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Ankkuri

Nyt me näemme kuin 
kuvastimessa, mutta silloin, 
kasvoista kasvoihin

Äiti, onko se niin, että Jumala näkee meidät 
vaikka me emme näe Jumalaa? Neljävuotias Eedla 
tyttäremme on täynnä kysymyksiä. Lapsen kysy-
mykset tuntuvat usein hieman huvittavilta. Nuo 
pienet kysymykset tulevat lapsen suusta niin hel-
posti ja vilpittömän tuntuisesti. Miten sitten on? 
Osaammeko todella vastata näihin lasten kysy-
myksiin? Saattaa nimittäin olla, että meidän ai-
kuisten itsestään selvät, ja varmat, vastaukset ovat-
kin todellisuudessa kaukana totuudesta. Pienen 
lapsen kysymykseen ei ehkä olekaan niin helppo 
löytää vastausta. Toisaalta saatamme joskus itse-
kin pyöritellä mielessämme samoja kysymyksiä, 
uskaltamatta puhua niistä ääneen.

”Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdis-
tuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää 
kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun 
opettajasi. Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän 
sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle: 
”Tässä on tie, sitä käykää”” (Jes.30:20-22)

Yksi ihmisten suurimpia haluja on varmasti tie-
don haluaminen. Tiedon jano on vaikuttanut mo-
nin tavoin elämäämme historian alkulehdiltä asti. 
Katteeton lupaus Jumalallisen tiedon saamisesta 
sai Adamin ja Eevan lankeamaan: ”niin pian kuin 

syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä 
tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, 
sekä hyvän, että pahan.” (1Moos.3:5) Tiedon hank-
kimisessa voidaan siis myös mennä liian pitkäl-
le. Alusta asti on varmasti ollut niin, että meidän 
ei ole kuulunutkaan tietää kaikkea. Jumala on il-
moittanut meille raamatussa kaiken, mitä meidän 
pelastuaksemme tarvitsee tietää. Jumala ei ilmoita 
meille kaikkea tietoa. Toisaalta mikään ei estä tai 
kiellä meitä tutkimasta asioita. Kunhan muistam-
me tietomme rajallisuuden ja sen, että tarkoitus ei 
pyhitä keinoja. Meidän ei tarvitsekaan tietää kaik-
kia asianhaaroja, ymmärtääksemme Jumalan tah-
don. Kaikki tieto ei myöskään ole meidän keinoil-
lamme saavutettavissa.

Me emme näe Jumalaa. Jumala kätkeytyy meil-
tä, kuten Jesaja toteaa. Jumala näkee meidät mut-
ta me emme näe Häntä. Kuitenkin Jumala ikään 
kuin näyttäytyy meille, niin kuin tuossa Jesajan 
kirjan kohdassa todetaan. Jumala antaa hädän lei-
pää ja ahdistuksen vettä, ja siten valmistaa meitä 
kohtaamaa Hänet. Israelin historiassa tämä malli 
toistuu koko ajan. 

Aabrahamista lähtien Jumala, aika-ajoin, ilmes-
tyi kantaisille ja profeetoille. Välissä saattoi vie-
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Sisällys

rähtää vuosia, jopa vuosisatoja. Kohtaamiset an-
toivat voimaa ja suuntaa jatkaa kulkua eteenpäin. 
Arki kuitenkin kohdattiin uskossa, eikä näkemises-
sä. Mekin näinä päivänä koemme ajoittain aivan 
erityistä yhteyttä Jeesukseen. Nämä ovat uskossa 
elävän ihmisen huippuhetkiä. Arki kuitenkin koh-
dataan niin, että emme näe Herraa. Jumala kul-
kee takanamme niin kuin Jesaja toteaa. Emme ole 
yksin, meitä johdatetaan ja ohjataan.  Kuitenkin 
takaa päin. Herra haluaa, että me otamme itse as-
keleita tiettömäänkin maastoon. Jeesus on kans-
samme mutta Hän ei tallaa polkua meille valmiiksi. 
Aivan niin kuin pieni lapsi tahtoo nähdä vanhem-
pansa ja varmistaa, että enhän ole joutunut yksin. 
Samalla tavoin mekin haluaisimme aina aika-ajoin 
katsoa Herraamme. Me emme kuitenkaan Häntä 
näe vaan Hän näkee meidät.

Mielestäni yksi esimiehenä olemisen haasteis-
ta on se, että osaa olla paikalla ja läsnä aina silloin, 
kun tarvitaan. Ja toisaalta olla pois tieltä ja antaa 
tilaa, silloin kun esimiestä ei tarvita. Ehkä suhtees-
samme Jeesukseen on jotakin samaa. Herramme 
tahtoo, että otamme vastuuta ja olemme vastuulli-
set Hänen edessään. Kuitenkaan Hän ei tahdo, että 
vain tahdottomasti tottelemme, käsky käskyltä, 
asia asialta.  Meille jätetään tilaa vastuun ottami-
seen. Tilanteita, joihin ei voi suoraan vetää yhtään 
Raamatun kohtaa. Tilanteita, joihin joudumme so-
veltamaan oppimaamme. Joudumme jopa välillä 
astumaan harhaan ja oppimaan itse, erehdyksen 

kautta. Me emme näe Jumalaa mutta Hän katsoo 
meitä koko ajan.

Tässä on tie, sitä käykää. Jumala on Raamatus-
sa viitoittanut meille tien, jota kulkea. Kun astum-
me harhaan ja rikomme Herraa vastaan, on syy-
tä muistaa: ”hän tietää, minkä kaltaista tekoa me 
olemme: hän muistaa meidät tomuksi.” (Ps.103:14) 
Me emme vain vahingossa riko Jumalaa vastaan, 
vaan elämme syntiinlankeemuksen alaisessa maa-
ilmassa ja joudumme jopa harkiten toimimaan, tie-
täen, että emme kykene noudattamaan Herramme 
tahtoa.

Synti erottaa meidät Jumalasta. Emme vain tee 
silloin tällöin virheitä vaan synti on osa meitä. 
”minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut 
synnissä siittänyt.” (Ps.51:7) Jumalalla on kuiten-
kin koko maailmaa koskeva suunnitelma. ”Niin 
kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin ar-
mahtaa pelkääväisiänsä.” (Ps.103:13) Jeesuksessa 
Kristuksessa Jumala tuli maailmaan ja sovitti syn-
timme ristillä. Jokainen, joka uskossa turvautuu 
Jeesukseen saa syntinsä anteeksi. Jeesuksen kuo-
lema ristillä sovittaa kaikki rikkomuksemme myös 
silloin kun uskossa eläessämme rikomme Herran 
tahtoa vastaan. Jeesuksella on valta ja voima viedä 
meidät kerran luokseen ja silloin saamme katsel-
la hänen kasvojaan. Silloin Jumala näkee meidät ja 
me näemme Jumalan.

Juho Hintikka
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Energinen ja elämäniloa täynnä oleva Tommi saa-
puu haastatteluun suoraan Nuorten Kesästä Rytty-
lästä. Hän kertoi tuoreet terveiset sieltä ja oli innos-
tunut siitä miten tilaisuudet ovat kehittyneet vuosien 
mittaan.

1994 syntynyt Tommi on asunut Vaajakoskella nel-
jä vuotiaasta lähtien. Kotona uskonasiat ovat tulleet 
tutuiksi uskovassa luterilaisessa kodissa. Tosin lap-
sena en ajatellut niitä niin paljoa, Tommi kertoo. Yh-
teys vanhoihin kavereihin ja heidän kiinnostuksen 
aiheisiin väheni yläasteella, sillä he eivät olleet us-
kossa. Uusia uskovia ystäviä hän sai Sormusten ve-
tämistä K11-varkkari-illoista. Silloin uskonasiat al-
koivat selkiytyä. 

Ryttylän rippikoulu oli hyvä kokemus ja sieltä sai 
ystäviä ympäri Suomea. Myöhemmin Tommi on ol-
lut paljon mukana Ryttylän toiminnassa ja vastuuta 
kantamassa Vaajakosken kotiseurakuntaa unohta-
matta, jossa hän on myös toiminut isoisena. Ennen 
tuli vietettyä pääsiäistä ja uutta vuotta perheen kans-
sa, nykyään nämä juhlat tulee vietettyä Ryttylän ta-
pahtumissa. 

Harrastuksia

Kitaraa Tommi alkoi soittaa 13-vuotiaana. Koko 
perhe on musikaalinen ja he ovat esiintyneet muu-
taman kerran yhdessä lukuunottamatta kahta pik-
kusiskoa. Vastavirta-nimisessä bändissä on muka-
na perhetuttu, joka laulaa äidin ja Tommin kanssa. 
Isä soittaa bassoa ja Tommi kitaraa. Kevättalvella he 
esiintyivät Leipäsunnuntain housebandissa. Ylistys-
musiikkia laulattamassa hän on toiminut silloin täl-
löin mm. Ryttylässä.

Tommi tunnetaan ystävien kesken nimeltä ”lin-
tumies”. Lintuharrastus on saanut alkunsa perheen 
kiinnostuksesta luontoon. Kerran hän pelasi Suomen 
linnut- tietokonepeliä serkkujen luona ja siitä alkoi 
kiinnostus lintuihin ja lintukirjojen lukemiseen. Saa-
tuaan oman kameran 12-vuotiaana, alkoi myös lintu- 
ja luontokuvausharrastus. Tommi kertoo käyvänsä 
silloin tällöin isän kanssa kalassa ja metsästämäs-
sä Savonlinnan kesämökillä, mutta nykyään tulee 
enemmän laukauksia kameralla kuin haulikolla.

Lintumies
Tommi 
Parikka

TULLAAN TUTUIKSI | Teksti ja kuvat:Marianne Mäkeläinen
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Toissa syksynä aloitetut opinnot Jyväskylän yli-
opistolla tähtäävät biologian opettajan ammattiin. 
Opiskelukavereiden keskellä saa olla valona ja todis-
taa omalla elämällään. Vaikka hän ei koe omaavansa 
evankelistan armolahjaa, hän tarttuu mielellään ai-
heisiin, joiden jatkoksi voi heittää hengellisiä aihei-
ta sivuavia ”koukkuja” ja odottaa tarttuuko ihminen 
niihin. Näistä voi poikia hyviä hengellisiä keskustelu-
ja. Opintojen alun jälkeen viime vuosi vierähti armei-
jassa Kajaanissa. Armeijan johtajakoulutuksessa tuli 
oivallus siitä, että hänessä voisi olla johtaja-ainesta. 

Armolahjoja

Tommi, jolla on monenlaisia lahjoja kertoo poh-
tineensa keskittyykö mm. musiikkiin, rukoukseen 
vai opettamiseen. Ryttylän Life-leirillä hän palve-

li vetämällä rukoustiimiä, kuuntelevaa rukousta ja 
rukouspalvelua. Aamuisin oli myös rukoushetkiä, 
joissa hän oli vetovastuussa. Näissä tehtävissä hän 
koki olevansa oikealla paikalla, kun sai käyttää mo-
nenlaisia lahjoja ja rohkaista muita rukoukseen. Jos 
siitä pitäisi maksaa, maksaisin ja menisin mielelläni 
palvelemaan rukouksella. Nyt sitä saa tehdä ilmai-
seksi, toteaa Tommi silmät loistaen.

Tommi on käynyt monissa seurakunnissa ja on 
saanut näkemystä siitä mikä toimii ja mikä ei. Hän 
kertoo, että Ryttylän nuorten tilaisuuksissa yhdis-
tyy nykyisin sekä luterilaisen että vapaitten suuntien 
parhaat puolet. Tilaisuuksissa on paljon rukousta ja 
ylistystä, mikä on tuttua vapaista suunnista, mutta 
sen lisäksi on vahvaa raamattuopetusta. Tommi ha-
luaa tukea tervettä yhteiskristillisyyttä, jossa keski-
tytään Jeesukseen ja siteeraa: Siitä kaikki tuntevat 
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Niin kuin kirjoitettu on: "Kuinka suloiset ovat 
niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!" 
(Room.10:15). Olen saanut evankelioimisen aivan 
erityisesti sydämelleni. Tämä osa-alue työnäyssäni 
on vahvistunut viimeaikoina. Ilokseni olenkin huo-
mannut, kuinka myös muilla ystävillä on samankal-
taisia ajatuksia. Esimerkiksi vaimoni Sanna on ke-
hottanut minua siirtämään toimistoni kävelykadulle. 
Järjestimme piirihallituksemme puheenjohtajan Jari 
Jurvakaisen aloitteesta tavoittavan työn suunnitte-
lupalaverin. Tämän palaverin antia aion nyt seuraa-
vaksi, omasta näkökulmastani, hieman pohdiskella.

Ensiksi oli mahtavaa havaita, että teemme pal-
jon hyvää työtä. Maahanmuuttajatyön puolella et-
sitään ja tavoitetaan syrjäytymisvaarassa olevia. Li-
säksi useita maahanmuuttajanaisille tarkoitettuja 
pienryhmiä toimii koko ajan. Lapsille järjestettyi-
hin tilaisuuksiin on kutsuttu ja saatu tulemaan lap-
sia perheistä, joissa ei muuten ole tarjolla kristillis-
tä kasvatusta.

Moniin tilaisuuksiimme, kuten Torstaikahvilaan 
tai Leipäsunnuntaihin, tulee mukaan ihmisiä, jotka 
eivät tunne Jeesusta. He tulevat ehkä kutsuttuina tai 
etsivät paikkaansa elämässä ja tulevat katsomaan, 
että mitä tämä tilaisuus ja porukka voi minulle tar-
jota. Tämän ryhmän kohdalla suuri kysymys kuu-
luu: Osaammeko ottaa heidät vastaan siten, että he 
kokevat haluavansa tulla myös uudestaan? Tämä 
ajatus tuli esiin palaverissamme ja useissa sähkö-
posteissa, joita sain henkilöiltä, jotka eivät päässeet 
mukaan palaveriin.

Normaalin viikoittaisen toimintamme pitäisi 
olla houkuttelevaa myös uskosta osattoman näkö-
kulmasta. Ja kun heitä tulee mukaan, niin pitäisi 
evankeliumi osata nostaa esiin riittävän ymmärret-
tävästi. Kaikki toiminta pitäisi siis tehdä riittävän 
evankelioivasti. Tämä vaatii osaltaan oikeaa asen-
netta meiltä kaikilta. Kiireen tuntu pitäisi saada 
pois. Pitäisi varmistaa, että ei aina tule viime tin-
gassa paikalle. Esimerkiksi Leipäsunnuntaissa on 

Suunnittelupalaverin antia 

teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäi-
nen rakkaus. Joh 13:35.

Tulevaisuus

Haluan olla avoin Jumalan johdatukselle ja löytää 
hänen suunnitelmansa elämässäni. Raamatun lupa-
ukset on tarkoitettu otettaviksi tosissaan ja elettä-
väksi. Sen kautta tapahtuu hienoja asioita. Toivoisin, 
että uskon elämä näkyisi arjessa ja että armolahjoja 

käytettäisi yhteiseksi hyväksi.
Tämän lisäksi Tommi haluaa jakaa ajatuksen: 

”Vaikka kokisit, että olet epäonnistunut kaikessa, 
on toivoa. Ei tarvitse vaipua epätoivoon, Juma-
lalla voi olla uusi alku sinun elämällesi.” Mutta 
me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa nii-
den parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, 
jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. 
Room 8:28.
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ennen tilaisuuden alkua ehkä paras hetki katsella onko 
paikalla joitakin uusia kasvoja ja mennä tutustumaan. 
Tähän ei riitä se, että hommaan etsitään yksi tai kak-
si vapaaehtoista, vaan tähän pitäisi orientoitua ihan 
kaikkien.

Evankelioimisen esteenä on usein juuri kiire. Kiire 
paikasta toiseen, kireä aikataulu ja kun aikataulua ei 
ole, niin ei enää osaa hellittää. En tiedä oletko koskaan 
liikkunut kaupungilla kiireettömästi ja alttiina keskus-
telemaan? Kun itse liikun kaupungilla kiireisin askelin 
ja määrätietoinen katse silmissäni, niin saan varmas-
ti kulkea rauhassa. Tämä pätee myös kristittyjen ko-
koontumisiin. Keskustelulle olisi varmasti enemmän 
tilausta, kuin helposti uskommekaan. Kiireettömyy-
destä minulle puhui eräs ystävä lähetyskodissa, kun 
keskustelimme tavoittavasta työstä. Hän oli sitä miel-
tä, että keskustelu siirtyy myös uskon asioihin aivan 
luontevasti silloin kun ei ole kiire ja toinen ihminen 
voi rauhassa puhua omasta elämästään.

Palaverissa nousi esiin myös se ongelma, että meillä 
ei välttämättä ole luontevaa paikka mihin kutsua us-
kosta osatonta ystävää. Vaikka Leipäsunnuntaita ke-
hitettäisiin, niin se ei ole välttämättä luontevin paikka, 
johon kutsua. Etenkin miehille tarvittaisiin jonkinlai-

nen pienryhmä tai vastaava. Ryhmä, jossa keski-
tyttäisiin ehkä enemmän keskusteluun, matalalla 
kynnyksellä. Evankelioimistyö tarvitsisi myös eri-
tyisesti rukoustukea. Herran työn ”etulinjassa” on 
vastustuskin suurinta. Oman evankelioimistyön 
rukousryhmänkin perustamisesta puhuttiin.

Kun luet tätä kirjoitusta, niin ensimmäiset pala-
verissa sovitut katuaktiot on jo toivon mukaan jär-
jestetty ja toiset aktiot ovat juuri tulossa 11 ja 12.9, 
jos Jumala niin näkee hyväksi. 

Marianne Mäkeläinen on maahanmuuttajatyön 
ystävien tuella alkanut kutsua kadulla ihmisiä mu-
kaan toimintaan. Ovityötä on myös suunniteltu. 
Aion itse lyöttäytyä mukaan Mariannen ja kump-
panien matkaan. Rukoillaan tämän toiminnan 
puolesta. Rukoillaan myös johdatusta kaikkeen 
muuhunkin toimintaamme, jotta evankelioin-
tinäky voisi toteutua kaikessa toiminnassamme. 
Rukousta tarvitaan myös tavoittavan miestenpii-
rin ja riittävän rukoustuen puolesta.

Juho Hintikka
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Terveiset  
Pietarista!

KESKISET

Takana on hyvä ja rentouttava aktiiviloma, josta 
olemme Taivaalliselle Isällemme äärimmäisen kii-
tollisia.

Viimeinen jumalanpalvelus ennen lomaa (21.6.) 
jäi mieleen, kun vakiokävijöiden lisäksi tuli kesken 
kaiken paikalle taideopiskelijoita, jotka jäivät juma-
lanpalveluksen loppuun. Ehtoollistilanne oli tehnyt 
yhteen niistä niin syvän vaikutuksen, että hän ha-
lusi keskustella Hannun kanssa. Keskustelussa sel-
visi, että tuo satunnainen kävijä oli kyllä joissain 
yhteyksissä käynyt kirkossa, mutta mitään sidettä 
hänellä kirkkoon ei ollut syntynyt. Myöskään hä-
nen lapsuudenkotinsa ei ollut ollut kristitty. Nuo-
ren naisen kohtaaminen tuntui johdatukselta – 
sunnuntain teema oli Kadonnut ja jälleen löytynyt. 
Taivaalliselta Isältä mikään ei ole kadoksissa, vaik-
ka inhimillisesti katsottuna niin saattaakin tuntua. 
Rukoilethan tämän etsijän puolesta.

Toinen ihmeellinen asia, joka tapahtui tuona ke-
säkuisena sunnuntaina oli, kun Lillin lähes kaksi 
vuotta kadoksissa ollut päiväkirja löytyi. Ja mistä - 
Hannun kirkkosalkun sivutaskusta! 

Lomamme alkoi Virossa ja ensimmäinen viik-

ko meni reissatessa. Kiintopisteenä meillä oli tutun 
tutun kaksio Tartossa. Toinen viikko menikin sitten 
Neljän tuulen ristin vaelluksen ja kirkkopäivien mer-
keissä. Tarjoilimme ohikulkijoille nokipannukahvia 
(ja teetä) ja kutsuimme heitä Hengellisille laulujuh-
lille, jotka järjestetään joka viides vuosi. Itse laulu-
juhlilla väkeä oli kuulemassa ihan mukavasti. Myös 
Jaanin seurakunnan kuoro oli paikalla ja kun kuorot 
marssivat kulkueena juhlapaikalle, niin Hannu kulki 
kuoromme edessä kylttiä kantaen.

Lomamme Suomi-osuuskin muodostui aika aktiivi-
seksi. Tänä kesänä monen vuoden jälkeen pääsimme 
kaikki muutamaksi päiväksi mökille. Marjat vain jäi-
vät puskiin, kun kesä oli ollut niin kylmä ja sateinen. 
Säiden puolesta meitä kuitenkin onnisti, kun sateen-
varjon jouduimme kaivamaan esiin vain pari kertaa. 

Mökkielämän lisäksi saimme kaikki viettää myös 
leirielämää. Tytöt osallisuivat ensin Donkkileirille 
Ryttylässä. Sieltä siirryimme Tampereen ja Kuhmois-
ten kautta Kuorevedelle, jossa osallistuimme Jämsän 
seurakunnan yhden raamattupiirin kesäleirille. Tuo 
raamattupiiri on muuten ottanut meidät omaksi lä-
heteikseen. Tyttöjemme mielestä leiri oli lomamme 
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kohokohta eikä vähäisimpänä määräävänä tekijänä 
varmasti ollut se, että saivat nukkua eri rakennuk-
sessa muiden lasten kanssa.

Olemme kiitollisia kaikista kohtaamisista.
Nyt olemme takaisin Pietarissa ja arki on alkanut. 

Tytöillä alkoi uusi lukuvuosi 12.8. ja Hannulla ensim-
mäinen jumalanpalvelus 16.8., mutta sepä onkin suo-
menkielinen. Omassa virolaisseurakunnassamme ju-
malanpalveluselämä alkaa taas viikkoa myöhemmin.

Siunattua alkavaa syksyä!
Keskiset
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RUISRAPORTTI Heidin  Rukouskirje Israelista

Lapset mukana suuressa
Kun palasin kesälomaltani Jerusalemiin, uutisissa 
kerrottiin Hamasin kesäleiristä. Kuvissa nuoret 
harjoittelivat rynnäkkökiväärien ja polttopullojen 
heittoa vain noin 100 km:n päässä Jerusalemista. 
Samoin heille opetettiin hyppäämistä palavan 
autonrenkaan läpi ja ryömimistä tunnelissa ase 
pienessä kourassa. Pienillä pojillakin oli vihreä 
taisteluasu ja nopeasti roiskittu sotamaalaus 
vakavilla kasvoilla. Mietin, miten nuo lapset 
kokevat tämän kaiken. Innosta päätellen heille oli 
jotain hyvää luvassa. Vai onko heidän vain pakko 
olla siinä suuressa kuohunnassa mukana, missä 
koko Lähi-itä jo on. 

Turussa Kansanlähetyspäivillä vierailin 
lastenohjelmassa. Sielläkin oli aktiviteetteja, 
tosin täysin erilaisia. Lähetysillassa näytin 
valkokankaalta suuria kuvia Jeesuksen 
kotiseuduilta ja muiltakin Raamatusta tutuilta 
paikoilta. Muistan kiinnostuneet ja innostuneet 
ilmeet, kun seinällä loisti Galilean viljavainio 
tai Gennesaretin rantakivikon aallot. Jeesuksen 
kotinurkat tulivat näkemän kautta paljon 
todemmaksi. Sanan pitää konkretisoitua etenkin 
pienimmille. Hekin haluavat olla suuressa mukana 
kaikin aistein. 

Myöhemmin toimintanurkkauksessa lapset 
saivat kokeilla oikeaa israelilaiseen pasuunaan 

puhaltamista. Pasuuna eli sofar on ikivanha soitin 
Raamatusta. Sitä soitettiin (ja soitetaan edelleen) 
ennen Raamatun juhlia. Mutta se oli muinoin 
myös sotaan kutsumisen instrumentti. Ja Jerikon 
muurien sortuessa soi juuri tällainen oinaan 
sarvesta tehty pasuuna, jollainen minulla oli nytkin 
mukanani. Sen tehtävänä on siis myös valmistaa 
ja varoittaa Jumalan kansaa tulevaan. Kun vaikeat 
ajat lähestyvät, kukaan ei saisi nukkua.

Vaikka suurin osa muksuista sai aikaiseksi vain 
pienen pihinän tuosta vaikeasti soitettavasta 
torvesta. Jokainen lapsi halusi kokeilla vähintään 
kerran. Mikä riemu, kun joku sai täräytettyä ihan 
oikean pitkän ja kumean kutsusoiton, joka raikasi 
halki hallin. Välittömästi muut lapset kerääntyivät 
ympärille kuuntelemaan jatkoa. Se olikin jo 
Vanhan testamentin aikaan torven tehtävä - kerätä 
kaikkien huomio välittömästi.

Kuuntelun jälkeen torven tehtävä on innostaa 
ja aktivoida. Niin se teki nytkin. Soitossa 
epäonnistuneiden lasten piti saada kokeilla 
vielä kerran. Onneksi olin varannut pienen 
”lohtutorven” erikoispillillä, jolla sai helposti ihan 
saman äänen. Kaikille lisäksi annettiin hieno 
todistus puhaltamisesta ja oma nimi hepreaksi 
kirjoitettuna. 

En tiedä millä Hamas saa lapset innostumaan, 10



mutta sen tiedän millä suomalais- ja juutalaislapset 
saa innostumaan. Kun he saavat olla mukana 
Suuressa ja oppia siellä käyttämään omia lahjojaan.

Kun tein edellistä lasten pyhäkoulukirjaa Caspari-
keskukselle, muistin erään vanhan tosiasian. Lapsi 
on yhtälailla hengellisen sodankäynnin etulinjassa 
kuin aikuinenkin, tahtoi sitä tai ei. Hänet pitää 
varustaa hengellisesti yhtä hyvin, ellei paremminkin 
kuin aikuinen. 

Toki suojelemme jälkipolvea viimeiseen asti, mutta 
vihollisemme ei. Vihollisemme ei ole Hamas eikä 
edes terroristi. Vihollisemme on sananmukaisesti 
sielunvihollinen. Ei hän sääli lapsia. Ei hän ajattele 
heikosta aikuisesta uskovaisestakaan, että enpä 
kiusaa tuota, kun on muutenkin niin ressukka 
ja heikkovoimainen. Sielunvihollinen tähtää 
nimenomaan juuri siihen suojeltavimpaan. Siihen, 

jota kenties ei ole hengellisesti varustettu, tai 
siihen, joka hengellisesti nukkuu. 

Kun syksy saapuu, aktivoituu taas koko Lähi-itä. 
En tiedä mitä satoa saamme nähdä Hamasin 
leireiltä. Itsemurhapommeja, autopommeja, 
raketteja, luoteja.... näitä on valitettavasti vielä 
edessä. Mutta kun seurakuntien hengellinen 
lapsi- ja nuorisotyö jatkuu, saamme nähdä 
myös sen hyvää hedelmää. Jos hengen pasuuna 
on herättänyt uskovat unesta ja kaikki alkavat 
varustautua etulinjaan Sanalla ja rukouksella, 
asiat ovat kunnossa niin Suomessa kuin Lähi-
idässäkin.

Ollaan siis innolla suuressa mukana!

Heidi Tohmola Jerusalem
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Toivon näköaloja Kansanlähetyksen työssä
Hei ystävät Keski-Suomessa! Kiitos esirukouksista 

ja muistamisista! Joitakin teistä saimme tavata Tu-
run Kansanlähetyspäivillä ja yhteydenpito jatkukoon 
tulevanakin talvena. Olemme keväällä tiedottaneet 
teitä lähettäjiämme työalalle paluun viivästymises-
tä. Pyydämme edelleen esirukousta syyskuussa neljä 
vuotta täyttävän Isabellan puheen kehittymisen puo-
lesta. Rukoilkaa myös muiden lastemme puolesta. 

Kotimaan jakson pitkittyminen on ollut raskas pro-
sessi, joka on toki vielä työn alla. Koska tulevaisuus 
on monelta osin meille vielä avoin, kärsivällisyys ja 
luottamus Jumalan hyviin suunnitelmiin ovat het-
kittäin olleet koetteilla. Tai oikeammin emme me 
Jumalan hyvää johdatusta ole missään vaiheessa 
kyseenalaistaneet, on vain niin raastavaa elää epä-
varmuuden tilassa. 

Tuleva talvi tulee näyttämään paljon siitä, mitä 
seuraavaksi tapahtuu. Inhimillisesti ajatellen paluu 
kaukaiseen Japaniin tuntuu päivä päivältä vaikeam-
malta. Lasten elämän näkökulmasta nämä ovat pit-

kiä hetkiä poissa Japanista, joten paluuseen tulee 
koko ajan uusia haasteita. Ja mikäli puheterapian 
tarvetta edelleen jatkossa on, kuten todennäköiseltä 
näyttää, säännöllinen yhteys Suomeen lienee välttä-
mätön. Säännöllisten Suomi-käyntien kannalta jokin 
lähempänä oleva lähetyskenttä voisi sopia jatkossa 
meille Savosille Japania paremmin. Onneksi yleinen 
lähetyskutsu kantaa tilanteiden muuttuessa.

Olemme keväällä käyneet tutustumassa Virossa 
tehtävään lähetystyöhön, ja Viro vaikuttaakin tällä 
hetkellä todennäköisimmältä lähetyskentältämme. 
Alustavana suunnitelmanamme on muuttaa Tallin-
naan kesäkuussa 2016. Rukoilettehan Kansanlähe-
tykselle ja meille Savosille viisautta näiden suunni-
telmien keskellä.

Virossa Kansanlähetyksen lähetit ovat ihan hil-
jattain aloittaneet uutta seurakuntaa muodosta-
van työn Lasnamäen kaupunginosassa Tallinnas-
sa. Toistaiseksi kokoontumisia lainatiloissa on ollut 
noin kerran viikossa, mutta seurakunnalle etsitään 
pysyvämpää toimitilaa. Kaikki toiminnassa muka-

Toivon näkö-
aloja Kansan-
lähetyksen työssä

SAVOSET
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na olevat paikalliset kristityt ovat innostuneita siitä, 
että isossa kaupunginosassa on vihdoin luterilainen 
seurakunta.

Tulevaisuuden lähetystyökuvioiden selkiytymistä 
odotellessa elämämme on ollut täynnä monenlaisia 
puuhia. Kesään on mahtunut erilaisia vaiheita. Ke-
säkuussa Kaarina matkusti kahden viikon pakkaus-
matkalle Japaniin. Siellä Kaarina selvitteli Japaniin 
jättämiämme tavaroita ja teki näin lisää varastotilaa 
kentällä oleville läheteille. Kaarina pakkasi Japanissa 
monta laatikollista laivarahtia varten. Monia tärkei-
tä Japanissa olleita tavaroitamme saapuukin syksyn 
alussa Ryttylän kotiimme.

Pienessä Ryttylän kodissamme olemme tehneet 
tarpeellisia sisustusmuutoksia, jotta ekaluokkalai-
sen Simeonin ja neljäsluokkalaisen Maunon koulu-
työ läksyineen sujuisi hyvin. Pidämme kovasti ko-
distamme, joka on Uuras Saarnivaaran rakentama.

Anssi tekee tulevana talvena monenlaisia töitä 
Kansanlähetyksessä. Puheita ja tilaisuuksia on mu-
kavasti eri puolilla maata. Hämeenlinnan lähetys-
kodilla Anssi vastaa viikoittain tiistaipäivien toi-
minnasta. Lisäksi pari kertaa kuussa Anssilla on ns. 
Helsinki-päiviä, jolloin Anssi luo ja ylläpitää yhte-
yksiä Kansanlähetyksen ja pääkaupunkiseudun seu-
rakuntien välillä. Kaikki tehtävät vaikuttavat hyvin 
mielekkäiltä.

Tulevaisuus on Herran käsissä. On hienoa olla yh-
dessä Suuressa Mukana. Jumalan siunausta Teidän 
jokaisen elämään!

Savoset
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Kiitos lahjastasi

KOHDE VIITE
Piirijohtaja  .......................................  8727
Marianne Mäkeläinen ......................  8730
Leena Eerola ......................................8785
Nuorisotyö .........................................8714
Piirin työ ............................................ 8808
Radio- ja lehtityö ..............................  8879
Juutalaistyö ....................................  24507
Keskiset ............................................ 21306
Savoset ............................................. 23854
Jorma Laine ..................................... 21856

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: 5680/024/2015
Toimeenpanoaika: 19.8.2015-18.8.2017
Toimeenpanoalue: Sisä-Suomen 
poliisilaitoksen toimialue

HUOM! Jorma laineen ja Keskisten viitenumerot 
ovat muuttuneet. Käyttäkää uusia viitenumeroita.

Jos tahdot saada työntekijöidemme tai lähettiemme 
ystäväkirjeen, niin ota yhteyttä toimistoomme. Ank-
kurin tilaukset, peruutukset ja osoitteenmuutokset 
sähköpostiin: ksuomi@sekl.fi
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Tervetuloa       
 Torstaikahvilaan!
 

Jos haluat keskustella mukavien ihmisten kanssa 
päivän aiheista ja Raamatun teksteistä samalla kun 
nautit kahvista tai teestä hyvien leivonnaisten kera, 
jos haluat rauhassa levähtää hetken omissa ajatuk-
sissasi,  jos haluat laulaa yhdessä muiden kanssa tai 
esittää yksinlaulua, jos haluat tutustua uusiin ihmi-
siin tai tavata vanhoja tuttujasi, jos haluat palvella 
leipomalla tai tekemällä voileipiä tai nauttia muiden 
tekemistä, Torstaikahvila on juuri Sinua varten. 

Kahvila on auki nimensä mukaan torstaisin klo 
11.30 – 14.00. Voit olla mukana koko ajan tai tulla 
ja mennä milloin haluat. Tervetuloa pistäytymään 
pieneksikin ajaksi. Torstaikahvilasta ei tarvitse kokea 
myöhästyneensä, vaikka tulisi paikalle kesken kiih-
keää väittelyä.  Tervetuloa myös olemaan paikalla 
koko aukiolon ajan.

Viime aikoina kahvila-aika on jakaantunut suun-
nilleen seuraavasti: aluksi puolisen tuntia nautitaan 
pöydän antimista ja keskustellaan kuulumiset. Sen 
jälkeen siirrytään käsittelemään Raamatun teks-
tejä, jotka on otettu Päivän tunnussanasta. Välillä 

juodaan taas kahvia ja keskustellaan vapaammin eri 
aiheista. Toki aikaa järjestyy myös kahdenkeskiseen 
keskusteluun ja rukoukseen.

Keväällä puhuttiin, että tähänastisiin käytänteisiin 
tehtäisiin sellainen muutos, että luettaisiin vaikka jo-
tain Raamatun kirjaa luku luvulta ja keskusteltaisiin 
siitä. Näin jokainen voisi jo kotona miettiä, mitä ha-
luaisi kysyä tai tutkia tekstiä, jotta voisi jakaa muille-
kin löytöjään. Kahvilan ohjelma on koko ajan avoin 
muutoksille ja uusille ideoille. Keväällä asioista kes-
kusteltaessa toivottiin esimerkiksi vierailijoita, joita 
tähänkin asti on ollut silloin tällöin.  

Lukemastasi varmaan jo huomasit, että monet kä-
vijät ovat kahvilassa samoja kerrasta toiseen. Mukana 
on kuitenkin usein myös joku ensikertalainen. Eläke-
läisikäisten enemmistön lisäksi muidenkin ikäryhmi-
en edustajia on useimmiten mukana.

Tavataan Torstaikahvilassa!

Tule kuin 
kotiisi!

Sanaa, kahvia, 
juttuseuraa...
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TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA | KEVÄT 2014

Tervetuloa! Lisätietoja leena.eerola@sekl.fi. puh. 050 3724828

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 

Perhepyhäkoulu Pikkuleipä
Leipäsunnuntaiden välisunnuntaisin  
Päiväkoti Aarresaari, Toritie 22 (Kuokkala) klo 11

Perhepyhäkoulu Pikkuleipä ja junioreiden Donkkis-kerho

23.8 alkaen. (6.9 ei ole pikkuleipää.) Syksyn viimeinen kerta13.12

16.8. ” TÄSSÄ ON TIE, SITÄ KÄYKÄÄ!”, JUHO HINTIKKA
30.8. ” LÄHIMMÄINEN” HPE, ANSSI SAVONEN
13.9. ” JÄTÄ TAAKKASI HERRAN KÄTEEN, HÄN PITÄÄ 
 SINUSTA HUOLEN”, JUHO HINTIKKA
27.9. ” RAKASTAVATKO KRISTITYT TODELLA TOISIAAN?” 
 HPE, EERO TOLVANEN
11.10. ” AARRE SAVIASTIASSA”, MAURI TERVONEN
25.10. ” MEIDÄN USKOMME” HPE, JUHO HINTIKKA
8.11. ” KOOTKAA ITSELLENNE AARTEITA TAIVAASEEN”, 
 JUHO HINTIKKA
22.11. ” MIKSI JEESUS ON AINOA TIE PELASTUKSEEN” HPE, 
 PETRI HAAPAKOSKI
6.12. ”ISÄNMAAMME”, ATTE VALLINEN

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

23.8.  ”Jeesus, parantajamme”, Juho Hintikka
6.9.  ”Miksi kiittää?”, Tuomo Mäenpää
20.9.  ”Jeesus antaa elämän”, Tapio Karjalainen
4.10.  ”Kuka on suurin?”, Juho Hintikka
18.10.  ”Lähetyksen keidas” Marianne Mäkeläinen, Raija Timonen
1.11.  ”Anteeksi!”, Juho Hintikka
15.11.  ”Valvokaa”, Mirja-Liisa Koivisto
29.11.  ”Hoosianna!”, Tomi & Säde Pirttimäki
13.12.  ”Sanan Keitaan joulu” Reino Saarelma, Ulla Peltonen, Leo Wacklin

SUURESSA
MUKANA

TERVETULOA 
MUKAAN ILTOIHIN!

Lähetyskodilla 
maanantaisin
kello 18.30

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

NUORTENILLAT  JYVÄSKYLÄ 

LAUANTAISIN
KLO 18-21
Lähetyskodilla, 
Kauppakatu 13. 

15.8 alkaen. 
Syksyn viimeinen 
kerta 12.11

14.9 alkaen. Syksyn viimeinen kerta 14.12.



Yleiset tilaisuudet
Raamattupiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittonien viikkojen ma klo 18 

Seuraa ilmoittelua!

Aamurukouspiiri

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
tiistaisin klo 8-9

Rukouspiiri maahanmuuttajien puolesta 
 

 Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
keskiviikkoisin klo 15

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 
4.9. alkaen. Syksyn viimeinen kerta 11.12. 

Seuraa ilmoittelua!

Naisten tilaisuudet

Miesten tilaisuudet

Naisten raamattupiiri 

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
parittomien viikkojen ti klo 13
15.9. alkaen.

Isä-poika-sähly
parittomien viikkojen lauantaina klo 10-12 
Huhtasuon kirkolla, liikuntasalissa, Nevaka-
tu 6:  26.9. alkaen. Syyskauden viiveinen ker-
ta 5.12.

Miestenpiiri Vaajakoski

Vaajakosken kirkolla, Kirkkotie 11
parillisten viikkojen to klo 18.30
3.9. alkaen

Lisätietoja:  Toimistosta 014-620801 
nettisivuilta: 
keski-suomi.sekl.fi ja Keskisuomalainen- ja 
uusi Tie-lehdestä

Tyttöjen Donkki-illat 3.-8. luokkalaisille

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
perjantai-iltoina klo 18-20
11.9, 9.10, 6.11, 4.12
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
24.8. alkaen.

Naisten ystäväpiiri 

Lähetyskodilla, Kauppakatu 13
tiistaisin klo 11
Jutustelua, yhdessäoloa ja rukousta. 
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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
Olavi Haapiainen
Leo Wacklin
Lasse Nikkinen
Tomi Pirttimäki
Mauri Tervonen
Tuomo Mäenpää

Piirihallitus 2015

Juho Hintikka, Piirijohtaja
Puh. 044 557 9447
juho.hintikka@sekl.fi

Leena Eerola, Nuorisosihteeri
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
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Lähetyskodilla joka torstai
klo 11.30–14.00

10.9. alkaen

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
 En halua enää Ankkuri-lehteä
 Haluan  saada Ankkurin postitse kotiini  
 Haluan  saada Ankkurin sähköpostitse 
        Tukirengas
 En halua enää tukirenkaan kirjettä

 (kirjoita tukirenkaan nimi tähän)

Haluan liittyä 
tukirenkaaseen
 Juho Hintikka
        Leena Eerola
        Marianne Mäkeläinen
        Juutalaistyö
        Keskiset
        Jorma Laine
        Savoset
  


