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ankkuri

Elämme jännittävää aikaa - monessakin mielessä. 
Jyväskylän Kansanlähetyspäivien valmistelut ovat 
hyvässä vauhdissa: eri työryhmät ovat jo monien 
kuukausien aikana ahkeroineet omien vastuualuei-
densa järjestelyissä ja vapaaehtoisten talkoolaisten 
rekrytoinnissa. Päivien ohjelma oheistoimintoineen 
on valmistunut, niin myös ohjelmalehtinen, joka on 
jaossa seurakunnissa ja Lähetyskodillamme. Käyt-
hän noutamassa ohjelmalehtisiä Lähetyskodilta, 
jotta voit niitä käyttämällä kutsua päiville ystäviäsi 
ja sukulaisiasi - ja miksei aivan tuntemattomiakin? 
Käyttäkäämme siis rohkeasti kutsutyöhön tätä mah-
dollisuutta, joka ei toistu aivan usein Jyvässeudulla.  

Kansanlähetyspäivänumero

Tämä ystävälehtemme onkin näin erityinen kan-
sanlähetyspäivänumero, jossa suurimman kokonai-
suuden muodostaa päiviä koskevat sivut 6-10. Myös 
tämä lehti haluaa näin palvella mahdollisuutena kut-
sua uusiakin ihmisiä osallistumaan tavalla tai toisella 
Kansanlähetyspäiville ja ennen kaikkea pääsemään 
Vapahtajamme Jeesuksen yhteyteen. Toukokuun 
alussa ilmestyvä lehtemme on siis myös osa sitä lop-

pusuoraa, jonka päässä siintää suuret juhlamme. On 
etuoikeus olla suuressa mukana.

Muutoinkin loppusuoralla

Kristillisen vaelluksemme ”loppusuora”- ajatus on 
muutoinkin ollut paljon mielessäni viime aikoina. 
Osaltaan siihen vaikuttaa tietenkin pian tapahtuva 
oma eläkkeelle jäämiseni, vaikkei se merkitsekään 
irtiottoa Jumalan valtakunnan työstä eikä tieten-
kään kristittynä vaeltamisesta. Tehtävät ja asema 
vain muuttuvat - ja palkanmaksaja.

Mutta monen ystävän kohdalla eletään myös konk-
reettisesti elämän loppusuoraa ennen maaliin saa-
pumista ja voittopalkinnon saamista. Onhan suuri 
osa tämänkin lehtemme saajista ja lukijoista - jos 
olen oikein ymmärtänyt - jo vuosikymmeniä sitten 
hengelliseen herätykseen ja uskoon tulleita, Sinisen 
laulukirjan sukupolvea. Loppusuora tätä maallista 
vaellusta on siis monen kohdalla jo alkanut. 

Tässä tilanteessa on ilahduttavaa, että tänä keväänä 
olemme lopultakin saaneet oman herätysliikkeemme 
laulukirjan valmiiksi ja käyttöön. Käyttäkäämme nyt 
tätä mahdollisuutta, joka parhaimmillaan yhdistää 

loppusuora aukeaa

2



Pääkirjoitus  2
tullaan tutuiksi  4
Kansanlähetyspäivät 6

lähettien terveiset  12
toimintaa ja tapahtumia  16
Yhteystiedot   19

Sisällys

useiden vuosikymmenien laulut ja eri sukupolvien kris-
tityt Jumalan suureksi perheväeksi.

Lähetyksen ja maailmanhistorian 
loppusuoralla

Maailman ja Jumalan historian loppusuora alkoi en-
simmäisenä helluntaina Pyhän Hengen vuodatuksesta. 
Silloin alkoi varsinainen seurakunnan aikakausi, Pyhän 
Hengen aikakausi, lähetyksen aikakausi - varsinainen 
maailmanhistorian loppusuora, johon Jeesus oli puheis-
saan aiemmin monesti viitannut.

Me elämme nyt tuon loppusuoran viimeisiä vaiheita, 
siitä voimme olla täysin varmoja. Jeesuksen ennalta il-
moittamat merkit siitä ovat epäämättömiä ja vahvistuvat 
päivä päivältä, vaikkei niiden perusteella voi eikä saa-
kaan lähteä tekemään laskelmia Jeesuksen toisen tule-
misen ja tämän aikakauden lopun ajankohdista.

Koskaan maailmanhistorian aikana evankeliumi ei ole 
edennyt niin nopeasti ja massiivisesti  monien kansojen 
keskuudessa kuin juuri nyt. Ja toisaalta - koskaan maail-
manhistorian aikana Jumalasta ja Hänen säädöksistään 

luopuminen ei ole edennyt siinä mittakaavassa ja sillä 
nopeudella kuin nyt etenee erityisesti aiemmin kristilli-
seen arvopohjaan perustuneissa länsimaissa. Molemmat 
trendit ovat yhtä aikaa voimassa ja voimistavat otettaan.

Johtopäätöksiä

Mihin siis kiinnittää huomio, kun kaikki nämä tren-
dit alkavat toteutua ja voimistavat otettaan? Mitä Jee-
sus sanoikaan maailmanhistorian loppusuoran merkki-
en toteutumiseen liittyen?   Luukkaan evankeliumin 21. 
luvun jakeissa 26-28 Hän sanoi: ” Kaikki lamaantuvat 
pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskun-
taa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Silloin nähdään Ih-
misen Pojan tulevan pilven päällä suuressa voimassaan 
ja kirkkaudessaan. Kun nuo tapahtumat alkavat, nos-
takaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuk-
senne on lähellä.”

Tätä jouduttaen valvokaamme, tehkäämme ahkerasti 
osuutemme ja uhratkaamme anteliaasti Kansanlähetys-
päivien, evankelioimis- ja lähetystyömme sekä edessä 
olevien työntekijäratkaisujen hyväksi. 

Me elämme nyt tuon 
loppusuoran viimeisiä vaiheita, 
siitä voimme olla täysin varmoja.
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Nuoripari Säde ja Tomi Pirttimäki asuvat kodik-
kaassa omakotitalossa maalla Jyväskylän Kuikassa. 
Pari osti talon vuosi sitten perikunnalta, mummon ja 
papan muutettua palvelutaloon. Suunnitelmissa on 
kuitenkin rakentaa oma koti alusta asti itse Säteen 
kotipaikalle Nyrölään.

Säteen ja Tomin rakkaus roihahti liekkiinsä Tik-
kakosken nuorten illoissa. Tomi kertoo ihastuneen-
sa Säteen nauruun jo silloin kun Säde oli rippikou-
lussa. ”Säteen nauru valaisee ison tilan.”; hän kuvaa. 
Säde puolestaan kertoo rakastuneensa Tomissa hä-
nen huomaavaisuuteensa ja iloisuuteensa. 

Jo nuorena Säde ajatteli, ettei halua naimisiin sel-
laisen miehen kanssa, joka ei jaa yhteistä uskoa. 
Naimisiin mentiin Säteen kotona Nyrölässä kolmen 
vuoden seurustelun jälkeen.  Nuorteniltoja vetänyt 
Mikko Haapasaari kertoi myöhemmin Kansanlähe-
tyksen Leipäsunnuntaista, joissa pariskunta tykkää 
käydä silloin tällöin.

”Lähetystyö on jokaisen kristityn tehtävä”

Lapsena Säde kävi paljon hengellisillä lastenleireil-
lä sekä seurakunnan päiväkerhossa. Kotona luettiin 
iltarukoukset. Kuudennella ja seitsemännellä luokal-
la tuli kapinointivaihe, mutta rippikoulun alkaessa 
ajatukset muuttuivat. Rippikoulun jälkeen hän koki 
uudistuneensa uskossa.

Vuosi sitten Säde organisoi Leipäsunnuntaiden 
lastenohjelmia. Hän kertoo tykänneensä tehtäväs-
tä, vaikka aika oli tosi lyhyt, eikä lapsiin ehtinyt tu-
tustua henkilökohtaisesti. Vuosi sitten maaliskuus-
sa tarjoutui kokopäivätyö Jyväskylän seurakunnan 
vs. lähetyskasvatussihteerinä. Uusi työ ja haasteet 
veivät niin paljon voimia, että Leipäsunnuntaiden 
lastenohjelmista vastaamiseen ei jäänyt voimavaro-
ja enää kevätkauden jälkeen. Kauniaisten DIAK:sta 
sosionomiksi ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi sekä 
lähetyssihteeriksi valmistunut Säde kokee, että lä-

Säde ja 
tomi 
Pirttimäki

tUllaan tUtUiKSi | teksti: marianne mäkeläinen, kuva:  jiska Gröhn
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hetystyö on jokaisen kristityn tehtävä, eikä vain nii-
den, jotka tekevät sitä työkseen.  ”Lähetystyön tulisi 
läpäistä kaikki seurakunnan työ ja olla osa arkea”, 
Säde pohtii. Ennen valmistumistaan hän toivoi löy-
tävänsä työn, jossa yhdistyisivät nuoriso- ja lähetys-
työ. Nyt hän on saanut tehdä toiveidensa mukaista 
työtä. Erityisen mielekkääksi työn tekee se, että saa 
olla tekemisissä eri-ikäisten ihmisten kanssa. Nuoria 
ja nuoria aikuisia Säde haastaa etsimään omaa paik-
kaansa lähetystyössä. 

Johdatusta

Tomin kotona käytiin joulukirkossa ja vietiin seu-
rakunnan kerhoihin. Mummo opetti ilta- ja ruokaru-
koukset. Tomi kertoo uskoneensa aina Jumalaan ja 
tiedostaneensa, että Jeesus on tärkeä henkilö. Kui-
tenkin harppaus sisälle kristillisyyteen ja erityisesti 
Raamattuun tapahtui nuorten raamattulinja PK:lla 
Kauniaisissa. Ennen sitä Tomi opiskeli kone- ja tuo-
tantotekniikan insinööriksi. Kun hänen oli aika et-
siä opinnäytetyöpaikkaa, oli teollisuudessa taantu-
makausi ja moni firma oli joutunut lomauttamaan 
muutenkin työväkeä. Säde oli silloin opiskelemassa 
DIAK:ssa Kauniaisissa ja Tomi ajatteli, että näin hän 
voisi käyttää aikansa hyödyllisesti ja opiskella Raa-
mattua. Tämän jälkeen oli jälleen opinnäytetyöpai-
kan etsintä edessä. Soiteltuaan firmoja läpi, eräästä 
firmasta pyydettiin soittamaan uudelleen. Tomi kat-
soi kartasta paikkaa ja selvisi, että firma näkyi ikku-
nasta, se oli niin lähellä. Opinnäytetyön aihe oli hyvä, 
koska juuri siitä kiinnostuttiin hänen tulevassa työ-

paikassaan Karibulla Kypärämäessä. Ja näin työpaikka-
kin avautui nopeasti. Sittemmin työpaikka vaihtui Tikka-
koskelle, Tikka Spikesille, joka oli jälleen sopivan matkan 
päässä. Työpaikka on osoittautunut juuri sellaiseksi mis-
sä hän haluaa olla, lähellä ihmisiä, joilla on monenlaisia 
elämänkohtaloita.

Tomilla ei ole vapaa-ajanongelmia. Kaksi vuotta sitten 
hän aloitti toiminnan Kansanlähetyksen piirihallituksessa. 
Hän on myös Tikkakosken kirkkokuoron rahastonhoitaja 
ja laulaa kuorossa. Tomi on myös Autoliiton Tikkakosken 
osaston hallituksessa ja Jyväskylän seurakunnan Huolta-
mon ydintiimissä vapaaehtoisena, jossa he toimivat Sä-
teen kanssa yhdessä.

Elämän perusta

Tuttu pastori kutsui nuorta paria avioliittoleirille Raa-
mattuopiston Vuokatinrantaan viime kesänä. He kokivat 
tämän hyvänä aikana mennä, kun ei ole vielä lapsia ja on 
aikaa sekä saa vinkkejä ja neuvoja tulevaa varten. Hyvänä 
antina molemmat kokivat sen, että mukana oli eri-ikäisiä 
ja pitkään ja vähän aikaa naimisissa olleita. Ilmapiiri oli 
avoin ja pitkään naimisissa olleet kertoivat virheistään ja 
kokemuksistaan opiksi nuoremmille. Pari suosittelee lei-
riä kaikille. Avioliittoleirille voi mennä vaikkei avioliitto 
olisi kriisissä. 

Pariskunta vaikuttaa onnelliselta ja tasapainoiselta. 
Tomi summaa lopuksi: ”Vaikka elämässä on monta rau-
taa tulessa, voi luottaa, että Jeesus on mukana. Hän on 
vahva kallio, jonka päällä seisoo, vaikka kaikki romahtai-
si ympäriltä.” 
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MAKUPALOJA OHJELMASTA

Kansanlähetyspäiviä vietetään 4.-6.7. Jyväskylän 
Hipposhallissa teemalla Kasvokkain. Junioreille ja 
lapsille on tuttuun tapaan omat ohjelmat. Pääohjel-
ma on sen sijaan suunniteltu niin, että nuoret ja ai-
kuiset voisivat viihtyä yhdessä. Heillekin on suunni-
teltu myös erillisiä ohjelmaosuuksia.

Perjantaina ja lauantaina on Taulumäen kirkossa 
Hoitavan sanan illat, musiikkivieraina Tulus-kuoro 
ja Pekka Simojoki. Samaan aikaa nuoret viettävät 
nuorteniltaa Hipposhallilla muun muassa G-Powe-
redin ja Miriamin säestämänä.

Musiikkia esittävä Talo-orkesteri koostuu paikal-
lisista ammattilaisista. Mukana ovat muun muassa 
Jousia ja Maria Lappi. Yhteislauluissa käytetään uut-
ta Viisikielinen-laulukirjaa. Lisäksi veisataan perin-
teisemmällä tyylillä virsiä.

Erilaiset kulttuurit ja eri ikäryhmät kohtaavat 
lauantaina koko perheen lähetystilaisuudessa. Siel-
lä Mirva ja Kai Lappalainen perheineen kertovat lä-

hetystyöstä Virossa ja Venäjällä. Lapset pääsevät 
haastattelemaan kansanlähetyspäivien egyptiläistä 
vierasta, Pohjoisen Afrikan ja Lähi-idän alueen ang-
likaanikirkon piispa Anis Mouneeria.

Piispa Mouneer puhuu vainottujen kristittyjen ti-
lanteesta lauantaina kello 13. Hän on myös mukana 

Pekka Simojoki
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uusien ja kentälle palaavien lähetystyöntekijöiden 
siunaamisessa sunnuntaina kello 13 alkaen.

Monelle tuttu Raamatun punainen lanka –luento-
sarja esitetään perjantaina kello 19 Hipposhallissa 
”kevytversiona”. Se koostuu lauluista ja lyhyistä pu-
heista, jotka vievät kuulijan Raamatun ydinsanoman 
ääreen. Konserttikokonaisuuden toteuttaa Folkrock-
yhtye MGtH yhdessä Leif Nummelan kanssa.

Pitkän linjan gospelmuusikko Pekka Simojoki 
laulattaa lapsia lauantaina klo 13 Monitoimitalolla. 
Pekka tunnetaan lukuisista messuista, musikaaleis-
ta, yhtyeistä ja suuresta määrästä suosittuja yhteis-
lauluja.

Lapsissa on Simojoen mielestä tulevaisuus.
-    Lapset ovat aina innolla mukana, se on virkis-

tävää ja hauskaa. Kun kristillinen kasvatus ohenee 
tässä maassa, on tärkeätä, että voi lasten kanssa lau-
laa hengellisiä lauluja niin, että heille jää siitä iloinen 
ja hyvä mieli. Samalla jää laulujen sanoma itämään, 
Simojoki kertoo.

KASVOKKAIN 
–TEEMAA TOTEUTTAMASSA

Kansanlähetyksen junnuleireillä on tavoitteena, 
että jokainen tulee kohdatuksi omalla nimellään eikä 
ketään jätetä yksin. Samaan tavoitteeseen pyritään 
myös Kansanlähetyspäivillä.

Erilaisten ihmisten kutsumista mukaan niin ke-
säpäiville kuin seurakunnankin toimintaan voi tul-
la oppimaan tapahtumaa edeltävälle Kohtaamisten 
keskellä -kurssille 3. - 4.7. Hipposhallin auditorioon. 
(Ilmoittautumiset Lähetyskodille/ ksuomi@sekl.fi)

Kansanlähetyspäivien raamattuopetukset kulkevat 
Kasvokkain -teeman alla. Niissä käsitellään itsensä, 
lähimmäisen, seurakunnan ja Jumalan kohtaamista.  
Opettajina toimivat Mauri Tervonen, Seppo Pa-
lonen, Mika Falk, Jukka Kallioinen, Kai Nie-
melä ja Liisi Jokiranta.

Piispa Anis Mouneer
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LASTEN KÄVIJÄMÄÄRÄT 
KASVANEET 
KANSANLÄHETYSPÄIVILLÄ

Lapsiperheet ovat löytäneet tiensä kansanlähetys-
päiville – kiitos loistavan junnutyön, jota kansanlä-
hetysliikkeessä tehdään, ja se näkyy myös kansanlä-
hetyspäivien junnuohjelmassa.

Junioreiden perjantai-illan ohjelmassa klo 18 alkaa 
Donkkis Big Night-toimintailta, jossa on raamat-
tuopetuksen lisäksi toimintapisteitä, yhteislaulua ja 
nyyttäriperiaatteella hyvää syötävää. Tämä toiminta-
muoto on osa Kansanlähetyksen juniorityötä ja vas-
taavanlaisia iltoja järjestetään yhteistyössä seura-
kuntien kanssa säännöllisesti ympäri Suomea.

Lauantaina klo 9 juniorien ohjelma alkaa Donkin 
puuhapaikassa  Naamatusten -raamattuopetuksella. 
Aamu- ja iltapäivällä juniorit voivat valita yhdeksästä 
kanavasta kiinnostavimmat. Tarjolla on palloilua ja 
muuta liikuntaa, musisointia, näyttelemistä, valoku-
vausta, korujen askartelua sekä parkouria.

K-12-kanavassa aiheena on ”kuka minä olen ja 
miksi olen tällainen”.

3-6-vuotiaille lapsille on toimintatuokioita ja raa-
mattuopetushetkiä, jotka kestävät vartista puoleen 
tuntiin. Väliaikoina on vapaata leikkiä ja erilaista 

puuhaa seurakunnan lastenohjaajien ja vapaaeh-
toisten vastuunkantajien kanssa.

Lastenohjelmaan osallistuvien hoitoaika on noin 
kaksi tuntia kerrallaan.

YHDESSÄ RAKENTAMASSA?

Kaiken tämän ohjelman toteuttaminen suurelle vä-
kijoukolle vaatii toimivat puitteet. Sen vuoksi tarvit-
semme lukuisia vastuunkantajia eri tehtäviin.

Alla joitakin ajankohtaisia haasteita:

Sekä junnujen että lasten ohjelmassa on tarvetta 
vielä vapaaehtoisille vastuunkantajille! Ota yhteyt-
tä: leena.eerola@sekl.fi, 050-3724828.

Talkoolaisten tarve on suurinta ruokahuollon eri 8



tehtävissä. Ruokahuollon puolella tarvitaan vielä Iso-
ja LETUNPAISTOLEVYJÄ ja PAKASTIMIA.

Lisätietoja
jakoivunen@gmail.com, 0400-343377

Talkoolaisvajausta on myös järjestyksenvalvon-
nassa, liikenteenohjauksessa ja yövalvontatehtävis-
sä. Lisätietoja seija.huuskonen@gmail.com, 044-557 
9447.

Talkoolomakkeen voit täyttää myös kansanlahe-
tyspaivat.fi –sivustoilla www.kansanlahetyspaivat.
fi/tule mukaan

Tule jakamaan vastuuta ja kokemaan yhdessä te-
kemisen iloa!

Timo Tuikka
järjestelypäällikkö
Kansanlähetyspäivät 2014, Jyväskylä

Olisiko sinulla lainata asuntovaunua 
tai -autoa Kansanlähetyspäiville sielun-
hoitotilaksi Hipposhallin piha-alueelle?  
040-5860705, arja.suikkanen@gmail.com
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Jyväskylän seurakunnan mökissä Tuomiojär-
ven Lehtisaaressa vietetään lähetysiltaa kes-
kiviikkona 18.6. ja 2.7. klo 18.15 alkaen, aiheina 
juutalaistyö ja Venäjän työ. Paikalla on lähettejä 
kertomassa työstään.

Lopussa on mahdollisuus saunomiseen. Saareen 
on venekuljetus tasatunnein Viitaniemestä. Lisä-
tietoja sade.pirttimaki@evl.fi, www.lehtisaarenke-
sakoti.net

Kävelykadulla järjestetään yhteistyössä seura-
kunnan kanssa kansanlähetyspäiville kutsuvaa työtä 
tiistaina 1.7. klo 11-17. Tarjolla on mehua, keksiä ja 
juttuseuraa. Trubaduurina on Maija Leena Pelt-
tari. Klo 15-16.30 esiintyy Kolmen Keisarin Liitto 
-gospelbändi.

Toinen tempaus järjestetään kirkkopuistossa tors-
taina 3.7. klo 16-18, jolloin musiikisssa on MGtH-
duo. Duo jatkaa musisointia kaupunginkirkossa klo 
18.30, joka on avoin tilaisuus, mutta pääaiheena on 
kansanlähetyspäivien vastuunkantajien siunaami-
nen ja ehtoollinen.

Jyväskyläläisten kohtaaminen on myös käytännön 
osa Kohtaan kuunnellen -seminaaria, joka järjeste-
tään Kansanlähetyspäivien alkusysäyksenä Hippos-
hallin auditoriossa torstaista 3.7 klo 12 alkaen. Se-
minaari päättyy Hipposhallilla perjantaina klo 17 
päättyvään raamattuopetukseen.

Tavoittavaa työtä jatketaan kansanlähetyspäivien 
aikana Osuuspankin edustalla kävelykadulla.

Olet tervetullut mukaan niin tavoittavaan työhön 
kuin seminaariinkin!

Ilmoittautumiset ja lisätietoa:  timo.tuikka@sekl.
fi, 044 5651391

Kansanlähetyspäivien aikana pidetään Hipposhal-
lilla rukousvartiota. Tule mukaan! Lisätietoja 050 
3706247, maarit.jakobsson@gmail.com

Lehtisaari

Jyväskylän kävelykatu
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       SEURAKUNTA LIIKKEELLÄ  
KESÄLLÄKIN

jyväskylässä Halssilan seurakuntakeskuksessa,  
Kärpänkuja 5
joka toinen sunnuntai klo 18.00 (Huom. myöhäisempi 
aika kesällä)

8.6. ”Nuori vai vanha?”, Leena Eerola sekä Heimo  
 ja Ritva Kajasviita, ehtoollinen
22.6. ”Iso vai pieni?”, Jari ja Heli Jurvakainen
(6.7. Osallistumme Kansanlähetyspäiville 
 Hippos-hallissa 4.-6-7.)
20.7. ”Sana vai leipä?”, Janne ja Outi Jokinen
3.8. ”Elämä vai kuolema?”, Arja ja Simo 
 Suikkanen, ehtoollinen
17.8. ”Usko vai epäily?”, Jaakko ja Salme Koivunen
31.8. ”Kylmä vai kuuma?”, Ritva ja Rainer 
 Huhta-aho, Seija Sorvali, ehtoollinen

”Iloa arkeen” - varttuneemman väen leiri Vesalan 
leirikeskuksessa Jyväskylässä 22.-24.8.
Leirillä kanssasi mm. Liisi Jokiranta, Heimo ja Ritva 
Kajasviita, Reino Saarelma.
Ilmoittautuminen Lähetyskotiin 30.5. mennessä.

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

Kesäleipä

Varttuneemman väen leiri
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lähettämisen ja 
lähtemisen siunaus

Oletko miettinyt, millä eri tasoilla lähetystyö siu-
naa tätä syntiin langennutta maailmaamme?

Ensinnäkin siunaus kohdistuu lähettäjään. Lähe-
tystyön puolesta rukoileminen aktivoi rukouselämää. 
Lähetystyön tullessa rukouksen kautta tärkeäksi, tu-
lee myös halu jakaa ajallisesta omastaan. Lähetystyö 
voi hyvällä tavalla muuttaa tärkeysjärjestystä.

Toiseksi myös lähtijä, lähetystyöntekijä saa kokea 
siunausta. Joku on sanonut, että lähteminen ja lä-
hettäminen on aina arvokasta, vaikka Jumala olisi 
sallinut sen pelkästään lähetin henkilökohtaisen kas-
vun takia. Lähetystyöntekijänä on valtava etuoikeus 
olla lähettäjien esirukousten kohteena. Kun mei-
dän perheen Natanael-vauva oli vakavasti sairaana 
maaliskuussa, oli erityisen lohdullista kuulla monen 
rukoilevan puolestamme. Rukoukset kantavat, sen 
olemme Japanissa kokeneet. Kiitos!

Lähetystyöhön lähettäminen ja lähteminen siunaa-
vat myös ympäristöä. Lähetysjärjestöt ovat suureksi 
siunaukseksi kirkollemme, muistuttaen perustehtä-
västä. Vaikka lähetinkään ei ole välttämättä helppoa 
todistaa sanallisesti uskostaan sukulaisille ja muille 
lähimmille, lähteminen itsessään on todistus ja tuo 
ympäristöönsä tuulahduksen Jumalan valtakunnas-
ta. Lähetystyöstä innostunut lähettäjäkin on siuna-
ukseksi ympäristölleen, lähetystyötä esittelemällä 
hän tulee samalla esitelleeksi myös ilosanomaa Jee-
suksesta.

Onhan lähetystyössä loppujen lopuksi kysymys 
vielä siunauksesta, jonka kaukainen lähimmäinen 
saa. Yhdessä me Ankkurin lukijat, niin lähtijät kuin 
lähettäjätkin olemme mahdollistamassa japanilais-
ten ja Jeesuksen kohtaamista. Pian päättyvän en-
simmäisen työkautemme kohokohtia ovat olleet ne 
lukuisat tilanteet, joissa olemme saanet opettaa ja 
julistaa Raamatun sanaa kaiken ikäisille ei-kristityil-
le. Toimitin huhtikuun alussa kouluun lähtevien siu-
naamisen, jossa mukana oli 17 lasta. On mahtavaa 
välittää Jeesukselta tulevaa siunausta.

Anssi Savonen

Ps. Ollaan kasvokkain Kansanlähetyspäivillä 
sunnuntaina 6.7.2014 jHs.

SaVoSEt
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KESKiSEt

Viime kuukausiin on mahtunut niin iloja kuin su-
ruja. Tammikuusta lähtien on jumalanpalveluksia 
pidetty viikoittain. Ennakkoasenteista huolimatta tu-
lijoita on riittänyt myös silloin, kun Hannu on pitä-
nyt jumalanpalvelukset yksin. Kun mukana on pappi 
Virosta, niin väkeä on aina enemmän. Maaliskuus-
sa aloitimme säännölliset kirkkokahvit - seurakun-
talaiset ovat tykänneet, erityisesti kuorolaiset, jotka 
harjoittelevat aina jumalanpalveluksen jälkeen ilta-
kuuteen saakka. Kahvipöydän laittajien vuorolistat 
odottavat vielä aikaansa, mutta iloitsemme kovasti 
siitä, että jotkut ovat pyytämättä tuoneet mukanaan 
tarjottavaa ja erityisesti, että kahvittelijat itse pyysi-
vät kahvirahakipon pöytään.

Helmikuun alussa vihdoinkin oli meillä kodinsiu-
naus. Kutsuimme siihen kaikki tällä hetkellä Pietaris-
sa toimivat suomalaiset lähetystyöntekijät - poruk-
ka ei ollut kovin suuri työlupien rajoitetun määrän 
takia. Vaikka Inkerin Kirkossa on jo paljon osaavia 
työntekijöitä ja kirkko on muutenkin entistä oma-
varaisempi, niin siitä huolimatta edelleen tarvitaan 

lähettien panosta sekä suomalaisten rukouksia että 
taloudellista tukea.

Seurakunnan ja (virolaisen) kulttuuriseuran yh-
teinen kuoro jatkaa sen perustajansa Nonna Matso-
nin iäisyyteen siirtymisen jälkeen Antonin ja Nast-
jan johdolla. Antonilla on jonkun sortin musiikillinen 
koulutus ja hän myös toimii kanttorina ”Hannun” 
vuorolla. Toukokuun loppuun on suunniteltu kuo-
ron perinteistä kevätkonserttia, johon jo nyt kovas-
ti harjoitellaan. Aikomus on myös osallistua kesällä 
pidettäville Tallinnan laulujuhlille.

9.3. Hannu toimitti ensimmäisen kasteensa. Ju-
malan lapseksi kastettiin kolmekuinen Veronika, 
jonka kastamisesta oli sovittu jo ennen tytön syn-
tymää. Viikkoa myöhemmin alkoi myös rippikoulu, 
jossa on tähän asti ollut kolme vironkielistä kävijää. 
Pyydämmekin teitä erityisesti rukoilemaan tämän 
pienen rippikouluryhmän puolesta.

Pääsiäisiloa toivottaen,
Keskiset

tervehdys
keväisestä   
Pietarista
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joRma lainE

Tervehdys sinulle rakas Ankkuri-lehden lukija 
täältä Venäjältä, jossa eletään paaston aikaa, jol-
loin monet välttävät lihan, maidon, kananmunien 
ja voin käyttöä. Kristikunnan tärkeintä juhlaa, Jee-
suksen ylösnousemusta, juhlitaan tänä vuonna sa-
maan aikaan niin meillä täällä Pietarissa kuin teillä 
siellä Suomessa niin kuin myös Jerusalemissa, kau-
pungissa, jossa Jeesuksen ylösnousemus tapahtui.

Tällä kertaa haluan jakaa kanssani kaksi viikkoa 
sitten tekemäni matkan  Siperiaan ja siellä Karatus-
koehin, jossa hyvää vauhtia nousee uusi kirkkora-
kennus. Matka onnistui hyvin, vaikka Karatuskoin 
kirkkohankeen työmaakokouksessa käsiteltiin han-
kalia asioita. Jouduimme vaihtamaan kellarin teh-
neen rakennusfirman toiseen firmaan. Kellarin teh-
neen firman tarjous oli lähes 50 prosenttia kalliimpi 
kuin nyt valitun uuden rakennusfirman tarjous. 

Karatuskoin kirkon rakentamisen toinen vaihe al-
kaa 15. päivänä huhtikuuta ja sopimukseen kuuluvat 
kaikki muut työt paitsi teknisetliitokset ja pihatyöt. 
Nyt alkavan toisen vaiheen työt ovat valmiit ensim-
mäisen arvion mukaan lokakuussa 2015. Muistahan 
Karatuskoin kirkkoprojektia rukouksissasi.

Neuvottelua seuranneen päivän aamuna lähdim-
me Minusinskin seurakunnan kirkkoherra Wajteslav 

Schadrin ja Karatuskoin kirkon toiseen vaiheeseen 
valitun rakennusfirman toimitusjohtaja Sergei Mai-
kovin kanssa Abakaniin kirkkoherran vanhalla ladal-
la. Abakan on lähes 200.000 asukkaan kaupunki, 
joka sijaitsee noin 130 km:n päässä Karatuskoista. 

Kävimme abakanilaisella sahalla ottamassa selkoa 
sahatavaran hinnoista ja saatavuudesta. Sahatava-
raa on hyvin saatavana ko. sahalta eivätkä rahtiku-
lut ole kohtuuttomat. Ehdimme myös hiukan ihailla 
Abakania ja käydä torilla sekä ostaa paluuliput yö-
bussiin Krasnajerskiin, josta sitten aamulla oli pa-
luulento Pietariin.

Rakkain terveisin
Jorma

Karatuskoin kirkkoprojekti
tervehdys
keväisestä   
Pietarista
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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  18.5
Päiväkoti aarresaari, toritie 22 (Kuokkala) klo 11

Perhepyhäkoulun ohessa donkkis-kerho 4.-8. luokkalaisille. Vanhemmille raamattutunti 

Kesäpikkuleipä 15.6. Savosilla, Soikkalantie 2, 41940 Vesanka  

Syksyn kerrat 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11. ja 14.12.

11.5.

14.9.

“PaRantaVa EVanKEliUmi”
apt. 9:20-42 , Raimo lappi, ehtoollinen

“YlitSE KaiKKiEn RajojEn”
apt. 10:1-33. Petri Harju

Seuraavat kerrat: 28.9.,12.10.,26.10.,9.11. ja 7.12.

Viisikielisen laulajaiset - yhteistilaisuus

Huhtasuon kirkossa, nevakatu 6 
sunnuntaina 25.5. klo 18.00
matti mertasen ja mmV-kuoron johdolla

Kesäleivät alkavat 8.6. Katso sivu 11.

lEiPäSUnnUntai
SEURaKUnta liiKKEEllä

Kevään viimeinen

Syksyn ensimmäinen:
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Sanan Keidas
Lähetyskodilla, Kauppakatu 13, 40100 Jyväskylä,  
parillisten viikkojen sunnuntaina klo 18.00 

Kevätkauden viimeinen:
18.5. ”Virsin, lauluin, psalttarein II”, Ritva Kajasviita, Ulla Peltonen

Syyskausi:
 7.9. Laulamme Viisikielisestä, Heimo ja Ritva Kajasviita, Ulla Peltonen ym.
21.9 ”Suuressa mukana”, kaikuja Jyväskylän Kansanlähetyspäiviltä -
ja seuraavat kerrat: 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11. ja 14.12.

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 

Kevään viimeiset kerrat:
3.5.,

 
 24.5. ja 17.5. 10.5., 

Kevään viimeiset kerrat: 7.5. ja 14.5.
Syyskauden osalta ilmoitetaan elokuussa 
ilmestyvässä ankkurissa.

 



Yleiset tilaisuudet
Raamattupiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parillisten viikkojen ma klo 18
 12.5. ja 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
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
12.5. ja 26.5.
Naisten raamattupiiri 

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parillisten viikkojen ti klo 13
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: 10.5. ja 24.5. 

Miestenpiiri Vaajakoski

Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11
parittomien viikkojen to klo 18.30
8.5. ja 22.5.

Syyskauden tilaisuuksista ilmoitetaan  
elokuussa ilmestyvässä Ankkurissa.
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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. 044 077 720 5

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. 040 764 813 0
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

Toimisto suljettu heinäkuussa. 
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lähetyskodilla joka torstai
klo 11.30–14.00.

KEVätKaUdEn ViimEinEn KERta 22.5. SYYSKaUSi alKaa 11.9.

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


