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ankkuri

Ne ovat nyt jo historiaa - siis nuo Jyväskylän Kan-
sanlähetyspäivät 2014. Pahimmat pelkomme, jotka 
liittyivät onnistumiseemme käytännön järjestelyissä, 
eivät toteutuneet. Mutta suurimmat toiveemme itse 
ohjelman annin, osallistujien ja ilmapiirin suhteen 
toteutuivat saamani palautteen mukaan jopa yli odo-
tusten. Hyvä Jumalamme kuuli myös rukouksemme 
ilmojen suhteen, ja eri kävijöiden määräksi päivien 
aikana laskettiin yli 12 000. Tämä oli paljon enem-
män kuin uskalsin itse toivoa tai rukoilla. Monet sai-
vat tulla Pyhän Jumalamme koskettamiksi, ja vain 
Hän yksin tietää, mitä ihmisten sydämissä päivien 
aikana tapahtui. Kaikesta tästä saamme olla ääret-
tömän kiitollisia.

Kasvokkain

Päivien teema Kasvokkain oli vahvasti esillä - ja 
myös aivan todellisesti läsnä moninaisissa kohtaa-
misissa. Jos toivoisin jotain näiltä päiviltä jääväk-
si elämään keskuuteemme, se olisi juuri tämä: että 
voimme rehellisesti ja ilman naamareita kohdata 
toisiamme, itsemme - ja Jumalammekin aina uu-
destaan ja uusissa tilanteissa. Ja myös meille uusia 

ihmisiä, jotka odottavat Jumalamme ja Hänen pal-
velijansa kohtaamisia.

Erityisen kiitoksen päivien onnistumisesta haluan 
tässä osoittaa päivien johtajille Mika ja Laura Järvi-
selle, Mauri Tervoselle sekä Timo Tuikalle, joka kan-
toi pitkäjänteisesti ja väsymättä raskaimman vas-
tuun kaikesta toimimalla myös järjestelypäällikkönä. 
Samalla päivät muodostuivat Timolle piirissämme 
lähes vuoden mittaisen osa-aikaisen työn loppu-
huipentumaksi. Erityisen kiitoksen haluan osoittaa 
myös eri toimikuntien johtajille ja kaikille vapaaeh-
toisille talkoolaisille, jotka palvelitte pyyteettömäs-
ti - ja myös iloisesti - omilla palvelupaikoillanne. Oli 
ilo rakentaa ja toteuttaa näitä päiviä yhdessä teidän 
kanssanne!

Näin voimme pitää kunnia-asianamme, että saam-
me edelleenkin käyttää Kasvokkain -talkoopaitaa yl-
lämme monissa tilanteissa vielä päivien jälkeenkin!

Tästä on hyvä jatkaa piirimme osin uudessa vai-
heessa, kun työni jatkaja astuu remmiin ja rinnalleni 
syyskuun alussa. Tästä tarkemmin pääkirjoitus 2:ssa 
viereisellä sivulla sekä Tullaan tutuiksi -haastattelus-
sa sivulta 4 alkaen.

Kiitos  
Kansanlähetyspäivistä
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Sisällys

Alkava uusi toimintakausi tuo merkittäviä muu-
toksia. Kun nykyinen piirijohtajamme Reino Saa-
relma tuli tehtäväänsä lähes yhdeksän vuotta sitten, 
tuskin kukaan meistä arvasi, millaisia vaiheita oli 
tulossa. Kiitollisina Herralle voimme näin jälkeen-
päin tunnustaa, että Hän tiesi, millaisen piirijohtajan 
tarvitsemme. Jeremian kirjan alussa puhutaan siitä, 
kuinka Herra valvoo sanaansa toteuttaakseen sen. 
Kokemamme perusteella voimme olla vakuuttuneita 
siitä, että työmme Keski-Suomessa on myös Herran 
silmissä arvokasta. Saamme kiittää Häntä Reinosta, 
joka marraskuun alussa jää eläkkeelle. Samalla kii-
tämme Reinoa uskollisuudesta hänen työssään.

Syyskuun alussa Keski-Suomen Ev.lut. Kansanlä-
hetyksessä aloittaa työnsä Zacharias Onditi. Hän 
on nuori pappi, jolla on monella tapaa edellytyk-
siä tavoittaa nuoria aikuisia. Jyväskylähän on mer-
kittävä opiskelijakaupunki, joten kysyntää ja mah-
dollisuuksia riittää. Yhdessä juniorityöntekijämme 
Leena Eerolan kanssa saamme nuorten ja opiske-
lijoiden pariin sellaisen työparin, josta olemme voi-
neet vain uneksia.

Nyt on hyvä hetki sinun ja minun miettiä, mikä on 
oma paikka Herran seurakunnassa. Jokaisella pie-

nelläkin osalla on vaikutuksensa koko seurakuntaan. 
Pyydän sinua rukoilemaan Herraa osoittamaan si-
nulle oman osasi Hänen suunnitelmissaan. 

Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osal-
tanne hänen jäseniänsä. [1. Kor. 12:27]

Raamatussa verrataan seurakuntaa ihmisruumii-
seen. Fyysisessä harjoittelussakin on otettava huo-
mioon koko ruumis. Jos vain osaa ruumista rasi-
tetaan, seuraa vaikeuksia. On tavallista, että jokin 
paikka prakaa, kun viereiset lihakset ovat heikossa 
kunnossa. Jokainen meistä tarvitsee liikettä, muuten 
surkastumme ja toisekseen me olemme ikään kuin 
tukilihaksia vierellä kulkijoille. Kun koko seurakun-
ta on liikkeessä, voimme yhdessä iloita.

Meillä on ollut jo pitkään tavoitteena tarjota seu-
rakuntayhteys kaikenikäisille, vauvasta vaariin. Min-
kään osa-alueen hoituminen ei ole itsestäänselvyys. 
Samaan aikaan, kun meille avautuu uusia huikeita 
mahdollisuuksia opiskelijatyössä, niin joudumme 
miettimään esimerkiksi, miten pidämme saavute-
tun tason perhetyössä ja varttuneen väen toimin-
nassa. Samalla meidän tulee olla avoimia myös uu-
sille avauksille.

Uusia tuulia
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Keski-Suomen Kansanlähetykselle valittu uusi pii-
rijohtaja Zacharias Onditi aloittaa työnsä piirissä 
1.9. 2014. Musikaalinen Zacharias, joka toivoo itse-
ään kutsuttavan Sakeksi, on neljän pojan isä ja kuvaa 
arkeaan vauhdikkaaksi. 

Vanhin poika Johannes on kahdeksan -, Christo-
pher viisi-, Elias kolme - ja Jaakob yksivuotias. Petra-
vaimo on kotiäitinä ja opiskelee kotoa käsin avoimen 
yliopiston väylää pitkin sosiaalityötä ja kasvatustie-
dettä. 

Sakke on syntynyt Vantaalla, mutta elänyt lapsuus- 
ja nuoruusvuosiaan kuusivuotiaasta saakka Pohjois-
Pohjanmaalla Sievissä. Saken isä on syntyisin Keni-
asta. Hän opiskeli Helsingin yliopistossa teologiksi 
80-luvun alussa. Isä on asunut pitkään ulkomailla. 
Sakke on kasvanut viiden sisaruksensa kanssa Kirs-
ti äitinsä luona. Äiti kuuluu vanhoillislestadiolaiseen 
herätysliikkeeseen.  

Sakke ja Petra, joka on kotoisin Ylivieskasta, tapa-

sivat toisensa Kansanlähetyksen tilaisuudessa.  Sak-
ke oli abiturientti heidän mennessään naimisiin. Sitä 
ennen oli nähty jo rippikoulussa, jossa Petra toimi 
isosena. Lukioaikaa Sakke kuvaa oman paikan etsi-
misen aikana. Hän kokeili useampaa lukiota ja val-
mistui lopulta ylioppilaaksi Raudaskylän kristillisen 
opiston lukiosta. Jossain vaiheessa mielessä oli puu-
tarhaoppilaitos.

16-vuotiaana uskoon

Sakke kuvaa eläneensä rajua elämää ennen us-
koontuloa. Etsikkoaikana yläasteen 8.-9.lk:lla ja lu-
kion alussa Sakkea kiinnostivat monenlaiset henki-
set ilmiöt. Niiden kautta hän koki vahvasti pimeyden 
voimien olevan todellisuutta. 

Hän on kiitollinen siitä, että sai tulla jo 16 -vuoti-
aana uskoon. Raamattu alkoi kiinnostaa. Merkittävä 
kirja tuohon aikaan oli Tuomas Kempiläisen Kristuk-

monessa  
mukana

tUllaan tUtUiKSi | teksti ja kuvat: marianne mäkeläinen
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sen seuraamisesta. Sen äärellä hän koki voimakasta 
Pyhän Hengen lämpöä ja Jumalan rakkautta. Kirja 
on munkeille suunnattu ja askeettisuutta korostava, 
jonka seurauksena Sakke haki Valamon luostariin. 
Mutta ortodoksisuus epäilytti, joten hän ei ollut val-
mis tekemään sitä ratkaisua. Uskoontuloa seuran-
neena kesänä hän vietti aikaa Keuruulla, tädin luo-
na. Palkkioksi tädin pihan siivoamisesta Sakke pyysi 
päästä yöksi Iso Kirja –opistolle. 

– Noihin aikoihin mietin myös vaihtoehtoa, että 
olisin lukenut teologiaa Isossa Kirjassa, Sakke ker-
too.

Uskoon tulon myötä entinen kaveripiiri jäi ja hän 
koki olonsa yksinäiseksi. Vähitellen Sakke tutustui 
seurakunnan toimintaan. Hän ystävystyi hellun-
taiseurakunnan evankelistan kanssa. Evankelistan 
kanssa käydyt keskustelut vaikuttivat osaltaan sii-
hen, että perheen esikoinen, Johannes, kastettiin 
vasta kolmivuotiaana. Lapsikastettaan Onditi ei ole 
kuitenkaan missään vaiheessa uusinut. Kastekäsitys 
vahvistui luterilaiseksi ehtoolliskäsityksen myötä, jo-
hon puolestaan vaikuttivat Jeesuksen sanat: ”joka 
syö minun lihani ja juo minun vereni pysyy minus-
sa” (Joh. 6:56). 

Teologian kandiksi vuonna 2012

Sakke valmistui Helsingin teologisesta tiedekun-
nasta vuonna 2012. Opiskeluaikaa hän kuvaa inten-
siiviseksi ja taloudellisesti tiukaksi ajaksi. Perhe asui 
Espoon Suvelassa. Hän työskenteli aluksi siivoojana 
ja myöhemmin eri kouluissa Espoossa ja pk-seudul-

la opintojen lomassa. Helsingin aikana Sakke koki 
evankelioimisen tärkeänä tehtävänä; hän sai todis-
taa Jeesuksesta yliopistolla käydyissä keskusteluissa 
ja koulumatkoillaan. Koko opiskeluajan perhe osal-
listui Kauniaisten Raamattuopiston jumalanpalve-
luksiin.

Perheen vanhin poika Johannes on vaikeasti kehi-
tysvammainen. Perhe on kokenut, että vaikka Suo-
messa on edistykselliset lait kehitysvammaisille, oi-
keuksista kuitenkin vaietaan, eikä palveluita saa ellei 
ole itse aktiivinen. Sakke kertoo, että Petra vaimos-
ta on kasvanut leijonaemo, joka pitää Johanneksen 
puolia. Petra on ollut kotona 8 vuotta ja toimii Jo-
hanneksen omaishoitajana. 

– Olemme Petran kanssa tehneet tällaisen ratkai-
sun, että Petra on ollut kotona. Aina ei ole ollut help-
poa, mutta jälkikäteen ratkaisu tuntuu oikealta.

Ensimmäisen työvuoden Sakke toimi osa-aikai-
sena pappina Ylivieskassa ja Sievissä. Seuraava työ-
paikka avautui Kokkolassa kahden vuoden määräai-
kaisena työnä. Hän kertoo, että Kokkolassa vaikuttaa 
konservatiivinen herätyskristillisyys voimakkaasti. 

Hän on kiitollinen, että hän on saanut olla työssä 
Kokkolan herätysten jälkimainingeissa ja nähdä kan-
sankirkossa elävää kristillisyyttä. Kuvaavaa kaupun-
gin hengelliselle elinvoimaisuudelle on vapun Jeesus 
–marssi kaupungin keskustassa. Jeesus -marssi on 
niin vaikuttava tapahtuma, että työväenliikkeen vap-
pumarssi on siirretty eri puolelle kaupunkia!

Sakke kertoo olevansa innostunut tulevasta tehtä-
västään. Hän on opiskeluaikanaan seurannut Suo-
messa ja maailmalla käytyä keskustelua mieheydes-
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tä ja naiseudesta. Visionaan hän kertoo, että haluaisi 
olla tukemassa ja opettamassa perheitä raamatulli-
seen perhekäsitykseen. Myös maallisella puolella 
on huomattu, että perheet kärsivät, kun vanhempi-
en läsnäolo puuttuu. 

Koti ja koulu kasvattavat lasta yhdessä

Koti ja koulu kasvattavat lasta yhdessä. Kun kodin 
ja koulun arvomaailma vastaavat toisiaan, lapselle 
muodostuu tasapainoinen arvomaailma. Tästä syys-
tä kristityt kodit tervehtivät kristillistä koulua ilolla. 
Sakke on huolissaan feministiliikkeen vaikutuksista 
kristittyihin perheisiin. Se hämärtää Jumalan luo-
misjärjestykseen perustuvat luonnolliset sukupuo-
liroolit. 

- Perheiden erilaiset tilanteet ja voimavarat vai-
kuttavat tietenkin siihen kuinka ihanteita käytännös-
sä toteutamme. On hyvä muistaa, että olemme kaik-
ki vajavaisia. Jumalan armo kasvattaa meitä Hänen 
suunnitelmaansa, Sakke toteaa. Hän on huolissaan 
myös siitä, että perheet ovat yksin. Siinä on haastetta, 
miten perheitä voisi auttaa esimerkiksi kehittämäl-
lä perhesolutoimintaa, jossa perheet voisivat auttaa 
toisiaan arkisissa asioissa.  

Opinnot jatkuvat

Sakke jatkaa filosofian opintojaan sivutoimisesti 
Jyväskylän yliopistolla. Siellä on mahdollisuus koh-
data opiskelijoita ja puhua uskosta. Sakesta huokuu 
vahvasti evankelistan asenne ja sielunhoidollinen 

ote. Rukous on läsnä perheessä ja ihmisten kohtaa-
misessa. 

Hän on kevään aikana lukenut Urho Muroman te-
osta Salattu elämä Herrassa. Kirjassa on ajatus ar-
mon ja totuuden yhteydestä, johon Sakke sydämes-
tään liittyy. Saamme elää armon omistaen ja uskon 
kuuliaisuudessa iloiten. Ne ovat sisäkkäin, kun vael-
lamme opetuslapsina Herran tietä. 

Joh. 1:14 sanoin: ”Sana tuli lihaksi ja asui meidän 
keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttan-
sa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla 
on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.”
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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

Japanin lähetystyön ja Savosten perheen tulojuhlia syksyllä 2014

•  21.9. Jyväskylän seurakunnan Palokan ja huhtasuon alueseurakuntien tu-
lojuhla Palokan kirkossa - tätä seuraavalla viikolla anssi Savonen Jyväskylän 
seurakunnan vieraana eri tilaisuuksissa
•  1.-2.10. anssi Savonen Äänekosken seurakunnan vieraana eri  
tilaisuuksissa
•  5.10. tulojuhla Kuhmoisissa - tätä seuraavalla viikolla anssi Savonen 
 seurakunnan vieraana eri tilaisuuksissa
•  23.11. anssi Savonen leipäsunnuntaissa halssilan kirkossa 

Katso tilaisuuksista tarkemmin lähempänä niiden ajankohtia  
seurakuntien ja Kansanlähetyksen ilmoituksista.

RAHANKERÄYSLUPA
Keräysluvan numero: 5680/21/2014
Toimeenpanoaika: 8.8.2014-7.8.2015
Toimeenpanoalue: Sisä-Suomen poliisilaitoksen toimialue
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SaVoSEt

Hei ystävät Keski-Suomessa! Oli mukava tavata 
monia teistä Jyväskylän Kansanlähetyspäivien pää-
töstilaisuudessa. Olimme tuolloin olleet vasta muu-
taman päivän Suomen kamaralla. Silloin ja vielä 
nytkin toinen puoli sydämestä on Japanissa ja HAT-
Koben seurakunnassa. 

Viimeiset kuukaudet Japanissa olivat todella tii-
viit. Purimme kotimme ja muutimme tavaramme lä-
hettitoverin asunnon varastohuoneeseen. Laivarahti 
lähetettiin ja vielä lentokoneellakin toimme täydet 
pakaasit Suomeen. Kaiken tämän ohessa tapahtui 
monia asioita seurakunnassa ja muilla elämän sek-
toreilla.

Herramme on rukouksiin vastaava Jumala. Kii-
tämme häntä avusta ja huolenpidosta neljän ja puo-
len vuoden mittaisen työkautemme eri vaiheissa. 
Suuri kiitollisuus on myös siitä mitä olemme saa-
neet nähdä ja kokea HAT-Koben seurakunnan työs-
sä. Pitkään rukousaiheena oli uusien etsijöiden löy-
tyminen jumalanpalvelusyhteyteen. 

Eräänä kesäkuisena sunnuntaiaamuna sitten nuo-

ri nainen saapui ensimmäistä kertaa kirkkoomme ja 
on siitä lähtien käynyt joka sunnuntai jumalanpalve-
luksessa. Toinenkin riemun aihe on. Kesäkuun vii-
meisenä sunnuntaina pidettyyn lähtöjuhlaamme, 
juhlajumalanpalvelukseen, saapunut musiikkileik-
kikoululaisen äiti on siitä lähtien käynyt joka sun-
nuntai kirkossa. Rukoillaan näiden kahden uuden 
etsijän puolesta ja muistetaan niitä kymmeniä muita 
ei-kristittyjä, jotka iloksemme rohkaistuivat osallis-
tumaan tuohon juhlajumalanpalvelukseen.

Vaikka Japanin luonto on kaunis ja kulttuurissa on 
monia hyviä puolia niin kaikkein parasta Japanissa 
kuitenkin ovat sen maan ihmiset. Ystävystyminen 
on usein hidasta, mutta olemme kuitenkin saaneet 
paljon ystäviä, joiden jälleennäkemistä ensi vuonna 
jo odotamme. Iloksemme vuoden aikana moni ystä-
vämme tulee tapaamaan meitä Suomeen. Ystävyys-
suhteet ja pitkä vierellä kulkeminen ovat tärkeä väylä 
evankeliumille myös Japanin lähetystyössä.

Kansanlähetyksen lähettitoverit Hukarit ja Ulla 
Pendolin jatkavat työtä HAT-Kobessa. Meidän 

Kotimaassa, pitkästä aikaa
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osamme on nyt nauttia kotimaan mahdollisuuksis-
ta. Tultuamme Suomeen säät ovat kaiken aikaa olleet 
mahtavat. Lomien jälkeen Mauno aloitti Ryttylän 
ala-asteen kolmannella luokalla ja Simeon esikoulus-
sa. Syksyllä teemme vierailuja nimikkoseurakunnis-
sa ja lähettävissä kansanlähetyspiireissä. Nähdään!

Savoset
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Kesäkuu täälläkin oli tavallista viileämpi, kuiten-
kin lumeton. Pyhäkoulu on jo kesätauolla ja kohta 
jumalanpalveluksetkin. Koska seurakunnan väki on 
enimmäkseen poissa kaupungista, joko mökeillä tai 
ympäri Viroa sukuloimassa, ei lomasijaista tarvita 
pitämään jumiksia. Sinä päivänä, kun Jaanin seu-
rakunnassa aloitetaan myös venäjänkielinen työ, on 
tarvetta myös papin sijaiselle, mutta vielä ei ole sen 
aika.

Kevät kasvatti toimitusten listaa kolmella kotieh-
toollisella ja konfirmaatoilla. Rippikoululaisia oli 
kyllä parhaillaan kolme, mutta konfirmoida saim-
me vain yhden. 

Vaikka suurkaupungissa asummekin, emme jää-
neet ilman juhannuskokkoa.

Osallistuimme nimittäin lauantaina 21.6. pidet-
tyyyn Skuoritsan seurakunnan Korpi-messuun. 
Skuoritsa sijaitsee meiltä reilut 50 km Tallinnan 
suuntaan. Emme ollet aiemmin käyneet siellä, joten 
myöhästyimme jonkin verran messun alusta. Hil-
jentymään kuitenkin ehdimme ja saimme osallistua 

ehtoolliselle. Seurakuntatalossa pidetyn jumalanpal-
veluksen jälkeen kuoro ja lauluryhmä esiintyivät ja 
päälle saimme kaffetta ja vehnästä. Siinä välissä pää-
simme ihastelemaan upeaa Skuoritsan kivikirkkoa ja 
nähdä teloitettujen entisten kirkkoherrojen muisto-
merkit kirkon vieressä sijaitsevalla isolla hautaus-
maalla.

 Skuoritsan seurakunnan aktiivit olivat järjestä-
neet arpajaiset, joiden jokainen arpa voitti. Seuraa-
vaksi siirryttiin ulos polttamaan kokkoa. Paikalla oli 
myös kurtunsoittaja, joka osasi niin hengelliset kuin 
maallisetkin laulut ja tunnelmaa riitti. Ilmakin oli 
mitä parhain, kun aurinko paistoi, mutta ei oikeas-
taan tuullut ollenkaan eikä ollut hyttysiä. Matkaan 
saimme mukaan vielä kaksi kukkakimppua – päivän-
kakkaroita ja pioneja, joiden viimeiset nuput vieläkin 
sulostuttavat keittiötämme. 

Siunattua ja rauhallista syksyä toivottaen,
Keskiset

Kesäterkut
Pietarista

KESKiSEt
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INFO

Ulkomaisena vieraana: Jerusalemista tulevat Caspari –keskuksen johtaja Elisabeth Levy, 
hallinnollinen johtaja Cookie Schwaeber-Issan Makor Hatikva -koulusta sekä Raamattu-
kodista Mirja ja Halvor Ronning.
Heprealaisen musiikin ilta:  Mika Juppala Band esittävää heprealaista musiikkia.
Musiikkivastuussa:  Taisto Pulkkinen, Mika Juppala Band
Päivien johtaja:  Juhani Koivisto
Päivien hinnasto:
Sapattiateria  15 € (ilmoittautumiset etukäteen),  aamupala   5 €, lounas   10€/su 12 €,
kahvi/tee  3 €, päivällinen  7 €, iltapala 4 €, majoitus 15 € - 50 € yö
Koko tapahtuma yhteensä 93 € (sis. majoitus 3-4 hengen huoneessa (omin liinavaattein).
Kysy opiskelijoiden ja lasten alennuksista.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 22.9.2014 mennessä
os: www.sekl.fi/tapahtumat;  p. 019 - 779220 019 - 779220 
keskus@sekl.fi Suomen Ev.lut. Kansanlähetys,
Opistotie 1, 12310 Ryttylä
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alfa-kurssi
lähetyskodilla, Kauppakatu 13, 
keskiviikkoisin klo 18-20

17.9. Kuka Jeesus on ?
24.9. miksi Jeesus kuoli ?
1.10. miten voin olla varma uskostani ?
8.10. miksi ja miten rukoilisin ?
15.10. miksi ja miten lukisin Raamattua ?
22.10. miten Jumala johdattaa meitä ?
29.10. miten voin vastustaa pahaa ?
5.11. miksi ja miten kertoisimme toisille ?
12.11. Vieläkö Jumala parantaa ?
19.11 Entä sitten seurakunta ?

ilmoittautuminen heli.jurvakainen@kolumbus.fi  
tai tekstiviestillä 050 3508157.  
ilmoitathan nimesi, ikäsi ja mahdolliset  
ruokavaliorajoitukset.  
aloitamme illan aina pienellä iltapalalla.

Kysymyksiä elämästä 
kokeilealfaa.fi

Tässäkö
tämä 
elämä
on

Söinkö
liikaa

Latte vai
cappuchino

Kysymyksiä elämästä 
kokeilealfaa.fi

Onko 
tässä 
kaikki

Minne olen
matkalla

Baariin vai
salille

Kysymyksiä elämästä 
kokeilealfaa.fi

Onko 
jotain 
enemmän

Opettaja vai
arkkitehti

Mitä väliä

Kysymyksiä elämästä 
kokeilealfaa.fi

Mikä on
elämän
tarkoitus
Kiinnostaako
ketään

Riittääkö
rahat
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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  
Päiväkoti aarresaari, toritie 22 (Kuokkala) klo 11

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

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

14.9.
28.9.

“YlitSE KaiKKiEn RaJoJEn”
apt. 10:1-30 , Petri harju

“EVanKEliUmin lÄPimURto”
apt. 10:34-48 anne tuovinen, Zacharias onditin työhön  
siunaaminen, arto Viitala ym. ehtoollinen 

“antioKian alKUSEURaKUnta”
apt. 11:1-30  Reino Saarelma
 
“UUtta VERta”
Zacharias onditi, Reino Saarelman ekkeellelähtöjuhla,  
ehtoollinen

“SoVintoon ElÄmÄn KanSSa”
Saara Kinnunen, ehtoollinen. SRo:n ja srk:n kanssa 
järjestettävän naistenpäivän päätöstilaisuus

“JaaKoB mEStataan, PiEtaRi PElaStUU”
apt. 12:1-25 anssi Savonen

lEiPÄSUnnUntain JoUlU
Zacharias onditi, ehtoollinen

lEiPÄSUnnUntai
SEURaKUnta liiKKEEllÄ

12.10.
26.10.

9.11.

23.11.
7.12.
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tERVEtUloa mUKaan!

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

   7.9.  Laulamme Viisikielisestä, Ulla Peltonen, Heimo  ja Ritva Kajasviita     
21.9.  ”Suuressa mukana Keski-Suomessa”, Arja Suikkanen, Jaakko Koivunen
5.10. ”Suuressa mukana 1960-luvulta 2010-luvulle”, Reino Saarelma, Jari Jurvakainen
19.10. ”Suuressa mukana - tästä eteenpäin”, Zacharias Onditi, Leena Eerola
2.11. ”Suuressa mukana - pieninä ihmisinä”, Outi Jokinen, Iiris Nevalainen, Seija Sorvali
16.11.   ”Suuressa mukana - ristin alla”, Zacharias Onditi, Ritva Huhta-aho
30.11. Lähetyksen ja rukouksen Keidas, Jari ja Heli Jurvakainen
14.12. Sanan Keitaan joulu, Arja Haapamäki, Ulla Mustonen, Elias Jokinen ym.

SUURESSA
MUKANA

tERVEtUloa 
mUKaan iltoihin!

lähetyskodilla 
torstaisin
kello 18.30

KYSY liSÄÄ:
leena.eerola@sekl.fi
puh. 050 3724828

nUoRtEnillat  JYVÄSKYlÄ 

laUantaiSin
Klo 18-21
lähetyskodilla, 
Kauppakatu 13. 

Syksyn kokoontumiset: 
30.8., 6.9., 13.9., 20.9., 
27.9., 4.10., 11.10., 18.10., 
25.10., 8.11., 22.11., 
29.11.. ja 13.12.

Syksyn kokoontumiset: 
4.9., 11.9., 18.9., 25.9., 2.10., 9.10.,16.10., 
23.10., 30.10., 6.11., 13.11..20.11., 27.11., 
4.12. ja 11.12.



Yleiset tilaisuudet
Raamattupiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittonien viikkojen ma klo 18
25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11.,  
1.12. ja 15.12.

Aamurukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
perjantaisin klo 8-9, alkaa 8.8.

Maahanmuuttajatyön rukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
keskiviikkoisin klo 15.30,  
alkaen 20.8.

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

Myrskylyhdyn päiväkodissa, 
Antinmutka 18, Kinkomaa
Tarkempi ajankohta ilmoitetaan  
myöhemmin
Lisätiedot: Inkeri Lemetyinen 050 309 72 12

naisten tilaisuudet

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

miesten tilaisuudet

Naisten raamattupiiri 

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittomien viikkojen ti klo 13
9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12. 
ja 16.12.

tERVEtUloa 
mUKaan 
toimintaan.

Isä-poika-sähly

parittomien viikkojen lauantaisin
 

  
klo 10- 12 Huhtasuon kirkolla,   
liikuntasalissa, Nevakatu 6, alkaen 13 .9.

Miestenpiiri Vaajakoski

Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11
parittomien viikkojen to klo 18.30
Ensimmäinen piiri saunailta 11.9. 
Varsinainen raamattupiiri alkaa 25.9.

Katso lisää nettisivuilta: 
keski-suomi.sekl.fi
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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
Lähetti Lähi-Idässä, piirin lähetyssihteeri  Leo Wacklin Puh. 050 5995632

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 2014

Reino Saarelma, Piirijohtaja 31.10.asti
Puh. 050 565 1386
reino.saarelma@gmail.com

Zacharias Onditi, 
piiripastori 1.9. alkaen, piirijohtaja 1.11. 
Puh. 0407450458
zacharias.onditi@sekl.fi

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

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

 

alkaen
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lähetyskodilla joka torstai
klo 11.30–14.00.

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
 Zacharias onditi   
        leena Eerola
        marianne mäkeläinen
        Juutalaistyö
        Keskiset
        Jorma laine
        Savoset


