita kantavat tämän ajan vaatimusten paineis-
sa elävät ihmiset syvimmiltään meiltä kristityiltäkin 
odottavat.  Siihen meitä kutsuu myös ensi kesän Jy-

Suuressa mukana 
- kasvokkain
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väskylän Kansanlähetyspäivien yleisteema ”kasvok-
kain”. 

Rukousvastauksia ja avunpyyntöjä
 
Edellisessä Ankkurin numerossa etsintäkuulutim-

me lehdellemme uutta vapaaehtoista taittajaa. Tä-
hän rukouspyyntöömme olemme nyt saaneet mai-
nion vastauksen: Erkki Arvaja toimii tästä eteenpäin 
lehtemme taittajana. Tästä olemme syvästi kiitolli-
sia. Toiseen ja kolmanteen etsintäkuulutukseemme 
talous- ja tiedotusalan ammattilaisista vapaaehtoi-
sista emme vielä tätä kirjoittaessamme ole saaneet 
varmuudella vastauksia. Jatkakaamme yhdessä esi-
rukousta!

 Juniorityön saralla tapahtui myös syyskauden al-
kaessa uusi käänne, kun Marjut Haapasaari siirtyi 
pois työyhteydestämme. Nyt voimme kuitenkin jo 
kertoa hyviä uutisia, koska hyvin lyhyen varoitus- ja 
rekrytointiajan jälkeen uutena puolitoimisena juni-
orityöntekijänämme aloitti TM Leena Eerola työnsä 
piirissämme 20.10. Toisen puolen työpanoksestaan 
Leena antaa Suomen Kansanlähetyksen työhön, jos-

ta keskeisenä osana on tulevan kesän Kansanlähetys-
päivien junioriohjelmat. 

Tästä tulemmekin ensi kesän Kansanlähetyspäivi-
en haasteisiin, joista tarkemmin sivuilla 14 ja 15. Nii-
hin liittyvänä rukousvastuksena on kuitenkin ensiksi 
mainittava se, että osatoiminen työntekijämme Timo 
Tuikka on nyt ottanut vastuulleen järjestelypäällikön 
tehtävät - ja eri käytännön sektorien päävastuunkan-
tajat alkavat myös hahmottua.

Kansanlähetyspäiviä valmistavina koulutustapah-
tumina on lisäksi syytä nyt mainita - ja tehdä niitä 
koskevat varaukset kalentereihimme - seuraavasti:

- Elämä ja evankeliumi -viikonlopputa-
pahtuma 24.-26.1.2014 Halssilan kirkossa, 
pääopettajina Leif Nummela ja Vesa Olli-
lainen

- Kohtaan kuunnellen -sielunhoidollisiin 
keskusteluihin varustavat kurssit Kansan-
lähetysopistolla Ryttylässä 7.-9.2. ja 4.-6.4.

- Löydä lahjasi -armolahjaseminaari Jy-
väskylässä 15.-16.3., ohjaajana Tuomo 
Heikkilä.

Yleisestä mielipideilmastosta 
huolimatta saamme olla todellakin 

suuressa mukana - paljon 
suuremmassa kuin ehkä osaamme 

arvatakaan.
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Musikaalinen ja urheilullinen Leena Eerola aloit-
ti työt Keski-Suomen piirin uutena juniorityöntekijä-
nä tämän vuoden lokakuun lopulla. Hän on kotoisin 
Ulvilasta, Porin vierestä, jossa oli asunut lähes koko 
lapsuutensa aina siihen asti, kun lähti opiskelemaan. 

Lukion jälkeen Leena oli vuoden Tampereen tek-
nillisessä yliopistossa matemaattisten aineiden opet-
taja-linjalla. Se ei tuntunut oikein omalta jutulta, 
joten Leena päätti suunnata Ryttylään Kansanlähe-
tysopistoon teologiselle linjalle. 

”Ryttylä-vuoden jälkeen halusin lähteä lukemaan 
psykologiaa, mutta en päässyt. Päädyin lukemaan 
matematiikkaa Helsingin yliopistoon ja sivuainee-
na luin teologiaa. Ajattelin, että miksi aina mennä 
sieltä, missä aita on korkeimmalla ja hain seuraava-
na syksynä psykologian sijasta lukemaan pääaineena 
teologiaa ja pääsin sisään. 

Ajatuksissani tähtäsin perheneuvojan työhön. Ha-
lusin tehdä työtä ihmisten kanssa.” - Leena kertoo. 
Sitä kautta hän päätyi opiskelemaan Helsingin yli-
opistoon teologiseen tiedekuntaan, josta valmistui 
maisteriksi toukokuussa 2013.

”Jokainen joka huutaa avuksi Herran  
nimeä, pelastuu”

Lapsuuden perheeseen kuuluu isä, äiti, isoveli ja 
pikkuveli. Hän tulee uskovasta perheestä. Leenan äiti 
on pitänyt pyhäkoulua koko Leenan elämän ajan – 
ja pidempäänkin. Lapsena he kulkivat äidin mukana 
pyhäkouluun joka sunnuntai. Uskon asiat ovat siis 
tulleet hyvin tutuiksi ja usko on kuulunut pienestä 
olennaisena osana elämään. 

”Jonkinlaisen heräämisen koin kuitenkin 14-vuoti-
aana. Olin alkanut ajatella kuolemaa alakoulun luo-
kanvalvojani tapaturmaisen kuoleman seurauksena 
ja uuden vuoden aattona vielä vuoden 1998 puolel-
la havahduin siihen, että myös minä kuolen jonain 
päivänä, ja että se, mitä ajattelen Jeesuksesta, ei ole 
yhdentekevää. 

Minulle tuli valtava synnintunto ja hätä itseni ja 
muiden puolesta. Kyselin koulussakin kavereilta, 
että oletteko ajatelleet, mitä sitten käy, kun maail-
manloppu tulee. Ujona tyttönä moisen kysely kou-
lukavereilta oli aika iso juttu! 

Rukoilin itse, että maailmanloppu ei tulisi ennen, 
kuin pääsen rippileirille. Toivoin, että rippileirillä 

Tähtäimessä 
ihmisten kanssa 
työskentely

TUllaan TUTUiKSi | Teksti ja kuvat: marianne mäkeläinen
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saisin vapautuksen ja varmuuden siitä, että minäkin 
voin päästä taivaaseen. Vaikka olin oppinut, että us-
komalla Jeesukseen pääsee taivaaseen, koin että olin 
liian paha, ja että oma uskoni ei ollut riittävää. Hä-
dissäni tartuinkin heti Raamattuun ja aloin lukea jär-
jestelmällisesti Matteuksen evankeliumista alkaen. 

Pääsin ennen rippileiriä Roomalaiskirjeeseen asti. 
Evankeliumit eivät olleet antaneet itselleni jostain 
syystä rauhaa, mutta Roomalaiskirjeestä luin, että 
”Onhan kirjoitettu: ”Jokainen, joka huutaa avukseen 
Herran nimeä, pelastuu.”(Room 10:13).  Siis myös 
minä voin turvautua hädässäni Jeesukseen ja huu-
taa häntä avukseni!” - Leena kertoo.

 
Kansanlähetys, hengellinen koti

Kansanlähetys on Leenalle hengellinen koti. Lap-
sesta asti hän on ollut mukana Kansanlähetyksen 
toiminnassa. Lapsena hän kävi Satakunnan kan-
sanlähetyksen lastenleireillä ja rippikouluiässä ja 
sen jälkeen Porin DOK:ssa nuortenilloissa. Opiske-
lemaan lähdettyään kansanlähetyksen Kolme koh-
taamista –illat tulivat tutuiksi niin Tampereella kuin 
Helsingissäkin. 

Yksi lukuvuosi Kansanlähetysopiston teologisel-
la linjalla Ryttylässäkin on vaikuttanut siihen, että 
Kansanlähetys on läheinen järjestö. Helsingissä hän 
on opiskelujen ohessa toiminut Kansanlähetyksessä 
monissa eri vapaaehtoistehtävissä. Hän on toiminut 
muun muassa solupalvelijana, alfa-kurssin keskuste-
luohjaajana sekä erinäisissä musiikkivastuissa.

Kansanlähetys on lähellä sydäntä, mutta Leena 
kertoo saaneensa vaikutteita myös muista herätys-

liikkeistä, lähinnä evankelisuudesta ja Kansan Raa-
mattuseurasta. ”Kuulun siihen ikäpolveen, joka on 
sujuvasti käynyt sekä viidesläisessä että evankelises-
sa toiminnassa mukana. 

Evankelisuudesta toivoisin Kansanlähetykseen 
tarttuvan lisää iloa kasteesta ja armosta. Toivonkin, 
että tässä kirkollisessa tilanteessa luterilaiset herä-
tysliikkeet voisivat entistä enemmän tehdä yhteis-
työtä ja antaa omista vahvuuksistaan ja lahjoistaan 
toisilleen.” -Leena pohtii.

 
Kohti uusia haasteita

Helsingissä Leena päätyi opintojen ohessa ensin 
pitämään pyhäkoulua paikallisseurakunnassa. Lap-
sityönpappi pyysi sitä kautta lastenohjaajan sijaisek-
si päiväkerhoon ja perhekerhoon ja niitä töitä hän 
tekikin useamman vuoden – välillä kokoaikaisena 
työntekijänä ja välillä osa-aikaisena. Päiväkerhon ja 
perhekerhon lisäksi hän piti myös koululaisten ilta-
päiväkerhoa (1-2lk). Kesäteologin työkin tuli myö-
hemmin tutuksi eri paikkakunnilla.

Opintojen jälkeen hän toivoi löytävänsä muuta 
työtä, kuin lastenohjaajan töitä. Hän halusi siirtyä 
eteenpäin ja löytää jotain enemmän koulutusta vas-
taavaa. 

Hän oli hakenut keväällä Uudenmaan kansanlähe-
tyspiiriin juniori- ja nuorisotyöntekijäksi. ”Minulle 
soitettiin syyskuussa Keski-Suomen kansanlähetyk-
sestä ja kyseltiin, olisinko kiinnostunut juniorityön-
tekijän osa-aikaisesta työstä Jyväskylässä. Olin 
silloin osa-aikaisena työntekijänä Helsingissä Var-

...jatkuu sivulla 13 5



SaVoSET

Täältä lähetyskentältä käsin kun seuraa kotimaan 
kirkollista keskustelua, tuntuu välillä että meneillään 
on kova kinastelu siitä, mitä on lähetystyö. Mielestä-
ni on tärkeä pitää silmien edessä se, että lähetystyö 
on Jumalan työtä. Jos ei tätä esimerkiksi Japanin 
työalalla olisi palauttanut yhä uudelleen mieleensä, 
niin voimat, näköalat ja työn tekemisen mielekkyys 
olisivat jo moneen kertaan kadonneet. Jumalan ajat-
teleminen ja häneltä saadun valtuutuksen muistami-
nen voimauttaa.

Mitä ikinä lähetystyöntekijä sitten puuhastelee-
kaan, tulee hänen työtä tehdessään rukoilla: ”tul-
koon Sinun valtakuntasi”. Työn päämäärä on siinä, 
että Jumala saisi valtakuntaansa uusia ihmisiä ja uu-
sia kansoja.

Japanissa työ on evankeliumin sanallista julista-
mista. Opetan kielipiiriläisille eli englannin ja suo-
men opiskelijoille tällä hetkellä evankeliumeista 
tuttuja kertomuksia Jeesuksen toiminnasta. Näissä 
kertomuksissahan Jeesus kutsuu ihmisiä, parantaa 
ja tekee ihmeitä. Aiemmin opetin näille kieliryhmä-
läisille, siis ei-kristiyille, Paavalin lähetysmatkoja. 
Opetushan tapahtuu niin, että noin kymmenen ja-
keen mittainen Raamatun pätkä luetaan opiskelta-

valla kielellä ja sitten japaniksi. Lukemisen jälkeen 
pidän vartin mittaisen opetuspuheen, tietenkin ja-
panin kielellä.

Ruokapiirissä pidän samanlaiset opetukset, tällä 
hetkellä käsittelyn alla on Jeesuksen vertaukset ja 
puheet. Pyhäkoulussakin pidän 10-15 minuutin ope-
tuspuheita. Jumalanpalvelussaarnat ovat tietenkin 
tietynlainen työn keskus. Saarnani ovat yleensä noin 
25 minuutin mittaisia. Saarnoja on yleensä kuule-
massa seurakuntalaiset, välillä joku ei-kristittykin. 
Lisäksi työssäni on lukuisia satunnaisia tapahtumia 
ja tilaisuuksia, joissa tehtäväni on puhua, opettaa ja 
julistaa. 

lähetyssaarna
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Kaarina mukana opetuksessa

Kaarina pitää paljon raamattuopetuksia lapsil-
le. Musiikkileikkikoulussa noin 20 lasta ja 15 äitiä 
kuulevat evankeliumia. Yhdeksälle piano-oppilaalle 
Kaarina pitää yksityisen raamattuopetuksen, jota on 
usein kuulemassa myös saatilla olevat lasten äidit. 
Toisinaan Kaarina kutsuu myös Simeonin leikkikou-
lun äitejä kotiimme leipomaan, jolloin saan opettaa 
tuolle joukolle Raamattua. 

Sanan julistamisen tilanteita tulee myös ihan yllät-

täenkin vastaan. Kun satunnaisen kohtaamisen myö-
tä joku rupeaa juttusille ulkomaalaisen kanssa, tulee 
usein myös tilaisuus kertoa miksi olemme Japanis-
sa. Kerran sain puhelimessa julistaa tunnin verran 
evankeliumia eräälle ei-kristitylle ystävälle, joka an-
toi ymmärtää, että nyt hänellä olisi tilaisuus kuulla 
lähetystyöntekijän sanomaa. Tämä ystävä on muu-
ten suhtautunut varsin torjuvasti kutsuessani häntä 
kirkon toimintoihin.

Tottakai lähetyssaarnaaja Japanissakin saarnaa 
myös olemuksellaan ja elämällään arkisissa tilanteis-
sa. Jotakin kristityn jumalasuhteesta varmasti välit-
tyy kaikissa kohtaamisissa ja monenlaisen toiminnan 
tiimellyksessä kirkollamme HAT-Kobessa. Usein on-
kin tehtävä hyvin paljon taustatyötä eli valmisteluja, 
kutsumista ja tavoittavaa työtä, jotta pääsee julista-
maan itse sanaa. Julistamisen eli lähetyssaarnan het-
ket ovat niitä kohokohtia, joita varten kannattaa ja 
jaksaa tehdä sitä ”näkymätöntä työtä”. Sekin on it-
sessään arvokasta ja olennaista, Jumalan palveluk-
sessa olemista.

Anssi Savonen
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JoRma lainE

Elämme sitä aikaa vuodesta, jolloin valon määrä 
vieläkin vain vähenee päivä päivältä. Siitä huolimatta 
odotamme, että pian alkava joulujuhla tuo valon elä-
määmme.  ”Alussa oli Sana, Sana oli Jumalan luona, 
ja Sana oli Jumala. Ja alussa Sana oli Jumalan luona. 
Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syn-
tynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä, 
ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, 
pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.”  

Toivotan Sinulle, rakas Ankkurin lukija hyvää jou-
lua ja olkoon jouluna ilosi siinä, että maailmaan on 
syntynyt Vapahtaja, Jeesus Kristus. Yhtykäämme en-
kelten kuoron ylistykseen:”Jumalan on kunnia kor-
keuksissa, maanpäällä rauha ihmisillä, joita  hän ra-
kastaa.” 

Viimeiset kuulumiseni täältä Venäjältä liitty-
vät Muurmanskin matkaani. Tällä kertaa matkus-
tin Pietarista junalla Muurmanskiin, jonne Inkerin 
Kirkko on aloittanut rakentamaan luterilaista kirk-
koa tämän vuoden toukokuussa. Rakennustyöt ovat 
edenneet niin hyvin, että tämän vuoden syyskuussa 
juhlallisesti siunattiin kirkon peruskiven valaminen. 
Nyt matkani tarkoitus oli työmaakokous ja työmaa-
tarkastuksen tekeminen. Matkan aikana seurasin ju-

nan ikkunasta, kuinka lumen määrä maassa matkan 
edetessä lisääntyi. Jo Petroskoin kohdalla lunta alkoi 
olla maassa. Pietarista Petroskoihin on matkaa run-
saat 400 kilometriä. Matkasin avovaunussa ja saa-
toin yhdessä venäläisten matkalaisten kanssa ihailla 
lumen tuomaa kauneutta maisemassa. 

Junalla matkaaminen Pietarista Muurmanskiin 
kesti lähes 30 tuntia, jona aikana sain jutella lähinnä 
istuvien matkaajieni kanssa. Heti alkumatkasta, kun 
he kuulivat, että olen Suomesta, he innostuivat kyse-
lemään kaikenlaista. Kyselijöistä toinen, vanhempi 
nainen oli käynyt kerran Suomessa joskus kauan sit-
ten 70-luvulla, joten hänen tietonsa Suomesta olivat 
aikalailla vanhentuneita. 

Kanssamatkaajani kertoivat asuvansa Pietarissa ja 
sanoivat, että elämä Pietarissa on niin kallista, ettei-
vät monenkaan tulot  riitä omaan asuntoon. Monet 
pietarilaiset joutuvat asumaan ns. kommuuneissa, 
joka on useiden perheiden käytössä oleva huoneis-
to. Jokaisella perheellä tai kommuunin jäsenellä on 
oma huone, mutta he jakavat yhteisen keittiön, kyl-
pyhuoneen ja toiletin. He tiesivät kertoa, että nyt Ve-
näjällä on käytäntö, että kun perheeseen syntyy lap-
si, valtio maksaa perheelle lapsen syntymästä tietyn 

Rakkaat ystävät!

”Valo loistaa pimeydessä”
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rahasumman. Tämän käytännön tavoitteena on, että 
rahasumma auttaisi perheitä nimenomaan asunnon 
hankkimisessa. 

Kun pikän junamatkan jälkeen saavuin Muur-
manskiin, joka on noin 300.000 asukkaan kaupun-
ki, aurinko paistoi siniseltä taivaalta ja kaupunkia 
komisti lähes kolmenkymmenen senttimetrin val-
kea lumipeite. Asemalla minua oltiin vastassa ja 
työmaalla tapasin Muurmanskin kirkkoherra Ale-
xander Volchokin. Paljosta lumesta huolimatta työt 
työmaalla jatkuvat hyvin. Lämpötila marras- ja  jou-
lukuussa  on Muurmanskissa usein alle -15 asteen, 
siksipä saatoimme arvioida, että kirkon kellarikerros 
saadaan valmiiksi joulukuun toisella viikolla. Iloit-

sen, että yli kymmenen vuotta suunnitteilla ollut 
Muurmanskin kirkko on nyt rakenteilla ja saan olla 
mukana toteuttamassa tätä rakennushanketta. Kii-
tos sinulle rakas ystävä, että olet rukoillen mukana 
Muurmanskin kirkkohankkeessa. Seuraavana päivä-
nä  tein turvallisesti matkaa junalla takaisin Pieta-
riin. Paluumatkalla syntyi uusia mielenkiitoisia kes-
kusteluja venäläisten kanssamatkaajieni seurassa, 
mutta kertomalla niistä en enää pitkitä tätä juttua. 

Siunausta sinulle rakas ystävä.
Rakkain terveisin, 
Jorma
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KESKiSET

Olemme muuttomme jälkeen kahdessa kuukau-
dessa aika hyvin kotoutuneet tänne suurkaupunkiin. 
Olemme saaneet  arjen pyörimään. Lapset ovat täy-
sillä mukana suomalaisen koulun maailmassa, joka 
tarjoaa myös kaikenlaista tytöille sopivaa harraste-
toimintaa. Miriam käy viulutunneilla, Hanna harjoit-
telee bändikerhossa bassokitaraa. 

12.9. järjestettiin kaupungissa historiallinen risti-
vaellus – noin 10 000 ihmistä liikkui Nevski Prospek-
tia pitkin Kazanin kirkolta Nevskin luostarille – juh-
littiin luostarin 300 vuotis-syntymäpäiviä. Edellinen 
vastaava juhla oli 95 vuotta sitten ja nyt kaavaillaan 
tapahtuman muuttamista jokavuotiseksi. 

Vähitellen tutustumme myös Jaanin kirkon juma-
lanpalvelusväkeen, jota tähän mennessä on enimmil-
lään ollut noin 30. 

Suurkaupungissa ovat etäisyydet valtavat - suu-
rin osa seurakuntalaisista asuu puolentoista tunnin 
matkan päässä kirkolta. Olemme siis ison haasteen 
edessä, miten palvella seurakuntaa, kun he asuvat 
hajallaan ympäri suurkaupunkia ja työpäivätkin ovat 
pitkiä. 

Venäjällä lähes kaikki kynnelle kykenevät ovat töis-
sä. Meille on myös kerrottu, että osa lapsista käy kou-

lua lauantaisin. Toistaiseksi on jumalanpalveluksia 
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Tervehdys 

Pietarista!
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kijät eikä noin 50 hengen pienessä  seurakunnas-
sa ole sen 19 vuoden historian aikana muita ”omia” 
työntekijöitä ollutkaan, joten muut tehtävät selviä-
vät paikan päällä seurakuntalaisten tarpeista riip-
puen. 

Kiitämme jokaisesta esirukouksesta ja tervetuloa 
kanssamme Pietariin!

Hannu, Liliann, Hanna ja Miriam Keskinen

...jatkoa sivulta 5

Kansanlähetysopiston 
opintomatkat 2014
"PAAVALIN VANAVEDESSÄ"
KYPROS 26.4.-4.5. ja
TURKKI (lounaisrannikko) 2.-9.6.
Kysy lisää Timo Tuikalta tai katso:
www.kansanlahetysopisto.fi >
lomalle ja matkalle ja ilmoittaudu:
opisto@sekl.fi, puh. 019 779 2237

tiokylän seurakunnan iltapäiväkerhon ohjaajana ja 
ajattelin, että ei minun kannata lähteä ja muuttaa 
elämääni niin kauas vain osa-aikaisen työn takia. 
Kävin kuitenkin työhaastattelussa ja Jumala joh-
datti asiat niin, että minut kutsuttiin osittain Kes-
ki-Suomen kansanlähetyksen juniorityöntekijäksi 
Jyväskylään ja osittain Suomen kansanlähetyksen 
työntekijäksi Ryttylään. Ryttylän työpuoliskoni puo-
lesta vastaan ensi kesän Kansanlähetyspäivien las-
ten ja junioreiden ohjelman suunnittelemisesta ja 
järjestämisestä. Paljon uusia haasteita siis minul-
la!”, Leena kertoo.

”Siis älä pelkää kun jokin muuttuu. Matkaan jo 
lähde, tässä on tie. Jumala antaa sen mikä puuttuu. 
Lävitse kaiken, Hän sinut vie. Havahdu uskon todel-
lisuuteen, Hän saapuu arkeen kuin ennenkin. Sinua 
kutsuu johonkin uuteen. Sen mitä annat saat takai-
sin.” Anna-Mari Kaskisen ja Pekka Simojoen lau-
lun sanoilla Leena lähetettiin matkaan Helsingistä. 

”Uusi aina jännittää, mutta kaikki on mennyt työn 
ja asunnon ja aikataulujen suhteen niin hyvin, että 
minun on pakko luottaa siihen, että olen Jumalan 
johdatuksessa paraikaa.”, Leena sanoo.

Marianne Mäkeläinen
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KANSANLÄHETYSPÄIVÄT 4.–6.7.2014

Syksyn pimeä painaa päälle - vaihtuen 
kohta lumen tuomaksi valoksi. ”Jumala, 
joka sanoi: ”Tulkoon pimeyteen valo”, 
valaisi itse meidän sydämemme. Näin Ju-
malan kirkkaus, joka säteilee Kristuk-
sen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se 
levittää valoaan.” 2.Kor. 4:6
Jumala on itse luvannut valaista tie-
tämme. Hän antaa meille myös samalla 
tehtävän levittää valoaan - evankeli-
umia, eteenpäin. Olemme kuin lamppuja 
pimeydessä. Viekäämme valoa eteenpäin.

Kaikki yhdessä
Kansanlähetyspäivien ohjelman perusrun-
ko alkaa nyt olla kasassa. Seuraavak-
si on tarkoitus aloittaa tilaisuuksien 
tarkempi suunnittelu. Toivottavasti jo 
seuraavassa lehdessä voimme julkaista 
tietoja tulevasta ohjelmasta.
 Suuri muutos aiempiin vuosiin on 
se, että erillistä nuortenohjelmaa ei 
ole. Nuorille on tarkoitus järjestää 
oma paikka Hipposhallista (tekemistä ja 
yhdessäoloa varten), sekä omia kanavia 
ja nuortenillat konsertteineen. Pää-
ohjelman suunnitelussa nuoret otetaan 
huomioon. Junnujen ja lasten ohjelmat 
järjestetään kuten aiemminkin.

Rukoushaaste jatkuu
Pyydän edelleen 
esirukousta tapahtuman 
puolesta: vastuun-
kantajien löytymistä, 
oikeanlaisen ohjelman 
muodostumista, rahojen 
riittämistä ja sitä, 
että voisimme tavoittaa uusia ihmisiä.

Yhdessä tekemään
Järjestelyorganisaatiomme on vielä pe-
lottavan vaillinainen. Nyt tarvitsemme 
vielä muutamaan toimikuntaan johtajat 
ja päävastuunkantajia erilaisiiin teh-
täviin. Näistä tehtävistä lisää vierei-
sellä sivulla. 
 Talkoolaisten rekrytointi alkaa 
piakkoin. Vaikka tapahtumaan on vielä 
aikaa, kannustan talkoolaisia ilmoit-
tautumaan ajoissa erilaisiin tehtäviin. 
Lisätietoa kansanlähetyspäivien netti-
sivuilta.

Jarkko Lemetyinen
päivien johtaja

Ps. Sinäkin olet valona jollekin.

Moi!
Olet tärkeä - Jumalan silmissä.

OHJELMASSA!
MISSIOILLAT, HOITAVAN SANAN ILLAT, KANAVIA, RAAMATTUTUNTEJA,  

RUOKOUSHETKIÄ, KOKO PERHEEN LÄHETYSJUHLA, PERHEJUMALANPALVELUS, 

KANSANLÄHETYSJUHLA, DONKKIS BIG NIGHT, JUNNUJEN JA LASTEN OHJELMAT, 

NUORTENILLAT, NUORTEN NURKKAUS, UUSI TIE 50-VUOTTA, 
MONIPUOLISTA MUSIIKKIA,...

KANSANLÄHETYSPÄIVÄT
4.–6.7.2014, JYVÄSKYLÄ

HIPPOSHALLI
www.kansanlähetyspäivät.fi

Kansanlähetys, Jyväskylän seurakunta ja Muuramen seurakunta

Olet tärkeä - Jumalan silmissä.
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Kiitos lahjastasi

KOHDE VIITE
Reino Saarelma  ................................... 8798
Timo Tuikka  ........................................  8727
Marianne Mäkeläinen ......................... 8730
Leena Eerola .........................................8785
Jarkko Lemetyinen ...............................8714
Piirin työ .............................................. 8808
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

KIITOS LAHJASTASI

PAIKKOJA 
AVOINNA.
Haemme puheenjohtajaa:

• TukiohjelmaToimikunTaan
• kenTTäToimikunTaan
Kysy lIsää: 
Järjestelypäällikkö Timo Tuikka
timo.tuikka@sekl.fi tai 044 565 1391

Tarjolla on erilaisia tehtäviä laidasta laitaan. 
Tarvitsemme eri tehtäviin aktiivia ihmisiä 
(suunnittelemaan ja valmistelemaan).

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

Kysy lisää toimikuntien puheenjohtajilta tai 
järjestelypäälliköltä.

Yhteystiedot löytyvät osoitteesta:
www.kansanlähetyspäivät.fi

Ilmoittautuminen talkootehtäviin:
puh. 040 560 9904 tai Kansanlähetyspäivien nettisivuilla.

www.kansanlähetyspäivät.fi
15



KANSANLÄHETYSPÄIVÄT 4.–6.7.2014

Syksyn pimeä painaa päälle - vaihtuen 
kohta lumen tuomaksi valoksi. ”Jumala, 
joka sanoi: ”Tulkoon pimeyteen valo”, 
valaisi itse meidän sydämemme. Näin Ju-
malan kirkkaus, joka säteilee Kristuk-
sen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se 
levittää valoaan.” 2.Kor. 4:6
Jumala on itse luvannut valaista tie-
tämme. Hän antaa meille myös samalla 
tehtävän levittää valoaan - evankeli-
umia, eteenpäin. Olemme kuin lamppuja 
pimeydessä. Viekäämme valoa eteenpäin.

Kaikki yhdessä
Kansanlähetyspäivien ohjelman perusrun-
ko alkaa nyt olla kasassa. Seuraavak-
si on tarkoitus aloittaa tilaisuuksien 
tarkempi suunnittelu. Toivottavasti jo 
seuraavassa lehdessä voimme julkaista 
tietoja tulevasta ohjelmasta.
 Suuri muutos aiempiin vuosiin on 
se, että erillistä nuortenohjelmaa ei 
ole. Nuorille on tarkoitus järjestää 
oma paikka Hipposhallista (tekemistä ja 
yhdessäoloa varten), sekä omia kanavia 
ja nuortenillat konsertteineen. Pää-
ohjelman suunnitelussa nuoret otetaan 
huomioon. Junnujen ja lasten ohjelmat 
järjestetään kuten aiemminkin.

Rukoushaaste jatkuu
Pyydän edelleen 
esirukousta tapahtuman 
puolesta: vastuun-
kantajien löytymistä, 
oikeanlaisen ohjelman 
muodostumista, rahojen 
riittämistä ja sitä, 
että voisimme tavoittaa uusia ihmisiä.

Yhdessä tekemään
Järjestelyorganisaatiomme on vielä pe-
lottavan vaillinainen. Nyt tarvitsemme 
vielä muutamaan toimikuntaan johtajat 
ja päävastuunkantajia erilaisiiin teh-
täviin. Näistä tehtävistä lisää vierei-
sellä sivulla. 
 Talkoolaisten rekrytointi alkaa 
piakkoin. Vaikka tapahtumaan on vielä 
aikaa, kannustan talkoolaisia ilmoit-
tautumaan ajoissa erilaisiin tehtäviin. 
Lisätietoa kansanlähetyspäivien netti-
sivuilta.

Jarkko Lemetyinen
päivien johtaja

Ps. Sinäkin olet valona jollekin.

Moi!
Olet tärkeä - Jumalan silmissä.

OHJELMASSA!
MISSIOILLAT, HOITAVAN SANAN ILLAT, KANAVIA, RAAMATTUTUNTEJA,  

RUOKOUSHETKIÄ, KOKO PERHEEN LÄHETYSJUHLA, PERHEJUMALANPALVELUS, 

KANSANLÄHETYSJUHLA, DONKKIS BIG NIGHT, JUNNUJEN JA LASTEN OHJELMAT, 

NUORTENILLAT, NUORTEN NURKKAUS, UUSI TIE 50-VUOTTA, 
MONIPUOLISTA MUSIIKKIA,...

KANSANLÄHETYSPÄIVÄT
4.–6.7.2014, JYVÄSKYLÄ

HIPPOSHALLI
www.kansanlähetyspäivät.fi

Kansanlähetys, Jyväskylän seurakunta ja Muuramen seurakunta

Olet tärkeä - Jumalan silmissä.

14

Kiitos lahjastasi

KOHDE VIITE
Reino Saarelma  ................................... 8798
Timo Tuikka  ........................................  8727
Marianne Mäkeläinen ......................... 8730
Leena Eerola .........................................8785
Jarkko Lemetyinen ...............................8714
Piirin työ .............................................. 8808
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

KIITOS LAHJASTASI

PAIKKOJA 
AVOINNA.
Haemme puheenjohtajaa:

• TukiohjelmaToimikunTaan
• kenTTäToimikunTaan
Kysy lIsää: 
Järjestelypäällikkö Timo Tuikka
timo.tuikka@sekl.fi tai 044 565 1391

Tarjolla on erilaisia tehtäviä laidasta laitaan. 
Tarvitsemme eri tehtäviin aktiivia ihmisiä 
(suunnittelemaan ja valmistelemaan).

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

Kysy lisää toimikuntien puheenjohtajilta tai 
järjestelypäälliköltä.

Yhteystiedot löytyvät osoitteesta:
www.kansanlähetyspäivät.fi

Ilmoittautuminen talkootehtäviin:
puh. 040 560 9904 tai Kansanlähetyspäivien nettisivuilla.

www.kansanlähetyspäivät.fi
15



ToiminTaa Ja TaPaHTUmia | JoUlU 2013 - KEVÄT 2014

TerveTuloa mukaan!

Tervetuloa!
Lisätietoja Janne Jokiselta 040 588 9153

Jyväskylässä Halssilan seurakuntakeskuksessa, Kärpänkuja 5
joka toinen sunnuntai klo 16.00 

Järjestäjät: 
keski-Suomen ev.lut. 

kansanlähetys, 
Huhtasuon 

alueseurakunta , 
agricola-opintokeskus

Perhepyhäkoulu Pikkuleipä
Leipäsunnuntaiden välisunnuntaisin   klo 11
Vuoden viimeinen kokoontuminen 15.12.
19.1.2014 alkaen joka toinen sunnuntai, viimeinen kerta 18.5.
Päiväkoti Aarresaari, Toritie 22 (Kuokkala)

Ohjelmaa eri ikäisille lapsille ja perheiden yhdessäoloa.

7.12. leipäSunnunTain joulu
koko perheen yhteinen joulujuhla lähetystyön ja 
musiikin merkeissä

“puoluSTuSpuHe”
apt. 7:1-57, Juho Hintikka  

ei leipäSunnunTaiTa
24.-26.1. on ”Elämä ja evankeliumi” -viikonvaihde,  
leif nummela, Vesa ollilainen ym.

vainoSTa HeräTykSeen
apt. 7:54- 8.13 niilo Räsänen

ja tästä eteenpäin kahden viikon 
välein: 23.2.; 9.3.; 23.3.; 6.4. ja tämän 
jälkeen viikkorytmin muutos: 27.4. ; 
11.5.

leipäSunnunTai
SeurakunTa liikkeellä

9.2.

12.1.
26.1.

MikSi et AntAiSi 
JuMAlAn 

löytää SinuA?

leipäsunnuntaissa on 
raamattuopetusta, 

rukousta, musiikkia ja 
yhdessäoloa.

lapsille oma opetus

Voit katsoa tai 
lukea aiemmat 

opetukset osoitteesta:
www.leipasunnuntai.fi

Huom! lauantai
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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@sekl.fi
puh. 044 565 1391

NUORTENILLAT  JYVÄSKYLÄ KEVÄT 2014
LAUANTAIsIN
kLO 18-21
Lähetyskodilla, 
Kauppakatu 13. 

Lisätiedot: jarkko.lemetyinen@gmail.com

11.1., 18.1., (25.1.*), 
1.2., 8.2., 15.2. jne.
Elämä & evankeliumi 24.-26.1. 
(Leif Nummela ja Vesa Ollilainen)
Halssilan seurakuntakeskuksessa
31.1.-2.2. Isoskoulutus II, Ryttylä

15.1., 22.1., 29.1., 12.2., 19.2., 26.2., 5.3., 12.3., 26.3., 
2.4., 9.4., 16.4., 23.4., 7.5. ja 14.5.
yhteisillat EO:n kanssa Luther kirkolla klo 18.30.
5.2. Maksetut viulut -konsertti
19.3. Jeesus Vanhassa testamentissa
30.4. Vappuaaton kemut

Sanan Keidas
16.12.2013 ”Rukouksen Keidas”, Eeva Suikkala, Jari Jurvakainen

KEVÄT 2014
19.1. ”Psalmien sielunhoidossa”, Mirja-Liisa Koivisto, Reino Saarelma
 2.2. ”Virsin, lauluin, psalttarein I”, Ritva Kajasviita, Ulla Peltonen
 16.2. ”Lähetyksen Keidas”, Tuija Kuikka, Jari Jurvakainen

ja tämän jälkeen kahden viikon välein: 2.3.; 16.3.; 30.3. ; 13.4 
ja tämän jälkeen rytmin muutos: .4.5. ja 18.5.
 

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

PSALMIEN 
SANOMAA AIKAMME 

IHMISELLE



Säännölliset tapahtumat | JoUlU 2013 - KEVÄT 2014

Yleiset tilaisuudet
Raamattupiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parillisten viikkojen ma klo 18
Viimeisen kerran 9.12. ja jatkuu 20.1.2014

Aamurukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
pe klo 8-9 Viimeisen kerran 20.12.  

 ja jatkuu  10.1.2014

Maahanmuuttajatyön rukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
ke klo 15.30 Viimeisen kerran 18.12. ja 

 jatkuu 8.1.2014

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

Myrskylyhdyn päiväkodissa, 
Antinmutka 18, Kinkomaa
Parittomien viikkojen pe klo 18–20.30
17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4.,  

 9.5. ja 23.5.
Inkeri Lemetyinen 050 309 72 12

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

liSätietoJA toiMinnAStALähetyskodilta 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
Syksyn viimeinen 12.12.
Reino Saarelma

Miestenpiiri Vaajakoski
Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11
parittomien viikkojen to klo 18.30
syksyn viimeinen 5.12.

Naisten raamattupiiri Vaajakoski
Lintulenkintie 3
joka toinen maanantai klo 18
Viimeisen kerran 2.12. ja jatkuu 20.1.2014
Naisten raamattupiiri 
Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parillisten viikkojen ti klo 13
Viimeisen kerran 10.12. ja jatkuu 21.1.2014

teRVetuloA 
MukAAn 
toiMintAAn.

Isä-poika-sähly

Huhtasuon kirkon liikuntasalissa, Nevakatu 6
Parittomien viikkojen lauantai klo 10-12
Kevään ensimmäinen 18.1
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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
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
Leena Eerola, Juniorityö
Puh. 050 372 4828, leena.eerola@sekl.fi

Työntekijätlähetyskoti

Keski-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys keski-suomi.sekl.fi

Kauppakatu 13, 40100 Jyväskylä
Aukioloajat: ti ja to klo 10–14. Toimisto suljettu 
20.12.2013-13.1.2014.
Puh. (014) 620 801, ksuomi@sekl.fi
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Lähetyskodilla joka torstai
klo 11.30–14.00.

SYKSYN VIIMEINEN 5.12. JA KEVÄÄN ENSIMMÄINEN 9.1.

Torstaikahvila
Tule kuin 

kotiisi!

Sanaa, kahvia, 
juttuseuraa...

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




