
  

 

Ystäväkirje 1 / 2015 

Tuntematon valoilmiö Keminmaan kirkon yllä 19.1.2014 
 

 

Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä aurin-

gon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina 

ja iankaikkisesti. 

Ilm. 22:5 



  

 

Lapin Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry 
http://lappi.sekl.fi 

Osoite: c/o Raimo Kittilä, Sakarintie 22, 95410 Tornio 

Pankki: Kemin seudun Op, Keminmaa FI57 5131 2720 0399 13 

 

Lähetit (suluissa lappilaiset nimikkoseurakunnat): 

Mordvan kenttä, Venäjä (Keminmaa) 

Juha Saari, Venäjä (Kemijärvi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio)  

Ari ja Suvi Salminen, Saksa (Salla) 

Pekka ja Kaarina Koskinen, Etu-Aasia (Muonio, Posio) 

Esko Mäki-Soini, Bus4Life-työ yhdessä OM:n kanssa (Posio) 

Hannu ja Heli Nokelainen, Etu-Aasia (Keminmaa, Rovaniemi, Tornio) 

Maija Leena Pelttari, Englanti (Kemi, Tornio) 

Maria ja Mikko Vuorma, Papua-Uusi-Guinea (Enontekiö, Kittilä, Muonio, Ylitornio) 

Aatto Lamminpää, Venäjä (Salla) 

Hanna Kankaala, Etu-Aasia (Rovaniemi) 

 

Hallituksen puheenjohtaja: Raimo Kittilä, Tornio 

0400 595678, raimoakittila@gmail.com 

Hallituksen sihteeri: Harry Luomaranta, Rovaniemi 

040 9631305, harry.luomaranta@gmail.com 

Toimistosihteeri: Seija Kittilä, Tornio 

040 5503354, lapinkl@sekl.fi 

Sopimusperusteinen työntekijä: Kaisa Mustonen, Keminmaa 

0400 613115, kaisa.mustonen@sekl.fi 

Juniorityön sihteeri: Aila Kähkönen, Tervola 

040 5023335, aila.s.kahkonen@gmail.com  

Rahastonhoitaja: Saara Aitomaa, Keminmaa 

045 6335868, saara.aitomaa@gmail.com 
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 Puheenjohtajan terveiset 

 

 

 Kuva: Tuomo Ylinärä 

  

 

 Raamattu, herätys ja lähetys 

 Kansanlähetyksen tunnussanojen toteutuminen Lapissa 

 45 vuoden aikana 

 

 

Kaiken on saanut aikaan Jumala… ( 2. Kor. 5: 18-) 
 
Raamattumme alkujakeissa löydämme Luojan, Jumalan Hengen ja Jumalan 
sanan. Jumala itse aloitti lähetystyön, kun Hän huusi syntiin langennutta ih-
misten etsien: ”Adam, missä olet?” Miekka, Jumalan Sana, jäi vartioimaan 
Elämän puulle vievää tietä! Syntiin langenneen ihmisparin jälkeläisinä me 
olemme kaiken aikaa eläneet Paratiisin ulkopuolella. Kun Jumalan aika 
täyttyi, Hän lähetti Poikansa maailmaan Vapahtajaksi (Mark. 1:15). Sana tuli 
lihaksi meidän keskellemme. Jeesus sanoi olevansa ovi ja tie Isän luo Paratii-
siin (Joh. 1:14, 10:9, 14:6). 
 
Kun Jeesus syntyi joulun lapseksi, enkelit toivat sanoman paimenille Vapah-
tajasta. Sen jälkeen tehtävä annettiin paimenille ja itämaan tietäjille. Kun 
Jeesuksessa Jumalan Sanan lupaukset olivat täyttyneet ja hän oli lunastanut 
ihmissuvun ristinsovituksessa, hän jätti pelastussanoman viemisen ylös-
nousemuksen todistajilleen, opetuslapsilleen. Hän lupasi (Apt.1:8): ”Mutta 
te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin ja te olette minun todistajani 
Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” - evan-
keliumi aina Lappiin saakka.  
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Eiköhän tämä Lappi ja napapiirin kansa ole maan äärissä. Apostoli sanoo 
(Room: 10:17-18) : ”Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää 
Kristuksen sana. Nyt kysyn: eivätkö he kaikki ole kuulleet sitä? Varmasti 
ovat: ”Heidän äänensä on kaikunut kaikkialle, heidän sanansa maan ääriin 
saakka.” (Jes. 49:6) 
 
 
Kristinuskon tulo Suomeen ja Lappiin 
 
 
Noin tuhannen vuoden kuluttua antiikin 
ajoista sanoma Kristuksesta alkoi levitä 
Suomen niemelle idästä ja lännestä. Ke-
minmaan vanha katolisen ajan kirkko sei-
soo yhä paikallaan muistutuksena Juma-
lan Sanan leviämisestä ja kirkkoherra 
Rungiuksen muumioitunut ruumis muis-
tuttaa vielä siitä, että hän uskoi Jumalan 
Sanan lupauksiin. Heikon lukutaidon 
omaava kansa sai Tornion kirkon seinäku-
vista seurata Raamatun tapahtumia mm. 
Jeesuksen elämästä jo 1600-luvun lopul-
la. 1600-lukuhan oli ulkoluvun aikaa kin-
kereillä ja rippikoulussa. 

Tornion kirkon saarnatuoli 
Kuva: Tuomo Ylinärä 

 
Torniojoen länsipuolella lukijaisuus eli postilloja kuunteleva kansa oppi tun-
temaan Jumalan sanan. Herrhutilaisveljet toivat sitten iloisen evankelisen 
vapauden ahdasmieliseen puhdasoppiseen aikaan. Ensimmäisenä herätys-
kristillisyytenä Suomen Lapissa voidaan pitää viklundilaisuutta (Nils Viklund, 
Ylitornin pappi), joka vaikutti Torniolaaksossa samaan aikaan kun rukoilevai-
suus Lounais-Suomessa. Varsinaiset herätyksen ajat alkoivat kuitenkin 1850 
-luvulla, jolloin lestadiolaisuus alkoi voimakkaasti levitä Suomen Lappiin. 
Herännäisyyttä ja evankelisuutta ei täällä juuri tunnettu. Sotiemme aikana 
ja sen jälkeen herätyskristillisyys eri paikkakunnilla tunnettiin lestadio-
laisuuden eri suuntauksina, vanhoillislestadiolaisuutena, uusheräyksenä ja 
rauhansanalaisuutena. 
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Viidennen herätysliikkeen ja Kansanlähetyksen vaikutukset Lapissa 
 
 
Vasta 1960-luvulla viidennen herätysliikkeen vaikutukset etelästä alkoivat 
saada pesäkkeitä myös Lapissa niillä paikkakunnilla, joissa nykyisinkin Kan-
sanlähetys on voimakkainta. Viidesläistä herätystä esiintyi 1960-luvulla Ou-
lun ja Raahen seuduilla, minkä vaikutuksesta minäkin olen tullut liikkeen 
piiriin. Samaan aikaan, kun Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys vi-
rallisesti perustettiin vuonna 1967, perustettiin myös Kemin Maakuntalähe-
tys ry. Nimi muutettiin vuonna 1970 Kemin Evankelisluterilaiseksi Kansanlä-
hetykseksi ja vuonna 1981 Lapin Evankelisluterilaiseksi Kansanlähetykseksi. 
 
Jo vuoden 1967 perustavassa kokouksessa Kemissä johtokunnalle annettiin 
ohje liittää yhdistys Kansanlähetykseen, mikä tapahtui nimen muutoksen 
yhteydessä 1970.  Kemin Ev.lut. Kansanlähetyksen ylimääräisessä yhdistys-
kokouksessa 24.2.1979 Rovaniemellä hyväksyttiin Lapin Ev.lut. Kansanlähe-
tyksen säännöt ja kotipaikaksi Rovaniemi. Nämä asiat vahvistettiin toisessa 
ylimääräisessä kokouksessa 19.4.1979.  Vaikka virallinen rekisteröiminen 
onkin tapahtunut 22.5.1981, vuoden 1983 toimintakertomus toteaa silloisen 
vuoden viidenneksi toimintavuodeksi. Näillä perusteilla voimme päätellä, 
että Kansanlähetyksen toiminta Kemissä täyttää ensi vuonna 45 vuotta ja 
koko Lapissa 35 vuotta. 
 
Mielestäni tätä toiminta-aikajaksoa voisi juhlistaa ensi keväänä Kemissä ta-
pahtumalla, jossa esitettäisiin myös yhdistyksemme juhlahistoriikki. Historii-
kin muodostamiseen tarvitaan enemmän asiakirjoja ja haastatteluja kuin 
minulla on nyt ollut käytettävissä. 
 
Jumalan Hengen synnyttämää herätystä ja kansanlähetystoimintaa on siis 
ollut Lapissa jo 1970-luvulta alkaen eri paikkakunnilla mm. Kemissä, Kemin-
maalla, Rovaniemellä, Kemijärvellä ja Sallassa. Piirijohtajina ja julistajina 
ovat toimineet Matti Malinen, Jouni Peuraniemi, Heikki Huttunen ja Taisto 
Pulkkinen, kukin ajallaan tässä järjestyksessä. Keminmaasta muodostui liik-
keemme toiminnallinen keskus Kaisa Mustosen vaikuttaessa aktiivisena so-
pimusperusteisena työntekijänä.  Kemissä Kansalähetystyön alkuajan aktiivi-
seen toimintaan ovat vaikuttaneet mm. jo edesmenneet Mirja Väyrynen ja 
Ravi Kambo sekä nykyisin Pekka Viippola ja Arvi Uusitalo. 
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Piirijohtajat Heikki Huttunen ja Taisto Pulkkinen asuivat toimintansa ajan 
Rovaniemellä. He liikkuivat koko Lapissa ja rakensivat näin luottamuksellisia 
yhteyksiä eri seurakuntiin. He loivat pohjaa siihen, että seurakuntien luotta-
mus Kansanlähetykseen lisääntyi, erityisesti lähetysjärjestönä. 
 
Idän työn avautumiseen Venäjälle ja Keminmaan aktiivinen esimerkki ovat 
myötävaikuttaneet muidenkin Meri-Lapin seurakuntien kannatuksen lisään-
tymiseen kansanlähetyksen työlle. Saaren perheen kannattajina Venäjän 
työssä ovat olleet Keminmaan lisäksi Tervola, Simo ja Tornio. Sallan seura-
kunta on uskollisesti ollut Salmisten työn tukena Etu-Aasiassa ja Saksassa. 
Pekka Koskisella on ollut vaikutuksensa Länsi-Lapissa ja Vuorman pariskun-
nalla myös Ylä-Lapissa. 
 
Vuosi 2014 on ollut lähetystyössä surusanoman sävyttämä, kun kansanlähe-
tyksen työntekijät Seija Järvenpää ja Kaija Martin saivat surmansa 24.7. Län-
si-Afganistanissa. Kaija Martin perhetausta on täällä Lapin Rauhan Sanan 
kristillisyydessä. Tässä yhteydessä on ehkä syytä muistuttaa, että Lapin pii-
rimme ensimmäinen lähetystyöntekijämme sairaanhoitaja Iiris Johansson 
palveli myös Vuorimaassa eli nykyisessä Afganistanissa vuosina 1983–1985. 
Hän joutui palaamaan kotimaahan sairastumisensa tähden. Kentällä olles-
saan hänkin toimi International Assistance Mission eli IAM:n työyhteydessä 
silmäsairaalassa. 
 
 
Kansanlähetyksen työn nykyinen kattavuus Lapissa 
 
 
Vaikka piirillämme ei ole ollut palkattua piirijohtajaa vuosiin, lähetyssopi-
muksia on kuitenkin syntynyt yhteensä 23 eli enemmän kuin seurakuntia 
koko Lapin alueella. Tuemme yhdeksää eri lähettiä ja lähettiperhettä. Olem-
me kiitollisia siitä, että piirimme 14 seurakuntaa ja vapaaehtoiskannattajaa 
tuottavat n. 200 000 euroa lähetystyölle, kun oman piirin työn kuluihin jää 
vain muutama sata euroa. Kansanlähetyksen strategian mukaisesti piirin 
omaan evankelioimistyöhön voidaan käyttää 40 % ja varsinaiseen lähetys-
työhön 60 % kokonaiskannatuksesta. Lapin Kansanlähetys kuitenkin tilittää 
koko lähetyskannatuksen lähes 100-prosenttisesti eteenpäin SEKL:lle. 
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Kittilän kirkkoherra Kerttu Venäläinen ja Raimo allekirjoittamassa lähetyssopimusta 
Vuormien kannattamiseksi. Kuva: Seija Kittilä 

 
 
 
Seurakunnat järjestävät itse evankelioimistapahtumia ja antavat Raa-
mattuopetusta, jossa Kansanlähetyksen tukijat ovat mukana. Siitä huoli-
matta meillä on myös omia raamattupiirejä ja -luentoja sekä erityisesti ju-
niorityötä, johon sisältyy myös Raamatun opetusta ja lähetyskasvatusta. 
Donkkis-työn leviämisestä eri seurakuntiin on tullut näkyvin juniorityön 
evankelioimismuoto, joka kantaa Sanan kylvämisen myötä aikanaan hedel-
mää. Erityisesti tämän työn ja myös seurakuntavierailujen tukemiseksi 
olemme päättäneet perustaa piirin työn kannatusrenkaan ja hakea alueelli-
sen rahankeräysluvan. Juniorityön vapaaehtoiseksi sihteeriksi olemme ni-
mittäneet Aila Kähkösen Tervolasta. 
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Piirimme toimintasuunnitelman mukaisia tavoitteita vuodelle 2015 
 
Tavoitteemme on pitää yhteyttä kaikkiin 15 lähettävään seurakuntaan ystä-
väkirjeillä, Uusi Tie -lehden jakelulla sekä seurakuntavierailuilla, mikäli mah-
dollista. Mikäli lähettejämme käy kotimaassa. pyrimme järjestämään heille 
seurakuntavierailuja. Mikko ja Maria Vuorma ovat nyt alkuvuodesta kiertä-
neet kuudessa piirimme seurakunnassa ennen paluutaan maaliskuussa Uu-
teen Guineaan. Salmisen perhe palaa kesällä Saksasta kotimaahan ja vierai-
levat ainakin Sallassa. 
 
Donkis Big Night -tapahtumia järjestetään edelleen viidessä seurakunnassa 
mutta tavoitteemme on 
kannustaa toiminnan alkamiseen myös niissä seurakunnissa, jotka ovat jo 
osoittaneet kiinnostuksensa juniorityöhömme. Kansanlähetyspäiville Tur-
kuun 3-5.7.2015 järjestetään bussiretki jo totuttuun tapaan. 
 
Viime vuonna kävin itse Ranualla, Simossa, Ylitornilla, Muoniossa ja Kittiläs-
sä. Alkaneena vuonna vierailuja on sovittu Muonioon, Enontekiölle ja Posiol-
le. Sitoutumiseni kuukaudeksi toimituspapiksi Tornioon estää keväällä pi-
temmät matkat mutta mahdollistaa raamattuluentojen jatkamisen kotiseu-
rakunnassa. Toukokuussa olen lupautunut piirijohtajien matkalle Etu-
Aasiassa, jossa toimii viisi lähettiä piiristämme. 
 
 
 
 
Armollista Jumalan siunaamaa vuotta kaikille Kansanlähetyksen ystäville, 
 

  Raimo Kittilä     

Piirihallituksen pj ja sopimusperusteinen julistaja 
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Donkkis Big Night –illat jatkuvat Lapin alueella seuraavilla paikkakunnilla: 

Keminmaa   Tervola 

Tornio  Ranua 

Rovaniemi 
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Iloisia kuulumisia Donkkis-työn saralta Lapissa 
 
 
Olen aloitellut Lapin piirin Donkkis-työn sihteerinä viime kesästä lähtien. 
Olemme Lapin piirissä suuresti kiitollisia kaikesta siitä antaumuksellisesta 
työstä, jota nuorisosihteerinä toiminut Kaisa Mustonen on tehnyt Donkkis-
työn hyväksi. Näin hienon ja laaja-alaisen työmuodon saaminen Lappiin ei 
ole tullut ihan muun työn ohessa, vaan se on vaatinut paljon vaivaa ja yh-
teistyötä monissa Lapin läänin seurakunnissa. 
 
Alkuvaiheessa työ lähti käyntiin Keminmaalla saavuttaen lasten keskuudessa 
suuren suosion. Tällä hetkellä Keminmaalla Donkkis Big Night -tapahtumiin 
tulevien lasten keskiarvo on noin 150. Joskus koulukeskuksen sali on täytty-
nyt jopa niin, että siellä on päästy ylittämään kahdensadan lapsen raja. Ke-
minmaalla aloitettu ja tehty työ on toiminut sytykkeenä, ja kuten Kaisa jos-
kus kommentoi, niin kunnon nuotio sinkoilee kipinöitä ympäristöönsä. Nyt 
olemme saaneet sen omin silmin havaita. 
 
Kipinöitä siis sinkoili Lapin ja Meri-Lapin ympäristöön ja uusia seurakuntia 
alkoi liittyä mukaan donkkistoimintaan. Vuorossa olivat Ranua, Tornio ja 
Tervola. Ranualla ja Torniossa toimintaan on osallistunut noin 30 lasta iltaa 
kohden, Tervolassa illat ovat tavoittaneet noin 64 lasta. 
 
Uusin donkkisnuotion tavoittama seurakunta on ollut Rovaniemi. Rovanie-
men työ alkoi lokakuussa 2014. Rovaniemellä nähtiin tärkeäksi aloittaa ja 
käynnistää Donkkis-työ seurakunnan eteläisimmän kappelin yhteydessä 
Muurolassa. On ollut mielenkiintoista seurata Muurolassa tehtävän työn 
liikkeelle lähtöä. Alusta lähtien Rovaniemen tiimi tarjosi iltoja joka kuukausi. 
Muurolan kappelilla tehtävä työ sai lapset mukaansa saavuttaen syksyn ai-
kana 53 lapsen keskiarvon jo neljän kerran aikana. Donkkis-työ on jatkanut 
kasvamistaan, ja Muurolassa on tämän vuoden puolella tavoitettu uusia 
kymmenlukuja osallistujamäärässä. Huomion arvoista Muurolassa on myös 
se, että sillä on pystytty tavoittamaan maahanmuuttaja perheiden lapsia. 
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Donkkis Big Night -startti Rovaniemellä 27.9.14 ja  Nina Kultalahti-Nikamaa 

Kuva: Seija Kittilä 

 
 
Mikä sitten tekee Donkkis-työstä näin mielenkiintoisen ja lapsia puoleensa 
vetävän? Seurattuani Lapin piirin seurakunnissa donkkistoimintaa alusta 
lähtien, voin itse todeta, että lapsia kiinnostavat todellakin Raamatun kerto-
mukset ja siihen liittyvät opetukset. Vaikka aikuisina niin luulisimmekin, 
Donkkis-iltaan kuuluvien karkkipurkin arvauksen ja nyyttäripisteen vetovoi-
ma ei säily kerrasta toiseen yhtä suurena. 
 
Lapin läänissä näyttää nyt suuntauksena olevan se, että Donkkis-iltoihin ker-
tyy useita kymmeniä lapsia ja parhaimmillaan jopa satoja. Mielestäni tämä 
kertoo siitä, että lapset eivät saa tarvitsemaansa määrää opetusta hengelli-
sistä asioista kodeissa, koulussa ja muissa yhteisöissä. Tarve oppia ja ym-
märtää hengellisiä asioita on siis suuri ja mikään muu ei täytä tätä tyhjiötä 
yhtä tehokkaasti kuin se, että aikuiset ottavat tämän asian sydämelleen ja 
alkavat tehdä opetustyötä lasten parhaaksi. 
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Viime keväänä saimme pyynnön saapua Lapista Jyväskylän Kansanlähetys-
päiville avustamaan Donkkis Big Night –illan (DBN) järjestelyissä. Lapin piiri 
sai tehtäväkseen tuottaa illan toimintapisteosuuden. Matkasimme Jyväsky-
lään bussilla ja siinä samalla viimeistelimme illan toimintapiste osuuksia. 
Matkalaiset olivat kovasti kiitollisia tästä mahdollisuudesta auttaa näin ison 
DBN:n työstämisessä.  Lapin piirin alueelta saimme osallistujia kolmesta tii-
mistä ja vahvistimme joukkoamme Pohjois-Pohjanmaan piiriläisillä. Yhteinen 
työskentely sai meidät tutustumaan toisiimme ja jakamaan kertyneitä koke-
muksiamme. Varsinkin illan onnistuneen toteutuksen jälkeen keskusteltavaa 
ja jaettavaa oli paljon. 
 

Lapin piirin järjestämä Donkkis Big Night -tapahtuma 4.7.2014  Jyväskylän 
Kansanlähetyspäivillä. Toimintapisteillä kiersi yhteensä noin 300 lasta. 

Kuva: Seija Kittilä 
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Lapissa Donkkis-työssä on mukana myös monen ikäistä vapaaehtoista. 
Donkkis-mummojen ja -vaarien lisäksi vapaaehtoistyössä on kasvavassa 
määrin nähty nuoria. Donkkis-työn vapaaehtoiseksi ovat tervetulleita kaikki 
nuoret seiskaluokkalaisista lähtien! Toimintaa ja tekemistä riittää varmasti 
jokaisessa tiimissä kaikille halukkaille. Luulenpa, että mikäli vain uskallamme 
antaa tilaa nuorille ja luottaa heidän tekemisiinsä myös nuorten mielenkiin-
to Donkkista kohtaan ja vapaaehtoistyötä kohtaan kasvaa. Juuri siksi tarvit-
semme myös mummoja ja vaareja, jotka opastavat omalla toiminnallaan 
nuorempia mukaan. 
 
On ollut ilo saada olla mukana ja nähdä kuinka tämä toimintamuoto on läh-
tenyt kasvamaan Lapin läänin seurakunnissa. Donkkis-työstä on muodostu-
nut joissakin seurakunnissa kaikkein tärkein toimintamuoto, jolla tavoite-
taan varhaisnuorten ja juniori-ikäisten ikäluokasta suurin osa. Rukousai-
heeksi haluaisin jättää Ranualla ja Torniolla jo alkaneen Donkkis-työn jatku-
misen. 
 
Kaikki donkkistoiminnasta kiinnostuneet voi-
vat ottaa minuun yhteyttä, joko soittamalla 
040 5023335 tai kirjoittamalla sähköpostia 
osoitteeseen aila.s.kahkonen@gmail.com . 
 
 
Siunausta ja iloa toivotellen Donkkis-työhön, 
 

 Aila Kähkönen  

 Juniorityön sihteeri 
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Bussiretki Kansanlähetyspäiville Turkuun 3.-5.7.2015 

 

Jokavuotinen retkemme Kansanlähetyspäiville suuntautuu tänä 

vuonna Lounais-Suomeen Turkuun. Kansalähetyspäivien teema on 

tänä vuonna kristinuskon ytimessä, armossa. 

 

Bussiretki alkaa Tervolasta ja poimii kyytiin lähetystyön ystäviä 

matkan varrella, myös Oulusta. Majoitus varten on varattu Harjat-

tulan kartanosta yhden ja kahden hengen huoneita. Hinnat: 

 

 

 

 Yhden hengen  

 huone 85 €/ yö 

  

 Kahden hengen 

 huone 110 €/ yö 

 

 

 

 

 

 

Bussimatkan hinta määräytyy osallistujamäärän perusteella.  

 

Maksut Lapin ev. lut. Kansanlähetyksen tilille 

FI57 5131 2720 0399 13 viitenumerolla 41263, kun lopullinen 

matkan hinta selviää. 

 

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 

Aila Kähkönen 

Sähköposti: kahkonen.aila@luukku.com, puh: 040 5023335 

Anneli Pesonen 

Sähköposti: annelipes@gmail.com, puh: 040 7609582 

http://lappi.sekl.fi/lappi/ajankohtaista/kotimaa/kansanlahetyspaiville-jyvaskylaan-4-67
mailto:kahkonen.aila@luukku.com
tel:0405023335
mailto:kaisa.mustonen@sekl.fi
tel:0400613115
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Kooste lähettiemme kotimaan matkoilta seurakunnissamme 
 
 
Läheteistämme Maija Leena Pelttari vieraili viime vuoden helmikuussa Tor-
niossa ja Kemissä sekä kirjoitti kokemuksistaan edelliseen ystäväkirjeeseen. 
Vuosiraportissaan 14.1.2015 hän kertoi kotimaan jakson olleen vaihteleva ja 
sisältörikas. Hän osallistui vastuunkantajana myös Kansanlähetyspäiville Jy-
väskylässä. Nyt Maija Leena on palannut 1.9. lähtien uudelle työkaudelle 
Lontooseen juutalaistyöhön. Siellä hän on muuttanut uudelle asuinalueelle 
Itä-Lontooseen, jossa asuu paljon muslimiväestöä. Hän kertoo Britannian 
hengellisen ilmapiirin muuttuneen aiempaa vihamielisemmäksi Raamatun 
Sanassa pitäytyviä kristittyjä sekä myös juutalaisia kohtaan. Hän on kuiten-
kin jatkanut evankeliumin saralla uusien työtovereiden kanssa, myös uusilla 
työalueilla. Hän on alkanut opettamaan heprean kieltä työtovereilleen sekä 
lisännyt musiikin osuutta evankeliumin työn tukemiseksi. Joulukuussa hän 
oli saanut ystäviensä kanssa kiitollisin mielin viettää kahden henkilön kaste-
juhlaa, joista toinen oli messiaaninen juutalainen. 
 
Piirimme läheteistä Hanna Kankaala, Pekka ja Kaarina Koskinen sekä Hannu 
ja Heli Nokelainen toimivat Etu-Aasiassa. Koskiset ja Nokelaiset vierailivat 
kotimaan lomalla myös seurakunnissamme.  Pekka Koskisen kertoi hiippa-
kuntamme lähetysseminaarissa Oulussa Istanbulin evankelisluterilaisen kir-
kon 10-vuotisesta toiminnasta. Seurakunta kokoontuu kaupungin pääkadun 
varrella Armenian katolisen kirkon tiloissa, jossa ehtoolliselle kokoontuu 
joka sunnuntai noin 50 henkilöä. Uutena työmuotona toimii seurakuntakou-
lu, jossa kasvatetaan vapaaehtoisia toimimaan mm. jumalanpalvelusten 
avustajina. Kirkolla on myös toinen pieni seurakunta Izmirissä. 
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Hannu Nokelainen vastaa arkkitehtina kirkon kiinteistöhallinnosta ja pää-
sihteerin tehtävistä. Luterilaisen kirkon yhteyteen kuluu myös Bulgariassa 
Peshterassa ja Krushevassa olevat luterilaiset seurakunnat. Sosiaalityönte-
kijä Hanna Kankaala on juuri kielikurssilla siirtyäkseen myöhemmin työhön 
Bulgarian luterilaisiin seurakuntiin. 
Kotimaan lomallaan Pekka Koskinen osallistui myös Sodankylässä pidettyyn 
lähetysseminaariin. 
Hänen lähettiseurakuntiaan ovat Lapissa Muonio ja Posio. Hannu ja Heli 
Nokelainen vierailivat viime vuonna lähetti seurakunnissaan Rovaniemellä, 
Torniossa ja Keminmaalla. Nyt he ovat jo palanneet työkentälleen. 
 
Juha ja Anu Saari palasivat Venäjältä kotimaahan viime vuonna. Anu sai 
työtä puheterapeuttina Lahdessa, jonne perhe muutti. Juha jatkaa työtä 
Inkerin kirkon työyhteydessä kotimaasta käsin. Häntä kannattavat edelleen 
Lapin seurakunnista Kemijärvi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio. Juha 
vieraili Tervolassa ja Keminmaalla kertomassa viime ajan kuulumisia. Kirje-
tervehdyksessään hän kertoi Anun viihtyvän hyvin Lahden seudulla, jossa 
asuu paljon venäjänkielistä väestöä. Juha on aloittanut työnohjaaja- opin-
not Helsingin yliopistossa, mikä samalla perehdyttää häntä takaisin suoma-
laiseen yhteiskuntaan. Lapsista Iisakki on vaihtanut opiskelemaan ilmailulu-
kioon. Muut lapset käyvät Kristillistä koulua Lahdessa. Juha toimii Inkerin 
kirkossa kouluttajana ja konsulttina, jonka tehtävä tehostaa rovastikuntien 
toimintaa ja yhteyttä keskustoimistoon. Hän tekee myös matkoja Siperiaan. 
Siperian ajankohtaisin haaste on Karatusan kirkon rakentaminen. Kellari-
kerros on valmis ja sen päällä on hirsikerros, jossa on jo pidetty kiitosmes-
su. Loppurakentamisen urakkasopimus on noin 180 000 €. Tavoitteena on 
laulaa Hoosiannaa valmiissa kirkossa adventtina 2015. 
 
Mikko ja Maria Vuorma ovat parhaillaan kotimaan kierroksella Keminmaas-
sa, Ylitorniolla, Kittilässä, Muoniossa ja Enontekiöllä. He palaavat lähetys-
kentälleen maaliskuussa. 
 
 
 
Tiivistelmän kirjoitti, 
 

 Raimo Kittilä   
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Lapin Kansanlähetyksen hallitus esittäytyy 

Ylärivi vasemmalta: Harry Luomaranta, Arvi Uusitalo, Raimo Kittilä ja Miika Aitomaa. 
Alarivi vasemmalta: Anneli Pesonen, Kaisa Mustonen, Anneli Rytisalo ja  

Aila Kähkönen. Kuvasta puuttuu Jarkko Hannunen. 

 
Miika Aitomaa 
 
Olin opiskeluaikoinani mukana Hämeen piirin Kansanlähetyksen toiminnassa 
aluksi viettämässä torstai-iltani Kolme kohtaamista -illoissa ja siitä myöhem-
min 3K-toimintaa suunnittelemassa ja vetämässä. Jossakin vaiheessa kutsu 
kävi myös Hämeen piirin hallitukseen. Muutimme kuitenkin työni perässä 
Meri-Lappiin aluksi Tervolaan vuonna 2012 mutta nykyään asumme Kemin-
maalla. Pian kutsu kävi myös Lapin Kansanlähetyksen hallituksen nuorim-
maksi jäseneksi ja tässä sitä nyt ollaan Ystäväkirjettäkin jo nitomassa. 
 
Toivon ja rukoilen Kansanlähetyksen saavan entistä suurempaa näkyvyyttä 
ja jalansijaa Lapissa upeasti liikkeelle lähteneen Donkkis-työn kautta. Näkisin 
toiminnan mielellään kehittyvän myös muissa muodoissa, mm. nuoriso ja 
nuorten aikuisten työn kautta sekä näkyvyyden lisääntymisenä entistäkin 
enemmän paikallisseurakunnissa. 
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Jarkko Hannunen 
 
Tutustumisen Kansanlähetykseen ja tuloni hallitukseen on ollut paikallisten 
aktiivien työn tulosta. Asuinpaikkakunnallani Keminmaalla olen seurakun-
nassa monessa mukana; pyhäkoulun opettajan suurista saappaista kirkko-
valtuuston hallinnollisiin kuvioihin. Olen myös mukana paikallisessa Donkkis-
työssä. 
 
Tulevaisuudessa toivoisin Kansanlähetyksen järjestävän hengellistä toimin-
taa, panostavan lähetystyöhön sekä ennen kaikkea pitävän esillä iloista 
evankeliumia ylösnousseesta Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta.  

 
 
 
Raimo Kittilä 
 
Tulin uskoon viidesläisessä nuorisoherätyksessä 1962. Lukioaikana Raahessa 
tutustuin kristilliseen teinilähetykseen pitäen koulussa raamattupiiriä. Opis-
keluaikanani Helsingissä toimin ylioppilas- ja teinilähetyksessä vieraillen 
kouluissa kertomassa Jeesuksesta eri puolella Suomea. Takaisin pohjoiseen 
ja Tornioon muutimme neljän lapsemme kanssa vuonna 1981, jolloin aloitin 
uskonnon lehtorin työn. Tornion pappien rohkaisemana ja piispan kutsusta 
sain pappisvihkimyksen vuonna 1988. Kansanlähetyksen työhön ja hallituk-
seen tulin Kaisa Mustosen rohkaisemana Heikki Huttusen toimiessa piirijoh-
tajana 1990-luvulla. Seuraava vuosikymmen menikin sitten Muonion kirkko-
herrana. Saman ajan toimin hallituksen varapuheenjohtajana sekä pidin 
usein jumalanpalveluksia ja seuroja yhdessä Taisto-veljen kanssa. Palattuani 
Tornioon vuonna 2010 olen toiminut Lapin Kansanlähetyksen hallituksen 
puheenjohtajana vuodesta 2013 sekä sopimusperusteisena työntekijänä, 
kun olen ollut eläkkeellä vuoden verran. 
 
Lapin Kansanlähetyksen vaikutus on kasvanut viime vuosina erityisesti Kaisa 
Mustosen sinnikkään työn seurauksena. Erityisesti iloitsen juniorityön leviä-
misestä ja lähetyssopimusten kasvusta. Olen hallituksemme koostumukses-
ta myös kiitollinen.  Kansanlähetyksen työn tulevaisuuden Lapissa näen va-
loisana. Liikkeemme arvostus kasvaa toimintamme tuntemuksen lisääntyes-
sä. Kaikesta tästä saamme kiittää Herraa Jeesusta, jota ilman emme voi mi-
tään aikaan saada. 
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Aila Kähkönen 
 
Kansanlähetyksen toimintaan olen alunperin tutustunut vieraillessani Kan-
sanlähetyspäivillä. Meri-Lapissa Keminmaalla alkaneen Donkkis-työn kautta 
päädyin mukaan toimintaan ja innostuttuani lasten parissa tehtävästä tärke-
ästä työstä, minut nimitettiin jo seudun juniorityön sihteeriksi. Hallituksen 
kokoonpanossa olen toiminut nyt muutaman vuoden. 
 
Toiveenani on Donkkis-työn entistä vahvempi leviäminen Lapin seurakuntiin 
sekä nuorille tarjottavan hengellisen toiminnan käynnistyminen. 
 
 
Harry Luomaranta 
 
Tutustuin Kansanlähetykseen 70-luvun loppupuolella asuessani Kemissä. 
Silloinen Kemin kaupunkiseurakunnan suntio Erkki Asikainen pyysi minut 
mukaansa Rovaniemelle kokoukseen, joka osoittautui Lapin Kansanlähetyk-
sen ensimmäiseksi perustamiskokoukseksi. Koin nuorena kristittynä, että 
tässä on mahdollisuuteni olla mukana lähetystyössä. Myöhemmin 80-luvun 
alkupuolella kävin Ryttylässä Kansanlähetyksen lukuvuoden kestävän perus-
kurssin opiskellen Raamattua ja lähetystyötä. Muuttaessani sitten Rovanie-
melle tuntui luonnolliselta olla mukana Kansanlähetyksen toiminnassa myös 
silloisessa johtokunnassa, johon tulin valituksi 80-luvun puolivälin paikkeilla.  
 
Toivon, että Kansanlähetys jatkaisi uskollisesti hoitaen sitä tehtävää, joka 
sille on uskottu lähetyksen saralla. 
 
 
Anneli Pesonen 
 
Donkkis Big Night –tapahtumien ja kerhojen rantauduttua tervolalaisten 
lasten iloksi paikkakunnalleni, päädyin mukaan Kansanlähetyksen toimin-
taan juuri Donkkis-työn kautta. Lapin Kansanlähetyksen hallituksessa olen 
aloittanut vastikään, kun ryhmään tarvittiin uutta jäsentä, Ailan ja Kaisan  
houkuteltua minut mukaan toimintaan. 
 
Toivoisin näkeväni lapsissa tehdyn arvokkaan Donkkis-työn hedelmän kanta-
van vielä pitkälle tulevaisuuteen. 
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Kaisa Mustonen 
 
Olen nähnyt ja elänyt mukana ajan, jolloin Kemiin kansanlähetysaatteen toi-
vat innokkaat nuoret miehet ennen kuin Kansanlähetys oli virallisesti perus-
tettu vuonna 1967. Kemiin perustettiin Kansanlähetyksen Kemin osasto ja 
Lapin piiri perustettiin myöhemmin Rovaniemellä. Minun kohdalla merkittä-
vä muutos tapahtui vuonna 1991, jolloin Neuvostoliiton "rautaesirippu" oli 
murtunut ja Arvo Survo oli esittänyt Ryttylään pyynnön tulla aloittamaan 
lähetystyötä Mordvaan, jonne perustettaisiin luterilainen seurakunta.  Juha 
Väliahon esitettyä lähetystyön haasteen Keminmaan seurakunnalle ja kirk-
koherra Paavo Erkheikin ollessa asialle myötämielinen, Meri-Lapin alueella 
saatiin ensimmäinen lähettisopimus vuonna 1991. Tämä Mordvan seurakun-
nan työn sopimus oli historiallisesti ensimmäinen lähettisopimus, joka Suo-
mesta tehtiin Venäjälle. Niin Mordvan kentän "sopimus" muodostui minulle 
yhdeksi elämäni merkittävistä päätöksistä. 
 
Hallitukseen tulosta muistelisin, että Mirja Väyrynen oli esityksen takana. 
Olin alusta asti mukana kehittämässä toimintaa Keminmaalla, sillä olimme 
muuttaneet paikkakunnalle jo 1980. Lapin Kansanlähetyksen toiminnan nä-
en valoisana ja uskon sen laajenevan sekä alueellisesti, että toiminnallisesti. 
Toivon ja rukoilen nuorten ja opiskelijoiden työn aloittamista. 
 
 
 
Anneli Rytisalo 
 
Jäätyäni eläkkeelle sain kutsun Tornion seurakunnan lähetyssihteerin tehtä-
vien hoitamiseen vuosina 2005-2010. Tutustuin Kansanlähetykseen rovasti-
kunnan koulutustilaisuuksissa Kaisa Mustosen kautta. Tutustumisemme jat-
kui nimikkolähettimme Juha Saaren kautta ja näin päädyinkin Kaisan kutsus-
ta Kansanlähetyksen Lapin piirin hallitukseen. 
 
Toivon, että Kansanlähetyksen toiminta voimistuisi paikallisseurakunnissa. 
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Arvi Uusitalo 
 
Kemissä oli taannoin aktiivista Kansanlähetyksen toimintaa, silloin tutustuin 
Kansanlähetykseen ja heidän toimintaan. Hallitukseen päädyin, kun Kemin 
yhdyshenkilö halusi vapautua hallituksesta ja minut valittiin hänen tilalleen. 
Viimeisten vuosien aikana Lapin Kansanlähetys on pitänyt hyvin yhteyttä 
paikallisseurakuntiin puheenjohtajan toimesta. Seurakuntasuhteita tulisi 
myös tulevaisuudessa vaalia huolella. 

 

 

Toukokuun tapahtumia Lapin läänissä 

 

 

 Perinteiset vappuseurat 1.5. Kaisa ja Viljo Mustosella Kemin-

maalla klo 18 (Peterintie 3). Mukana puheenvuorojen kera 

Jaakko Rytisalo, Arvi Uusitalo, Raimo Kittilä sekä seurakun-

nan edustus.  

 

 Rovaniemen kirkossa su 3.5 klo 19 Sanan ja rukouksen ilta 

Lapin Kansanlähetyksen 35-vuotisen toiminnan merkeissä. 

Tilaisuudessa puhuvat Matti Malinen Kajaanista, Heikki Hut-

tunen Mikkelistä ja Raimo Kittilä Torniosta sekä Anne Leh-

mus Rovaniemen seurakunnasta. 

 

 Ensimmäinen Mordvan lähetti ja nykyisin Raamatun käännös-

työtä tekevä Riitta Pyykkö mukana lähetystilaisuudessa ma 

4.5. klo 18.00 Keminmaalla Väentuvassa. 

 

 Sodankylän seurakuntakodilla ma 4.5. klo 18 Kansanlähetyk-

sen lähetystilaisuus. Vierailijat Heikki Huttunen Mikkelistä ja 

Raimo Kittilä Torniosta  kertovat sanoin ja kuvin Lapin seura-

kuntien tukemien lähettien työstä.  
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Miesten päivä la 2.5.2015 

klo 10-17 Saarenottan 

leirikeskuksessa Kemissä 

 

 

 

MITÄ MIES KAIPAA? 

Luvassa pohjoisten miesten yhteistä pohdiskelua aiheista 

 Onko mies muuttunut Kristikunnan historiassa? 

 Mitä opittavaa meillä olisi Raamatun mieshahmoista? 

 Mikä on olennaista suomalaisen miehen persoonassa? 

 Lisäksi luvassa alustuksia, keskustelua ja yhteislaulua. 

 

Vierailijoina ja keskustelun avaajina Matti Malinen Kajaanista ja 

Heikki Huttunen Mikkelistä sekä paikalliset pappismiehet Markku 

Korpela ja Raimo Kittilä. Laulukirjana Viisikielinen. 

Tilaisuuden järjestävät Kemin seurakunta ja Lapin Evankelisluteri-

lainen Kansanlähetys 

Lisätietoa ja tarkempi ohjelma: http://lappi.sekl.fi/ajankohtaista 

 

 

Sunnuntaina 3.5. klo 10 messu ja Lapin Kansanlähetyksen 

45-vuotisjuhla Kemin kirkossa 

 Saarna rovasti Pekka Jokiranta, SEKL:n perustaja jäsen 

 Liturgi lääninrovasti Markku Korpela 

 

Kirkkokahvien jälkeen vuosijuhlassa Pekka Jokiranta kertoo lyhy-

esti  Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen syntyhistori-

asta ja nykypäivästä sekä Raimo Kittilä vastaavasti Lapin osalta. 

FM Riitta Pyykkö kertoo SEKL:n lähettinä Raamatun käännöstyös-

tään Mordvassa. 
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Viitenumerot Kansanlähetyksen työn tukemiseksi 

 

Pankki: Kemin seudun Op, Keminmaa 

FI57 5131 2720 0399 13 

Lapin piirin työ   04093 

Juniorityö    66154 

Retket    41263 

Jäsenmaksut (20 €)  62307 

 

Mordvan kenttä   72009 

Venäjä    71000 

 

Lähetit 

Saari, Juha    23605 

Salminen, Ari ja Suvi  23702 

Koskinen, Pekka ja Kaarina 21704 

Mäki-Soini, Esko   27504 

Nokelainen, Hannu ja Heli 22538 

Pelttari, Maija Leena  22907 

Vuorma, Maria ja Mikko 25551 

Lamminpää, Aatto  21953 

Kankaala, Hanna   21267 


