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Kansanlähetys

Jeesuksen Kristuksen
Jumala on antanut meille
 viisaudeksi, vanhurskaudeksi,
 pyhitykseksi ja lunastukseksi
	 (1	Kor.	1:30)

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan

KANSANLÄHETYKSEN YSTÄVÄKIRJE



Kainuun Ev.lut. Kansanlähetys ry 
Lähetyskoti: Sammonkatu 5, 87100 Kajaani

Toimisto	avoinna	ti	jato	9–12	ja	ke	12–16	
Puh.	044 2774 616
kainuunkl@sekl.fi
http://kainuukl.sekl.fi
Tilinumero:	OP	FI58	5760	0310	0003	27
Kansanlähetyksen	työntekijä	Jaana	Raesalmi
sähköposti:	jaana.raesalmi@gmail.com
Puheenjohtaja:	Reijo	Pulkkinen,	040 4159 642
Sähköposti:	reijo.pulkkinen@hotmail.com
Sihteeri:	Helena	Kukkohovi-Seppänen,	050 5963 235
Sähköposti:	helena.kukkohovi-seppanen@pp.inet.fi

PÄIVÄKOTI PIKKU KARITSA
Koulukatu	3,	87100	Kajaani
Puh.	044 011 4461
Sähköposti:	pikkukaritsa@pikkukaritsa.fi
Kotisivut:	pikkukaritsa.fi

SÄÄNNÖLLINEN VIIKKOTOIMINTA:
Sunnuntai	 klo	17.00	 Sanan	äärellä
Maanantai	 klo	12.30	 Lähetyspiiri,	pariton	viikko
	 klo	15.00	 Nuttupiiri,	parillinen	viikko
Tiistai	 klo	17.00	 Raamattupiiri
Keskiviikko	 klo	17.00	 Lentopallopiiri	Kajaani-hallissa
Torstai	 klo	11.00	 Rukouspiiri

Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys ry
Lähetyskoti: Koulukatu 41, 90100 Oulu

Toimisto	avoinna ma–to	9–12.30,	pe	9–11
Torikatu	9	A	32
Puh.	044 4477 847
p-pohjanmaankl@sekl.fi
http://pohjois-pohjanmaa.sekl.fi
Tilinumero:
IBAN: FI21 8000 1600 5736 21
SWIFT/BIC: DABAFIHH

Jukka	Nuutinen,	piirihallituksen	pj.
puh.	050 3009 185
jnuutin@hotmail.com
Marko	Rautiainen,	vpj	
puh.	041	4420	892
markorautiainen@hotmail.com
Jouni Pikkarainen
osa-aikainen toimistosihteeri
puh.	044 4477 847
Elina	Vidgren,	juniorityö
elina.vidgren@sekl.fi
puh.	040	564	6452

Painopaikka:	Paltamon Kirjapaino Ky,	Sairaalatie	8,	88300	Paltamo,
(08)	871	999,	www.paltamonkirjapaino.fi,	aineistot@paltamonkirjapaino.fi

Kotimaan viitenumeroita:
100036: Jäsenmaksu
100094: Yleiskannatuksen viitenumero
310004:  3Kohtaamista viitenumero
100078:  Junnutyön viitenumero
59200:  Radio Dein viitenumero (Raamattuavain,
 Raamattuavain Extra,  Raamattubuffet ja Lähetysavain)

Ystäväkirjeen	sisällön	koostaja	Rallu	Kemppainen

Kainuun viitenumerot:
20161  Kainuun piirin työ 
25593 Vähäkangas Anna
24905 Uusitalo Mirjami
22952  Pendolin Ulla
20226  Haverinen Jouni ja Jonna
20174 Jaana Raesalmi

Pohjois-Pohjanmaa:
25551 Maria ja Mikko Vuorma Raamatunkäännöstyö
 Papua-Uusi-Guineassa (Tuiran, Haukiputaan ja Karjasillan srk)
24808 Pirkko ja Raimo Tuppurainen (Pudasjärven srk), Etiopia
20705 Työ Keski-Aasia (Lumijoen srk)
22305 Työ Keski-Aasia (Kiimingin, Oulujoen ja Rantsilan srk)
72009 Työ Mordvassa (Oulunsalon srk)
22538 Työ Etu-Aasiassa (Karjasilta, Kempeleen ja Raahen srk)
100078 Elinan/juniorityön kannatus
100036 Jäsenmaksun viitenumero

Keräysluvan numero 5770/2001/2015
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Jumalan rakkaus ei ole höttöä!
Otsikko on Petri Välimäen haastattelusta
Uusi Tie –lehdestä

Jumalan	rakkaudesta	puhutaan	valtavasti.	Miten	puhe	Jumalan	
rakkaudesta	 erottuu	 tästä	 vaaleanpunaisesta	 rakkaushötöstä?	 Sitä	
olen	minäkin	pohtinut.	Se,	mitä	Raamatussa	puhutaan	Jumalasta	ja	
rakkaudesta,	ei	meistä	tunnu	aina	miellyttävältä.	Mutta	jos	todella	
haluamme	tietää	Jumalasta	ja	hänen	rakkaudestaan,	se	selviää	vain	
Raamattua	tutkimalla,	ei	tutkimalla	omia	ajatuksiaan	ja	sitä	mikä	
tuntuisi	 hyvältä.	 Hebrealaiskirjeessä	 12	 on	 sellainen	 teksti,	 joka	
minua	puhuttelee	kovasti.

Hepr.12:5-11:	”Te	olette	unohtaneet	tämän	sanan,	joka	rohkai-
see	teitä	kuin	isä	poikiaan:	–	Älä	väheksy,	poikani,	Herran	kuritus-
ta,	älä	masennu,	kun	hän	ojentaa	sinua	–	 jota	Herra	rakastaa,	sitä	
hän	kurittaa,	hän	lyö	jokaista,	jonka	pojakseen	ottaa.	Teidän	kärsi-
myksenne	 on	 kasvatusta:	 Jumala	 kohtelee	 teitä	 omina	 poikinaan.	
Onko	sellaista	poikaa,	jota	isä	ei	kurittaisi?	Jos	te	siis	olette	jääneet	
vaille	 kuritusta,	 josta	 kaikki	 muut	 ovat	 osansa	 saaneet,	 te	 olette	
äpäriä,	ette	 laillisia	 lapsia.	Kun	maalliset	 isämme	kurittivat	meitä,	

me	 emme	 tohtineet	
vastustaa.	 Vielä	 paljon	
suurempi	 syy	 meillä	
on	 alistua	 taivaallisen	
Isämme	 tahtoon,	 sillä	
se	takaa	meille	elämän.	
Isämme	 kurittivat	
meitä	 vain	 lyhyttä	 ai-
kaa	varten	ja	niin	kuin	
heistä	 näytti	 hyvältä,	
mutta	 Jumalan	 kuritus	
koituu	 meidän	 todelli-
seksi	 parhaaksemme:	
me	 pääsemme	 osalli-
siksi	 hänen	 pyhyydes-
tään.	Vaikka	kuritus	ei	
sitä	 vastaan	 otettaessa	
koskaan	tunnu	iloiselta	
vaan	ikävältä	asialta,	se	

lopulta	antaa	näin	valmennetuille	hedelmänsä:	rauhan	ja	vanhurs-
kauden.”

Kun	aikaisemmin	luin	tätä	kohtaa,	se	tuntui	kovin	ahdistavalta.	
Aina	kun	puhutaan	kurittamisesta,	ymmärsin	sen	niin,	että	Jumala	
rankaisee	minua	jostain	mitä	olen	tehnyt	väärin	tai	mitä	olin	jättä-
nyt	tekemättä.	Jota	hän	rakastaa,	sitä	hän	kurittaa.	Onpa	hurjaa	olla	
Jumalan	 rakastamana,	 suorastaan	 pelottavaa,	 näin	 ajattelin.	 On-
neksi	kuulin	hyvän	raamattutunnin	kasvatuksen	 ja	rangaistuksen	
erosta.	Silloin	ymmärsin,	että	kurittaminen	on	kasvatusta.	Kun	Isä	
rakastaa	lasta	ja	haluaa	lapsen	parasta,	isä	joutuu	välillä	kieltämään	
lasta	 tekemästä	 jotain,	 mikä	 voisi	 vahingoittaa	 häntä,	 tai	 isä	 jou-
tuu	tuottamaan	pettymyksiä,	kun	lapsi	pyytää	jotain.	Eihän	isä	voi	
kaikkea	antaa.	Isän	täytyy	ottaa	huomioon,	minkä	ikäinen	lapsi	on	
ja	mikä	on	lapsen	parasta.	Vastuullinen	isä	miettii	kauaskantoisesti,	
ei	vain	tämän	hetken	tilannetta.	Jumalan	kuritus	on	siis	kasvatusta,	
ei	rangaistusta.

Kun	 reilu	 vuosi	 sitten	 olin	 onnettomuudessa,	 ajattelin	 hetken,	
mistä	Jumala	minua	rankaisee.	Ehtoollisella	ollessani	sain	vahvan	
vakuutuksen	 sydämelleni,	 ettei	 Jumala	 rankaise	 minua	 mistään,	
koska	Hän	on	jo	rangaissut	Jeesusta.	Jeesus	on	ottanut	kantaakseen	
kaiken	sen	vihan,	syytöksen	ja	rangaistuksen,	mikä	olisi	kuulunut	
minulle.	 Jumala	kasvattaa	rakkaudessaan.	 Ja	miten?	Moni	 tämän-
kin	 jutun	 lukijoista	voisi	kertoa,	miten	monella	 ja	viisaalla	 tavalla	
Jumala	 näkee	 vaivaa,	 että	 hänen	 lapsensa	 saisivat	 kasvaa	 luotta-
maan	häneen	yhä	lujemmin.

Raamatussa	 on	 monia	 esimerkkejä	 Jumalan	 viisaudesta,	 siitä	
miten	Jumalakin	hoitaa	asioita	hyvin	kauaskantoisesti.	Ajatellaan-
pa	vaikka	Jaakobia.	Jumala	rakasti	tätä	miestä	ja	hänen	perhettään	
niin	paljon,	että	he	selviytyivät	kaikki	nälkäkuolemasta	kovan	kui-
vuuden	aikana.	Mutta	miten	Jumala	sen	teki?	Ei	takuulla	Jaakobista	
tuntunut,	että	Jumala	rakastaa	häntä,	kun	hän	menetti	toiseksi	nuo-
rimman	poikansa	pedoille	(niinhän	Jaakob	uskoi,	kun	veljet	näin	
valehtelivat	hänelle).	Jaakob	suri	poikaansa,	ja	poikaa	valmisteltiin	
ja	kasvatettiin	sillä	aikaa	Egyptissä,	 jotta	hänestä	 tulisi	viisas	vas-
tuunkantaja.	 Ja	 loppujen	 lopuksi,	 ilman	 tätä	 poikaa,	 siis	 Joosefia,	
olisi	 Jaakob	 ja	 hänen	 muut	 poikansa	 ja	 heidän	 perheensä	 meneh-
tyneet.	Jopa	Joosef	itse	tajuaa,	että	vaikka	veljet	olivat	tehneet	tosi	
pahoin	häntä	kohtaan,	Jumala	itse	oli	Joosefin	lähettänyt	Egyptiin.	
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Näin	sanotaan	Raamatussa	1 Moos	45:5–8:
”Mutta	älkää	olko	murheissanne	älkääkä	syyttäkö	itseänne	siitä,	

että	olette	myyneet	minut	tänne,	sillä	Jumala	lähetti	minut	teidän	
edellänne	pelastamaan	ihmishenkiä.	Nälkä	on	nyt	jo	kaksi	vuotta	
vallinnut	kaikkialla,	ja	edessä	on	vielä	viisi	vuotta,	joina	ei	kynnetä	
peltoa	eikä	korjata	 satoa.	Mutta	Jumala	 lähetti	minut	 teidän	edel-
länne,	jotta	te	jäisitte	eloon	ja	teidän	sukunne	säilyisi	maan	päällä	ja	
monet	pelastuisivat.	Te	ette	siis	lähettäneet	minua	tänne,	vaan	Ju-
mala,	ja	hän	asetti	minut	faraon	neuvonantajaksi,	koko	hänen	valta-
kuntansa	herraksi	ja	Egyptin	maan	valtiaaksi.	Menkää	nyt	kiireesti	
isäni	luo	ja	sanokaa	hänelle:’Näin	sanoo	poikasi	Joosef:	Jumala	on	
asettanut	minut	koko	Egyptin	herraksi.	Tule	viipymättä	tänne	mi-
nun	luokseni.”

Me	emme	läheskään	aina	ymmärrä,	miksi	meille	tai	läheisillem-
me	tapahtuu	asioita,	jotka	eivät	miellytä,	päinvastoin.	Kun	Raamat-
tua	tutkii	ja	lukee	eri	ihmisten	elämästä,	ei	voi	olla	huomaamatta,	
miten	 uskollinen	 Jumala	 on	 omillensa	 ja	 miten	 viisas	 hänen	 joh-
datuksensa.	Hänen	Isän	sydämensä	näkee	paljon	kauemmas	kuin	
itse	 osaamme	 edes	 ajatella.	 Hän	 lujassa	 rakkaudessaan	 vie	 asioita	
eteenpäin,	 Hän	 uskaltaa	 antaa	 jopa	 satuttaa,	 jotta	 vikuroiva	 oppi-
si	 luottamaan	 häneen.	 Mitä	suurempaan	 vastuuseen	 Hän	 vie,	 sitä	
pitempi	koulutusaika	on.	Meidän	on	usein	vain	niin	vaikeata	käsit-
tää	Jumalan	suunnitelmia.	Raamatussa	sanotaan	Jesaja	55:9:	”Sillä	
niin	 korkealla	 kuin	 taivas	 kaartuu	 maan	 yllä,	 niin	 korkealla	 ovat	
minun	tieni	teidän	teittenne	yläpuolella	ja	minun	ajatukseni	teidän	
ajatustenne	yläpuolella.”

Kuningas	 Daavid	 luotti	 Jumalaan,	 vaikka	 hänkin	 joutui	 koke-
maan	 monenlaista	 vastustusta,	 pakenemista	 ja	 kiertolaiselämää.	
Ajattele,	hänet	oli	voideltu	kuninkaaksi,	mutta	hän	toimi	ensin	har-
punsoittajana	ja	laulajana,	sitten	sotilaana	ja	hyvänä	sellaisena.	Heti	
kun	hän	vähän	menestyi,	hän	joutui	pakenemaan	kuningas	Saulia	
ja	asusteli	 luolassa	pulaan	joutuneiden,	velkojien	ahdistelemien	ja	
katkeroituneiden	miesten	 johtajana,	 siellä	häntä	kasvatettiin	 tule-
vaan	tehtäväänsä.	Tai	entäs	Mooses,	hän	kävi	pitkän	koulutuksen	
joutuessaan	pakenemaan	erämaahan,	ennen	kuin	hänet	voitiin	lait-
taa	koko	kansan	johtajaksi.	

”Teidän	 kärsimyksenne	 on	 kasvatusta:	 Jumala	 kohtelee	 teitä	
omina	 poikinaan	 ja	 tyttärinään.	 Jota	 Herra	 rakastaa,	 sitä	 hän	 ku-
rittaa,	hän	lyö	jokaista,	jonka	pojakseen	ottaa,	jokaista	jonka	tyttä-
rekseen	ottaa.”

Jumalan	rakkaus	ei	todellakaan	ole	mitään	höttöä,	vaan	rakkaut-
ta,	joka	näkee	kauas	ja	joka	toimii	meidän	itsekunkin	parhaaksi,	jot-
ta	löytäisimme	todellisen	elämän,	rauhan	ja	vanhurskauden.

Jaana Raesalmi

Raimo ja Ulpu 
Lappi, Joroisista,	
ovat	sopimus-
perusteisia	Kansan-
lähetyksen	julistus-
työntekijöitä.	

Siviiliammatiltaan	
Raimo	on	ollut	vii-
meisimmäksi	Mik-
kelin	sotilasläänin	
esikuntapäällikkö,	

Ulpu	teologian	mais-
terina	on	ollut	työssä	
koulussa.	Yhdessä	he	
ovat	pitäneet	evanke-
lioimiskoulutusta	ja	
armolahjaseminaa-
reja.	Aikuistuneilla	
lapsilla	on	jo	lapsia	
yhteensä	kymmenen.

Naisten päivä Kajaanissa 23.1.2016 
– mukana Ulpu Lappi

Miestapahtuma Sammonkatu 5, 23.1.2016
– muka Raimo Lappi
Tarkemmin sivulla 6
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Esittelyssä

Elämässä	sattuu	kaikenlaista.	Kohdalle	voi	osua	myös	askeleita,	
jotka	 johtavat	 omakohtaisiin	 älyllisiin	 pohdintoihin.	 Esimerkiksi	
tänä	vuonna	viikonpäivät	ja	päivämäärät	vastaavat	toisiaan	samoin	
kuin	45	vuotta	sitten.	

Huomasin	 sen	 siitä,	 koska	 elokuun	 17.	 päivä	 oli	 maanantai,	 ai-
van	samoin	kuin	vuonna	1970.	Tuo	päivä	on	jäänyt	lähtemättömäs-
ti	 mieleeni,	 koska	 sain	 silloin	kokea	 omakohtaisesti,	 miltä	 tuntuu	
kuolla	 nuorena.	 –	 Suurelta	 pettymykseltä	 elämää	 kohtaan	 se	 ehti	
tuntua.	

Mutta	 sitten	 yhtäkkiä	 Jumala	 muistui	 mieleeni.	 Uskoin,	 että	
Hän	voi	auttaa.	Samalla	olin	aivan	varma,	että	nyt	oli	minun	vuo-
roni	maistaa	ihmiselle	luvattua	synnin	palkkaa,	kuolemaa.	Uskoin	
iankaikkiseen	elämään	Jeesuksessa	Kristuksessa.	Olin	valmis	luo-
pumaan	kaikesta	ajallisesta.

Elämä	 kuitenkin	 jatkui.	 Se	 syksy	 joulukuulle	 asti	 meni	 Oulun	
lääninsairaalassa.	Kotiuduttuani	eräät	 tutut	sanoivat	 ihmetelleen-
sä,	miksen	ollut	”notkeana	voimistelun	harrastajana”	hypännyt	pois	
niiden	öljysoran	sekoituskoneen	akseleiden	päältä	heti,	kun	ne	läh-
tivät	 pyörimään?	 Olin	 aivan	 ällistynyt!	 Niin,	 miksi	 en	 hypännyt?	
aloin	ihmetellä	itsekin.	

Vasta	nyt	45	vuotta	myöhemmin	hoksasin	ajatella,	että	ponnis-
tettaessa	hyppyyn	jalkaterä	on	kauemmin	paikallaan	kuin	hypähte-
lyssä	jalkoja	nopeasti	nostellen.	Ponnistaessani	sekoituskoneen	sii-
pi	olisi	vetänyt	jalkani	heti	mukaansa	ja	kone	olisi	ehtinyt	murskata	
minut	kokonaan.	

Nyt	 sain	 lisäaikaa	 pari	 sekuntia,	 ennen	 kuin	 vasen	 jalkani	 ta-
kertui.	Oikea	jalkani	osui	viereisten	siipien	väliin	ja	säilyi	ehyenä.	
Kone	pysähtyi	juuri,	kun	jalkojeni	välissä	pyörinyt	siipi	olisi	murs-
kannut	 ristiselkäni.	 Kone	 pyöri	 vain	 kahden	 napinpainalluksen	
välisen	ajan:	käynnistä	–	sammuta!	”Ihminen	suunnittelee	tiensä,	
mutta	Herra	ohjaa	hänen	askeleensa.”	(Sananlaskujen	kirja	16:9).	–	
Tieto	voi	myös	vähentää	tuskaa.

Sen	jälkeen,	kun	vasen	jalkani	takertui,	en	kyennyt	enää	tajua-
maan	 tapahtumia.	 Kaikki	 oli	 vain	 kuin	 pahaa	 unta,	 jossa	 kuolen.	
Tällaisia	pahoja	unia	olin	nähnyt	monesti	ennenkin.	Olin	oppinut	
jo	ennakolta	ajattelemaan	kuolema-unissa:	ota	rennosti,	unta	tämä	
vain	on!

Tunsin	taas	samaa	houkutusta,	mutta	yhä	selvempi	tunne	”juuri	
nyt”	tulevasta	kuolemasta	pakotti	pyrkimään	hereille:	ellen	nyt	he-
rää,	niin	kuolen!

Juuri	kun	olin	kuolemaisillani,	kone	pysähtyi.	Luulin	herääväni	
unesta,	 mutta	 heräsin	 todellisuudesta.	 Käteni	 olivat	 tarrautuneet	
sekoitustilan	reunaan	kannattelemaan	ylävartaloani.	Järkytys	puis-
tatti!	Vasta	siinä	pettymyksen	ja	toivottomuuden	olotilassa	Jumala	
tuli	yllättäen	mieleeni.	

45	vuotta	on	kolmesti	se	määrä,	mikä	kuningas	Hiskialle	”lisät-
tiin	ikää”.	En	tiedä,	lisättiinkö	minun	vuosiani?	Eräs	esimiehistäni	
kyllä	tuli	teho-osastolle	kertomaan	minulle	uninäystään,	jonka	hän	
oli	nähnyt	sunnuntai-iltana	16.8.1970.	Siinä	unessa	minä	olin	jää-
nyt	vain	”johonkin	rattaaseen”.

Rattaan	matemaattista	mallia	voinkin	kuvailla	suorastaan	runol-
lisesti:	 Luojan	 luomista	 käyristä	 ihmeellisin	 on	 ympyrä.	 Se	 ohjaa	
eksyneen	omille	jäljilleen.	Jäljet	pitäisi	vain	oppia	tunnistamaan.		

Pentti A.K. Hukkanen
Oulu

Elämä – askeleita ja johtopäätöksiä
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Esittelyssä

Hei!
Olen	 viisikymppinen	 yrittäjä	 Kajaanista.	 Perheeseeni	 kuuluu	

Soili-vaimo	ja	neljä	alaikäistä	lasta.	Tulin	uskoon	25	vuotta	sitten.	
Se	antoi	elämääni	rauhan	ja	tarkoituksen.	Tahdon	silti	elää	elämä-
ni	täysillä	ja	uskon,	että	se	onnistuu	vain	siten,	että	kuljen	Jumalan	
johdatuksessa.	Niinpä	rukoukseni	on	ollut	jo	pitkään,	että	Jumalan	
tahto	saa	tapahtua	elämässäni	ja	että	saisin	olla	mukana	voittamassa	
sieluja	Kristukselle.	

Kansanlähetys	 on	 aina	 ollut	 hengellinen	 kotini	 ja	 se	 antaa	 hy-
vät	puitteet	 toteuttaa	 lähetyskäskyä	yhdessä	muiden	kanssa.	Olen	
toiminut	Kainuun	ev.lut.	kansanlähetyksen	piirihallituksessa	kuusi	
vuotta	ja	lentopallopiiri	”Palloristin”	vetäjänä	vielä	pitempään.

Toivotan	kaikille	Kansanlähetyksen	ystäville	ja	jäsenille	siunat-
tua	Herramme	Jeesuksen	Kristuksen	odotusta.

Eino Mäkäräinen

Onnittelemme siunaavin ajatuksin Einoa ja perhettä!

KOLME KOHTAAMISTA 23.1.2016
Naistenpäivä Kajaanin keskusseurakuntakodilla
9.30 Aamukahvi
10.00 Musiikkia – Aloitus, Sanna Oikarinen
 Sisintäni ihmettelemässä, Ulpu Lappi
11.00 Arkea eläen – naisten puheenvuoroja
11.40 Tauko, infot ja arpoja, lounaslippujen ostot jne. 
12.00 Lounas (pääruokana broileripasta, jälkiruokana kahvi) 
13.00 Toisiamme kohtaamassa, Sanna Oikarinen
13.50 Jeesusta vastapäätä, Ulpu Lappi
14.40 Kahvi
15.00 Laulujen ja Viisikielisten kanssa 
15.20 Jeesuksen lähettämänä lähelle ja kauas,
 Ulpu Lappi
16.00 Päivän päätös runoineen ja lauluineen  

Juontamassa Jaana Raesalmi ja Katri Jakoaho 
Opetukset Sanna Oikarinen ja Ulpu Lappi 
Musiikissa Suvi Happo, Pirita Tammela, Ilonvirta 
Ruokailu: koko päivä 13 e, lounas 8 e, päiväkahvi 3 e. 
Mahdollisuus keskusteluun ja rukoukseen. Henkilökohtaiset ru-
kousaiheet voi kirjoittaa lapuille ja jättää ne aulan rukouslaatik-
koon. Rukousvartiossa rukoillaan kyseisten aiheiden puolesta. 
Kirjamyynti aulassa koko ajan. Suosittelemme Jukka Sariolan pal-
kittua kirjaa Ystäväni Seija.
Arpajaistuotto menee nimikkolähettien hyväksi.
Lastenhoito on järjestetty etukäteen ILMOITTAUTUNEILLE:
Jaanalle Sammonkadun toimistoon, 044 2774616 tai 
Kainuunkl@sekl.fi

Miesten lauantai 23.1.2016
Sammonkadulla 

09.30 Aamukahvit
10.00 Päivän avaus / Veikko
10.20 Mitä mies! – Mitäpä tässä! / Lappi
11.10 Asian ytimeen pöydän ääressä / Veikko
12.15 Lounas (Sammonkadulla)
13.00 Vaikeaa yksin, vaikeaa toisten kanssa / Lappi
14.00 Seuraa minua! Erilaisia opetuslapsia / Lappi
15.00 Kahvin aika
15.20 Valmiina palvelukseen: Suuressa mukana! 
 – Mihin mies kelpaisi? / Matti 
16.15 Loppulause tästä kaikesta / Veikko 

Kevään 2016 donkkis big night -illat
Lehtikankaan seurakuntakodilla

• to 21.1. klo 18–20 
• to 17.3. klo 18–20
• to 12.5. klo 18–20
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Pohjois-Pohjanmaan	piirin	juniorityö	on	jatkunut	syksystä	2015	
alkaen	 ilman	 juniorityöntekijää,	 sillä	 taloudellisten	 haasteiden	
vuoksi	työntekijää	ei	ole	tällä	hetkellä	mahdollista	pitää	palkattuna.	
Toimintaa	 on	 siis	 jouduttu	 jonkin	 verran	 supistamaan	 aiempaan	
verrattuna.	Työ	onkin	jatkunut	vapaaehtoisvoimin	ja	palkkiotoimi-
sesti.	 Mieli	 on	 kiitollinen	 ratkaisuista	 ja	 rukousvastauksista,	 joita	
Jumala	on	antanut	juniorityön	suhteen.	Olemme	saaneet	edelleen	
olla	kohtaamassa	evankeliumin	välityksellä	lapsia	niissä	toiminta-
muodoissa,	joita	olemme	kokeneet	hyväksi	jatkaa.

Oululaisille	 lapsille	 viime	 vuosina	 tutuiksi	 tulleet,	 Maikkulan	
kappelilla	järjestetyt	alakouluikäisten	Donkkis	Big	Night	-toimin-
taillat	ovat	olleet	tauolla	menneen	syksyn	ajan	työntekijäresurssin	
puuttumisen	 vuoksi.	 Tauko	 on	 saanut	 aikaan	 sen,	 että	 olemme	
huomanneet,	että	toiminnalle	olisi	todella	kysyntää,	joten	olemme	
pohtineet	 mahdollisuuksia	 jatkaa	 iltojen	 järjestämistä	 kevätkau-
della.	Syyskauden	2015	lopulla	olemme	keränneet	yhteen	ihmisiä,	
jotka	haluavat	tulla	mukaan	DBN-iltoja	järjestävään	tiimiin	ja	näin	
edistää	toiminnan	jatkumista.	Jos	olisit	halukas	tulemaan	mukaan,	
ota	rohkeasti	yhteyttä!	Rukoillaan,	että	löytäisimme	oikean	tavan	ja	
tarpeeksi	vapaaehtoisia	jatkamaan	Donkkis	Big	Night	-toimintaa.

Hönttämäen	koululla	on	pidetty	Donkkis-kerhoa	nyt	parin	vuo-
den	ajan.	Tänä	syksynä	kerhoa	on	ohjannut	kanssani	Annu	Kunto.	
Kerho-ohjelma	koostuu	joka	kerta	raamattuopetuksesta	ja	rukouk-
sesta	ja	ohjelmassa	on	lisäksi	vaihtelevasti	leikkejä	ja	pelejä,	askar-
telua,	liikuntaa,	musiikkia,	ulkoilua,	välipalaa	ja	muuta	yhteistä	mu-
kavaa	 tekemistä.	 Valmistimme	 syksyllä	 kerholaisten	 kanssa	 myös	
koko	koulun	väelle	esitettäväksi	päivänavauksen,	 jolla	kutsuimme	
uusia	kerholaisia	mukaan	kerhoon.	Kerhotoiminta	on	innostavaa	ja	
antoisaa	lasten	lisäksi	myös	ohjaajille,	ja	lasten	raamattuopetusten	
valmisteleminen	avaa	aikuisellekin	uusia	näkökulmia.

Keväällä	2015	aloitettiin	Oulussa	uusi	kaikenikäisille	suunnattu	
toimintamuoto,	joka	toinen	torstai	pidetyt	Kohtaamispaikka-illat,	
jossa	 on	 huomioitu	 erityisesti	 lapsiperheet.	 Toiminta	 on	 jatkunut	
koko	vuoden	ajan,	ja	kävijät	ovat	olleet	tyytyväisiä.	Aikuisille	suun-
nattu	raamattuopetus	ja	todistuspuheenvuorot,	lasten	oma	opetus-	
ja	toimintatuokio	sekä	kaikenikäisiä	yhdistävä	musiikki,	rukous	ja	
iltapala	muodostavat	toimivan	ja	virkistävän	kokonaisuuden	arjen	
iloksi.

Uskomme	ja	luotamme	hyvän	Jumalamme	johdatukseen	ja	huo-

lenpitoon	juniorityössä	myös	haasteiden	keskellä.	Hän	näyttäköön	
meille	 suuntaa,	 johdattakoon	 työhön	 innokkaita	 vastuunkantajia	
ja	siunatkoon	työtä	myös	taloudellisesti.	Unelmani	on,	että	junio-
rityöntekijän	palkkaaminen	olisi	vielä	mahdollista,	viime	vuosina	
hyvin	alkanut	toiminta	saisi	jatkua	ja	evankeliumi	voisi	jatkaa	levi-
ämistään	lasten	ja	nuorten	maailmassa.	

Pohjois-Pohjanmaan	piirin	juniorityö	tarvitsee	jatkuvasti	varo-
ja,	 jotta	 juniorityön	 eri	 toimintamuotoja	 voidaan	 edelleen	 jatkaa.	
Jos	koet,	että	haluat	olla	mukana	 juniorityössä,	 tuethan	meitä	 so-
pivaksi	 katsomallasi	 tavalla	 esimerkiksi	 rukouksin,	 lahjoituksin	
tai	 tulemalla	 mukaan	 vastuunkantajajoukkoon,	 jotta	 evankeliumi	
voisi	saavuttaa	yhä	uusia	lapsia	ja	nuoria.	Voit	osoittaa	lahjoituksesi	
Pohjois-Pohjanmaan	 Ev.lut.	 Kansanlähetys	 ry:n	 tilille	 FI21	 8000	
1600	 5736	 21	 juniorityön	 viitenumerolla	 100078.	 Sydämellinen	
kiitos	tuestasi!

Juniorityön	terveisin,	
Elina Vidgren
elina.vidgren@sekl.fi

HEI	JUNIORITYÖN	YSTÄVÄ!
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Kainuun Kansanlähetys, lähinnä Kajaani 

Maakunnalliset päivät ilmoitetaan paikallisesti Uusi Tie -lehdessä ja
kotisivuillamme.
Katso ilmoituksista  myös tilaisuuksien alkamisaika!!

 3.1. su Radioitu kirkkoilta (KL)
 6.1. ke loppiainen: Seuraa tähteä! Erityisesti piiriläiset mukaan, Pirkko Huusko 
 10.1. su Iltatee Sanan äärellä Alpo Kinnunen ja Ylä-Kainuuta
 14.1. to Kohtaamispaikka teemalla Kelpaanko minä?
 16.1. la Talkoot Sammonkadulla klo 9–12; Poika ja Maria -konsertti klo 17 Sammonkadulla
 17.1. su Puistomessu
 23.1. la Naistenpäivä keskussrk-talolla (Kajaani) ja miestapahtuma Sammonkadulla
  (erilliset ilmoitukset tässä ystäväkirjeessä), Ulpu ja Raimo Lappi
 24.1. su Sana ja sävel, Pirjo Heikkinen
 28.1. to Kohtaamispaikka teemalla Kirkkaus
 31.1. su Kuva ja Sana, Eino Urpanen ja Jari Kaakinen
 7.2. su Radioitu kirkkoilta klo 18, sitä ennen raamattuopetusta päiväkahvin kera
  Sammonkadulla klo 14 – 15.30;  kirkkoherra Timo Suutari
 11.2. to Kohtaamispaikka teemalla Uudestisyntyminen
 13.2. la Talkoot Sammonkadulla klo 9 – 12
 14.2. su  Puistomessu
 21.2. su Sana ja sävel, Anneli Urpanen
 25.2. to Kohtaamispaikka teemalla Armoalttari
 28.2. su Iltatee Sanan äärellä, Marja Heikkinen ja Jyri Kitti
 6.3. su Radioitu kirkkoilta klo 18, sitä ennen raamattuopetusta päiväkahvin kera
  Sammonkadulla klo 14 – 15.30; opetus Veikko Kettunen; 
  kirkkoilta Veikko Kettunen, Rallu Kemppainen, Ilonvirta
 10.3. to Kohtaamispaikka teemalla Iankaikkisuus
 12.3. la Talkoot Sammonkadulla klo 9 – 12
 13.3. su Puistomessu
 20.3. su Sana ja sävel, Jaana Raesalmi SÄILYTÄ – OTA TALTEEN!
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Pääsiäispäivät

SU 27.3. I pääsiäispäivä Messu pääkirkossa; klo 11.30 kirkkokahvit KL-kodilla, Sammonkatu 5;
klo 12.00 Raamattutunti, Onko ylösnousemus välttämätön? Pekka Keränen. 
Keskustelua ja lauluhetki; klo 17.00 Iltatilaisuus.
MA 28.3. II pääsiäispäivä Messu pääkirkossa, saarna Pekka Keränen; 
klo 11.30 kirkkokahvit KL-kodilla; klo 12.00 Lähetystilaisuus Pääsiäisen kosketus  

 3.4. su Radioitu kirkkoilta klo 18, sitä ennen raamattuopetus päiväkahvin kera
  Sammonkadulla klo 14 – 15.30; Kalle Seppänen, Ilonvirta
 7.4. to Kohtaamispaikka teemalla Laki ja evankeliumi
 9.4. la Talkoot Sammonkadulla klo 9 – 12
 10.4. su  Puistomessu
 17.4. su Sana ja sävel, Helena Kukkohovi-Seppänen
 21.4. to Kohtaamispaikka teemalla Vanhurskauttaminen
 24.4. su Seurat, Kuhmon ystäviä
 1.5. su Radioitu kirkkoilta klo 18.00, sitä ennen raamattuopetusta ja nyyttikestit 
  Sammonkadulla klo 14 – 15.30; mm. Jaana Raesalmi
 5.5. to Kohtaamispaikka (helatorstai) teemalla kirkkovuosi
 7.5. la Talkoot Sammonkadulla klo 9 – 12
 8.5. su Puistomessu
 15.5. su Sana ja sävel, Teemu Räty
 22.5. su Iltatee Sanan ääressä, ystäviä Puolangalta
 29.5. su Kevään merkit ja puhkeavat lehdet
 5.6. su Lauluilta 
Tarkemmin Uusi Tie -lehdessä, Kajaanin seurakuntalehdessä, Koti-Kajaanissa Kansanlähetys-
tunnuksen alla, talolla kuukausikoosteessa, kotisivuilla ja fb:ssä
Kesäseurat klo 18 joka sunnuntai.
13.8. LAUANTAINA syyskaudenavajaiset Sammonkadulla

15.–17.1. PALTAMON raamattu- ja lähetyspäivät, pe 18 sapattiateria, la 10–14, su messu
Paltamon kirkossa ja lähetystilaisuus. Veikko Kettunen, Tuula Mikkonen

SÄILYTÄ – OTA TALTEEN!
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Opistokursseja 2016:

29.–30.1.	 ”Jeesus sanoo” Raamattukurssi	Myllyojan	seurakuntatalossa,	rovasti	Raimo Kittilä.	(Erillisohjelma)
20.–21.2.	 ”Arjen yläpuolella”	Naisten	tapahtuma	Oulunsalon	toimitilassa	yhdessä	seurakunnan	kanssa
	 alkaen	lauantaina	klo	15	ja	päättyen	sunnuntaina	klo	15,		mm.	Anne Tuovinen		–	happihyppely
	 ohjattuna	kiinalaiseen	ruokapaikkaan	Kapteeniin
22.–23.4.	 ”Luotu maailma sikinsokin?”
	 Ensimmäisen	Mooseksen	kirjan	luvut	1–11,
	 Raamattukurssi	Karjasillan	kirkossa,	
	 Jarkko Haapanen
26.–27.8.	 Kristityn elämästä	Ensimmäinen	Pietarin	kirje,
	 Raamattukurssi	Oulun	keskustan	
	 seurakuntatalossa,	Leif Nummela

Elokuun	 alusta	 2015	 alkaen	 Kan-
sanlähetysopistolla	 on	 tutun	 Ryttylän	
pihapiirin	 lisäksi	 viisi	 uutta	 toimipaik-
kaa	eri	puolilla	Suomea.	Ne	ovat	Oulu,	
Kuopio,	Tampere,	Turku	ja	Kouvola.	

Vuoden	 2013	 kurssilaskennassa	
opetusministeriöstä	 saatiin	 viesti,	 että	
eri	 puolilla	 Suomen	 kansanlähetyspii-
reissä	 järjestetyt	 raamattuviikonloput,	
perheleirit	 ja	 muut	 sellaiset	 eivät	 enää	

saa	valtionavustusta	kansanopistokursseina.	Ryttylän	Kansanlähe-
tysopisto	käynnisti	selvityksen,	mitä	asialle	voitaisiin	tehdä,	ja	sai	
neuvon	hakea	järkevää	määrää	uusia	toimipaikkoja.	Rehtori	Niilo	
Räsänen	 teki	 yhdessä	 Kansanlähetyksen	 kotimaantyöntekijöiden	
kanssa	selvitystyötä	siitä,	mitkä	paikkakunnat	olisivat	strategisesti	
merkittäviä	ja	voisivat	palvella	myös	ympäröivää	laajempaa	aluetta.	
Tällä	tavalla	Oulu	valikoitui	hakemuksessa	ykköseksi.

Opetusministeriön	 päätöksellä	 Oulussa	 ja	 muissa	 uusissa	 toi-
mipaikoissa	voidaan	taas	järjestää	kansanopistokursseja	Kansanlä-
hetysopiston	sateenvarjon	alla.	Kurssien	ajankohtien,	 teemojen	 ja	

Kansanlähetysopisto Ouluun!
opettajien	 sopiminen	 on	 entiseen	 tapaan	 paikallisen	 kansanlähe-
tyspiirin	 vastuulla.	 Käytännössä	 kursseja	 voidaan	 järjestää	 missä	
tahansa	sopivassa	tilassa	Oulun	kaupungin	alueella,	joka	tällä	het-
kellä	onkin	mukavan	laaja.

Koko	 kansanlähetysliikkeessä	 kannattaa	 nyt	 miettiä,	 miten	 lä-
hialueilta	 voitaisiin	 järkevästi	 keskittää	 raamattuviikonloppuja,	
teemapäiviä	ja	leirejä	uusiin	toimipaikkoihin	niin,	että	esimerkiksi	
Kainuun	piirin	alueelta	mietittäisiin	mahdollisuutta	mennä	kimp-
pakyydillä	mukaan	Oulun	tapahtumiin.	Yhdessä	lähipiirien	kesken	
on	myös	hyvä	ideoida,	millaiset	teemat	ja	opettajat	kiinnostaisivat	
yli	piirirajojen.

Tämä	uusi	mahdollisuus	on	todellinen	Jumalan	ihme.	Olemme	
kiitollisia	Hänelle	siitä	ja	rukoilemme,	että	osoittautuisimme	luot-
tamuksen	arvoisiksi.

”Me	tiedämme,	että	kaikki	koituu	niiden	parhaaksi,	jotka	rakas-
tavat	Jumalaa”	(Room.	8:28).

Anne Tuovinen
kotimaantyön aluekoordinaattori 
FM, opettaja
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Raamattupäivät pe–la 29.–30.1.2016 Myllyojan srk-talolla Koivumaantie 2 Oulujoen srk.
Luennoitsijana rovasti Raimo Kittilä 

MITÄ HERRAN NIMEEN SISÄLTYY? MITÄ HÄN SEURAAJILTAAN EDELLYTTÄÄ?
Perjantai 29.1. 2016
Klo 17.00 Mihin sinä uskot? Kolmiyhteisen Jumalan olemus, uskontunnustukset
Klo 17.45 Jumalan nimi? Miten Jumala nimeää itsensä? 2 Moos. 3:13-15, Joh. 17:6
Klo 18.30 Tarjoiluaika
Klo 19.00 Minä olen elämän leipä. Joh.6:35. Te olette maan suola. Matt.5:13
Klo 19.45 Minä olen maailman valo. Joh. 8:12 Te olette maailman valo. Matt.5:14
Klo 20.15 Minä olen portti. (ovi) Joh.10:9 Menkää sisään ahtaasta portista... Matt.7:13
Klo 21.00 Iltahartaus

Lauantai 30.1. 2016
Klo 10.00 Alkuhartaus
Klo 10.15 Minä olen hyvä paimen. Joh.10:14 Herra on minun paimeneni. 
  Ps.23 Olkaa laumalle esikuvana 1. Piet.5:3
Klo 11.00 Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joh.11:28 Te olette tämän todistajat. Lk.24:48
Klo 11.45 Ruokailu
Klo 12.30– Minä olen tie, totuus ja elämä. Joh.14.6 Lähtekää minun mukaani. Matt. 4:19
Klo 13.45 Kahvi
Klo 14.15 Minä olen viinipuu. Te olette oksat. Joh. 15:15
Klo 15.00 Pyhä Henki opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä minä olen teille
  puhunut. Joh. 14: 28 Te olette minun todistajani Apt. 1:8
Klo 15.45 Apostolien opetuksessa kristityt ovat: mm. Jumalan pelto, perhe, rakennus sekä
  Kristuksen ruumis, kirje ja tuoksu 
Klo 17.30 Päätöskeskustelu
Ilmoittautuminen ruokailuun tekstiviesti 044 4477847 tai email p-pohjanmaankl@sekl.fi
Järjestäjät: 
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin Ev.lut.Kansanlähetykset, Oulujoen seurakunta, Kansanlähetysopisto

Juniorityö: Hönttämäen koululla jatkuu kerho kevätkaudella
14.1.2016 alkaen torstaisin klo 14.15–15.15. Elina

Kohtaamispaikka jatkuu edelleen.
Seuraa ilmoituksia lehdissä ja kotisivujamme.

Ollaan mukana Oulun Hiippakunnan nuorten aikuisten
JUMALA2.0? tapahtumasta ja Sakari Heinonen läsnä silloin eli 13.2.2016

http://www.oulunhiippakunta.evl.fi/koulutus-ja-kehittaminen/jumala-2-0/
linkkiä voi jakaa

10 11



Addis	Abeba	26.10.2015	

Hei!
Monet	 terveiset	 lämpöisestä	 Etiopiasta.	 Suurkiitos	

nimikkoseurakunnillemme	 tilaisuuksista	 Suomen	 työ-
jaksomme	 aikana.	 Oli	 mukavaa	 tavata	 myös	 ystäviä	 ja	
sukulaisia.	Kaikki	te	olitte	suureksi	iloksi	ja	rohkaisuksi	
meille!

Tulimme	keskiyöllä	torstaina	16.10.	Etiopiaan,	jonne	
lensimme	Istanbulin	kautta.	Addis	Abeba	on	noin	2000	
metriä	 merenpinnan	 yläpuolella	 ja	 sen	 huomaa	 oltuaan	
kauemman	aikaa	poissa,	väsyy	ja	hengästyy	tosi	helposti.

Ensimmäiset	 päivät	 menivät	 matkalaukkuja	 purka-
essa,	 kaikki	 tavaramme	 olivat	 varastoituna	 kotimaan	 jakson	 ajan,	
joten	kyllä	varaston	purkaminenkin	muutosta	kävi.	Asetuimme	en-
tiseen	 asuntoomme	 tänne	 kirkon	 asuinalueelle,	 jossa	 asuu	 paljon	
sekä	Mekane	Yesus	-kirkon	että	eri	lähetysten	työntekijöitä.

Pirkko	 osallistui	 heti	 sunnuntaina	 Mekane	 Yesus	 -kirkon	 kan-
sainvälisen	seurakunnan	seurakuntaneuvoston	kokoukseen	ja	seu-
raavana	tiistaina	kirkon	yhteistyökokousta	valmistelevaan	kokouk-
seen.

Keskiviikkoaamuna	 lähdimme	 yhdessä	 kohti	 Darimua.	 Akilla	
oli	siellä	vielä	”kesämökissä”	huonekaluja	 ja	muuta	 irtainta,	 joista	
ehkä	puolet	pystyimme	tuomaan	maastoauton	lavalla	Addis	Abe-
baan.	

Oli	tosi	mukavaa	käydä	katsomassa	Darimu-projektissa	valmis-
tunutta	koulua.	Vanha	koulu	oli	kokonaan	purettu.	Koulu	oli	alun	

perin	alakoulu,	mutta	koska	uusista	rakennuksista	tuli	hyviä,	kou-
lutoimi	oli	päättänyt	lisätä	kouluun	yläkoulun	9.	luokan.	Darimun	
200.000	asukkaan	alueella	tämä	on	kolmas	yläkoulu.	Uudessa	kou-
lussa	oli	1480	oppilasta,	 joista	yläkouluikäisiä	9.	 luokkalaisia	450.	
Oppilaat	 opiskelivat	 kahdessa	 vuorossa.	 Kävin	 kuvaamassa	 yhtä	
luokkaa,	siellä	oli	80	oppilasta.	Kävimme	katsomassa	myös	viimek-
si	rakennettua	siltaa.	Siihenkin	olimme	oikein	tyytyväisiä.

Lisäksi	 veimme	 noin	 3500	 nuttua	 Darimun	 uuteen	 sairaalaan,	
jossa	Darimu-projektin	projektipäällikkö	on	nykyisin	hallintojoh-
tajana.

Tällä	 viikolla	 on	 vuorossa	 vuosikokouksemme	 ja	 marraskuun	
alussa	 odottelemme	 22	 hengen	 turistiryhmää	 Suomesta.	 Heidän	
kanssaan	 kierrämme	 Aira	 –	 Darimu	 –	 Mettu	 –	 Jimma	 –	 Hosaina	
reitin.	

Monet	 tuttumme	 ovat	 käyneet	 meitä	 tervehtimässä,	 mikä	 on	
kaunis	etiopialainen	tapa.	Olemme	saaneet	kutsuja	her-
kullisten	injera	ja	wottiaterioiden	ääreen	ja	tunteneet	it-
semme	tervetulleiksi.

Lämpimin	terveisin Pirkko ja Aki Tuppurainen

Airan sairaalaan, josta aikanaan Nuttu-projekti
alkoi, viedään marraskuussa 100 000 nuttua!! 
Kiitämme Taivaan Isää jokaisesta nutun kutojasta 
ja lankojen lahjoittajasta, postikoostajasta, konttien 
pakkaajista ja erityisesti rukoilemme nuttujen saajien 
ja heidän vauvojensa ja perheidensä puolesta. 
Ensimmäiset nuttujen saajat täyttävät 5 vuotta! 
Onnittelut Pirkolle ja Raimolle!!
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11.9.	2015

Hyvää	Uutta	Vuotta	2008,	Sinulle,	ystäväni!

On	 perjantai	 ja	 Uuden	 Etiopian	 Vuoden	 2008	 aattopäivä.	 Adabse,	
Kansalähetyksen	 vierastalon	 emäntä,	 tekee	 kanawottia	 minulle	 ja	 kieli-
koulua	 käyville	 Kertulle	 ja	 Annalle,	 jotka	 asuvat	 samalla	 tontilla	 ja	 syö-
vät	 lounaansa	täällä	koulusta	palattuaan.	Adabse	on	ollut	 lähetyksemme	
töissä	 pian	 kolme	 vuosikymmentä,	 ensin	 vähän	 aikaa	 lastenhoitajana	 ja	
sitten	kotiapulaisena	ja	vierastalon	emäntänä.	Olemme	kaikki	hänestä	tosi	
kiitollisia.	Uskollista	ja	hyvää	työntekijää	ei	saa	automaattisesti.	Adabsen	
mies	 toimii	 evankelistana	 eräässä	 Mekane	 Yesus-kirkon	 seurakunnassa.	
Heillä	on	kaksi	yläasteikäistä	tytärtä.

Olen	asunut	vierastalossamme	jo	kaksi	viikkoa.	Tulin	pääkaupunkiin	
lähes	koko	diraitan	käännös-tiimin	kanssa,	vain	lukutaitotyöntekijämme	
Alemnesh	jäi	Gidoleen.	Käännöskonsultti	tri	Daniel	tarkasti	diraitankie-
lisen	 Ilmestyskirjan	 käännöksen.	 	 Toiveenamme	 oli	 ollut,	 että	 saisimme	
myös	 galatalaiskirjeen	 tarkastetuksi	 hänen	 kanssaan,	 mutta	 se	 jäi	 myö-
hempään	 kertaan.	 Tohtori	 näet	 joutui	 kuljettamaan	 lapsensa	 kouluun	 ja	
koulusta	kotiin	koko	ensimmäisen	viikon	ajan,	joten	tarkastusaika	päivää	
kohti	 	 jäi	 normaalia	 lyhemmäksi.	 Ja	 löytyihän	 käännöksestä	 aika	 paljon	
muutettavaakin,	 mikä	 tiesi	 joskus	 pitkiäkin	 keskusteluja	 siitä,	 mikä	 olisi	
tarkempi	 vastine	 alkutekstille.	 Eilen	 tiimimme	 kääntäjät	 ja	 sihteerimme	
palasivat	Gidoleen	juhlimaan	uutta	vuotta	perheittensä	luo.

Suomesta	 palattuani	 vietin	 reilut	 pari	 viikkoa	 pääkaupungissa	 ja	 tar-
kastin	loppuun	konsonkielisen	3.	Mooseksen	kirjan	käännöksen.	Tarkoi-
tukseni	oli	mennä	vielä	elokuussa	Konsoon	ja	käydä	teksti	ja	sen	nostatta-
mat	kysymykseni	läpi	Konson	käännöstiimin	kanssa,	mutta	suunnitelmat	
muuttuivat	ja	olinkin	sitten	vajaat	kolme	viikkoa	Gidolessa	diraitan	tiimin	
kanssa.	Tarkastimme	loppuun	kesken	jääneen	heprealaiskirjeen	käännök-
sen	 ja	annoimme	sen	kääntäjälle,	 joka	tekee	siihen	sanasta	sanaan	kään-
nöksen	konsulttia	varten	amharaksi.	Aloitin	myös	Pietarin	kirjeitten	läpi-
käynnin.	Ne	tiimi	oli	lomani	aikana	saanut	valmiiksi.	

Jäin	pääkaupunkiin,	koska	vielä	on	lähes	kolme	viikkoa	käännöstiimi-
en	neuvonantajille	tarkoitettua	opetusta.	Ensin	opiskelemme	parin	viikon	

ajan	 kielten	 lau-
sefokuksen	 löytä-
misen	 tekniikkaa	
ja	 sovellamme	 sitä	
omiin	 kohdekie-
liimme.	 Kolman-
nella	 viikolla	 saan	
vielä	 opetusta	
käännöstyön	 lop-
puvaiheessa	 ole-
vien	 tarkastusten	
tekemisestä	 tie-
tokoneella.	 Sitten	
matkustan	 taas	
etelään	 noin	 kol-
meksi	 viikkoksi	
ennen	 Kansalähe-
tyksen	 Etiopian	
lähettien	 vuosiko-
kousta	 lokakuun	
lopussa.	 Tuon	 kol-
men	viikon	aikana	 tarkoitukseni	 on	saada	 loppuun	3.	Mooseksen	 kirjan	
tarkistus	Konsossa	ja	jatkaa	Pietarin	kirjeitten	tarkastusta	Gidolessa.	

Addiksessa	ja	Konsossa	oloni	aikana	tiimin	jäsenet	saavat	toivottavasti	
omia	 projektejaan	 eteenpäin:	 Johanneksen	 pitäisi	 vihdoinkin	 saada	 val-
miiksi	 Apostolien	 tekoja	 esittävän	 filmin	 teksti:	 lyhentää	 puheenvuorot	
mikäli	käännetty	teksti	ei	sellaisenaan	mahdu	filmiin	ja	kääntää	jotkut	pu-
heosuudet.	Kaikki	tuo	pitäisi	vielä	tarkistuttaa	useammalla	diraitankielen	
puhujalla	ennen	konsulttitarkastusta.	Tekstien	äänitykseen	olemme	saa-
neet	ajan	ensi	vuoden	helmi-maaliskuun	vaihteeseen.	Kes	Hatano	jatkaa	
Mekane	Yesus	-kirkon	liturgiakirjan	käännöksen	tarkastusta.	Siitähän	on	
jo	koepainettu	seitsemän	lukua,	mutta	niihin	on	tullut	muutoksia.	Loput,	
noin	35	lukua	täytyy	käydä	uudelleen	läpi	ennen	painatusta.	Amarella	on	
1–2	korinttilaiskirjeitten	palautteen	läpikäynti	kesken	ennen	kuin	koko	tii-
mi	tarkastaa	ne	yhdessä.	Tafesech	jatkaa	1.	Mooseksen	kirjan	kääntämistä.	
Lukutaitotyöntekijämme	Alemnesh	työskentelee	käännöstemme	testiky-
symysten	ja	testaajien	kanssa.	

Rukoillaan,	että	rauha,	keskinäinen	kunnioitus	 ja	rakkaus	tiimissä	 li-
sääntyisi.	Ikävä	kyllä,	käyntini	aikana	ilmeni	monia	hankaluuksia	tiimin	
ihmissuhteissa.	Palkka-asioihin	liittyvät	epäselvyydetkin	puhuttavat	use-
asti	 ja	 vievät	 työrauhan.	 Yksi	 kääntäjistä	 harkitsee	 hakeutumista	 valtion	
töihin,	mikä	voisi	ollakin	ihan	hyvä	ratkaisu	joihinkin	tiimin	ongelmiin.	
Mutta	toisaalta	se	hidastaisi	ryhmätyöskentelyä,	kun	periaatteemme	mu-
kaan	 vähintään	 kolme	 henkilöä	 tulisi	 olla	 ryhmäkeskustelussa	 mukana.	
Jos	yksikin	on	pois	töistä,	ryhmätyötä	ei	voi	jatkaa.	
Siunausta	syksyysi,	lämmöllä

Mirjami
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Jonna & Jouni, Niilo, Noomi ja Samuel
Haverinen, Bulgaria
HISTORIA

Jonna	 (o.s.	 Piirainen)	 syntyi	 Kuhmossa	 Rastin	 kylällä	 1985.	
Hän	kävi	koulunsa	lukiota	myöden	Kuhmossa	ja	harrasti	partiota.	
Lukioaikana	Jonna	vietti	vaihtovuoden	Australiassa	ja	oli	kaupun-
gin	nuorisotyöllä	iltatyöntekijänä.	Hän	opiskeli	farmaseutiksi	Kuo-
piossa	ja	kävi	ulkomaanharjoittelussa	Ghanassa.

Jouni	 syntyi	 Kuhmossa	 Kalliojoen	 kylällä	 1983.	 Maatilan	
poika	 aloitti	 yläasteen	 jälkeen	 Kajaanissa	 kauppakoulun.	 Merko-
nomiopintojen	ohessa	kesät	kuluivat	rautakaupassa	sekä	Kuhmon	
seurakunnan	 isosena.	 Kotiuduttuaan	 res.	 vänrikkinä	 Kainuun	
Rajavartiostosta	 Jouni	 opiskeli	 kirkon	 nuorisotyönohjaajaksi	 Yli-
vieskassa	ja	teki	ulkomaanharjoittelunsa	Belgian	merimieskirkolla.	
Lapsi-	 ja	 nuorisotyön	 ohjaajana	 kokemusta	 karttui	 Pohjois-Savon	
Kansanlähetyksessä	viisi	vuotta.

Yhteinen	historiamme	alkoi	Kuhmon	seurakunnan	isostoimin-
nan	myötä.	Muutaman	vuoden	seurustelun	jälkeen	hääkellot	soivat	
2006.	 Vanhemmuuden	 haasteet	 ja	 ilot	 alkoivat	 Niilon	 synnyttyä	
kesällä	 2009.	 Lähetyslinjan	 alkaessa	 2011	 tammikuussa	 syntyi	
Noomi	ja	kolmantena	Samuel	heinäkuussa	2015.

TIE BULgARIAAN
Jouni	 on	 saanut	 kotoa	 parhaan	 perinnön,	 uskon	 Jeesukseen.	

Jonna	 kävi	 lapsena	 ja	 nuorena	 seurakunnan	 leireillä	 ja	 joskus	 iso-
vanhempien	 kanssa	 kirkossa.	 Usko	 oli	 kiva	 juttu	 seurakunnassa,	
kunhan	se	ei	muuten	vaikuttanut	elämään.	Seurustelun	myötä	us-
kon	 asiat	 tulivat	 arkiseen	 keskusteluun	 ja	 ajallaan	 Jeesus	 sai	 tulla	
pelastajaksi	ja	Herraksi	myös	Jonnalle.

Kirkon	 työtä	 ulkomailla	 mietittiin	 yhdessä	 lukuisia	 kertoja,	
olemmeko	 valmiita	 minne	 vain	 Herra	 haluaa	 viedä.	 Erityisesti	
Ghanan	 matka	 oli	 eräänlainen	 lähetysmatka,	 jonka	 jälkeen	 lähet-
tien	 arvostus	 nousi	 huimasti	 meidän	 silmissä	 ja	 totesimme,	 ettei	
meistä	 siihen	 ole.	 Kuitenkin	 vuosia	 tuon	 reissun	 jälkeen,	 eräänä	
arkisena	päivänä	lehdestä	huomattu	lähetyslinjalle	hakuilmoitus	ei	
jättänyt	meitä	rauhaan.	Useiden	viikkojen	aikana	se	yhä	uudestaan	
nousi	keskusteluun.	Kun	emme	voineet	enää	olla	hakematta,	teim-
me	sen	rukoillen	Herran	tahtoa	tapahtuvaksi.	Huolimatta	Jumalan	
antamista	vahvistuksista,	tärkein	ja	ainoa	pätevä	kutsumme	tähän	
työhön	löytyy	Raamatusta.

Matkalla	Bulgariaan	oli	ensin	edessä	lähetyslinjan	opinnot	Ryt-
tylässä	ja	turkin	kielikoulu	Istanbulissa.

KOTI PESHTEraSSA
Lokakuussa	2013	oli	valmistelut	tehty	ja	koti	löydetty,	muutim-

me	pieneen	kaupunkiin	Rhodope-vuoriston	kupeessa.	Aloitimme	
bulgarian	kieliopinnot.	Peshteran	seurakunnan	millet-turkkilaiset	
ottivat	 meidät	 lämpimästi	 vastaan.	 Vastaamme	 lapsi-	 ja	 nuoriso-
työstä	Peshterassa	ja	Krushevossa	ja	tuemme	seurakuntia	ja	Feymi-
pastoria	sen	minkä	pystymme.	Etsimme	keinoja	auttaa	näitä	puut-
teessa	eläviä	 ihmisiä	 ja	tuoda	toivoa	paremmasta	tulevaisuudesta,	
nyt	ja	iankaikkisuuteen	saakka.	Paljon	on	vielä	kyliä	ja	kaupunkeja,	
jossa	evankeliumia	Jeesuksesta	ei	ole	millet-turkkilaisille	julistettu.
”Pyydämme Kristuksen puolesta:
suostukaa sovintoon Jumalan kanssa.”	2.	Kor.	5:20

SUURESSA MUKANA?
Lähetys	 on	 seurakunnan	 tehtävä	 ja	 joukkuepeliä,	 josta	 lähtijät	

ovat	vain	yksi	osa.	Jumala	tekee	suuria	pienten	ihmisten	kautta.	Ha-
lutessasi	voit	olla	monella	tapaa	mukana	tässä	työssä.	Tärkeimpänä	
on	rukous,	toiseksi	asian	esillä	pitäminen	lähipiirissäsi	ja	kolman-
neksi	taloudellinen	tukeminen.	Tili-	 ja	viitetiedot	löytyvät	sivulta	
2.	Kiitos	kun	olet	Suuressa	mukana.
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Syksy	on	edennyt	jo	pitkälle,	ja	ruskan	väriloistosta	saa	nauttia	
Japanissakin.	 Auringonpaisteesta	 huolimatta	 viileä	 pohjoistuuli	
enteilee	 talven	 tuloa.	 Läheisessä	 ruokakaupassa	 mainostettiin	 jo	
joulun	 täytekakkuja	 etukäteen	 tilattaviksi.	 Joulunajan	 tilaisuuksi-
en	valmistelu	on	aloitettu	seurakunnassakin,	 jossa	pienen	kuoron	
kanssa	harjoittelemme	joululauluja	 jumalanpalveluksessa	esitettä-
väksi.	Myös	kahdessa	gospelkuorossa,	joissa	laulan,	hiotaan	joulu-
lauluja	esityskuntoon	joulukuussa	olevia	konsertteja	varten.

Työ	 Nishinomiyan	 seurakunnassa	 tuntuu	 jo	 tutulta,	 kiitos	
rukoustuesta!	 Työmatka	 taittuu	 leppoisasti	 polkupyörällä	 paris-
sakymmenessä	 minuutissa.	 Perjantai-illan	 englannin	 ja	 suomen	
kielen	 piirien	 pitoon	 olen	 saanut	 avukseni	 kansainvälisyyslinjalla	
opiskelevan	Marjukan,	 joka	avusta	kahdesti	kuussa	myös	torstain	
suomikoulussa.	Rukoillaan	Marjukalle	 ja	Sinille,	 toiselle	opiskeli-
jalle,	 antoisaa	 kolmen	 kuukauden	 jaksoa	 heidän	 tutustuessaan	 lä-
hetystyöhön	ja	elämään	Japanissa.

On	ollut	ilo	tutustua	niin	kielipiirien	opiskelijoihin	kuin	seura-
kuntalaisiinkin.	Nautin	opetustyöstä,	ja	opiskelijoiden	innostus	ja	
ahkeruus	on	ihailtavaa.	Keskustelut	yläasteikäisten	tyttöjen	kans-
sa	ovat	osoittaneet,	miten	opiskelu-	 ja	suorituspainotteista	monen	
elämä	on.	Aikaa	leppoisalle	vapaa-ajanvietolle	ei	juuri	jää.	Kun	ky-
syin,	miten	tytöt	rentoutuvat,	eräs	vastasi	 rentoutuvansa	kun	hän	
tulee	 kirkkoon!	 Olen	 iloinen,	 jos	 voimme	 seurakunnassa	 tarjota	
keidashetken	 arjessa.	 Samalla	 toivomme	 ja	 rukoilemme,	 että	 pii-
rit	 päättävässä	 raamattuopetushetkessä	 jaettu	 Sana	 saisi	 saisi	 joh-
dattaa	 Hänen	 tuntemiseensa,	 joka	 kehottaa	 kaikkia	 työn	 ja	 kuor-

mien	 uuvuttamia	 tulemaan	 luokseen.	
Levon	 lisäksi	 Jeesus	 antaa	 sovituksen	
synneistä	 ja	 toivon	 iankaikkisesta	 elä-
mästä.	Parhaillaan	kolme	henkilöä	käy	
kastekoulua	 Henry-pastorin	 johdolla.	
Rukoilettehan	 heidän	 ja	 koko	 seura-
kunnan	 puolesta!	 Rukous	 on	 vahva	
ase	taistelussa	sielunvihollista	vastaan,	
joka	monin	tavoin	yrittää	heittää	kapu-
loita	rattaisiin.	Onneksi	olemme	voitta-
jan	puolella!

SANAA 
SÄVELTEN 
SIIVIN: VIRSIÄ JA 
gOSPELIA

”Valo	 voitaa	 kai-
ken	 pimeyden.	 Valo	
voittaa,	 risti	 Jeesuk-
sen.”	Suomalaista	Jip-
pii-laulua	 on	 laulettu	
japaninkielisenä	 ver-
siona	 sunnuntaisin	
jumalanpalveluksen	
yhteydessä	 olleessa	
pyhäkouluhetkessä.	 Muutama	 viikko	 sitten	 päätimme	 siirtää	 py-
häkoulun	 kirkon	 yläkertaan	 saarnan	 ajaksi.	 Silloin	 kun	 en	 säestä	
jumalanpalvelusta,	 laulatan	 ja	 leikitän	 lapsia	pyhäkoulussa	Tuula-
opettajan	 apuna.	 Tehtävä	 on	 mieluinen,	 ja	 pienenä	 aloitettu	 mu-
siikkiharrastus	on	osoittautunut	oivalliseksi	 työkaluksi	myös	seu-
rakuntatyössä.	 Myös	 suomikoulut	 aloitamme	 laulamalla	 virren	
suomalaisesta	virsikirjasta.	Koska	muuta	säestyssoitinta	ei	ole,	lau-
lamme	rytmimunan	”säestyksellä”.

Seurakunnan	jumalanpalveluksessa	virret	ovat	pääosassa,	mutta	
myös	gospel-lauluja	lauletaan.	Kerran	kuussa	olevan	”sanbireihain”	
laulut	 lauletaan	 pienen	 bändin	 säestyksellä.	 Pekka	 Simojoen	 lau-
luja	 on	 käännetty	 useita	 japaniksi,	 ja	 ne	 ovat	 saavuttaneet	 suuren	
suosion	täälläkin.	Gospel	kaikuu	nykyisin	myös	suomen	kielen	pii-
rin	päättävässä	hartaushetkessä.	Laulamme	yhdessä	Pekan	lauluja	
suomeksi	ja	japaniksi	ja	keskustelemme	laulun	sisällöstä	Raamatun	
pohjalta.	Oppilaat	ovat	ottaneet	lauluhetken	innostuneesti	vastaan!

Lokakuussa	olleessa	Rejoice-kuoron	syyskonsertissa	lauloimme	
kaksi	Pekan	englanniksi	käännettyä	laulua,	taisi	olla	ensimmäinen	
kerta,	 kun	 japanilainen	 kuoro	 esitti	 Nordic	 Praise	 -levyn	 lauluja!	
Annoin	levyn	lahjaksi	kuoronjohtajalle	ja	hän	innostui	siitä	kovasti.	
Ilokseni	 itsenäisyyspäivänä	Rejoice-kuoro	 laulaa	 joulukonsertissa	
lähetyksen	”omassa”	Awajin	seurakunnassa,	 jossa	Nummelat	ovat	
työssä.	Rukoillaan,	että	lähialueen	koteihin	jaettavat	konserttimai-
nokset	houkuttelisivat	myös	ensikertalaisia	kirkkoon!
Siunaavin	terveisin	lähetyskynttilänne		Ulla

Ulla	Pendolin,	
Takahama-cho	7-1-911,	Ashiya-shi,	659-0033	JAPAN
ulla.pendolin@gmail.com
ullanuutiset.blogspot.fi

Ullan	uutiset	Ashiyassa	30.10.2015
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Jos haluat ystäväkirjeen
sähköpostiisi, 

anna toimistoon
sähköpostiosoitteesi. 

Kirjeet ovat myös
sekä Kainuun että

Pohjois-Pohjanmaan
Kansanlähetysten kotisivuilla.

Jaana Raesalmen kannatusrengas  
Tunnethan Jaanan?

Jaana	on	meillä	töissä.
Jaana	puurtaa	toimistossa	ja	Kansanlähetyskodilla,
Jaana	hoitaa	alfan	ja	iloitsee	nuorista	aikuisista,	nuorisosta	ja	lapsista.
Jaana	on	evankeliumista	elävä	ja	siitä	kertova.
Jaana	rakastaa	Raamattua,	rukousta	ja	kansainvälistä	työtä.
Siksi	Jaana	on	meillä	töissä.

Haluaisitko olla Jaanan tukena?
Voisitko	rukoilla	Jaanan	puolesta?
Haluaisitko	saada	Jaanalta	kuukaisikirjeen,	jossa	hän	kertoo	enemmän
työstään	ja		ajatuksistaan?
Haluaisitko	liittyä	Jaanan	kannattajaksi	antamalla	säännöllisesti
kuukausisumman,	jonka	suuruuden	päätät	tietysti	itse?
(10	e/	100	e/	200	e		tai	muu	summa	kuukausittain!)	
Älä	toki	jätä	muita	antamisiasi	vapaaehtoisia	lahjoja	Jaanan	vuoksi	pois!

Nimi:	______________________________________________

Osoite:______________________________________________

Puhelin:_____________________

S-posti:______________________________________________

Summa,	jonka	aion	antaa	kuukausittain	_____________

Tilinumero:	FI 58 5760 0310 0003 27, viite 20174

Keräyslupa:	5770/2001/2015

Kannatusrengas	 on	 kotimaan	 tai	 ulkomailla	 työskentelevän	 Kansanlähetyksen	
työntekijän	tukirengas,	joka	käytännössä	kannattaa	työntekijän	palkkauksen	osittain	
tai	kokonaan.		


