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Iloitkoon taivas, riemuitkoon maa! Pauhatkoon meri kaikkineen, juhlikoot maa ja sen luodut, humiskoot ilosta metsien puut Herran edessä, sillä hän tulee! Hän tulee tuomaan oikeutta, hallitsemaan vanhurskaasti maata, uskollisesti sen kansoja.
Ps. 96: 11-13
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Kautta kärsimysten voittoon…
- laulu nro. 242 1.3.2014 julkaistussa Viisikielisessä

Laskiaissunnuntaita edeltävänä päivänä julkaistiin Viisikielinen - laulukirja, joka on
ensimmäinen yhteinen laulukirja 5. herätysliikkeen kuuden eri järjestön kesken.
Sain olla mukana Kallion kirkossa tässä historiallisessa juhlassa, jossa alkulauluna
seisten kajautimme: ” Golgatan veressä voima on...”aivan kuin 1960-luvun alussa
Pohjanmaan nuorisoherätyksessä. Silmäni kostuivat Jumalan armosta ja rakkaudesta elämääni ja kansaani kohtaa.
Otsikon laulu – Kautta kärsimysten voittoon – on myös niitä lauluja, joita koottiin
monisteista Siniseen laulukirjaan. Tämä lauluvihkonen oli käytössä ”Hengsujen”
ohessa Suomen Ev. Lut. Kansalähetyksen järjestäytyessä vuonna 1967.
Vähän samanlainen hajaannusaika kuin viidesläisyydellä 1970-luvulla oli Paavalin
lähtiessä 2. lähetysmatkalleen. Hän riitautui Barnabaksen kanssa matkakumppanin
valinnassa. Silaksen ja Timoteuksen kanssa hän kulki sitten läpi nykyisen Turkin yli
tuhat kilometriä ennen kuin Jumala yöllisessä näyssä kutsui hänet Euroopan puolelle. Filippissä hyvä uutinen Jeesuksesta otettiin vastaan, mutta vastuskin heräsi.
Ruoskittuna ja julkisesti häväistynä lähetystyöntekijät suljettiin jalkapuussa vankityrmään. Mitä he siellä tekivät ? He lauloivat ylistyslauluja Jumalalle vankien kuunnallessa. Maanjäristyksen kautta Herra vastasi ja vapautti heidät jälleen evankeliumin
työhön.
Viisikielisen laulu: – Kautta kärsimyksen voittoon kulki matka Jeesuksen. Niin myös
Herran kansan johtaa voittoon vain tie vaivojen. .. ilmaisee niitä tuntoja, joita ylistyslaulu voi saada aikaan. Tämän laulun sanat kirjoitti ruotsalainen Hedvig Posse
( 1887-1937 ) Hän oli ruotsalainen lähetystyöntekijä, jonka veli kuoli ollessaan juuri
lähdössä lähetystyöhön. Hedvig otti veljensä paikan lähetyskentällä Etelä-Afrikassa
1887-1913. Hän kirjoitti ja käänsi lauluja myös zulukielelle.
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Raimo Kittilä ja Kainuun Kansanlähetyksen piirinjohtaja Matti Manninen
Puolangan seurakuntakodilla. Kuva: Seija Kittilä

Uusi yhteinen laulukirja on kuin läpileikkaus sodanjälkeisen Suomen kirkon herätysliikkeistä ja hengellisestä toiminnasta. Se kiteyttää yhteen eri vuosikymmenillä tutuiksi tulleet laulut viidesläisyyden järjestöissä, mutta myös kirkon nuorisotyössä ja
rippileireillä. Tietyt laulut Sanan ja rukouksen illoissa, yhteiskristillisissä ja karismaattisissa tilaisuuksissa ovat kaikuneet yli eri herätysliikkeiden ja kirkkokuntien
rajojen. Monet viisikielisen lauluista löytyvät myös vuonna 2001 ilmestyneestä Siionin Matkalauluista, jonka uudistuneeseen painokseen osallistuivat yhdessä kolme
eri lestadiolaisliikkeen suuntausta. Toivon ,että kaikki nämä eri toimijat siunaten
toisiaan rukoilisivat uutta kuudetta herätysliikettä maahamme.
Viisikielistä on hankittu piirimme käyttöön 30 kappaletta ja saman verran myytäväksi. Tornion seurakunta on jo hankkinut omat kirjansa. Yhteinen tutustuminen
laulukirjaan kanttorin johdolla järjestettiin 3.4. ja toisen kerran 8.5. Molemmissa
sain olla mukana kertomassa kirjan synnystä. Esittelin laulukirjan sisältöä myös Lapin pappien kokouksessa Kairosmajalla 5.5.
Aivan kuin Paavali kutsuttiin lähetystyöhön Euroopan puolelle, koin minäkin kutsun
1970-luvun alussa tulla hengelliseen työhön Lappiin. Aloitin vuonna 1972 Kemin
Sotisaaren rippileirin pitäjänä ja jatkoin Enontekiön kesäteologina.
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Nyt vuosikymmenten jälkeen eläkepappina aloitin jälleen uuden jakson 1.3. 2014
saadessani kutsun Kansanlähetyksen sopimusperusteiseksi julistajaksi. Olen pitänyt
jo saarnoja messussa ja lähetystilaisuuksia seurakuntakodeilla seuraavasti: Simossa
9.3.,Muoniossa 16.3. Ranualla 30.3. Puolangalla ja Kajaanissa 6-7.4. Ylitorniolla 16.4
Pellossa 17.4. Seija-puolisoni on avustanut näissä tilaisuuksissa käyttämällä diaprojektoria tarpeen mukaan. Lähetysopistolla osallistuin rippileirin suunnittelukokoukseen 2.5. Varsinainen leiri, jossa olen vastaavana pappina, pidetään 7-19.7 Jyväskylän Kansanlähetyspäivien jälkeen. Muita jo sovittuja tilaisuuksia, joissa olen mukana
on mm. messu ja lähetystilaisuus Kittilässä 25.5 sekä piirijohtajien neuvottelupäivät
lähetysopistolla 26-28.5. Kesän aikana osallistumme Seijan kanssa eri järjestöjen
kesäjuhlille, jos Jumala suo.

Seija Kittilä esittelee kuvia Kansalähetyksen työstä. Kuva: Raimo Kittilä

Siunaten ja esirukouksianne kaivaten,
Raimo Kittilä
Eläkerovasti
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Donkkis -illat ja kerhotyö Lapissa
Moneen kertaan eri lähteissä on käyty keskustelua siitä, minkälainen tämän ajan
lasten ja nuorten maailma on. Kuinka kehittävä ja turvallinen se on tai voisi olla.
Lasten ja nuorten elämä on nykyisin monella tavalla haastavampaa ja kuluttavampaa, kuin aiempien sukupolvien elämä. Television, tietokoneiden ja pelimaailman
ulos suoltamat materiaalit ovat usein järkyttäviä, jota kaikkien lasten psyyke ei
välttämättä pysty edes hallitsemaan. Onko lasten mentävä samassa virrassa itkusilmässä ja yritettävä vain kestää, vaikka yöunet menisivät vai voiko harrastaa ja tehdä
jotain muuta, jonka vaikutus ei ole samanlainen?
Kansanlähetyksen ja seurakuntien järjestämissä Donkkis Big Night -illoissa, vanha
perinteinen pyhäkoulutyö elää uusissa kuosissa nykylapsia miellyttävällä tavalla.
Donkkis Big Night -iltojen rakenne toistuu aina samanlaisena. Illoissa on nukketeatteria Sakun ja Ruut nuken vuoropuhelun muodossa. Muppethahmoiset nuket ihmettelevät illan opetusta, joka pohjautuu aina johonkin Raamatun kohtaan. Jokaisen illan tärkein juttu on kuitenkin Raamatunopetus. Onkin ollut hämmästyttävää
nähdä, kuinka kymmenpäinen lapsiryhmä hiljenee kuuntelemaan opetusta ja Raamatun sanaa.
DBN-illoissa lauletaan iloisia lasten lauluja, joissa on paljon rytmiikkaa ja mielenkiintoisia melodiakulkuja. Iltojen aikana lapset ovat erityisesti odottaneet Jippii -laulun
laulamista. Laulun kertosanoissa lauletaan näin: Jippii, minä uskon Jeesukseen, Jippii
minä pääsen taivaaseen... huudetaan Jippii ja hypätään ilmaan. Lasten ilo ja riemu
ovat saaneet mukaansa jopa juroimmankin aikuisen.
Kiitollisena olemme saaneet todistaa sitä, että olemme koko porukka niin aikuiset
kuin lapset juuri niitä ihmisiä, jotka ovat saaneet ammentaa suuresta ilon virrasta.
Psalmissa 36:9 sanotaan näin: ”Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin ja annat
heidän juoda ilosi virrasta.” Tämä Raamatun kohta tulee todeksi jokaisessa DBN illassa.
Donkkis-illoissa tehtävä työ on tuonut lasten lähelle välittäviä aikuisia, mummoja ja
pappoja, setiä ja tätejä. Lasten elämässä on rakkautta ja välittämistä, yhdessä oloa
ja yhteisöllisyyttä taas hippunen enemmän. Tervolassa Donkkis Big Night -iltojen
myötä syntyi myös tarvetta järjestää yhteistä kerhotoimintaa tytöille ja pojille. Kerhoja kokoontuu Tervolassa tällä hetkellä kaksi, joista toinen kokoontuu seurakuntakeskuksessa ja toinen Louen koululla vuoro viikoin. DBN-illoissa erimuodoissa käsiteltyjä asioita voidaan vielä pohtia kerhossa uudemman kerran.
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Vt. kappalainen Nona Lehtinen pitämässä raamattuhetkeä DBN -illassa Torniossa. Kuva: Seija Kittilä

Kerhoissa toiminta on aikapitkälle samanlaista eli opetellaan Raamatunkertomuksia, askarrellaan, leikitään ja lauletaan. Kerhoissa kävijöitä on ollut yllättävän paljon.
Kaiken kaikkiaan donkkistyö tavoittaa 7-12 -vuotiaita junnuja, niin tyttöjä kuin poikiakin, joita muutoin on ollut vaikea saada sitoutettua mukaan hengelliseen toimintaan. Eräs kymmenvuotias poika antoi kerran palautetta DBN-illoista, ja hän sanoi
niin, että olen ainakin kymmenen kertaa ollut mukana, ja olen poissa vain jos olen
niin kipeä, etten pysty tulemaan. Tämä lause kertoo siitä, että lapset tarvitsevat ja
kaipaavat aikuisten kanssa yhdessä tekemistä. Hengellisten asioiden yhdessä oppimisesta voi tulla elämää kannatteleva suuri seikkailu.
Kaikenkattava rakkaus, toisista välittäminen sekä terveellä pohjalla oleva arvomaailma ympäröiköön kaikki nämä juniori-ikäiset tytöt ja pojat, jotka saamme tavoittaa
seurakunnissamme DBN-työn kautta.

Donkkistyön puolesta,
Aila Kähkönen
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Donkkis Big Night –illat jatkuvat Lapin alueella seuraavilla paikkakunnilla:

Keminmaa
Tervola
Tornio
Ranua
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Kansanlähetyksen
kehitysyhteistyön uudet tuulet

Ulkoministeriö kehitysyhteistyön mahdollistajana
Vuodesta 1984 Kansanlähetys on tehnyt kehitysyhteistyötä Suomen Ulkoministeriön kanssa. Kehitysyhteistyö on saamassa uuden ilmeen. Ulkoministeriön rahoituksen edellytyksenä on, ettei lähetystyötä ja kehitysyhteistyötä sekoiteta keskenään.
Järjestömme on sitoutunut noudattamaan Ulkoministeriön ohjeita. Kansanlähetyksessä kehitysyhteistyöstä vastaavat Elisabet Elo ja Saara-Leea Lahtinen.

Uusi ilme ja uudet tavoitteet
Kansanlähetyksen kehitysyhteistyölle on täten lanseerattu uusi nimi: Toivon
Avaimia – Keys & Hope! Uudet nettisivut tiedotteineen ja kuvineen eri projekteista
löytyvät osoitteesta www.toivonavaimia.fi. Toivon Avaimia – Keys & Hope antaa
mahdollisuuden kertoa entistä avoimemmin hankkeista. Kehitysyhteistyön yleisesite on julkaistu maaliskuussa ja hankekohtaiset esitteet tullaan julkaisemaan kesän
edetessä.
Kehitysyhteistyön hedelmää on esitelty esimerkiksi toukokuussa Maailma kylässä –
festivaalilla Helsingissä ja maakunnallisilla Mahdollisuuksien tori -tapahtumissa.
Suunnitteilla on myös erilaisia tapahtumia ja tempauksia kehitysyhteistyön hyväksi.
Parhaimmillaan kehitysyhteistyö mahdollistaa nimenomaan ihmisten oman elämän
kehittämisen. Keinoja siihen tuodaan erilaisten projektien kautta esimerkiksi rakentamalla vesijärjestelmää, tukemalla HIV-tartunnan saaneita työllistymisessä, elämisessä, koulutuksessa. Kehitysyhteistyöllä kehitetään kyläyhteisöjä ja järjestetään
mielenterveyspalveluja alueella, jossa niitä ei aiemmin ollut saatavilla. Etiopiassa
Darimun alueella on suojattu lähteitä, joilla on saatu kyläyhteisön ripulisairaudet
loppumaan puhtaan veden ansiosta. HIV-AIDS:iin altistuneilla on ollut mahdollisuus
työllistyä ja saada ihmisarvoa perustamalla oma pieni parturi tai myymälä hankkeen
kautta.
Jokainen ihminen on yhtä arvokas. Jokainen ihminen tarvitsee toivoa elääkseen.
Toivo leviää ihmiseltä toiselle käytännön toiminnassa. Voimme siis jokainen olla
mukana ihmisinä ihmisten rinnalla lähellä ja kaukana.
8

Lontoossako lähetystyössä?
Maija Leena Pelttari

Lontoon monimiljoona -kaupungissa on hyvät mahdollisuudet tavoittaa evankeliumin sanomalla useista eri maista, etnisistä taustoista, uskonnon edustajista jne.
lähtöisin olevia ihmisiä. ''Paljasjalkaisten'' englantilaisten lisäksi paikallisten asukkaiden joukossa on näet myös paljon siirtolaisia, jotka Englanti on vuosien saatossa
tiettyyn siirtolaiskiintiöönsä sitoutumalla sulauttanut maahansa. Viime vuosikymmenien aikana varsinkin pääkaupunkiseudun väestörakenne on tästä johtuen
muuttunut yleisilmeeltään yhä kirjavammaksi. Vielä tätä moninaisuuden tuntua
lisäävät myös ulkomaalaiset työntekijät ja opiskelijat sekä turistit, joita vierailee
maassa ahkerasti.
Koska muista maista Britanniaan saapuneesta väestöstä prosentuaalisesti suurin
osa on asettunut asumaan Lontooseen, myös heidän parissaan tehtävän evankelioimistyön painopiste on siellä. Tosin muualta maailmasta tulleiden ihmisten lisäksi
myös maassa syntyneiden englantilaisten keskuudessa on tarvetta hengellisesti tavoittavaan työhön, sillä suomalaisten tavoin myös britit ovat viime vuosikymmenien
aikana huolestuttavassa määrin vieraantuneet omasta kristillisestä perinnöstään.
Englannissa em. suuntaus on mielestäni vielä kotimaahammekin verrattuna selvempi. Pienempänä maana Suomi näet usein seuraa isompien Euroopan maiden esimerkkiä viiveellä.
Jotkut ajattelevat naiivisti, että jos kristillisen kirkon opetuksessa ja moraalisissa
linjauksissa luovutaan Raamatullisesta uskosta ja siihen liittyvästä arvopohjasta tai
näistä ei opeteta selkeästi, niin niiden tilalle jää sitten vain jonkinlainen neutraali ''ei
mitään'' -tila tai tyhjiö. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä ihminen pyrkii aina
kuitenkin ennen pitkää - ja nopeastikin – täyttämään em. hengellisen tyhjiön jollakin
muulla. Englannissa tähän tarjoutuukin erityisen paljon mahdollisuuksia, koska eri
uskontojen, oppien ja aatteiden, kuten myös uskonnottomuuden eli ateismin edustajia, on Britanniassa hyvin runsaasti eli vaikutteiden määrä on siis mittava.
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Kuinka tämä kristinuskon hengellisestä perinnöstä vieraantuminen sitten näkyy
Englannissa ja Lontoossa? Ensinnäkin noituus, josta Raamattu hyvin selkeästi varoittaa (esim. 5 Moos.18: 9-14) on siellä huomattavasti lisääntynyt. Tähän on vaikuttanut merkittävästi ennen kaikkea hindulaisuuteen perustuvan New Age liikkeen kasvava suosio maassa. Nämä ''Uuden Aikakauden'' opit ovat - ikävä kyllä myös paikoitellen levinneet kirkkojenkin opetuksiin ja hartauselämään.
Herra kehotti aikanaan kansaansa Israelia menettelemään omassa maassaan seuraavasti niitä kohtaan, jotka palvelivat siellä muita kuin elävää Jumalaa: ''... hajottakaa heidän alttarinsa, särkekää heidän patsaansa, hakatkaa maahan heidän aseransa ja polttakaa heidän veistetyt jumalankuvansa.'' (5. Moos. 7:5). Toimimmeko
me tässä hengessä tänään? Eikö pikemminkin ”suvaitsevaisuudesta” ole tässä jälkikristillisessä ja humanistisessa Euroopassa tullut jonkinlainen jumala, jonka mukaan melkein mitä tahansa oppia, ideologiaa, aatetta tai uskontoa täytyy suvaita
eikä sitä saa mitenkään kritisoida, paitsi tietenkin kristinuskoa, jonka sanomasta
täytyy aina silloin tinkiä, jos sen oppien havaitaan olevan ristiriidassa jonkin muun
ryhmän intressejä vastaan.
Ajoittain Raamatun sanomaan pitäytyviä uskovia lisäksi rangaistaan liiasta tunnustuksellisuudesta. Varsinkin Englannissa monet New Age -liikkeen oppien pauloissa
jo syvemmällä olevat ihmiset kutsuvat uudestisyntyneitä uskovia usein ylpeiksi,
omahyväisiksi, rakkaudettomiksi, koviksi, kapea-alaisiksi ja itsekkäiksi, koska julkenemme väittää, että ainoastaan me uskomme Totuuteen. Tämä ”vuodatus” tulee yleensä vastaamme erityisesti silloin, kun julistamme uskovamme Jeesuksen
olevan ainut tie Jumalan luokse ja iankaikkiseen elämään. Raamatussa suvaitsevaisuuteen ei sen sijaan suhtauduta aina myönteisesti. Ilm. 2:20 sanotaan Tyatiraan
seurakunnalle: ''Mutta se minulla on sinua vastaan, että suvaitset tuota naista,
Iisebelia, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.'' Noituuden ja haureuden
harjoittamisen välillä onkin usein Raamatun mukaan selvä yhteys. Vanhassa Testamentissa kerrotaan myös mm. vauvojen uhraamisesta pakanallisin menoin Molok epäjumalalle, mistä väkisinkin tulee mieleen abortti -kysymys, jossa vielä syntymättömän lapsen henki taas vastaavasti uhrataan jollekin ''muulle jumalalle''. Näin
tapahtuu ilmeisesti myös eutanasian suhteen, vaikka Luoja on sanonut: ''älä tapa''.
Herramme suhtautuu Sanassaan, sekä Vanhassa että Uudessa Testamentissa, yksiselitteisen kielteisesti myös homoseksin harjoittamiseen ja joihinkin muihinkin seksuaalisuuden muotoihin. Englannissa hyväksyttiin kuitenkin äskettäin sukupuolineutraali avioliittolaki. Tämä aihehan on nyt meillä Suomessakin hyvin ajankohtainen. Onneksi kuitenkin anglikaanikirkon piispat Britanniassa ovat kieltäytyneet
vihkimästä homopareja. Mitähän mahtaa tapahtua meillä Suomessa?
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Sanassa (1 Tim. 1:10) mainitaan myös ihmiskauppiaat yhtenä Jumalan lain rikkojien
ryhmästä. Nykyään ihmiskaupasta peräti noin 80 % on seksiorjakauppaa, jossa naisia ja tyttöjä myydään ja ostetaan seksibisnekseen ympäri maailmaa ja em. kaupalla
ansaitaan enemmän kuin millään muulla laittomalla kaupalla koko maailmassa.
Englannissakin kyseinen kaupankäynti on todella kiihkeää. Orjuus ei siis suinkaan
ole historiaa, sen sijaan sitä toteutetaan tänä päivänä kaikkein hirvittävimmällä ja
julmimmalla tavalla sekä kaikkein suurimmassa mittakaavassa verrattuna koko aikaisempaan historiaamme. Vaikuttaa siltä, että erityisesti seksuaalisuuden alueella,
jos muussakin, pyritään nykyään kaatamaan kaikki mahdolliset Luojamme meille
antamat turva-rajat. Pohjimmiltaanhan tässä onkin kyse kapinasta Jumalaa vastaan,
ainakin jälkikristillisissä maissa, vaikka jossakin muualla maailmassa todellisesta
Jumalasta ei ehkä olla edes vielä kuultu. Syy siihen, miksi kaikki nämä Raamatun
hengen vastaiset ilmiöt ovat viime aikoina olleet voimakkaasti lisääntymään päin,
löytyy mielestäni 2 Tim 3:1-5, jossa kerrotaan viimeisten aikojen ihmisten ominaisuuksista.
Erityisesti viime vuosikymmenien aikana muslimien määrä on Englannissa, kuten
muuallakin Euroopassa, melkoisesti lisääntynyt, mutta kristittyjen määrä on sen
sijaan laskussa ja juutalaisten määrä on pysynyt suunnilleen samana. Muslimeilla
onkin oma ”lähetysnäkynsä”, jonka mukaan kaikki maailma tulisi tehdä islamilaiseksi, ja jälkikristillinen Eurooppa näyttää olevan nyt aivan erityisesti heidän ”työnsä
alla”. Varmastikin Euroopan islamilaistamista on edesauttanut myös muslimien havainto siitä, etteivät kristityt arvosta, jos edes kunnolla tuntevatkaan, omaa kristillistä perintöään, joten heidät ehkä voitaisiin voittaa helposti. Muslimeilla on tämän
tavoitteen saavuttamiseksi aivan omat strategiansa. Yksi strategioista on se, että he
pyrkivät levittämään tietoisesti propagandaa, jonka mukaan islam on rauhan uskonto. Heidän mukaansa vain islamin ääriainekseen kuuluvat fanaatikot ovat sotaisia.
Tosiasiassa ei kuitenkaan ole perusteiltaan erikseen mitään fanaattisten ja maltillisten eri ryhmiä, vaan sen sijaan muslimit käyttäytyvät kussakin maassa, jonka he
haluavat valloittaa islamille, ensin maltillisesti, koska heidän määränsä on vielä vähäinen, mutta heidän lukumääränsä kasvaessa fanaattisuuskin lisääntyy. Englannissa muslimit ovat mm. alkaneet vaatia sharia-lain toteuttamista. Lisäksi he kiroavat
usein perjantaisin moskeijoissaan sekä kristityt että juutalaiset. Monet entiset muslimit ovatkin varoittaneet kristittyjä uskomasta islamin rauhanomaisuuteen. Juutalaisten parissa evankeliumia välittävät joutuvat samoin ääriortodoksi juutalaistenkin vainoamiksi. Muslimien toinen tapa saada kristityt lankaan on uskotella, että kristinuskon ja islamin välillä ei oikeastaan ole juurikaan eroa. Ainakin
Englannissa on myös levinnyt oppi tai uskonto nimeltään krislam, joka on nimensä
mukaisesti sekoitus kristinuskosta ja islamista. Jotkut kristityt nuoret naiset ovatkin
menneet muslimien kanssa naimisiin, koska he eivät ole tienneet tarpeeksi näiden
kahden uskonnon välisistä eroavaisuuksista.
11

Maija Leena Pelttari Tornion seurakunnassa kertomassa työkentästään. Kuva: Jaakko Rytisalo

Vastaavasti muslimimiehille kristityn kanssa avioitumisen motiivina on yleensä ollut vain pääsy avioliiton kautta Eurooppaan, jotta he voisivat saada siellä maassaololuvan. Tavoitteensa saavutettuaan em. miesten käytös onkin sitten muuttunut
paljon tylymmäksi ehkä jo muslimeiksi kääntyneitä vaimojaan kohtaan ja joissakin
tapauksissa he ovat myös hyljänneet heidät. Islam leviää maassa myös siten, että
musliminaiset anovat ja saavat valtiolta rahallista tukea yksinhuoltajina, vaikka he
ovatkin islamin lakien mukaan naimisissa. Moniavioisuus on näet Englannissa kielletty. Valtio siis käytännössä elättää nämä muslimimiesten monet vaimot ja lapset
heidän puolestaan.
Jotkut eurooppalaisista kristityistä ovat innostuneina todenneet, että nythän meidän ei tarvitsekaan lähteä lähetystyöhön Afrikkaan, Aasiaan jne., koska lähetyskenttä onkin tullut tänne meidän keskuuteemme. Näin varmasti onkin, mutta käytämmekö me nämä lähetystyöhön avautuneet mahdollisuudet hyväksemme vai
omaksummeko me sen sijaan pikku hiljaa uudelleen ne uskonnot, joista alkujaan
halusimme julistaa vapautta niille, jotka eivät vielä olleet kuulleet Kristuksesta?

Maija Leena Pelttari
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Bussiretki Kansanlähetyspäiville Jyväskylään 4.-6.7.

Yhteinen bussikuljetus järjestetään tänäkin vuonna Kansanlähetyspäiville. Matka alkaa Tervolasta ja etenee Keminmaan ja
Oulun kautta Jyväskylään. Muista kertoa ilmoittautumisen
yhteydessä, mistä nouset kyytiin.
Majoitusta varten on varattu kahden hengen huoneita sisältäen aamiaiset, lakanat ja pyyhkeet. Huoneissa on WC ja suihku. Majoituspaikalta on n. 2 kilometrin matka juhlapaikalle,
jonne bussi kulkee aamulla ja tuo iltasella takaisin.
Koko matkan hinnaksi (sisältäen bussimatkat ja yöpymisen
kahden hengen huoneessa) koituu 152 €/henkilö.
Maksut Lapin ev. lut. Kansanlähetyksen tilille
FI57 5131 2720 0399 13 viitenumerolla 41263.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Aila Kähkönen
Sähköposti: kahkonen.aila@luukku.com, puh: 040 5023335
Kaisa Mustonen
Sähköposti: kaisa.mustonen@sekl.fi, puh: 0400 613115
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Tervehdys teille kaikille Lapin kansanlähetysläiset!
Olemme olleet tämän vuoden Profiilissa 1.-3.4.2014 Hollolassa Siikaniemen kurssikeskuksessa. Meidän kohdalla reissu onnistui yli odotusten ja monta mieleenpainuvaa asiaa ja hetkeä saimme kokea. Kiitollisina kaikesta Profiilissa kokemastamme
haluamme muutamalla sanalla kertoa teille niistä tunnelmista, joissa saimme olla
mukana.
Ensinnäkin kurssikeskus on aivan ihanteellinen paikka järjestää vastaavia koulutustilaisuuksia. Kurssikeskuksen kirkkosalissa on alttariseinänä luonnon kivinen seinämä,
jota pitkin kevään sulamisvedet tihkuivat kiviä myöten alas. Samassa salissa saimme
istua kuuntelemassa useita puhujia. Kuten sulamisvedet tihkuivat kiviä pitkin seinällä, samoin saimme kokea Jumalan sanan ohjaavan ja opettavan meitä. Joidenkin
puhujien kohdalla opetukset tulivat tihkusateena, joka hiljalleen imeytyi ja alkoi
kasvaa omaan mittaansa, toisten puhujien kohdalla opetuksen sateet tulivat voimakkaana ropinana, joka sinkoili sinne tänne, eikä kaikkia asioita edes jaksanut
omaksua. Ajatuksia heräsi siis varsin monenlaisia.
Yksi mieleenpainuvimmista asioista oli kuitenkin se, kuinka erilaisia ihmisiä saimme
kohdata ja samalla saimme kuulla ympäri Suomen tulleiden ihmisten tarinoita
omasta elämästä, työstä seurakunnissa ja hengellisestä kasvamisesta meidän suuren Jumalamme käsivarsilla.
Virkistystaukojen aikana olemme keskustelleet paljon eri ihmisten kanssa Donkkis
Big Night -illoista ja kaikesta siitä mitä nuo DBN -illat pitävät sisällään. Olimme iloisia, kun saimme huomata, että meillä täällä Lapissa järjestetty DBN- tiimien yhteiskoulutus Keminmaassa oli huomioitu Etelä-Suomea myöten. Hyvä kello oli kantanut
kauas ja se oli kaiuttanut viestiä siitä, kuinka lappilaiset ovat iloisia, vahvalla yhteispeli hengellä donkkis-iltoja rakentavia ihmisiä. Eteläsuomalaiset ihmettelivät sitä,
kuinka meillä pohjoisessa lapsia voi tulla niinkin paljon DBN-iltoihin. Mikä salaisuus
on lappilaisilla tiimeillä takanaan?
Meidän mielestämme lappilaisten tiimien vahvuus tulee siitä, että koko DBN- illan
ajan on vahva rukouksen henki. Raamatun sanan ja kertomusten valossa tehtävä
työ lasten ja nuorten hyväksi onnistuessaan antaa voimia ja vahvuuksia, joita itsellään ei välttämättä ole tiennyt olevankaan. Kristuksen kirkastaminen ja sanan esille
tuominen ruokkii DBN-illoissa kaikkia siihen osallistuvia saaden aikaan iloa Kristuksessa ja kaikenkattavan rakkauden kasvamista.
Olemme keskustelleet paljon siitä, kuinka DBN-iltoihin osallistuvien lasten kasvaessa seurakuntayhteys saataisiin säilytettyä. Samalla DBN-iltojen periaatteella järjestetään muutamissa etelän seurakunnissa Youth Action Night tapahtumia.
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Nimi tuolle nuoria tavoittavalle työmuodolle ei ilmeisesti vielä ole ihan vakiintunut
ja käytössä taitaa olla useampia Action nimityksiä. Tarkoitus on kuitenkin se, että 7luokkalaiset ja sitä vanhemmat pääsevät osallistumaan niin tahtoessaan seurakunnan toimintaan. Oli todella surullista huomata Profiilissa, että kukaan ei oikein ole
ottanut asiakseen houkutella 7-luokkalaisia toimintaan mukaan. Todetaan vain, että
lasten elämässä on murrosvaihe ja sen aikana on vaikea saada sitoutettua uuteen
toimintaan. Olisiko meillä mahdollisuus tässä?
Meillä on täällä Lapissa hyvässä vauhdissa kasvamassa ensimmäinen DBNsukupolvi. Kuinka saamme pidettyä kiinni niistä lapsista, jotka ovat tottuneet kulkemaan DBN-illoissa ja tulevat 6-luokkalaisiksi koulussa? kuudennella luokalla monet
kokevat DBN-toiminnan edelleen kiinnostavaksi mutta siihen liittyy kuitenkin se,
että samalla kasvetaan kohti nuoruutta ja pienien lasten ja ehkä sisarustenkin seura
alkaa nyppiä. Tuossa vaiheessa haluttaisi saada jotain omaa toimintaa. Olisiko mahdollista saada 6-luokkalaiset mukaan Youth Action toimintaan tutustumaan toisiin
nuoriin ja muilta kouluilta tuleviin saman ikäisiin tyttöihin ja poikiin?
Youth Actionien ensisijainen tarkoitus on opettaa Raamattua mutta näissä illoissa
järjestetään sitä toimintaa, jonka nuoret kokevat omakseen. Osa porukasta valmistaa iltapalan keittiössä, osa voi pelata lautapelejä ja sählyä tms. tai musiikin puolella
soittaa ja laulaa hengellisiä lauluja nuorten omalla tyylillä. Tämä toiminta saattaisi
edesauttaa myös siihen, että rippikoulussa saatu hengenpalo voisi säilyä koko loppuiän. Totesimme monissa kahvipöytä keskusteluissa sen, että kerran seurakunnan
elämästä syystä tai toisesta torjuttu lapsi tai nuori on todella haasteellinen saada
takaisin.
Erityisen kiitollisia olemme olleet Profiilissa työpajassa puhuneen Antti Saarenkedon
opetuksista. Puheessa liikuttiin aihepiireissä Kutsumus, jaksaminen omassa työssä.
Puhe sisälsi myös lähetysopetusta, joka oli todella mielenkiintoista kuunneltavaa.
Kiitos Lapin Kansanlähetykselle, siitä että meidän osallistuminen Profiiliin tuli mahdolliseksi. Olemme saaneet nauttia vapaapäivistä ihanassa ympäristössä lähimmäisen rakkauden lämmössä hengellisten asioiden keitaalla.

Kaikkivaltiaan siunausta toivotellen,
Aila ja Jarmo Kähkönen
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Rauhan tervehdys!
Viime päivinä olemme saaneet lukea lähes päivittäin uutisia Venäjältä ja Ukrainasta.
Meissä suomalaisissa Venäjän pullistelu tuntuu epämiellyttävältä, jopa pelottavalta.
Venäläisten isänmaalliset ylikierrokset eivät rakenna rakkautta heitä kohtaan, vaikka
perimmäinen syy olisi kuinka sisäpoliittinen. Pelon henki aiheuttaa sisäänpäin käpertymistä niin Venäjällä kuin meillä täällä Suomessa. Itse toivon ettei rakkautemme
kylmenisi.
Perheemme palasi syksyllä Suomeen. Anu sai työtä puheterapeuttina ja aloitti työt
Päijät-Hämeen perheneuvolassa. Hän nauttii työstään. Lahden seudulla asuu paljon
venäjänkielisiä ja Anun asiakkaista onkin yli puolet näistä perheistä. En voi kuin ihailla Anun venäjän taitoa. Hän toimii usein tulkkina seurakunnan tilaisuuksissa ja kääntelee lehtijuttuja ja muita asiakirjoja Inkerin kirkolle.
Iisakki vaihtoi lukiota Lahdesta Asikkalaan. Hän on haaveillut lentäjän ammatista ja
ilmailulukio on askel kohti tuota tavoitetta. Myös me vanhemmat olemme iloisia,
että Iisakki opiskelee vihdoin suomeksi, sillä IB – lukiota lahdessa käytiin englanniksi.
Iisakin suomen kieli onkin vahvistunut uuden lukion myötä. Maria, Elia ja Hanna
käyvät Lahden kristillistä koulua. Mitään suuria vaikeuksia sopeutumisessa lapsilla ei
näytä olevan, vaikka tiettyä hermostuneisuutta ja rajojen kokeilua esiintyykin. Alussa oli ikävä vanhoja ystäviä, suomalainen koulumaailma on kuitenkin inhimillisempi.
Maria ja Elia kertaavat luokka-astettaan ja onnistumiset koulussa lisäävät viihtyvyyttä.

Työ jatkuu koti-Suomessa
Kansanlähetyksen hallitus teki minusta lähettämispäätöksen maaliskuun lopussa.
Tulen työskentelemään Inkerin kirkon palveluksessa Suomesta käsin. Pyrin jakamaan tietoa ja kokemustani niin Kelton koulutuskeskuksessa, kirkon keskustoimistossa kuin rovastikunnissakin. Lisäksi tuen Inkerin kirkon työtä Suomessa. Ryttylässä
pidetyn ”Idäntyön -päivien” yhteydessä kokoontuivat sekä Inkerin kirkossa työskentelevät järjestöt että Inkerin kirkon Suomessa asuvat paimenet.
Suomen vuoteeni on kuulunut kiertämistä erilaisissa tilaisuuksissa. Olen vieraillut
erilaisissa ryhmissä, herätysliikkeissä ja lähetysjärjestöissä, esitellyt Inkerin kirkon
työtä ja tietenkin opettanut Raamattua. Tietenkin olen ollut yhteydessä myös Venäjälle ja Siperiaan. Erityisesti yritän tukea Ville Melasta rovastina ja veljiä heidän työssään. Olen suunnitellut noin kuukauden kestävää matkaa Siperiaan toukokesäkuulle.
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Olen myös opiskellut. Aloitin Helsingissä 2,5 vuotta kestävän "työnohjaaja” - opinnot Helsingin yliopistossa. Opiskelu vie minulta ehkä yhden päivän viikossa. Opiskelu on eräänlaista perehdytystä minulle takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan ja
toisaalta uusien työkalujen etsimistä työhön. Inkerin kirkko on toivonut minusta
sellaista kouluttajaa ja konsulttia, jotta Siperian jälkeen myös muut rovastikunnat
ja keskustoimisto voisivat työskennellä tehokkaammin ja tiiviimmin yhteen.

Karatusan kirkon lähtötilanne vuonna 2012. Kuva: Joose Pitkänen

Siperian ajankohtaisin haaste on tällä hetkellä Karatusan kirkon rakentaminen.
Venäjän ruplan notkahdus antaa meille tällä hetkellä noin 30 000 euron alennuksen Karatusan kirkon rakentamisessa. Koska samaan aikaan inflaatio kiihtyy, olisi
tärkeää saada kirkko valmistumaan mahdollisimman nopeasti. Kellarikerros on nyt
valmis ja toisesta osasta on tehty sopimus. Toisen vaiheen budjetista puuttuu nyt
noin 80 000 euroa. Tämän lisäksi tulee tietenkin vielä kalusteet. Mutta nyt on rakentamisen aika.
Elämämme, työmme ja myös Inkerin kirkon projektit ovat täysin Jumalan hyvissä
käsissä. Inkerin kirkko on joutunut viimeaikoina taloudellisesti tiukoille Helsingin
seurakuntayhtymän ja Kirkon ulkomaanavun leikattua tukensa yllättäen pois. Hengellisesti Jumala on kuitenkin avannut kirkon ovet. Olemme iloinneet avoimista
ovista.

Juha Saari
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Karatusa on uusi kuntakeskus, jonne ei ole koskaan rakennettu
kirkkotilaa. Inkerin kirkon tavoitteena on muodostaa Karatusaan
vahva seurakunta, josta käsin voidaan hoitaa myös ympäristössä
sijaitsevien kylien seurakuntien toimintaa. Jotta tavoite voisi toteutua, Karatusan seurakunta tarvitsee oman kirkon.

Tavoitteena on, että kirkko valmistuisi syksyyn 2014 mennessä.
Kirkon kustannusarvio on 400 000 euroa. Seurakunnan omat voimavarat eivät riitä näin isoon hankkeeseen. Inkerin kirkko yhdessä Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen ja Laestadianernas Fridsföreningars Forbundet'in kanssa ovat järjestäneet varojen keruun
kirkon rakentamiseksi.

Hanke tarvitsee Suomen kristittyjen tukea. Tule mukaan rakentamaan kirkkoa Karatusaan!

Lahjoitukset viitenumerolla 71107 Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen tilille FI14 5043 1920 0034 52
tai internetissä osoitteessa:

http://www.sekl.fi/sekl/lahjoituskohde/kirkko-karatusaan
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12kk Papua-Uudessa-Guineassa

Kuva: Philippe Gueissaz

Siitä on nyt kulunut vuosi kun tulimme PapuaUuteen-Guineaan. Paljon olemme oppineet
vuodessa: uusi kieli, kulttuuri, työ ja monta
muuta asiaa. Välissä on aivan kamala kotiikävä. Onneksi Skypellä saa yhteyden aika
kätevästi ja se useimmiten helpottaa jonkin
verran. Toisaalta myös Ukarumpasta on tullut
meidän koti. Heinäkuussa oma koti ihan kirjaimellisesti, kun pääsemme muuttamaan ensimmäiseen oikeasti omaan kotiin. Saan tehdä
pienen kasvimaan ja voimme laittaa taloa
kodiksi ihan niin kuin itse haluamme.

Meidän kesäkuun suunnitelmat menivät uusiksi. Olimme suunnitelleet reissua
"puskaan". Vaikuttaa siltä, että lentojen saaminen on aivan mahdotonta. Se on koulujen kesäloman alkuaikaa, jolloin suurin osa Ukarumpalaisista lähtee kesälomalle
kotimaahansa. Niinpä lentoja tehdään pääasiassa vain pääkaupunkiin. Toinen iso
ongelma oli ajoitus. Heinäkuussa alkaa sadekausi siellä osassa maata, jonne suunnittelimme matkaa ja silloin pieni ruohopäällysteinen lentokenttä menee aivan mutavelliksi ja käyttökelvottomaksi. Vaikka olisimmekin saaneet lennon sinne,
niin huonolla tuurilla paluumatka olisi voinut olla kävellen ja se ei ihan lyhyt patikkamatka olisi. Niinpä reissu taitaa suosiolla siirtyä seuraavaan kuivaan kauteen. Hiukan harmittaa, mutta olisi hölmöä ottaa turhia riskejä.
Sain kuulla että syksyllä, kun alkaa uusi lukuvuosi, opetan isompien esikoululaisten
ryhmää. Hiukan harmittaa, kun joudun luopumaan ihanasta 4-vuotiaiden pikkueskareiden ryhmästä. Opettajista on krooninen pula, joten jokainen joutuu paikkaamaan
tarvittaessa milloin missäkin tehtävässä.
Eniten pelottaa se, että joudun opettamaan lukemista englanniksi. Nyt viimeistään
olen todella tajunnut kuinka paljon helpompaa lukemisen opettelu on suomalaisille
lapsille. Jokaista kirjainta vastaa vain yksi äänne. Paikallinen kieli, tok pisin toimii
aikalailla samalla periaatteella. Mutta englanniksi ei oikein ole mitään johdonmukaisuutta, tai ainakaan se ei ole minulle vielä selvinnyt. Kirjain voidaan lausua aivan eri
tavalla eri sanoissa. Miten ihmeessä selitän 5-vuotiaalle, että U sanassa "unicorn"
ja U sanassa "umbrella" on aivan erilainen äänne (ja ennen kaikkea miksi)? Kun en
aina välttämättä itsekkään tunnista kirjainten tuottamia äänteitä englannin kielessä.
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Alkaa vaikuttaa siltä, että tarvitsen ehkä Suomeen päästyä hiukan lisäkoulutusta
englannin kielen opettamisen suhteen. Ei minulla Suomessakaan olisi pätevyyttä
olla äidinkielen opettajana eikä käsittääkseni edes esikoulun opettajana. Olen lastenohjaaja ja niillä papereilla voi olla töissä mm. päiväkodissa ja päiväkerhossa. Minun pikkueskarit, pukpuk-luokka, on aika pitkälti sama asia kuin suomalainen päiväkerho. Ehkä hiukan enemmän koulumaisempi.
Onneksi ensi lukuvuonna saan työpariksi vanhemman, jo eläkkeellä olevan opettajan. Toivon, että hän pystyy ottamaan vastuuta minunkin luokan lukemisen opettamisesta. Aika pitkälti muusta luulen selviäväni. Ehkä.
Kovasti itseäni rohkaisi, kun yksi äiti kertoi että heidän lapset iltarukouksessa kiittävät siitä, että koulussa on tietotekniikan tunti. Välissä vaikein osuus tunnista on oikeasti saada kaikki oppilaat ulos luokasta. Innokkaita oppilaita on mukava opettaa.

Kotimaisemat Papua-Uusi-Guineassa. Lähde: http://vuormat.blogspot.fi

Maria Vuorma
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Lapissa on runsaasti lähetystyön ystäviä
Päämääränsä saavuttamiseksi Kansanlähetys julistaa kotimaassa evankeliumia hengellisen elämän syntymiseksi, syventämiseksi ja vahvistamiseksi. Tavoitteena on,
että ihmiset Kristuksen rakkauden vaikutuksesta lähtevät liikkeelle joko lähettäjinä
tai lähtijöinä. Hengellisen herätyksen ja lähetyksen yhteys merkitsee kotimaan työn
ja lähetystyön saumatonta yhteenkuuluvuutta. Lapin seurakunnat ja yksityiset lahjoittajat jatkoivat vahvaa taloudellista tukeaan Kansanlähetyksen työlle myös vuonna 2013.
Seurakuntien talousarviomäärärahat olivat edelleen suurin taloudellisen tuen muoto. Lappilaisten seurakuntien vuoden 2013 talousarviomäärärahoista ohjautui Kansanlähetykselle noin 110 000 euroa, joka merkitsi noin 10 000 euron kasvua vuoteen 2012. Lisäksi Lapin seurakuntien vapaaehtoinen kannatus Kansanlähetykselle
kasvoi peräti 20 000 eurolla ollen viime vuonna reilut 50 000 euroa. Lähetysjärjestöjä tuetaan seurakuntien kautta myös yksityisten vapaaehtoisin kannatuksin. (Lähde:
Kirkon lähetystyön keskus, Lähetystilastot.)

Lapin seurakuntien talousarviotuet Kansanlähetykselle

Lapin Ev. lut. Kansanlähetys tukee yksityisiltä lähetystyön ystäviltä saamallaan kannatuksella liiton eli kattojärjestönsä Suomen Ev. lut. Kansanlähetyksen toimintaa
siten, että läheteille suunnatut kannatukset ohjataan eteenpäin täysimääräisesti.
Vuonna 2013 yksityinen lähetyskannatus oli noin 39 000 euroa, kun se vuonna 2012
oli noin 37 000 euroa.
Kiitos tuestanne!
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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
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