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Leipäsunnuntait ovat viime aikoina käsitelleet 
Apostolien tekoja. Keskeisenä aiheena Apostolien 
teoissa on, että Herraan Jeesukseen uskovia johdat-
taa Pyhä Henki. Tämä johdatus tulee esiin erilaisin 
tavoin: Hengen vuodatuksena, kielillä puhumisena, 
hiljaisena rukouksena, ristin alla elämisenä, voimal-
lisina tekoina, rohkeana julistuksena, ja lukuisilla 
muilla tavoilla. Herran Henki käyttää hyväksi myös 
inhimillisiä heikkouksiamme. Kun Paavali ja Barna-
bas riitelivät ja erosivat tästä epäonnistumisesta kas-
voi kuitenkin hyvä hedelmä. Paavali tarvitsi Silaan 
lisäksi uuden työtoverin ja löysi nuoren Timoteuksen 
tehtävään. Olisiko meillä olemassa Timoteus-kirjei-
tä jos Paavalin ja Barnabaan välistä erimielisyyttä ei 
olisi esiintynyt? Kuinka puutteelliseksi käsityksem-
me seurakunnan viran luonteesta olisi muodostunut 
ilman näitä ns. pastoraalikirjeitä. Tämä on vain aja-
tusleikkiä. Pyhän Hengen siunaukset ovat kuitenkin 
usein ristiriitoihin ja ristiin kätkettyjä. Vasta myö-
hemmin huomaamme, että kaikella oli tarkoitus ja 
että asian tuli mennä juuri niin kuin se meni. 

”Monen ahdistuksen kautta meidän pitää me-
nemän sisälle Jumalan valtakuntaan.” (Ap.t. 14:22). 

Nämäkin sanat löytyvät Apostolien teoista. Paavali 
ja Barnabas vierailivat Derbessä ensimmäisellä lähe-
tysmatkallaan ja lohduttivat näillä sanoilla paikka-
kunnan uskovia. Hengen johdatuksessa olemiseen 
kuuluvat olennaisesti vastoinkäymiset ja hämmen-
nys. Apostolien tekojen luku 14 kertoo myös tästä 
voimakkaasti. Epävarmuudessakin olemme Hengen 
johdatuksessa. 

Pyhän Hengen hedelmänä on vilpitön sydämen 
usko ja luottamus Jeesukseen. Vaikka en voi ymmär-
tää kaikkea, niin uskon Jeesukseen ja luotan että tai-
vaan Isä armahtaa minua tässä uskossa. Vilpitön sy-
dän etsii jatkuvasti Herran, ei omaa tahtoansa. Kun 
me vaellamme näin, olemme Hengen johdatuksessa. 
Silloin rukoilemme yhdessä Daavidin kanssa: ”Tutki 
minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele 
minua ja tunne minun ajatukseni. Ja katso: jos mi-
nun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut ian-
kaikkiselle tielle.” (Ps. 139: 22-23). 

Siunattua joulunodotusta!
Piirijohtaja Zacharias Onditi

hengen 
johdatuksessa
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Kirkon hengellisiä 
aarteita

- Katkelma Laestadiuksen saarnasta 2. adventtisunnuntaina v. 1852. 
Postilla I, 1964.
”Mutta sitä kaitaista tietä ei näe kukaan kuutamolla eli järjen viisaudella; 

pitää olla täysi päivä eli täydellinen ylösvalaistus Jumalan sanasta, ennen 
kuin ihminen näkee, mistä tie menee taivaaseen. 

Me kuulemme profeetta Joelin kirjoituksesta, että aurinko tulee pimeäksi 
ja kuu punaiseksi, ennen kuin se suuri Herran päivä tulee. Nämä ovat epäi-
lemättä ne viimeisen ajan merkit, joita Vapahtaja tarkoittaa kun hän sanoo, 
että merkit pitää oleman auringossa, kuussa ja tähdissä. Kristillisyyden au-
rinko tulee pimeäksi, kun kuu eli luonnollinen järki pääsee auringon eteen. 

Mutta ei moni arvaa, että kuu on mennyt auringon eteen, kun aurinko 
tulee pimeäksi, eikä moni arvaa, että luonnollinen järki on päässyt kris-
tillisyyden eteen, kun armon aurinko tulee pimeäksi. Nyt ovat vissimästi 
viimeisen ajan merkit näkymässä auringossa, koska maailma on niin suu-
ressa hengellisessä pimeydessä, ettei moni ihminen näe, mistä tie menee 
taivaaseen.”
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Jurvakaisen perhe on tuttu useimmille Keski-Suo-
men Kansanlähetyksen ystäville. Onhan heitä nähty 
ja kuultu raamattu- ja rukouspiireissä, Sanan Kei-
taissa ja Leipäsunnuntaissa, heistä on luettu Uusi Tie 
-lehdestä ja perheen tytärtä Vuokkoa on haastatel-
tu Ankkuriin joitakin vuosia sitten. Monet tietävät 
myös perheen aikaisemmista vaiheista lähetystyös-
sä Etiopiassa sekä sen, että Jari on Keski-Suomen 
Kansanlähetyksen piirihallituksen puheenjohtaja. 
Nyt vihdoinkin saamme lukea myös Heli ja Jari 
Jurvakaisesta Ankkurin sivuilta.

Helin toimintaa . . .

Heli on tuttu näky juontajana, rukouspalvelussa 
ja kahvituksissa sekä raamattupiirin vetäjänä. Hän 
kuvaakin itseään raamattupiiri-ihmiseksi, koska raa-
mattupiiri on jakamista, jossa myös itse saa, erilaisia 
näkemyksiä sen sijasta, että yksin mietiskellessä olisi 

vain yksi näkökulma.
Heli kokee mielekkääksi tehtäväksi vastuunsa Lei-

päsunnuntaiden kahvitusten järjestämisestä. Kahvi-
tarjoilu illan päätteeksi on merkittävä osa Leipäsun-
nuntaita: yhteisyyttä, asioistaan toiselle puhumista. 
Heli rohkaisee uusia tulemaan mukaan kahvitusten 
järjestämiseen ja löytämään näin oman palveluteh-
tävänsä. Se saa Leipäsunnuntain tuntumaan enem-
män ”omalta”.

Evankelistojen yhteyspäivillä pari vuotta sitten 
Ryttylässä Heli kiinnostui palveluevankelioimises-
ta. Hän toivoo löytävänsä muitakin erilaisista pieni-
muotoisista tempauksista kiinnostuneita, jotta tätä 
evankelioimisen muotoa voitaisiin toteuttaa Jyväs-
kylässäkin. Yläkaupungin yö –tapahtumassa Lähe-
tyskoti on ollut avoinna ja kutsunut ihmisiä kah-
vittelemaan ja keskustelemaan. Heli ja myös Jari 
toivovat, että tämäntyyppistä toimintaa  järjestet-
täisiin enemmän erilaisten tapahtumien yhteydessä 

heli ja jari 
jurvakainen 
suuressa  
mukana

tullaan tutuiKSi | teksti ja kuvat: ritva huhta-aho
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ja myös, että ystävät tulisivat entistä lukuisammin 
mukaan sitä toteuttamaan. Olisi hyvä kirjata toi-
mintasuunnitelmaan tämäntapaisesta toiminnasta 
konkreettisia esimerkkejä, Jari toteaa. Pitäisi pääs-
tä liiasta mukavuudenhalusta, lähteä liikkeelle niin 
kuin ennen eikä ajatella vain sitä, missä itsellä on 
hyvä olla.

Vierestä seuranneena Jari on huomannut, että eri-
tyisesti Alfa-kurssi saa Helin syttymään. Heli on ollut 
mukana useiden Alfa-kurssien järjestämisessä, mut-
ta pitää itseään huonona mainostajana ja pahoittelee 
sitä, että ehkä siksi tänä syksynä kurssi jäi toteutu-
matta. Kurssia ei myöskään voi järjestää yksin, joten 
Heli toivoo muitakin asiasta innostuneita löytyvän.

. . . ja Jarin

Elämme taloudellisesti vaikeaa aikaa Suomessa. 
Sen Jarikin yrittäjänä on joutunut kokemaan. Palk-
katyön vähentyessä hän ei kuitenkaan ole jäänyt pyö-
rittelemään peukaloitaan, vaan on suunnannut ai-
kansa ja tarmonsa entistä enemmän Keski-Suomen 
Kansanlähetyksen hyväksi. On vaikea löytää työmuo-
toa, jossa Jari ei olisi mukana ja jonka kehittämistä 
hän ei rukoillen miettisi. Jari toteaakin, että vuosi-
satoja vanha ohje ”rukoile ja työtä tee” on edelleen 
ajankohtainen. On vain yllättävän vaikea rukoilla, 
sanoo Jari. 

Kuitenkin hän vetää aamurukouspiiriä Lähetys-
kodilla ja järjestää rukouskokouksia vaikeiden asi-
oiden hoitamiseksi. Juuri rukous- ja raamattupiirin 
vetäjänä Jari onkin omimmassa tehtävässään sekä 
noiden piirien jäsenten että omastakin mielestään. 
Hänellä on rohkaisemisen armolahja, jota tällaisis-
sa piireissä tarvitaan. Painokkaista kannanotoistaan 
ja tiukasta epäkohtiin puuttumisestaan huolimatta 
Jari usein kiperissä tilanteissa kuuntelee, suostut-
telee ja sovittelee.

Erityisesti Jaria askarruttaa Leipäsunnuntai – on-
han se toiminnan päätapahtuma, kuten hän usein 
korostaa.  Jarille alkuaikojen Leipäsunnuntai oli 
unelmien täyttymys. Hän muistelee myös haikein 
mielin monia tuolloin mukana olleita ystäviä, jot-
ka nyt ovat löytäneet seurakuntansa muualta. Ihan-
teena olisi, että Leipäsunnuntaissa ei olisi esiinty-
jä – yleisö –asetelmaa, vaan ”jokaisella on jotakin 
annettavaa” Uuden testamentin ohjeen mukaan. 
Jari kuvailee työnäkyään: Ensiksi tulee valvominen. 
Jeesus sanoi, että ei voi sokea sokeaa taluttaa. Jos 
emme pysy Jumalan Sanassa, viemme itsemme ja 
lähimmäisemme harhaan. Ilosanoma Jeesuksesta 
synnyttää elämää. Jokaisen tarvitsee yhä uudelleen 
kuulla se omalle kohdalleen. Helposti hyvästä tulee 
parhaimman suoranainen este, kuten kehitysyhteis-
työstä. –  Näitä periaatteita voi hyvin soveltaa Leipä-
sunnuntaihinkin. 
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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

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

Hengellinen koti 

Jurvakaiset näkevät Kansanlähetyksessä myös puut-
teita ja parantamista, jopa virheitä ja erehdyksiä. Oman 
yhteisön viat näkee hyvin, koska ne ovat niin lähellä. 
Muista seurakunnista on monesti opittavaa. Vaikka ruo-
ho on näyttänyt aidan takana usein vihreämmältä, omaa 
hengellistä kotia on tähän mennessä ollut vaikea hylätä. 

Se on tarjonnut hyvän perustan kolmen nyt jo aikui-
sen lapsen hengelliselle kasvatukselle ja kasvulle, totea-
vat Jurvakaiset. Nyt kun Keski-Suomen Kansanlähetys 
on saanut uusia työntekijöitä, Jurvakaiset toivovat, että 
nämä voisivat tehdä työtään omista armolahjoistaan kä-
sin, ei välttämättä niin kuin aina ennen on tehty. Saa ko-
keilla ja erehtyäkin, lupaa piirihallituksen puheenjohta-
ja Jari Jurvakainen.
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hoosiannaa uudessa kirkossa
Krasnojarskin hallintoalueella Siperiassa on raken-

nettu kirkkoa Karatusan kunnan keskustaan heinä-
kuusta 2013 alkaen. Tavoitteena on, että vuoden 2015 
ensimmäisenä adventtina uudessa kirkossa voitaisiin 
laulaa Hoosiannaa. 

Kuluneena kesänä saatiin koottua Ala-Bulankasta 
siirretyn vanhan kirkon hirsikehikko uuden kirkon 
pohjakerroksen päälle. Tavoitteena on syksyn aikana 
saada valmiiksi katto, ikkunat ja lämmitysjärjestelmä. 
Tämä mahdollistaa sisätöiden tekemisen talvella. 

Sen jälkeen vuorossa ovat ulkovuoraus, sisätilojen 
pinnat sekä kalustaminen. Niistä tehdään oma urak-
kasopimus, jonka suuruus on noin 180 000 €. 

Kuluneen kesän tavoitteena on ollut nostaa hirsike-
hikko ja tapuli pohjakerroksen päälle, sekä katto koko 
rakennuksen päälle.

Ensimmäinen kiitosmessu pidettiin pystytettyjen 
hirsiseinien sisäpuolella. Kattona on vielä tässä vai-
heessa avara aurinkoinen taivas.

Seurakunta on kokoontunut ja kokoontuu jatkossa-
kin ennen kirkon valmistumista Karatusan kirjastossa 
ja alueen kylissä klubitaloissa. 

Tavoitteena on, että 2015 tässä kirkossa lauletaan 
ensimmäisenä adventtina Hoosianna.

Karatusan kirkon rakentamiseen on saatu varoja 
noin 200.000 euroa. Keräyksen uudessa vaiheessa 
tavoitteena on saada kokoon 180.000 euroa, jonka 
avulla kirkko saadaan rakennettua valmiiksi. 

Tule mukaan rakentamaan kirkkoa Karatusaan. Voit 
osallistua keräykseen lahjoittamalla tähän kohteeseen 
alla olevien tilien kautta. Käytä viitettä 71107.

NORDEA: FI83 2070 1800 0283 25 
Swift/Bic-koodi: NDEAFIHH
OP: FI14 5043 1920 0034 52 
Swift/Bic-koodi: OKOYFIHH
DANSKE BANK (ent. SAMPO):  

    FI55 8000 1800 2241 32 
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Ensilumi on näyttäytynyt täälläkin, mutta tätä kir-
joittaessamme ulkona on yhä plussa-asteita. Syksym-
me on kulunut jotenkin huomaamattomasti. Kaiken-
laista puuhaa on riittänyt ja vuoden lopun läheisyys 
on päässyt taas kerran yllättämään.

Keväällä saimme kutsun käydä seurakuntalaisem-
me Olgan luona, joka halusi ehtoollista ennen sairaa-
laan menoa – oli saanut keuhkokuumeen. Hän oli 
silloin erittäin huonossa kunnossa, mutta Jumalan 
määräämänä lääkäreiden avulla hän toipui hyvin ja 
palasi kotiinsa, huoneeseensa soluasuntoon. 

Syyskuun puolivälissä Olgan poika lähti kuukau-
deksi ulkomaille ja vei äitinsä siksi ajaksi yksityi-
seen vanhainkotiin. Siellä 97-vuotias Olga-mummo 
on edelleen, sillä kotona naapuri on aloittanut ison 
remontin eikä hän jaksaisi asua sen keskellä. Olem-
me kuitenkin jatkaneet tapaamisiamme ehtoollisen 
ja jutustelun merkeissä. Ne ovat olleet mukavia ja 
koskettavia hetkiä, pyhän pilkahduksia arjessa. 

Pietarin pohjoispuolella sijaitsee Levašovon jouk-
kohautausmaa, jossa vuosina 1937-1938 teloitettiin 
noin 47 000 ihmistä - jonkun laskelman mukaan 65 

ihmistä joka ikinen päivä. Hautausmaalla on muisto-
kiviä, mutta on myös valokuvin varustettuja laattoja 
niin maassa kuin puihin kiinnitettyinä. Kellään ei ole 
mitään tietoa siitä, kuka mihinkin on  haudattu. Hau-
tausmaan portin läheisyydessä on iso kello, jota jo-
kainen läheisiään muisteleva voi käydä soittamassa.

26.10. kävimme seurakuntalaisten kanssa pitä-
mässä jumalanpalveluksen tuolla hautausmaalla. 
Kun saavuimme sinne, kuului vieressä sijaitseval-
ta sotilaslentokentältä kovaa meteliä - varmaankin 
lentokoneiden moottoreista. Oli puhuttelevaa kävel-
lä hiljaa kohti virolaisten muistokiviä ohittaen suo-
malaisten ja inkeriläisten ”alueet” ja ehtoollispöytä 
hautausmaalla toi näkymättömän seurakunnan to-
della konkreettisesti keskuuteemme.

Antoisa Israelin matka

Tänä syksynä pääsimme jälleen käymään Isra-
elissa. Tällä kertaa kiertelimme Galileassa Jeesuk-
sen jalanjäljissä. Matka oli erittäin mielenkiintoinen 
ja antoisa meille kaikille. Tytöt jaksoivat mainiosti, 

tervehdys 
Pietarista!

KESKiSEt
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kuuntelivat ja kyselivät paljon. Näkemistämme pai-
koista johtuen evankeliumien tapahtumat puhutte-
levat taas kerran uudella tavalla – nyt olemme itse-
kin uineet Galilean järvessä, käyneet Kapernaumin 
synagoogassa ja nähneet nasaretilaisen puusepän-
verstaan eikä ehtoollinen puutarhahaudallakaan 
ihan heti unohdu.

 Arjessa viikoittaiset jumalanpalvelukset rytmittä-
vät omaa ja seurakuntalaisten elämää. Pyhäkoulus-

sa on ollut hiljaisempaa, eri syistä sen pito ei aina 
ole onnistunut. Uutena suunnittelemme päiväpiirin 
aloittamista, mutta muoto on vielä auki. Pyydämme-
kin rukoustukea uuden työmuodon aloittamiseen.

Siunattua joulun odotusta sekä pyhän pilkahduk-
sia arkeesi!

Kuluneesta vuodesta kiittäen
Keskisen perhe Pietarista
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Ensimmäisellä työkaudellamme vietimme neljä lu-
metonta joulua Koben miljoonakaupungissa Japa-
nissa. Nyt odotamme ja toivomme, että täällä Etelä-
Suomessakin voisi olla valkoinen joulu. Lapset ovat 
päivittäin rukoilleet lumisadetta lokakuusta lähtien.

Suomalaiselle on tärkeää olla välillä Suomessa. 
Näin jälkeenpäin ajatellen neljän ja puolen vuoden 
mittainen työkautemme oli aika pitkä. Onneksi Ju-
mala piti kaiken aikaa meistä huolta. Olemme ko-
keneet ylenpalttisesti varjelusta ja siunausta. Hyvän 
Jumalan läsnäolo ja apu ovat jatkuneet täällä koti-
maassakin. Jumalan apu osuu kohdalle usein rakas-
tavan lähimmäisen hahmossa. Se hyvyys, jota saim-
me maistella työalalla ollessamme, ei ole loppunut 
täällä koti-Suomessakaan. Olemme kiitollisia jokai-
sesta ystävästä Keski-Suomessa! Yhdessä olemme 
suuressa mukana!

Syksyymme on mahtunut monia vierailuja seu-
rakunnissa ja kansanlähetyspiireissä. Iloksemme 
olemme saaneet käydä Keski-Suomen alueella mm. 
Jyväskylässä, Äänekoskella ja Kuhmoisissa. Tilai-

suuksia on ollut monenlaisia laidasta laitaan. On ol-
lut jumalanpalveluksia ja niiden jälkeisiä lähetysti-
laisuuksia. On ollut myös perinteisiä lähetyspiirejä 
sekä vierailuja kouluissa, laitoksissa ja kodeissa. Ja-
panin työstä olemme saaneet kertoa lapsille, nuoril-
le, perheille ja kaikenikäisille. Olemme iloinneet sii-
tä, että Suomen seurakunnissa on niin monenlaista 
toimintaa, jotka koskettavat erilaisia ihmisiä. Japa-
nin lähetystyöstä kuulijat ovat olleet ihmeen kiin-
nostuneita ja kannustavia meitä lähettejä kohtaan. 
Yhteys on se sana, jolla haluamme kuvata nimikko-
seurakuntiemme suhdetta meihin lähetystyönteki-
jöihin. Tunnemme, että Suomen kirkossa on moni 
asia varsin hyvin, vaikka täydellistä seurakuntaa ei 
tässä vajavaisessa ajassa yhtäkään ole.

Arkielämämme Ryttylän kodissa kuluu pitkälti las-
ten ehdoilla. Mauno (9) käy koulua ja Simeon (6) 
esikoulua. Isabella (3) käy kirkon kerhossa kahdes-
ti viikossa. Natanael (10kk) viettää vauvan elämää 
kotona. Olemme ihmetelleet Suomen vaihtuvia vuo-
denaikoja ja iloinneet kotimaan luonnosta. Olem-

joulunajan 
tervehdys 
ryttylästä

SavOSEt
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me tavanneet paljon sukulaisia ja ystäviä. On ollut 
myös hienoa olla paljon tekemisissä Kansanlähetyk-
sen kotimaan työntekijöiden kanssa. Tällainen lähei-
nen työyhteys tuntuu kaukana Japanissa tehdyn työ-
kauden jälkeen luksukselta. Arvostamme myös sitä, 
että Suomessa on tarjolla paljon hienoja hengellisiä 
tapahtumia ja hyvää raamattuopetusta sekä kristil-
linen radiokanava, Radio Dei! 

Niin tervehdyttävää kuin Suomessa on välillä olla-
kin, lähetystyöntekijän mieli halajaa takaisin lähetys-
kentälle Japaniin. Jos Herra suo ja elämme, palaam-

me jatkamaan HAT-Koben seurakunnan työtä ensi 
vuoden kesäkuussa. Rukoilettehan Jumalan hyvää 
johdatusta kaikkiin valmisteluihin ja suunnitelmiin. 
Jätämme Japanin lähetyskentän asiat sydämellenne. 
Rukoillaan, että tänä jouluna Jumala voisi sanallaan 
avata japanilaisia sydämiä.

Toivotamme Vapahtajamme armorikasta synty-
mäjuhlaa Ankkurin lukijoille! 

Savoset
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Piirijohtaja Reino Saarelman eläkkeellelähtöjuhlassa vas. Jari       
Jurvakainen, Ritva Huhta-aho, Zacharias Onditi, Riitta ja Reino 
Saarelma. 

Kiitos muistamisista
Suurkiitos kaikille teille, jotka osallistuitte eläkkeellelähtöjuhlaani Halssilan kirkolla 

26.10. ja/ tai erilaisiin lahjoihin ja muistamisiin. Oheinen kuva kertoo pienestä mutta 
iloisesta hetkestä Leipäsunnuntain ”Kolmessa kuvassa”.

On ollut ilo työskennellä uuden piirijohtajamme Zacharias Onditin kanssa yhdes-
sä syys-lokakuun ajan ennen eläkkeelle jäämistäni 1.11. Tämän jälkeen olen muiden 
”harrastusten” ohella alkanut selvittää Lähetyskotimme alakertaan mukanani tullutta 
tai muutoin kertynyttä kirjallista ym. materiaalia. Siinä onkin ollut oletettua suurem-
pi urakka. Tätä lukiessasi tuo urakka on toivottavasti jo ohi ainakin sinne perustetta-
van lainakirjaston osalta. Olet siis tervetullut lainaamaan tästä kirjastosta hengellistä 
kirjallisuutta ja muutakin lähetystyöhön liittyvää materiaalia, joista voit tarkemmin 
kysyä allekirjoittaneelta. Osa aineistosta on myös ostettavissa edulliseen hintaan lä-
hetystyön hyväksi. Näkemisiin Lähetyskodilla, Sanan Keitaissa - tai Halssilan kirkol-
la Leipäsunnuntaissa.

Aiempi puhelinnumeroni (0505651386) ja sähköpostiosoitteeni (reino.saarelma@
gmail.com) ovat edelleen käytössäni.

Siunaavin joulunalusterveisin Kangasniemeltä, Reino Saarelma
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terveisiä  
Kolmesta kohtaamisesta!

Olen saanut tänä syksynä vastuulleni uuden työ-
alan: Nuoret aikuiset ja opiskelijat. Kansanlähe-
tyksellä nuorten aikuisten ja opiskelijoiden iltoja 
kutsutaan Kolme kohtaamista –illoiksi. Illoissa on 
tarkoitus kohdata toisia ihmisiä, oma itse ja tietysti 
myös Jumala. Näitä iltoja olen nyt saanut olla pitä-
mässä yhdessä piirijohtajamme Zachariaksen kans-
sa. 

 Kolme kohtaamista -illoissa on ollut viime vuon-
na vain vähän kävijöitä. Kesän lopulla rukoilin, että 
Jumala lähettäisi iltoihin lisää porukkaa ja syksy läh-
tikin lupaavasti liikkeelle. Syksyn ensimmäisissä il-
loissa opiskelijoita ja nuoria aikuisia oli illoissa toista 
kymmentä. Tuntui siltä, että Jumala oli kuullut ruko-
ukseni. Mutta vaikka Jumala on rukouksia kuuleva 
Isä, haasteita nuorten aikuisten työhön liittyy. 

Jyväskylä on kaupunki, jossa varsinkin opiskelijoil-
le riittää jos jonkinmoista menoa ja meininkiä, myös 
ihan kristillistä sellaista. Notkahduksia illan kävijä-
määrissä on siis ollut ja vaikka illoista on yleensä jää-
nyt hyvä mieli ja kokemus, että sai kohdattua nuoria, 

niin silti jään kyselemään: Miten tarjota seurakun-
tayhteys, johon nuoret ja nuoret aikuiset haluavat si-
toutua? Miten sitouttaminen ylipäänsä toteutetaan 
maailmassa, jossa rusinat poimitaan pullasta ja si-
toutumista vältellään. Pitääkö meidän tarjota vain 
rusinoita ja vielä suklaalla kuorrutettuja? Jos ope-
tuslapseuttaminen toimii nuorisotyössä (toimiiko?), 
niin miten opetuslapseuttaminen jatkuu nuorten ai-
kuisten kohdalla? Tällaisia kysymyksiä mietin ja sa-
malla rukoilen, että Jumala pitää huolen hulluistaan. 
Työpisteeni seinällä lukee lohduttavasti: ”Do not be 
afraid or discouraged...the battle is not yours, but 
Gods.” Eli suomeksi: ”Älkää säikähtäkö älkääkä pe-
lätkö…sillä tämä ei ole teidän sotanne, vaan Juma-
lan.” 2. Aik. 20:15.

Opiskelijatyö on Kansanlähetyksessä ympäri Suo-
men aika lailla saman tilanteen edessä. Syksyn alun 
reilusta kymmenestä kävijästä on enää murto-osa il-
loissamme. Otamme nuorten aikuisten työssä vas-
taan uusia ideoita sekä erityisesti rukoustukea. Ru-
koilethan työmme puolesta. 
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tOiMintaa ja taPahtuMia | KEvÄt 2014

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

MiKSi Et antaiSi 
juMalan 

löYtÄÄ Sinua?

leipäsunnuntaissa on 
raamattuopetusta, 

rukousta, musiikkia ja 

jyväskylässä halssilan  
seurakuntakeskuksessa,  
Kärpänkuja 5
joka toinen sunnuntai klo 16.00 

Perhepyhäkoulu Pikkuleipä
leipäsunnuntaiden välisunnuntaisin  
Päiväkoti aarresaari, toritie 22 (Kuokkala) klo 11

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

vuoden viimeinen kokoontuminen 14.12.2014

Keväällä 18.1., 1.2., 15.2., Ei1.3., 15.3., 29.3. , 12.4., 26.4., 10.5. ja 24.5.

11.1.

25.1.

“Paavalin EnSiMMÄinEn lÄhEtYSMatKa”
apt. 11, heimo Kajasviita

“Paavalin EnSiMMÄinEn lÄhEtYSMatKa 2”
apt. 14

“aPOStOliEn KOKOuKSESta tOiSEEn lÄhE-
tYSMatKaan”  apt. 15  arto hukari

lEiPÄSunnuntai
SEuraKunta liiKKEEllÄ

   8.2.
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Sanan Keidas
Lähetyskodilla, Kauppakatu 13, 40100 Jyväskylä,  
parillisten viikkojen sunnuntaina klo 18.00 

14.12.2014 ”Sanan Keitaan joulu”, Arja Haapamäki, Ulla Mustonen, Elias Jokinen ym.

KEVÄT 2014
18.1. Jeesus voi, Samuel Halme, Tomi Pirttimäki, Reino Saarelma
1.2.   Ansaitsematon armo, Zacharias Onditi, Ritva Huhta-aho
15.2. Uhrautuva rakkaus, Heimo ja Ritva Kajasviita
Seuraavat kerrat aiheineen:
1.3.   Rukouksen Keidas
15.3. Elämän leipää japanilaisille
29.3. Käy yrttitarhasta. . .

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. 

Kevään kokoontumiset: 
10.1., 17.1., 24.1., 31.1, 
7.2., 14.2., 21.2 ei Pointia, 
28.2., 7.3., 14.3., 21.3., 
28.3..4.4. ei Pointia, 11.4., 
18.4., 25.4., 2.5., 9.5., 16.5.
ja 23.5.

4.12. 1+1+1=1. Yhteinen ilta Opkon kans-
sa, 11.12. Pikkujoulut  nyyttärimeiningillä
vuoden 2015 alusta 15.1., 22.1., jne.

12.4. Ylösnousseen todistajia
26.4. Kotimatka
10.5. Rukous kantaa
24.5. Tule, Pyhä Henki



Yleiset tilaisuudet
Raamattupiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittonien viikkojen ma klo 18
15.12.vuoden viimeinen
12.1 alkaen

Aamurukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
perjantaisin klo 8-9, 19.12 vuoden 
viimeinen. 2.1. alkaen

Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta 
 

 Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
tiistaisin klo 12.30,  13.1. alkaen

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

Myrskylyhdyn päiväkodissa, 
Antinmutka 18, Kinkomaa
Parillisten viikkojen pe klo 18 -20.30
Lisätiedot: Inkeri Lemetyinen 050 309 72 12
Vuosi 2015: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 
17.4., 15.5.

naisten tilaisuudet

Miesten tilaisuudet

Naisten raamattupiiri 

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittomien viikkojen ti klo 13
16.12. vuoden viimeinen
13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 
5.5. ja 19.5.

Isä-poika-sähly

parittomien viikkojen lauantaina klo 10-12 
Huhtasuon kirkolla, liikuntasalissa, Nevakatu 
6, alkaen 17.1.

Miestenpiiri Vaajakoski

Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11
parillisten viikkojen to klo 18.30
11.12. vuoden viimeinen 
8.1. alkaen

Katso lisää nettisivuilta: 
keski-suomi.sekl.fi

Tyttöjen Donkki-illat 3.-8. luokkalaisille

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
perjantai-iltoina klo 18-20.30
30.1.,13.2., 27.3., 10.4. 8.5. ja 22.5.
Illoissa kuullaan opetusta Raamatusta,  

 lauletaan, leikitään, syödään ja  
 askarrellaan ja tehdään tyttöjen   
 juttuja.

Lähetyskodilta Puh. (014) 620801 tai Kes-
kisuomalainen- ja Uusi Tie-lehdistä tai 
keski-suomi.sekl.fi

liSÄtiEtOja tOiMinnaSta

Vaajakosken naistenpiiri 

Lintulenkintie 3
joka toinen maanantai klo 18 - 20
15.12. vuoden viimeinen
12.1. alkaen
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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

Zacharias Onditi, 
Piirijohtaja
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
Toimisto suljettu 19.2. - 7.1.
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lähetyskodilla joka torstai
klo 11.30–14.00.

vuOdEn viiMEinEn 18.12. alKaEn 15.1.

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
 Zacharias Onditi   
        leena Eerola
        Marianne Mäkeläinen
        juutalaistyö
        Keskiset
        jorma laine
        Savoset


