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Ankkuri

Nämä Kansanlähetysliikkeen syvimpiä tuntoja 
jo vuosikymmeniä kuvanneet ydinsanat ovat vii-
me aikojen temmellyksissä tulleet ajatuksissani ja 
kokemuksissani entistä läheisemmiksi ja merkit-
tävämmiksi. Lisäpontta tähän suuntaan saimme 
Työntekijäseminaarista Ryttylässä tammikuun toi-
sella viikolla.

Toisia viidesläisiä järjestöjä edustavat vieraili-
jamme työntekijäseminaarissa Ilkka Puhakka ja 
Ilkka Kastepohja herättelivät meitä kaikkia terveel-
lisellä tavalla varainhankinnasta ja uhraamisesta. 
Ilmeiseksi kävi se, että suuri osa kirkkomme piiris-
sä tapahtuvasta varainhankinnasta ja antamises-
ta kalpenee sekä maamme vapaisiin suuntiin että 
kansainvälisesti kristillisiin yhteisöihin verrattu-
na. Itselleni merkittävä oivallus näitä veljiä kuun-
nellessani oli se, että meidän on aivan hyödytöntä 
esim. kinastella siitä, miten Vanhasta testamentista 
periytyvä ”kymmenysten antaminen” koskee Uu-
den liiton kristittyjä. Tämähän on hyödytöntä siksi, 
koska kymmenykset niin Vanhassa kuin Uudessa-
kin liitossa muodostavat vain uhraamisen perusta-
na olevan lähtökohtatason. Uhraaminen Jumalan 
valtakunnan työn hyväksi alkaa siis vasta tämän 

tason ylittämisen jälkeen - ja tähän sydämestä ta-
pahtuvaan iloiseen antamiseen onkin sitten liitetty 
erityisiä lupauksia ja siunauksia.

Tämänlaatuinen iloinen antaminen lienee ollut 
uskovien kristittyjen parissa yleistä Kansanlähetyk-
sen syntyaikoina - silloinhan tähän työhön ei vielä 
saatu tukea kirkon seurakunnilta eikä yhteiskun-
nalta. Mutta aika pian tämänlaatuista ”institutio-
naalista rahaa” alkoi virrata laariin, ja osin myös 
sen avulla työtä saatettiin laajentaa merkittävästi 
niin kotimaassa kuin lähetysaloillakin.

Mutta nyt on viimeistään käynyt ilmeiseksi se, 
että tällaisen institutionaalisen rahan tulo vähe-
nee - ehkä merkittävästikin. Ja tämä koskenee 
yhtä lailla seurakunnista tulevaa lähetystyömme 
tukemista kuin yhteiskunnallista tukea kehitysyh-
teistyöhömme ja koulutustoimintaamme. Hyvin 
merkittävät leikkaukset ovat jo toteutuneet pää-
kaupunkiseudun suurissa seurakuntayhtymissä.

Mikä siis avuksi? Kristillisillä yhteisöillä ei ole 
oikeastaan muita vaihtoehtoa kuin palata juuril-
leen tässäkin asiassa. Silloin se merkitsee entis-
tä määrätietoisempaa korostusta pitäytyä tiukasti 
toimintamme käsikirjan, Raamatun, ohjeistuksiin. 

Raamattu - herätys - lähetys
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Sisällys

Ja todellinen hengellinen ja raitis herätyskin voi poh-
jautua vain Raamattuun pitäytymiseen. Ja herätyk-
sen luonnollinen purkautumistie on maailmanlähetys. 
Raamattu - herätys - lähetys, siinä jatkumo, joka pitää 
paikkansa edelleenkin. Lähetys puolestaan hedelmöit-
tää ja rikastuttaa kotimaantyötämme kaiken sen lisäk-
si, mitä se lähetysaloilla saakaan aikaan. Palatkaamme 
siis juurillemme.

Herätyksen terveisiin tuntomerkkeihin kuuluu myös 
se, että herätyksen ja uskon sisäistäneet alkavat oi-
keasti uhrata Jumalan valtakunnan työhön. Tällä het-
kellä työmme talous on liian harvojen todellisesti uh-
raavien varassa. Tulisitko laajentamaan tätä joukkoa?

Työntekijäseminaarissa saimme myös kuulla siitä, 
että viime vuoden aikana maassamme tapahtui huo-
mattavasti enemmän ”vanhanaikaisia uskoontuloja” 
kuin sitä edeltävinä vuosina. Jotain uutta on siis myös 
tapahtumassa. Ja sitä on myös tapahtunut yhteisöm-
me piirissä viime aikoina. Olemmeko jo herätyksen 
kynnyksellä? Siihen suuntaan ainakin rukoilemme.

Toimintasuunnitelman ym. asioita

Edellisissä Ankkuri-lehdissä olemme tiedottaneet 
joistakin rukouspyynnöistä ja -vastauksistakin. Tässä-

kin numerossa voimme iloksemme tiedottaa rukous-
vastauksista: olemme saaneet uusia vapaaehtoisia tai 
palkkiotoimisia henkilöresursseja niin toimisto-, ta-
lous- kuin nuorisotyöhönkin. 

Todella haastava yksi rukousaihe on kuitenkin edel-
leen vastausta vailla: nykyinen puolipalkkauksessa 
toimiva piirijohtajamme aikoo kesän jälkeen jäädä ko-
konaan eläkkeelle. Uuden piirijohtajan etsimisessä on 
jo tähän mennessä tehty lukuisia tunnusteluja, mutta 
asia on edelleen avoin. Rukoillaan siis, että Herra itse 
osoittaisi meille työn jatkajan nykyiselle piirijohtajal-
lemme. 

Eräs tämän vuoden toimintasuunnitelmamme ydin-
kohdista on entistä kattavammin saattaa toimintam-
me ympärivuotiseksi.  Tähän liittyy myös Jyväskylässä 
pidettävät Kansanlähetyspäivät, josta on jälleen infor-
maatiota sivuilla 14 ja 15. Tulethan mukaan rakenta-
maan näitä päiviä sekä hyödyntämään niitä mahdol-
lisuuksia, joita päivien järjestäminen tuo mukanaan 
aivan uusienkin ihmisten tavoittamiseksi evankeliu-
milla. Kansanlähetyspäivistä ja niihin liittyvistä oheis-
tapahtumista voit jo nyt lukea verkkosivulta:  http://
kansanlahetyspaivat.fi/ . Seuraava, toukokuussa ilmes-
tyvä Ankkuri on erityinen kansanlähetyspäivänumero. 

Olemmeko jo herätyksen 
kynnyksellä? Siihen suuntaan 
ainakin rukoilemme.
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Ritva Huhta-aho

Ritva  Huhta-aho syntyi Karkussa perheen van-
himmaksi lapseksi viisihenkiseen perheeseen. Pian 
perhe muutti Loimaalle. Äiti ohjasi pyhäkouluun ja 
seurakunnan tyttökerhoon sekä opetti ilta- ja ruoka-
rukoukset, jotka lausuttiin aina ääneen. Ritvan olles-
sa 10 -vuotias äiti kuoli. Isä meni uudelleen naimisiin 
ja Ritva sai 13 vuotta nuoremman pikkusiskon. Äi-
din kuoleman jälkeen hengelliset asiat jäivät taustal-
le kotona, mutta kummitäti piti tätä puolta edelleen 
esillä tytön elämässä.

Alle 10-vuotiaana Ritva luki kirjan, jossa kerrot-
tiin Maijasta, joka katui yhtä väärää tekoaan. Maija 
selvitti mieltään painavan asian ja pyysi: ”Tule, Jee-
sus, sydämeeni.” Ritva rukoili Maijan sanoin saman 
rukouksen. Tämä vahvisti halua olla Jeesuksen oma. 
Ritva kertoo etsineensä kirjaa jälkeenpäin, mutta ei 
ole löytänyt. 

Nuoruusvuodet

Kummitäti kuuluu vanhoillislestadiolaiseen liik-
keeseen, siellä oli hyvä olla ja kasvaa kristittynä. Lu-
kioajan kesät kuluivat paljolti kummitädin ja serk-
kujen luona. Ensin Ritva suunnitteli äidinkielen 
opettajan uraa, mutta tie veikin teologiseen, joka 
tuntui heti omalta alalta. 

Raamattu oli aina kiinnostanut ja eksegetiikka tun-
tui erityisen mielenkiintoiselta. Merkittävää teolo-
gisessa oli se, että siellä sai selvittää oman kannan 
asioihin, kuten ylösnousemukseen. Ensimmäisen 
opiskeluvuoden aikana syntyi Ylioppilaslähetys, 
jossa Ritvakin oli mukana. Sen myötä hän irtaan-
tui vanhoillislestadiolaisuudesta, josta jäi lämpimät 
muistot. 

Äidin kylvö

tullAAn tutuiKSi | teksti ja kuva:  marianne mäkeläinen,
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Kolmantena opiskeluvuotenaan kesäteologina 
Keuruulla hän tapasi miehen nimeltä Rainer. Ritva 
oli juuri tehnyt päätöksen, ettei mene naimisiin, vaan 
omistautuu työlleen. Rainer oli 10 vuotta vanhem-
pikin. Mielenkiinto heräsi, kun jotkut kehuivat tätä 
miestä. Hän ajatteli ottaa selvää noin erinomaisesta 
henkilöstä. Jossain vaiheessa tuntui, että Rainer kel-
paisi eräälle ystävälle sulhaseksi, mutta kuinka olla-
kaan Rainer ja Ritva vihittiin viikko Ritvan teologiksi 
valmistumisen jälkeen maaliskuussa 1968. Avioliit-
tovuosia on kertynyt pian 46.

Ilolla erilaisissa tehtävissä

Ritva oli viisi vuotta opettajana eri kouluissa, kun-
nes työura Jyväskylän Lyseossa alkoi. Siellä vierähti 
34 vuotta uskonnon ja psykologian opettajana. Työ 
koulussa oli mieluista, mutta eläkkeelle jääminen su-
jui kivuttomasti, koska siitä alkoi uusi elämänvaihe 
Lähetyskodilla. 

Perusluonteeltaan toiminnallisena Ritva on pitä-
nyt touhuamisesta Lähetyskodilla, mieluiten niissä 
tehtävissä, jotka ovat taustalla ja näkymättömissä. 
”Työtä on paljon”, hän toteaa. ”Seurakunnassa on 
tekemistä kaikille. Pienetkin tehtävät ovat tärkeitä.” 
Vaikka Ritva kokee luonteensa mukaiseksi olla taka-
rivissä, jotkut tehtävät ovat vieneet eturiviin. ”Kos-

ka asia on tärkeä, suostun ilolla tekemään senkin.”
Ritva vetää Torstaikahvilaa yhdessä Rainerin ja 

muiden ystävien kanssa. Ritva kertoo, että erityi-
sen sydäntä lämmittävää oli kuulla erään kokeneen 
kristityn arvio Torstaikahvilasta; ”Siellä kaikki ovat 
tasa-arvoisia ja jokainen toivotetaan tervetulleeksi. 
Jyväskylässä on vain kaksi tällaista paikkaa ja toi-
nen on tämä.” 

Raamattupiirin veto joka toinen tiistai on ollut pal-
kitsevaa. Iloinen asia on, että mukaan on tullut uusia 
kasvoja syksyn aikana. Hän toivoo, että siinä ihmiset 
voisivat kertoa huolistaan ja sitten voimme rukoilla 
niiden puolesta ja ilokseen hän on huomannut, että 
tätä on käytetty hyväksi. Raamattupiirin keskuudes-
ta on syntynyt tänä syksynä lauluryhmä, jolle on tie-
dossa esiintymisiä.

Kaikista tehtävistä sydäntä lähinnä ovat Sanan 
Keitaat. Toimivassa työryhmässä on hyvä suunni-
tella yhdessä ja hyödyntää koulutustaan. Hän ker-
too, että on ollut ilo huomata, miten auliisti ihmiset 
ovat suostuneet Sanan Keitaan eri palvelutehtäviin.

Lopuksi Ritva summaa: ”Tärkeintä elämässä on, 
että on voinut pitää elämän tärkeitä asioita esillä 
opettajana ja eläkkeellä ollessa. Koen, että olen saa-
nut hyvän osan, kuten Jeesus sanoi Mariasta. Jee-
suksen esikuva on ollut tärkeä, ei palveltavaksi, vaan 
palvelemaan.
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RuiSRAPoRtti heidin  Rukouskirje israelista

Niin Israeliin kuin koko Lähi-itään iski melkoinen 
lumimyrsky joulun alla. Se oli merkillistä ja ennen-
kuulumatonta, sillä aiemmin tammikuussa maan 
yllätti  sankka lumirintama pariksi päiväksi. Näillä 
leveysasteilla pakkasasteet ovat  harvinainen ilmiö, 
joten niihin ei oikein aina osata varustautua. 

Nyt  Jerusalem peittyi lumeen peräti viikoksi. Kou-
lut, kaupat ja periaatteessa koko yhteiskunta suljet-
tiin, edes bussit eivät kulkeneet. Raskas vetinen lumi 
romahdutti kattoja ja kaatoi puita, jotka puolestaan 
katkoivat sähkölinjoja 

Vesiputketkin jäätyivät joissain taloissa. Pihojen ja 
puistojen kauneimmat kukat paleltuivat ja Jerusale-
min eläintarhassa kuoli paljon lämpimään tottuneita 
eläimiä.  Koska yksityisautoissakaan ei ollut talviren-
kaita, hylättyjä ajoneuvoja näkyi hangessa teiden si-
vussa. Monen matka jatkui siis jalan. Osa tien päälle 
tai sähköttä jääneistä jerusalemilaisista evakuoitiin 
keskustan suureen kongressihalliin. 

Paikalliset kumisaappaat eivät kestäneet kauaa, 
joten matkaa jatkettiin usein muovipussit  jaloissa. 
Silti lumettomien kaupunkien lapsiperheet halusivat 
tulla katsomaan valkoista ihmettä maansa pääkau-
punkiin. Lumessa on jotain vaarallista ja kuitenkin 

niin ihmeellistä. Eräs paikallinen  juutalaisnuori sa-
noikin, ”Lumi peittää mustan maan kuin Jumalan 
armo ihmisen.” 

Vaikka itse olin ulkona koko ajan, olin kuitenkin 
järkyttynyt, kun näin miten muualla elettiin.   TV:ssä 
vilautettiin Israelin rajojen takana olevien muslimi-
maiden  pakolaisleirien telttaviritelmiä. Lapset juok-
sivat siellä ilman kenkiä, lumisilla teillä.

Juutalaisjärjestö avusti 
muslimimaiden kärsiviä

Eräs Israelissa toimiva juutalainen järjestö päätti-
kin auttaa ympärillä olevien muslimimaiden kärsi-
viä. Se keräsi lahjoituksena valtavan määrän huopia, 
vaatteita ja makuupusseja lahjoitettavaksi  palelevil-
le. Itsekin kannoin sinne huopiani. Lahjoittaja täytyi 
kuitenkin pitää salassa, sillä palelevakaan muslimi ei 
välttämättä ottaisi apua vastaan, jos tietäisi sen ole-
van juutalaista alkuperää. Niin syvällä on valheel-
linen uutisointi ja sen seurauksena elävä ennakko-
luulo muita kohtaan. Sydäntäni lämmitti, että siitä 
huolimatta tavaraa lähetettiin  salaa kylmiin naapu-
rimaihin. Myrskyjä varten kun on pakko kaikkien 

varusteita pahimpaan

Lumikuva on kotini läheltä lammaspaimenten kedolta.
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olla varustautunut, oli uskonto mikä tahansa!
Vuoden vaiheessa oli ilmassa ja puheenaiheissa 

myös toisenlaista varustautumista. Paikallisen seu-
rakunnan rukousillassa joku profetoikin: ”Vaikeat 
ajat ovat tulossa, mutta siihen ei varustauduta tava-
ralla,... materiaalisesti, vaan Jumalan syvemmällä ja 
henkilökohtaisella tuntemisella”. Jos siis lumimyrs-
kyjen lisäksi taivaalla alkaa näkyä muunkinlaisia pai-
navia pilviä, elävä , ”päivitetty” suhde Jumalaan on 
ainoa mikä pitää mielen turvallisena.

Caspari-keskuksen helmikuun pyhäkoulunopet-
tajien seminaarin  teemana on, miten varustautua 
kaikkein parhaimmin lapsityöhön. Mitkä ovat ne  
työkalut, jotka antavat meille viisautta tulevan suku-
polven hengelliseen ja henkiseen kasvatustehtävään.

Hyvinvarustettua loppuvuotta!
Heidi T.
Jerusalem

Lumikuva on kotini läheltä lammaspaimenten kedolta.

Jerusalemilaiset saivat antaa vaatteita ja huopia
 musliminaapurimaahan. Seurakuntasali täyttyi 

vaateröykkiöistä.
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SAvoSEt

Tämä vuosi 2014 tulee olemaan merkittävä meidän 
perheellemme. Neljännen lapsemme on määrä syn-
tyä suunnitellulla sektiolla 13.2.2014, joka muuten 
on sama päivä kun tämän Ankkurin on suunniteltu 
olevan Teidän lukijoiden käsissä. Toinen meille iso 
asia on se, että olemme tulossa kotimaan jaksolle. 
Tarkoituksenamme on osallistua Jyväskylän Kan-
sanlähetyspäiville, mitä ilolla odotamme.

Suomeen palatessamme moni Suomesta ja suomen 
kielestä kiinnostunut japanilainen ystävämme suun-
nittelee myös omia Suomen matkojaan. Kerron hie-
man HAT-Koben seurakunnan suomen kielen opis-
kelijoista.

Joka viikon perjantai-iltana kello 19, HAT-Ko-
ben kirkko täyttyy iloisista ”Hyvää iltaa” ja ”Mitä 
kuuluu?” –toivotuksista. Suomen kielen opiskelijat 
yrittävät ahkerasti laittaa oppimaansa käytäntöön. 
Tuntuu ihan epätodelliselta, että monilla on palava 
innostus Suomea ja suomen kieltä kohtaan. Edisty-
neempien ryhmässä on kuusi opiskelijaa ja alkeisryh-
mässä neljä. Tosin alkeisryhmä on uuden vuoden al-
kaessa taas kasvamassa kahdella uudella oppilaalla. 

Seurakuntamme kotisivujen kautta tulee jatkuvas-
ti uusia kyselyitä suomen kielen opetuksen suhteen. 
Vain yksi opiskelija on löytänyt suomipiirin muutoin 
kuin netin välityksellä.  

Kaukaakin asti tullaan suomea opiskelemaan, jopa 
tunnin matkan päästä. Lähimpää tulevat pääsevät 
jalan, pyörällä tai mopolla, suurin osa kulkee hyvil-
lä junayhteyksillä. 

Suurkaupunkityötä tehtiin jo apostolisella ajalla. 
Paavali työskenteli suuressa Efesoksen kaupungissa 
peräti kolme vuotta. Kaupungissa julistettu evanke-
liumi levisi kuulijoiden välityksellä etäälle maakun-
tiinkin. Koben miljoonakaupunki on samoin lähetys-

hAt-Koben suomipiirin 
kuulumisia
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työn tukikohdaksi hyvin sopiva paikka, jossa ihmisiä 
tulee ja menee.

Suomipiiriläisistä vain kaksi on kristittyjä. Suuri 
ilo on siinä, että on mahdollista julistaa Raamatun 
sanaa monille ei-kristitylle. Nämä japanilaiset kuu-
levat suomipiirin kautta joka viikko 15-20 minuuttia 
Jumalan sanaa.

Suomipiirin nuorin jäsen on 16-vuotias lukiolais-
tyttö. Hänellä on suunnitelmissa viettää Suomessa 
vaihto-oppilasvuosi 2014-2015. Suurin osa opiske-
lijoista on 30-40 vuotiaita, muutama vanhempikin 
henkilö on mukana. Miehiä on tällä hetkellä mukana 

kaksi, naiset ovat enemmistönä kaikessa toiminnas-
sa. Valtaosa opiskelijoista on sinkkuja.

Vain muutama opiskelija ei ole vielä päässyt vie-
railemaan Suomessa. Jotkut opiskelijat ovat käyneet 
Suomessa yli kymmenen kertaa. Näitä japanilaisia 
viehättää Suomen luonto, revontulet, kulttuuri ja 
monet suomalaiset tuotteet kuten Marimekko.

Mitä itua on siinä, että lähetystyöntekijät opettavat 
ulkoisesti hyvinvoiville japanilaisille suomen kieltä? 
Tärkein syy on tietenkin se, että samalla heille voi-
daan julistaa Jumalan sanaa. Toiseksi kirkosta tulee 
heille luonnollinen paikka. Paljon väkeä keränneen 
joulun kynttiläjumalanpalveluksen jälkeen muiden 
lähtiessä suomipiiriläiset auttoivat loppusiivouksis-
sa tuttavallisesti kuin olisivat olleet seurakunnan jä-
seniä. Kolmanneksi japanilaiset, joille ystävyyssuh-
teiden luominen on yleensä melko vaikeaa, saavat 
suomipiirin kautta toisistaan hyviä ystäviä. On myös 
helppo uskoa, että jokainen heistä on Jumalan sil-
missä kallisarvoinen aarre.

Kiitos esirukouksista perheemme ja japanilaisten 
puolesta!

Anssi Savonen 9



KESKiSEt

Uusi vuosi on lähtenyt käyntiin myös pienessä vi-
ronkielisessä seurakunnassamme. Vaikka joulua 
juhlittiin meillä vasta 29.12., kun se oli joulua lä-
hin sunnuntai, niin päätimme 6.1. järjestää loppi-
aisen kunniaksi perhepäivän. Pienellä jännityksellä 
odotimme, tulisiko ihmisiä kirkkoon myös muulloin 
kun vain sunnuntaina ja vielä ilman, että Virosta oli-
si pappi paikalla. 

Olimme suunnitelleet tapahtuman ennen kaikkea 
pyhäkoululaisiamme ajatellen ja ennakkokyselyi-
den perusteella jo aavistimme, ketkä tulisivat paikan 
päälle. Kaksi pyhäkoululaista oli yllättäen sairastu-
nut, mutta loput pääsivät mukaan, heidän vanhem-
pansa myös. Ja tulipa vielä 
kaksi lapsetontakin aikuista, 
meitä oli siis 7+7. Opetusosuus 
oli meillä yhteisesti kirkkosa-
lissa ja Lilli kertoi flanelloku-
vien avulla viroksi ja venä-
jäksi idän tietäjien matkasta 
Jeesus-vauvan luokse. Vael-
simme heidän mukana ympä-
ri kirkkosalia, söimme ja joim-
me matkalla kuten tietäjätkin 
aikoinaan. Tosin, tuskin tietä-

jät popcornia söivät. Sitten lapset lähtivät askartele-
maan ja aikuiset jatkoivat kirkkosalissa keskustelua 
ilosanomapiirin kysymysten avulla. Lopuksi joimme 
vielä teetä ja söimme samana aamuna lähikahvilas-
tamme haetut tuoreet kaalipiiraat. Nam, koko päivä! 
Kiitos Herralle, nappiin meni!

Lähikaupassamme on parhaillaan suomalaisen 
ruoan viikot ja kaupassa on automaatti, josta napis-
ta painamalla saa päivän ruokaehdotuksen, resep-
tit ja kauppalistan, mitä ehdotuksen valmistamiseen 
tarvitaan. Ja koska Venäjällä ollaan, ateriassa on kol-
me osaa. Tämän päivän listalla oli perunasalaattia, 
sitten naudanleikettä ja hapankaalia ja jälkiruoaksi 

vielä mustikkapiirakkaa. 
Ei alku- eikä pääruokaa-
kaan nimenomaan ha-
pankaalin kanssa tun-
tunut tänään kovin 
suomalaiselta, mutta se 
mustikkapiirakka kyllä 
kelpaisi. Niinpä tarttui 
kaupasta mukaan pakas-
temustikoita, jos ehtisi 
vaikka leipomaan.

Hannu joutui turvau-

terveiset Pietarista

Jaanin seurakunnan pyhäkoululaisia joulu-
juhlassa 29.12.
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tumaan myös terveydenhuollon palveluihin. Muun 
perheen käytyä läpi omat flunssansa (kaikilla erilai-
nen oma versio), tuntui selvältä, että kun Hannulla 
nousi kuume, että hänelläkin on flunssa. Kun sitten 
ibuprofeen, joka normaalisti auttaa, ei toiminutkaan 
odotetusti, ja kunto vaan huononi, ei auttanut kuin 
soittaa hätiin ambulanssi. Melko pian oli selvää, että 
kysymys ei ollut flunssasta vaan kainaloon ilmesty-
nyt valtava patti oli syynä - hikirauhanen oli men-
nyt tukkoon ja alkanut tuottamaan mätää, jolla ei 
ollut ulospääsyä. Ambulanssi vei sairaalaan, paise 

puhkaistiin ja olo helpottui. Nyt onkin sitten Hannu 
kulkenut päivittäin klinikalla ja koska parantuminen 
kirurgin mielestä on ollut ihmeellisen nopeaa, niin 
Hannu on tuumaillut kirurgille, että Jumala on ja 
toimii ja lääkäri on ollut samaa mieltä.

Kiitos joulumuistamisista ja esirukouksistanne, 
myös jokaisesta lähetystyölle annetusta roposesta!

Siunattua loppuvuotta!
Hannu, Liliann, Hanna ja Miriam

terveiset Pietarista

Tyttöjemme koulun lähistöllä on venäläinen pika-
ruokapaikka - lettukioski.

Kynttiläkuva on otettu 6.1. loppiaistapahtu-
masta - tuikkulyhdyt lasten askartelemia.

11



maaliskuun alun tapahtumia

 l Bussiretki Kirkkokansan raamattupäivään helsinkiin Kallion kirk-
koon 1.3. hae ohjelma lähetyskodilta ja kysy matkasta lisää Reino Saarel-
malta, 050 565 138 6. Päivä päättyy viisikielisen julkistamistilaisuuteen.
 l Kansanlähetyksen kirkkopyhä toivakassa, Seurakuntakodilla, 9.3. 
klo 10 messu, jonka jälkeen jatkotilaisuus, saarna Reino Saarelma, mukana 
Panu Partanen, leena Eerola, Seija huuskonen ja Arja leppävuori
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Suuressa mukana

Armolahjat ja palvelutehtävät 
seurakunnassa

Kansanlähetysopiston lyhytkurssi
15.-16.3. Lähetyskodilla, Kauppakatu 13, JKL

l Opettajana Tuomo Heikkilä
l Hae ohjelma Lähetyskodilta, 
        ennakkoilmoittautuminen 6.3. mennessä
        ksuomi@sekl.fi tai (014) 620 801.

Kansanlähetysopiston opintomatka

PAAVALIN VANAVEDESSÄ

KYPROS 26.4.-4.5

Kysy lisää Timo Tuikalta tai katso:
www.kansanlahetysopisto.fi  
Lomalle ja matkalle ja ilmoittaudu:
opisto@sekl.fi, puh. 019 779 2237

Keski-Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen 
Kevätkokous yhdistyksen jäsenille
lauantaina 29.3.2014 klo 13.00 Lähetyskodissa 
Kauppakatu 13, Jyväskylä
l Esillä sääntömääräiset asiat
l Tervetuloa! 13



KAnSAnlÄhEtYSPÄivÄt 4.–6.7.2014

Kesäjuhlien valmisteluissa 
pakkasten keskellä 

Kauan odotettu talvi laskeutui myös Keski-Suomen 
ylle.  Kotijärvemme jäällä liikkuminen on harvoin 
ollut näin helppoa – olkoon sitten sukset, luistimet 
tai talvilenkkarit alla.  Tätä rentoutumista on todella 
tarvinnut, sillä  vuodenvaiheen jälkeiset työkiireet 
ovat yllättäneet enemmän kuin paukkupakkaset. 
Luotsaan kansanlähetyspäivien järjestelyjä eteen-
päin monella eri tasolla, sillä piirin puolelta sain 
kutsun olla yhtenä päivien johtajana. 
Syksyllä olin lupautunut järjestelypäälliköksi vapaa-
ehtoisten puuttuessa. Nyt toivon kovasti, että saan 
sen kapulan siirrettyä kevään aikana eteenpäin 
toiselle vastuunkantajalle. Siinä tärkeä rukousaihe! 
Vastuunkantajia etsitään myös lukuisiin erilaisiin 
tehtäviin, mutta tässä nostaisin esille muutaman 
tärkeän: sielunhoitopalvelun koordinoija, esirukous-
palvelun koordinoija, simultaanitulkkaaja suomesta 
englanniksi. Tavoittavaa työtä on suunniteltu pie-
nessä työryhmässä, mutta jos joku vielä haluaa tulla 
mukaan ideoimaan ja varsinkin toteuttamaan, niin 
yhteydenotot minulle!
Edelleen etsimme puheenjohtajaa kenttätoimikun-
nalle, joka hoitaa mm. eri kanavien tilojen valmiste-
luja (kuten AV-välineet). 
Majoitusjärjestelyt on yksi haaste. Emme saaneet 
seurakunnan leirikeskuksista tilaa vastuunkantajien 

majoittamiseen. Jos pystyt 
majoittamaan kotiisi joitakin 
vastuunkantajia tai tiedät 
jonkun edullisen paikan, 
anna vinkki allekirjoitta-
neelle! (Toivon mukaan 
löydämme myös majoi-
tusvastaavan mahdollisimman 
nopeasti…)
Näillä yksityiskohdilla ei ole tarkoitus tämän enem-
pää lukijaa uuvuttaa. 
Tiedoksenne, että kansanlahetyspaivat.fi -sivusto on 
uusittu ja siellä voi käydä täyttämässä ja sähköisesti 
lähettämässä talkoolomakkeen.
Edellisen Ankkurin kirjoituksesta nostaisin esille 
tärkeät sanat: KAIKKI YHDESSÄ ja RUKOUSHAAS-
TE JATKUU
Näitä molempia tarvitaan, että nämä kesäjuhlat 
onnistuisivat.
Rohkaisuksi meille kaikille Filippiläiskirjeestä 4:6 -7
Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa 
aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen 
Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää 
kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja 
ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuk-
sessa.

Timo Tuikka
Päivien johtaja, järjestelypäällikkö

olet tärkeä - Jumalan silmissä.

ohJElmASSA!
miSSioillAt, hoitAvAn SAnAn illAt, KAnAviA, RAAmAttutuntEJA,  RuKouShEtKiÄ, KoKo 

PERhEEn lÄhEtYSJuhlA, PERhEJumAlAnPAlvEluS, KAnSAnlÄhEtYSJuhlA, DonKKiS BiG 

niGht, JunnuJEn JA lAStEn ohJElmAt, nuoRtEnillAt, nuoRtEn nuRKKAuS, uuSi tiE 
50-vuottA, 

moniPuoliStA muSiiKKiA,...
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Kiitos lahjastasi

KOHDE VIITE
Reino Saarelma  ................................  8798
Timo Tuikka  .....................................  8727
Marianne Mäkeläinen ......................  8730
Leena Eerola ......................................8785
Nuorisotyö .........................................8714
Piirin työ ............................................ 8808
Radio- ja lehtityö ..............................  8879
Juutalaistyö ....................................  24507
Keskiset .............................................. 8824
Savoset ............................................. 23854
Jorma Laine ....................................... 8688

Kun lahjoitat Keski-Suomen Evankelis-
luterilaisen Kansanlähetyksen työlle, käy-
täthän jotain oikealla näkyvistä viitenu-
meroista. Sen avulla lahjasi kohdentuu 
lähetystyöntekijöillemme ja lähetysalu-
eidemme tai kotimaan 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. 044 557 944 7  tai Kansanlähetyspäivien nettisivuilla.

P.s. Etsimme myös kotimajoitusta sEKl:n puolelta 
tuleville vastuunkantajille Kl-päivien ajaksi. Jos 
sinulla on mahdollisuus tarjota majoitusta niin ota 
yhteyttä! 

www.kansanlähetyspäivät.fi
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toimintAA JA tAPAhtumiA | KEvÄt 2014

tERvEtuloA muKAAn!

tervetuloa! lisätietoja leena.eerola@sekl.fi. puh. 0503724828

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

Perhepyhäkoulu Pikkuleipä
leipäsunnuntaiden välisunnuntaisin  
16.2., 2.3., 16.3., 30.3.,13.4., 4.5., 18.5
Päiväkoti Aarresaari, toritie 22 (Kuokkala) klo 11

Perhepyhäkoulun ohessa Donkkis-kerho 4.-8. luokkalaisille. vanhemmille raamattutunti.

9.2.
23.2.
9.3.
23.3.
6.4.
27.4.
11.5.

“vAinoStA hERÄtYKSEEn”
Apt. 8:1-17 , niilo Räsänen, ehtoollinen

”EvAnKEliumi lEviÄÄ”, 
Apt. 8:18-40 Reino Saarelma 

“olEtKo KiuSAttu?”
matt. 15:21-28, heimo Kajasviita, ehtoollinen

“lÄhEtYS tÄnÄÄn”
Jukka Jämsen

“SuuRESSA muKAnA”
Jukka Kallioinen, ehtoollinen

“tÄYSKÄÄnnöS”
Apt. 9:1-19 Juha Saari

“PARAntAvA EvAnKEliumi”
Apt. 9:20-42 Raimo lappi, ehtoollinen

lEiPÄSunnuntAi
SEuRAKuntA liiKKEEllÄ

(huom. 27.4. alkaen 
parittomat viikot)
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Sanan Keidas
lähetyskodilla, Kauppakatu 13, 40100 Jyväskylä, parittomien viikkojen sun-
nuntaina klo 18.00 - paitsi toukokuussa parillisten viikkojen sunnuntaina 
(4.5. ja 18.5.)
2.2.   Virsin, lauluin, psalttarein I, Ritva Kajasviita, Ulla Peltonen
16.2. lähetyksen Keidas, Tuija Kuikka, Jari Jurvakainen
2.3.   Herra on ahdistetun turva, Arja suikkanen, leena Eerola
16.3. Rukouksen Keidas, Reino saarelma, Timo Tuikka
30.3. Kiittäkää joka tilassa, Jari Jurvakainen, Ritva Huhta-aho
13.4. Kristus puolestamme, Heimo Kajasviita, Reino saarelma
4.5.   ylösnousemus Psalmeissa, Ritva Huhta-aho, seija sorvali
18.5. Virsin, lauluin, psalttarein II, Ritva Kajasviita, Ulla Peltonen

PSALMIEN 
SANOMAA AIKAMME 

IHMISELLE

tERvEtuloA 
muKAAn iltoihin!

lähetyskodilla 
keskiviikkoisin
kello 19.00

KYSY liSÄÄ:
timo.tuikka@sekl.fi
puh. 044 565 1391

nuoRtEnillAt  JYvÄSKYlÄ 

lAuAntAiSin
Klo 18-21
lähetyskodilla, 
Kauppakatu 13. 

1.2., 8.2., 15.2.,22.2., 1.3., 8.3., 
22.3., 29.3., 5.4., 12.4., 26.4., 
3.5., 10.5., 17.5. ja 24.5.

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.
19.3. Jeesus vanhassa testamentissa
30.4. vappuaaton kemut



Yleiset tilaisuudet
Raamattupiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parillisten viikkojen ma klo 18
 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5

Aamurukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
perjantaisin klo 8-9, 27.6. saakka

Maahanmuuttajatyön rukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
keskiviikkoisin klo 15.30, 11.6. saakka

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

Myrskylyhdyn päiväkodissa, 
Antinmutka 18, Kinkomaa
Parittomien viikkojen pe klo 18–20.30
14.2., 14.3., 28.3.,11.4.,25.4.,9.5. ja 23.5. 
Inkeri Lemetyinen 050 309 72 12

Katso lisää nettisivuilta: 
keski-suomi.sekl.fi

naisten tilaisuudet

liSÄtiEtoJA toiminnAStALähetyskodilta Puh. (014) 620801 tai Keskisuomalainen- ja Uusi Tie-lehdistä tai keski-suomi.sekl.fi

naisten tilaisuudet

miesten tilaisuudet

Naisten raamattupiiri Vaajakoski

Lintulenkintie 3
parittomien viikkojen ma klo 18
17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5.
Naisten raamattupiiri 

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parillisten viikkojen ti klo 13
18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 13.5. ja 27.5.

tERvEtuloA 
muKAAn 
toimintAAn.

Naisten raamattupiiri lähetyskodilla

Isä-poika-sähly
parittomien vikkojena lauantaisin klo 
10-12 Huhtasuon kirkolla, liikuntasalis-
sa, Nevakatu 6: 15.2., 12.4., 26.4., 10.5. 
ja 24.5. 

Miestenpiiri Vaajakoski

Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11
parittomien viikkojen to klo 18.30
27.3., 10.4., 24.4., 8.5. ja 22.5.
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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
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.
Janne Jokinen
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, Kansanlähetyspäivät 2014 
nuorten aikuisten työ
Puh. 044 565 1391
timo.tuikka@sekl.fi

leena Eerola, Juniorityö
Puh. 050 372 4828, leena.eerola@sekl.fi

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

sakari Mäkäläinen, Nuorisotyö, 
Puh. 044 077 7205
sakari.makalainen@gmail.com

Marjut Väyrynen, Toimistosihteeri, 
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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lähetyskodilla joka torstai
klo 11.30–14.00.

SulJEttu KiiRAStoRStAinA 17.4. JA vAPPunA 1.5.

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
 timo tuikka

 Juutalaistyö
 Keskiset
 Jorma laine
 Savoset
        leena Eerola


