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PÄÄKIRJOITUS | Keskeisintä kristinuskossa
Monesti kuulee sanottavan, että tärkeintä tai keskeisintä kristinuskossa on 
lähimmäisen rakkaus. 
Kuitenkin rakkauden kaksoiskäsky ja 1. kymmenestä käskystä asettaa 
ensimmäiseksi suhteemme Jumalaan. Se kehottaa rakastamaan Jumalaa 
kaikesta sielusta, mielestä ja voimasta ja sen jälkeen tulee lähimmäisen 
rakastaminen. 
Jos sitten tutkitaan, mitä esim. Paavali julisti keskeisimpänä, näemme 
hänen kirjeistään, että ei hän kerro vievänsä ihmisille lähimmäisen rakkau-
den viestiä vaan ristiinnaulittua Jeesusta Kristusta.

Kor. 1: 21 - 24 2: 2 Huomattavaa on, että 
hän ei sano julistavansa vain Kristusta, 
vaan nimenomaan ristiinnaulittua Kris-
tusta. Tämän vastakohtana ovat ihmis-
ten odotukset. Juutalaiset halusivat näh-
dä ihmetekoja. Tänäänkin on niitä, joille 
Jeesus on ennen kaikkea ihmeiden tekijä. 
He menevät aina sinne, missä luvataan 
jotakin uutta ihmettä ja PH:n ihmeellis-
tä läsnäoloa, uusia entistä vahvempia ko-
kemuksia ja tunnelmaa. Jeesus kieltäytyi 
tällaisten sirkustemppujen suorittami-
sesta. Hän ei hypännyt alas temppelin 
harjalta ja kun juutalaiset vaativat merk-
kiä, hän sanoi, että heille ei anneta muu-
ta merkkiä kuin Joonan merkki. Mutta 
kun ihmiset hädässään kääntyivät hänen 
puoleensa, hän toimi.

Toinen ryhmä kreikkalaiset eli länsi-
maalaiset ihmiset vaativat viisautta. Kai-
ken pitää olla järkevää ja se pitää pystyä 
todistamaan tieteellisesti. Mitä ei pysty-
tä todistamaan, sitä ei ole olemassa. Ker-
ran radiota kuunnellessani sattui korviini 
Tuomas Enbusken lausahdus: eihän siinä 
ole mitään järkeä, että joku kuolee muka 
toisten ihmisten syntien tähden. Ei ole-
kaan. Siksi Paavali kirjoitti: Me julistam-
me ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset 
torjuvat sen herjauksena ja muiden mie-
lestä se on hulluutta. Se on näyttäytynyt 
hulluutena jo pari vuosituhatta. Nykyään 
kristinuskolta odotetaan myös monia 
muita asioita, toiset etsivät mielenrau-
haa, elämyksiä, kokemuksia, eheytymis-
tä ja parantumista. Kysymyksen asettelu 
on se, mitä minä saan, mitä tämä uskon-
to minulle antaa. Harvat kyselevät, mikä 
on totuus. Vielä vähemmän etsitään pe-
lastusta tai Herraa itseään.

Paavalin johtopäätös ei ollut, että mei-
dän on nyt vastattava näiden ihmisten 
haasteeseen, vastattava heidän odotuk-
siinsa, vaan todettuaan, että tätä ihmi-
set odottava, hän sanoo: me saarnamme 
ristiinnaulittua Kristusta. Näin hän sanoo 
siitä huolimatta, että hän toisaalla sanoo 
pyrkivänsä olemaan juutalaisille juutalai-
nen ja kreikkalaisille kreikkalainen. Ym-
päristö otetaan huomioon, mutta se ei 
määrittele julistuksen sisältöä.

Siis keskipisteenä oli ristiinnaulittu 
Kristus. Ilman ristin sanomaa Jeesus ei 
ole mikään pahennus. Monet hyväksyvät 
hänen opetuksensa ja sen miten hän aut-
toi ihmisiä. Monet ylistävät vuorisaarnaa. 
Risti on hullutus ja pahennus.

Meille jää paljon käsittämätöntä, pal-
jon, mihin emme saa vastauksia. Rikko-
nut ei ole siinä asemassa, että voisi sanel-
la sovinnon ehdot. Meille ei jää muuta 
mahdollisuutta kuin hyväksyä Jumalan 
valmistama pelastustie sekä uskoa ja 
luottaa tähän hullutukseen tai pahen-
nukseen, kuinka päin sen sitten koemme-
kin. Usko ei synny sitä kautta, että kaikki 
ongelmat ja kysymykset saadaan ratkais-
tua tai saavat vastauksen. Usko syntyy 
hätääntyneessä omassatunnossa, siellä 
missä mielen täyttää vain yksi kysymys: 
voiko Jeesus vielä pelastaa minut? Voin-
ko saada syntini anteeksi? Kun tällainen 
ihminen sitten ajattelee Jeesusta ristillä 
ja muistaa: Hän teki sen minunkin täh-
teni, silloin koetaan, että ristiinnaulittu 
Kristus on todella Jumalan voima ja viisaus. 
Se on uskoa.

ULPU LEINO
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Piirijohtajan palsta
Joskus tekstin synnyt-
täminen tuntuu olevan 
ainakin sen kiven 
takana, joskus vieläkin 

kauempana. Kuten vaikkapa nyt. 
Mitä siinä sitten teet? 
Tuijotat tietokoneen ruudulla näky-
vää tyhjää arkkia, annat ajatusten 
harhailla ja toivot, että saisit jostain 
juonen päästä edes jotenkin kiinni. 
Siinä sitä on sitten hyvä miettiä 
vaikkapa mennyttä kesää ja huo-
kailla toisen työpäivän mukanaan 
tuomissa rasituksissa 
(lue: loma loppus, eikä millään tahdo 
päästä käyntiin). 

Itselläni kesä kaikkinensa oli aivan lois-
tava. Sain rentoutua, saunoa mökillä, 
uida ja uitella uistinta järvessä (sain 
minä kalankin). 

Yksi kesän ehdottomista kohokoh-
dista olivat heinäkuiset Kansanlähe-
tyspäivät Turussa, jossa sain vaimoni 
Merjan kanssa viettää pitkän yhteisen 
viikonlopun, meillä kun lomat ovat ai-
van eri aikaan. 
Tuo Kansanlähetyspäivien teema, Armo, 
on varsin puhutteleva. Tänä päivänä 
me kohtaamme varsin paljon armot-
tomuutta armon sijasta. Se näkyy esi-
merkiksi siinä, miten eri ihmisryhmät 
suhtautuvat toisiinsa, miten eri tavalla 
asioista ajattelevat ihmiset kohtelevat 
toisiansa, miten eräänlainen luokka-
jako on voimistunut meidän ajassam-
me (esimerkkinä Helsingin Sanomissa 
13.8. julkaistu juttu kouluista, minkä 
yhteydessä mainittiin miten ”Osa hy-
vin koulutetuista, keskiluokkaisista 
vanhemmista haluaa välttää lähikou-
luja ”alemman yhteiskuntaluokan lap-
sien vuoksi”), se näkyy väkivallan ja 
turvattomuuden lisääntymisenä ym-
pärillämme. 

Kaiken tällaisen keskellä Raamattu 
tulee hyvin ajankohtaiseksi ja henkilö-
kohtaiseksi. Sain lomallani myös suu-

ren ilon ja kunnian olla kotiseurakun-
tani Hakunilan sunnuntain messussa 
saarnaajana. Päivä oli 12.7. ja sunnun-
tain aiheena ”Rakkauden Laki” ja evan-
keliumikohtana oli Luuk. 6:27–31. 

Tuota evankeliumikohtaa lukiessa 
tulee hyvin helposti mieleen ”ei onnis-
tu, ei sitten millään”. Siinähän Jeesus 
antaa seuraajilleen selvät käskyt, miten 
toimia. Jeesus ei siis kehota tai pyydä 
”jos millään viitsisitte tai olisiko mah-
dollista, että jne”. Jeesus käskee rakas-
tamaan niitä, jotka meitä vihaavat ja 
siunaamaan heitä, kääntämään se toi-
nen poski, kun joku läimäisee toisel-
le, antamaan enemmän, jos joku tulee 
vaatimaan jotain, olemaan pyytämättä 
takaisin jne. 

Kaikki tämä sotii meidän luonnol-
lista itseämme vastaan, minkä takia 
nämä Jeesuksen sanat pakottavat mei-
tä tutkimaan, missä meidän uskomme 
lepää. Meissä itsessämmekö vai jossa-
kin toisessa. 

Me emme säästy herjauksilta, vai-
noilta, emmekä edes väkivaltaisuuksil-
ta. Me elämme maassa, missä kristityt 
ovat saaneet vapaasti toimia, vapaasti 
julistaa puhdasta, Raamattuun tiukas-
ti perustuvaa julistusta. Tänään tämä 
alkaa olla vakavasti uhattuna. Meidän 
ympäristömme on muuttunut ja se 
muuttuu jatkuvasti meille vihamieli-
seksi ympäristöksi, joka tahtoo sulkea 
meidät ulkopuolelle. 

Hyvänä esimerkkinä on ”AITO AVIO-
LIITTO” -aloitteen vapaaehtoiset ni-
mienkerääjät, jotka ovat saaneet vas-
taansa hyvinkin vihamielistä kohtelua. 

Raamatun mukaan tämä kaikki on 
odotettavissa. Jeesus itse lausuu 

Joh.15:18. Jos maailma teitä vi-
haa, niin tietäkää, että se on vihan-
nut minua ennen kuin teitä. Jos te 
maailmasta olisitte, niin maailma 
omaansa rakastaisi; mutta koska 
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te ette ole maailmasta, vaan minä 
olen teidät maailmasta valinnut, 
sentähden maailma teitä vihaa.

Me kohtaamme vihan, joka on itse 
asiassa suoraa vihaa Jumalaa kohtaan 
ja me olemme tämän vihan purkauk-
sen kohteita. Se on vihaa, mikä kum-
puaa langenneen ihmisen langennees-
ta sydämestä. Sydämestä, mikä on 
edelleen kuuliainen Paholaisen äänelle 
ja toteuttaa hänen tahtoaan maailmas-
sa. Ja tämän edessä saattaa usein tun-
tua siltä, että oma mitta tulee täyteen, 
kuppi menee nurin ja metsä alkaa vas-
tata juuri niin kuin sinne huudetaan. 

Rakkauden Laki vaatii meitä rakasta-
maan, mutta mitä sitten, kun en ihan 
oikeasti jaksa? Apostoli Pietari joutui 
kohtaamaan oman itsensä, ennen kuin 
hänestä tuli se työntekijä, jonka Juma-
la lopulta lähetti tehtäväänsä. 

Pietari tunnusti Jeesuksen Jumalan 
Pojaksi, eli Pietarilla oli usko. Ja kuiten-
kin Raamatusta tulee se vaikutelma, 
että Pietarin usko kohdistui kuitenkin 
siihen Pietarin uskoon, eikä Jeesuk-
seen. Pietari uskoi vakaasti, että hän 
sillä omalla uskollaan on kykenevä seu-
raamaan Jeesusta ihan mihin tahansa. 
Ja me tiedämme, kuinka siinä lopulta 
kävi; Pietari lankesi. 

Jeesus ei jättänyt Pietaria lankeemuk-
seensa, vaan hoiti tätä loppuun saakka 
ja Pietari sai kohdata Ylösnousseen Her-
ransa Tiberiaan järven rannalla. 

Tuo kohtaaminen on puhutellut mi-
nua erittäin syvästi. Siinä langennut 
ihminen kohtaa Jumalan, jonka hän 
on kieltänyt. Seuranneessa keskuste-
lussa, joka on loistavasti sanottu vuo-
den 1938 käännöksessä Jeesus lähen-
tää Pietaria itseensä ja asettaa Pietarin 
lopulta kohtaamaan oman todellisen 
itsensä kysymällä yksinkertaisesti vain 
”olenko minä sinulle rakas”? Ja tämä 
kysymys murtaa Pietarin. 

Pietari ymmärsi nyt, ettei hänes-
sä itsessään ollut koskaan ollut todel-
lista rakkautta rakastamaan Jeesusta. 
Hän oli vilpittömästi uskonut voivansa 

puolustaa Jeesusta ja tämä omavoimai-
suus oli lopulta aiheuttanut sen, ettei 
hänen uskonsa ollut tosipaikan tullen 
kestänyt. Niinpä hän nyt murtuneena 
sanookin Jeesukselle: 
”Herra, sinä tiedät kaikki; sinä tie-
dät, että olet minulle rakas.” 

Aina tähän asti Pietari oli tiennyt, 
mitä tahtoi, kulkenut teitä joita halu-
si, mutta tämä kohtaaminen Ylösnous-
seen Herran Jeesuksen kanssa muutti 
kaiken. Tästä eteenpäin Pietari kulki-
si tietä, jonka Jumala hänen eteensä 
laittaisi. Se tie tulisi viemään Pietarin 
moneen paikkaan ja tilanteisiin, joita 
entinen Pietari olisi kaikin voimin kart-
tanut. 

Mutta Pietari oli kohdannut Rakkau-
den. Hän oli kohdannut Ylösnousseen 
Herran Jeesuksen ja Jeesuksen Rakkaus 
oli kiinnittänyt Pietarin sydämen niin 
kiinni Herraan Jeesukseen, että Pietari 
oli nyt valmis astumaan sille tielle, jon-
ka Jumala hänen eteensä avasi. 

Tällä kertaa Pietari ei menisi omassa 
voimassaan, vaan Jeesuksen voimassa 
ja siksi Pietarin usko tulisi kestämään 
kaiken sen, mitä edessä odotti. Pie-
tari oli nyt valmis kohtaamaan omat 
sanansa ”henkeni minä annan sinun 
edestäsi” ja nyt Pietarin usko kesti aina 
marttyyrikuolemaan saakka. 

Pietarin tavoin myös me joudumme 
ensin kohtaamaan Jeesuksen Sanat
 ”olenko minä sinulle rakas”. 

Jotta me voisimme koskaan aidosti 
rakastaa lähimmäisiämme, varsinkin 
niitä, jotka ovat meitä vastaan, meidän 
täytyy antaa Jumalan rakastaa ensin 
meitä. 

Mutta Jumala ei rakasta meitä sik-
si, että me olemme jotenkin surkeita 
raukkoja, jotka ei oikein pärjätä. Eikä 
Hän rakasta meitä siksi, että meissä oli-
si jotain rakastamisen arvoista, koska 
meissä ei sellaista ole. Jumala rakastaa 
meitä vain, ainoastaan ja yksinomaan 
Oman Rakkaan Poikansa Jeesuksen 
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Piirijohtajan palsta
Kristuksen tähden. 

Jeesuksessa me pääsemme osallisik-
si siitä Jumalan Äärettömästä Rakkau-
desta, millä Hän on maailmaa rakas-
tanut, että Hän antoi Jeesuksen maan 
päälle kuolemaan meidän edestämme, 
sovittamaan meidän syntimme mei-
dän puolestamme, ettei meidän tar-
vitsisi kohdata kuolemaa sen kaikes-
sa kauheudessaan, vaan me saisimme 
elää. 

Se on Rakkautta, joka tuntuu meis-
tä joskus varsin kipeältä, koska se on 
Rakkautta, jolla Jumala meitä Rakas-
taa. Se on Rakkautta, jonka edessä me 
joudumme kohtaamaan oman itsem-
me sellaisena kuin me todella olem-
me, kohtaamaan vajavaisuutemme, 
rikkinäisyytemme, mutta ennen kaik-
kea syntisyytemme. Jos me emme en-
sin pysty kohtaamaan kipeitä asioita 
omassa itsessämme, kuinka me ikinä 
voisimme kohdata aidon ja puhtaan 
Jumalan Rakkauden? Ja jos me emme 
ensin kohtaa Jumalan Rakkautta, mi-
ten me ikinä voisimme aidosti rakastaa 
ketään toista. 

Tähän Jeesus viittaa puhuessaan 
rakkaudesta ”niin kuin Minä olen teitä 
rakastanut”, Hän antaa uskovilleen uu-
den Rakkauden Lähteen. Aito Rakkaus 
kumpuaa Herran Jeesuksen Golgatan 
Ristillä tehdystä Sovitustyöstä. Se on 
Rakkautta, joka syntyy siitä kun synti-
nen ihminen saa kokea Jumalan Rak-
kauden, kun hän saa nähdä itsensä sel-
laisena kuin on ja saa osakseen Herran 
Jeesuksen Sanat 
”ole rohkealla mielellä, sinun syn-
tisi ovat sinulle anteeksiannetut”. 

Tässä on se perusta, johon myös 
meidän rakkautemme perustuu. Se 
on rakkautta, joka on syntynyt Rak-
kaudesta, jolla Jumala on ensin meitä 
Rakastanut. Tässä on se Rakkaus, joka 
vaikuttaa meissä sen rakkauden, jolla 
me saamme kohdata omat kanssaih-
misemme. 
Me emme läheskään aina kohtaa 

myönteistä vastakaikua muilta ihmi-
siltä, mutta meidän tehtävänämme 
on loistaa Jumalan lamppuina ympä-
röivän maailman keskellä. Jeesus on 
kumartunut alas meidän syntiimme. 
Hän on puhdistanut meistä ne haa-
vat, jotka synti on meihin lyönyt. Hä-
nen Rakkautensa meihin on synnyttä-
nyt meissä sen uskon, jonka varassa me 
selviämme aina Iankaikkiseen Elämään 
saakka. Sen uskon perustus on Herran 
Jeesuksen Kristuksen Täydellisessä So-
vitustyössä Golgatan keskimmäisellä 
Ristillä. Siinä Sovitustyössä, joka lupaa 
Armon ja syntien Täydellisen Anteeksi-
annon Jeesuksen tähden. Vain Jeesuk-
sessa meillä on tulevaisuus, mikä on 
valoisa ja kirkas. Vain Jeesuksessa meil-
lä on Elämä. 

Kun me olemme tämän ymmär-
täneet ja osaksemme saaneet, miksi 
emme loistaisi sitä Armon ja Rakkau-
den Valoa myös niiden keskellä, jotka 
vielä eivät Jumalaa tunne. Pelastus on 
tarkoitettu jokaiselle ihmiselle ja jokai-
nen kristitty on kutsuttu viemään Pe-
lastuksen Ilosanomaa jokaisen ulottu-
ville rukouksin, sanoin ja ihan niiden 
käytännön tekojenkin kautta. Näinhän 
Jeesus itse Vuorisaarnassaan sanoi
Matt.5:16 Niin loistakoon teidän 
valonne ihmisten edessä, että he 
näkisivät teidän hyvät tekonne ja 
ylistäisivät teidän Isäänne, joka on 
taivaissa.

Meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen Armo, 

Isän Jumalan Rakkaus 
ja Pyhän Hengen osallisuus 

olkoon kaikkien kanssa

Näillä sanoilla ja ajatuksilla 
Siunattua syysaikaa toivotteleepi

JARI



Uudenmaan Kansanlähetyksen toimisto 
on avoinna keskiviikkoisin klo 10 - 14.

Osoite: Kirvesmiehentie 4A, 04200 KERAVA. 
Toimistoasioissa yhteys Jari Araneva p. 044- 975 1565
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Kesä tuli ja meni vauhdilla! 

Sain viettää pari viikkoa elämäni 
ensimmäistä kesälomaa vakituisessa 
työsuhteessa, ja sepä vasta rentout-
tavaa olikin! 
Loman jälkeen työt jatkuivat kiirei-
sesti ja tiiviisti aikataulutettuna, 
sillä heinäkuuhuni mahtui kokonai-
set 24 matkapäivää: 
Ensin Kansanlähetyspäivät, 
joiden jälkeen ripari Ryttylässä ja 
lopuksi vielä LIFE- ja Nuorten kesä 
-tapahtumat Ryttylässä.

Kansanlähetyspäivillä olimme vaimo-
ni kanssa Junnuohjelman musiikkivas-
tuussa, ja lisäksi esiinnyimme Poika & 
Maria -duollamme perjantai-illan jat-
koilla sekä lauantain avioliittoristeilyllä 
ja kutsuvierastilaisuudessa. Oli hienoa 
olla mukana toteuttamassa KL-päiviä, 
ja onneksi tänä vuonna Suomen kesä 
ajoittui juuri sille viikonlopulle!

Sportti- ja tanssiriparilla Ryttylässä 
toimin vetäjänä ja leirin musiikkivas-
taavana. 

Leirillä oli 26 rippikoululaista, joista 
osa asuu Uudenmaan piirin alueella. Ru-
koukseni on, että nuoret jäisivät mukaan 
Kansanlähetyksen toimintaan nuortenil-
tojen ja isoskoulutuksen kautta.

Minulle oli ilo ja kunnia saada koota 
Houseband LIFE- ja Nuorten kesä -ta-
pahtumiin Ryttylässä.

LIFE on vuosittainen taide- ja toi-
mintaleiri, jossa on erilaisia harraste-
pajoja sekä ylistystä, rukousta ja raa-
mattuopetusta.

Nuorisotyön syksy starttaa viikkotoi-
minnan osalta syyskuun alussa. Samal-
la minulla tulee täyteen ensimmäinen 
vuoteni nuorisotyöntekijänä. Vuosi on 
kulunut hurjaa vauhtia, ja olen enem-
män kuin innoissani syksyn suunnitel-
mista ja tulevasta toiminnasta nuor-
ten kanssa. Muutimme kesällä vaimoni 
kanssa Helsinkiin, joten työmatkani ly-
heni reippaasti!!

Innostuneena ja nöyrästi tukeudun 
Raamatun lupaukseen:

”Istuttaja ei siis ole mitään, ei 
myöskään kastelija, vaan kaikki on 
Jumalan kädessä, hän suo
kasvun.” - 1. Kor. 3:7.

Aarni Seppälä!
Nuorisotyöntekijä!
044 550 33040!
aarni.seppala@sekl.fi

NUORISOTYÖN KUULUMISIA

Uudenmaan Kansanlähetyksen toimisto 
on avoinna keskiviikkoisin klo 10 - 14.

Osoite: Kirvesmiehentie 4A, 04200 KERAVA. 
Toimistoasioissa yhteys Jari Araneva p. 044- 975 1565
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    Toiviomatkat Oy, Annankatu 31 – 33 C, 00100 HELSINKI
  (09) 5657170, helsinki@toiviomatkat.fi, www.toiviomatkat.fi

 ISRAELIN KUKKIVAAN KEVÄÄSEEN!
 Vehreän Galilean Tiberias ja tarunhohtoinen pääkaupunki Jerusalem
 3.4. – 10.4.2016 (1 viikko, sunnuntai – sunnuntai)
Uudenmaan ev.lut. Kansanlähetyksen matka

Matkanjohtajina 
Piirijohtaja Jari Araneva ja Merja Araneva
Kerava, puh. 044 9751565, jari.araneva@sekl.fi
Eero Ahonen
Tuusula, puh. 040 5287238

Oppaana Marjaana Rissanen

Toiviomatkojen tilauslennot
03.04. AY1921 Helsinki – Tel Aviv klo 06.10 – 10.30
10.04. AY1922 Tel Aviv – Helsinki klo 11.20 – 15.55

Majoitus
03.04. – 07.04. (4 yötä) TIBERIAS / HOTELLI RON BEACH
Osoite: Gdud Barak Rd. Puhelin: +972 (0)4 6791350. Faksi: +972 (0)4 6791351. Sähköposti: sf_ronbeach@bezeqint.net
Gennesaretin rannassa, 1 km keskustasta pohjoiseen sijaitseva hyvätasoinen hotelli, jossa kodikas ilmapiiri. Rakennettu 1977, 3 
kerrosta, 2 hissiä, erinomaiset kokoontumistilat, ruokasali, kuntosali, oma uimaranta käytettävissä läpi vuoden, uima-allas (sääva-
raus, yleensä ei käytössä marraskuun lopusta maaliskuun loppuun) puutarhamaisella sisäpihalla, 222 huonetta, joissa WC, kylpy, 
puhelin, ilmastointi, keskuslämmitys, pieni jääkaappi, vedenkeitin. Osaan huoneista sisäänkäynti suoraan hotellin omasta rantapuu-
tarhasta. Hotellin alakerroksen huoneet uudistettu 2011, jolloin niihin vaihdettu laminaattilattiat.
07.04. – 10.04. (3 yötä) JERUSALEM / HOTELLI LEONARDO JERUSALEM 
Osoite: 9, St George Str. Puhelin: +972 (0)2 5320000. Faksi: +972 (0)2 5320051.
Suuri, hyvätasoinen hotelli Länsi-Jerusalemissa, keskustan ja ortodoksijuutalaisten asuttaman Mea Shearimin kaupunginosan 
tuntumassa ja lähellä vanhaakaupunkia (n. 500 m). Rakennettu 2000. Hotellissa on 8 kerrosta, kaksi ravintolaa, baari, hyvät ko-
koustilat, (uima-allas kesä-elokuussa), 394 huonetta, joissa WC, kylpy, puhelin, radio, TV, minibaari, ilmastointi, kokolattiamatto tai 
synteettinen parkettilattia.

Matkan hinta 1599 €
Hintaan sisältyvät lentomatkat, majoitus hyvätasoisissa hotelleissa kahden hengen huoneissa, puolihoito (illallinen ja aamiainen ho-
telleissa päivittäin = 7 x), bussikuljetukset Tel Avivin lentokentältä Tiberiakseen, Tiberiaasta Jerusalemiin ja Jerusalemista Tel Avivin 
lentokentällle, hotellihenkilökunnan ja bussinkuljettajan palvelurahat. Lisämaksusta saatavissa yhden hengen huone + 399 €.

Retket
Perusmatkan hintaan ei sisälly retkiä ympäristön nähtävyyksille. Eri maksusta on tarjolla retkiä, joilla tutustutaan Israelin keskeisiin 
kohteisiin sekä Galileassa että Jerusalemissa. Retkipaketin alustava hinta on noin 350 €. Lopullinen ryhmäkohtainen retkiohjelma 
ja sen pakettihinta vahvistetaan noin kuukautta ennen matkan alkua.

TERVETULOA MUKAAN ANTOISALLE MATKALLE!



Kiitos on turhan harvoin lausuttu 
sana. Vielä harvemmin tahtoo se kiitos 
unohtua lähettää Jumalallemme. Tällä 
kertaa on ”kiitos Jumalallemme” kui-
tenkin ensimmäisiä sanoja, joka tulee 
mieleen näin jälkikäteen, kun saimme 
viettää kauniissa paikassa ja kauniissa 
säässä kesäistä iltapäivää Ison Pappilan 
puutarhassa, Nurmijärven kirkonkylän 
kirkon liepeillä. Päivä oli sunnuntai 
9.8. 

Kesäinen iltapäivä 
Pappilan puutarhassa

sunnuntaina 9. elokuuta
Nurmijärven kirkonkylässä

Tästä mieleen nouseva sana on tietysti 
myös Jeesus Kristus, Hänen Poikansa, 
jonka Hän lähetti meille avuksi ja au-
tuudeksi.

Mukavan puutarhakahvitteluiden jäl-
keen pääsimme sukeltamaan näytelmän 
kautta Nurmijärven historiaan, aikaan, 
jolloin Johan Fredrik Bergh aloitti py-
häkoulun Suomessa 1830-luvulla. Näy-
telmä itsessään oli hyvää Raamatun ja 
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kristillisen elämän opetusta meillekin. 
Meidän ihmisten kurja luonto tuli hy-
vin esille, mutta samalla myös kuinka 
Jumala meitä kuitenkin haluaa rakkau-
dessaan pitää omanaan ja paimentaa. 
Siksi esitys kertoi myös tärkeydestä 
opettaa kansalle Jumalan sanaa ja sik-
si myös pyhäkouluja alettiin pitää. Ja 
näytelmässäkin ihmiset itse kaipaili-
vat hyvää kappalaista ja Jumalan sanan 
opetusta, jota he sitten saivat. 
Näytelmän lopussa eräs lapsista esit-

tääkin hyvän kysymyksen: 
”…Entäs lapset kaukaisissa maissa?”

 Pitäiskö heillekin kertoa Jeesuksesta 
ja pitää pyhäskoulua? Sen päälle lapsi 
kaivaa Raamatusta esille ja lukee Jee-
suksen meille antaman lähetyskäskyn.

Uudenmaan Kansanlähetyksen piiri-
johtaja Jari Araneva puhui etsikkoajas-
ta. Jumala on antanut meille tämän 
elämämme ajan, jotta voisimme vas-
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taanottaa sen pelastuksen sanoman, 
jonka Jumala on Jeesuksessa valmista-
nut. Se sanoma kerrotaan Raamatus-
sa ja sitä kautta Jumala meille puhuu. 
Uskossa saamme turvautua siihen, että 
Jumala on rakastanut meitä niin pal-
jon, että antoi Poikansa tänne Mes-
siaaksi ja pelastajaksi ja sovittamaan 
Golgatan ristillä täydellisesti meidän 
syntimme. Tähän pelastukseen Hän 
haluaa siis kutsua meitä. Miten me sii-
hen kutsuun vastaamme?

Puutarha vihreine nurmineen saat-
taa tuoda mieleen kedon, paimenet ja 
lampaat. Jouluyönä enkelit kertoivat 
paimenille taivaallista viestiä siitä, että 
meille on syntynyt Vapahtaja. Paime-
net seurasivat viestiä ja saivat nähdä 
kaiken olevan totta. Sen jälkeen tätä 
sanomaa ovat vieneetkin eteenpäin ih-
miset Hänen Pyhän Henkensä avulla ja 
Jumalan sanaan turvaten. Nytkin saim-
me myös iloita yhteislaulusta ja taita-
vasta viulusäestyksestä. Saimme myös 
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kuulla kauniisti lauletun yksilaulun 
”Tuhansin kielin”.

Jumala haluaa pelastaa muitakin 
kuin vain meidät. Siksi Hän lähettää ih-
misiä, meitä, viemään sanomaa eteen-
päin. Lähetystyötä tehdään edelleen ja 
viestiä on vietävä sekä apua annettava 
ihmisille kaukaisissa maissa. Lähetys-
sihteeri Eeva Halonen kertoikin työn ja 
tuen tarpeellisuudesta etenkin Keski-
Aasiassa, jossa työtä tehdään Nurmi-
järvenkin seurakunnan ja Kansanlähe-
tyksen Uudenmaan piirin rukousten ja 
lahjoitusten varassa. Ja täten puheel-
laan rohkaisi ja haastoi meitä lähetys-
työhön.

”Eloa on paljon ja työmiehiä on vä-
hän.” Voimme siis yhdessä rukoilla 
elon Herraa, että Hän lähettäisi työ-
miehiä elonkorjuuseensa! Saamme 
itse turvautua Jeesukseen ja rukoilla, 
että Hän käyttäisi meitäkin viemään 
sanomaa Hänestä lähelle ja kauas. Siu-
nausta kaikille teille ystäville yhteiseen 
Herran työhömme, jotta näin Juma-
lamme saisi tuhansin kielin kiitoksen 
ja ylistyksen, nyt ja kerran taivaassa!

Mika Patjas

Kansanlähetyksen Nurmijärven porukasta
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Vetoomus talkooavusta
UUSIA VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖITÄ TARVITAAN

Samalla, kun kiertelet katselemassa löytyisikö jotain ostettavaa, katsele myös 
sillä silmällä, josko voisit joskus myös työskennellä Patinassa talkoolaisena.

Voisitko ajatella uhraavasi ajastasi vaikka 4 tuntia viikossa, kahdessa viikossa 
tai kuukaudessa. Löytyisikö Sinulle sopivaa aikaa ja tehtävää tässä palvelu-

työssä, tai tiedätkö jonkun, joka on eläkkeellä, työttömänä tms. ja kaipaisi it-
selleen jotain tekemistä. Meitä on iloinen joukko, tervetuloa mukaan. 

Kiitos kiinnostuksestasi!

TERVETULOA PATINAAN OSTAMAAN JA MYYMÄÄN 
LÄHTYSHENGESSÄ

Lähetyskirppis
PATINAn

myymälävastaava

Lähetyskirppis Patinan uudeksi myymälävastaavaksi on 
nimitetty Tuukka Haapanen. 
Tuukka on ollut Patinassa kesätyössä ja ottaa nyt veto-
vastuun kirppiksen toiminnasta. Toivotamme Tuukan 
tervetulleeksi joukkoomme. 

Lähetyskirppis 
PATINA

Tikkurilan keskusta, Tikkurilantie 44
Silkin talo, p. 09 851 3430

Avoinna ma - pe 10.00 - 17.30, la 10.00 - 15.00
Otamme kiitollisuudella vastaan hyväkuntoisia tavaralahjoituksia.
Lahjoittamalla ja ostamalla tuet Hyväntekeväisyys- ja Lähetystyötä 

Kansanlähetyksen kautta. Tuemme mm. Inkerin kirkon työtä Venäjällä 
yhdessä Tikkurilan seurakunnan kanssa.

Tuemme myös Israel-työtä Virossa.
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Hyvinkää
Raamattupäivät Hyvinkään Vanhassa Kirkossa 29.–31.10. (ks.ilmoitus, s. 20)

Järvenpää
Järvenpään kansanlähetyspiiri kokoontuu syksyllä 2015 joka kuukauden 
toisena ja neljäntenä maanantaina klo 18 Kirkonkulman Violetissa, 
eli 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 14.12.
Sanan iltapäivät Jampan seurakuntakodilla sunnuntaisin klo 15.00
13.9.  Ulpu Leino
11.10. Eero Ahonen
15.11. Jorma Pihkala ”Mitä on edessämme”
”Kosketa minua Henki” Raamattu- laulu ja rukouspiiri kokoontuu Jampan srk- 
kodilla sunnuntaisin klo 18.30; 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 22.11., 13.12. 
Vetäjänä Katriina Teerikangas.

Kerava
Toimistolla Kirvesmiehentie 4 A; Raamattupiiri 
parittomien viikkojen maanantaina alkaen 7.9. klo 18.00 Arto Teppo
Raamattuillat Kalevan srk- keskus klo 18.00; 30.9., 22.10.
Raamattuviikonloppu Kalevan srk- keskus 13.–15.11. (ks. ilmoitus, s. 18)
Uudenmaan Ev.lut Kansanlähetyksen Joulujuhla Kalevan srk- keskuksessa 
su 13.12. klo 14.00. Tarkemmin seuraavassa Ystäväkirjeessä.

Lapinjärvi
Raamattu- ja Lähetyspiiri kokoontuu kerran kuukaudessa klo 12.30. 
Piiristä ilmoitetaan srk- tiedoissa.

Lohja
Sanan äärellä- illat Lohjan srk- keskuksessa perjantaisin Klo 18.30
4.9., 9.10., 13.11., 4.12.
Lähetyspyhä Mäntynummen srk- keskuksessa su 18.10. klo 13.00. 
Messu, saarna Jari Araneva ja klo 15.00 Lähetysjuhla, jossa mukana Elisabet Elo
1.–4.11. Lohjan Syyspäivät (ks. ilmoitus, s. 17).

Loviisa
Sanan äärellä- illat klo 18 Loviisan srk- keskus
9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.

Myrskylä
Seurat seurakuntakeskuksessa klo 18.00

Toimintaa piirissä syksy 2015
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Toimintaa piirissä syksy 2015

Mäntsälä
Sanan äärellä- Illat klo 19.00 seurakuntakeskuksen alakerrassa
Ke 16.9., to 15.10., to 26.11., ke 9.12.

Nurmijärvi
Hyvän Sanan iltapäivät seurakuntakeskuksessa klo 15.00; 13.9., 15.11.
Elämä ja Evankeliumi Raamattuviikonloppu 16.–18.10. (ks. ilmoitus, s. 21)
Raamattuluennot Rajamäen kirkossa klo 18.00
Ti 22.9., ke 28.10., ti 24.11. (ks. ilmoitus, s. 20)
Raamattupiiri kokoontuu Röykän Toimelassa parittomien viikkojen 
maanantaina alkaen 7.9. klo 18.30–20.00 Timo Gummerus.

Porvoo
Seuroja sunnuntaisin klo 18.00
30.8.  Huhtinen
27.9.  Kevätkumpu
1.11.  Huhtinen
29.11. Kevätkumpu Joululauluseurat
6.12.  Huhtinen Joululauluseurat
Raamattupäivät 2.–4.10. Seurakuntakodilla, Lundinkatu 5 (Ks. ilmoitus, s.16)

Pukkila
Raamattuluennot Pappilassa Klo 15.00
30.8., 27.9., 25.10., 22.11.

Sipoo
Seuroja klo 18.00
20.10. Pappilassa, Kuninkaantie 28
17.11. Irma ja Lars Liljeströmillä, Brusaksentie 227, Etelä-Paippinen.

Tuusula
Päiväraamattupiiri kokoontuu 8.9. alkaen parittomien viikkojen tiistaina 
klo 13.00 Tuusulan kirkkotuvalla, os. Kirkkotie 34. Marjatta Liukola p. 040 706 3738
Raamattuviikonloppu Lahelan Tertussa 18.–20.9. (ks. ilmoitus, s. 18)
Sielunhoitopäivät 9.–11.10. Kellokoskella ja Jokelassa (ks. ilmoitus, s. 19)
•  SADONKORJUUSEURAT
Eero ja Lea Ahosen kodissa Jokelassa Pappilantie 23:ssa, su. 4.10. klo 14.00.
Seuroissa puhumassa mm. lehtori Liisi Jokiranta ja Timo Huuhtanen. Tervetuloa! 

Vihti
Ilosanoman illat Klo 18.00 Vihdin srk-keskus. 
13.9., 18.10., 22.11.
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Raamattupäivät Porvoossa 2. - 4.10. 
Seurakuntakodilla, Lundinkatu 5

Aiheena Vuorisaarna
Pe 2.10.  
  klo 18.00 
   ”Autuaita ovat” Matt.5
   ”Autuaita vainojenkin keskellä” Matt.5

La 3.10.  
  klo 18.00
   ”Ankara Laki” Matt.5
   ”Rakasta lähimmäistäsi” Matt.5

Su 4.10. 
  klo 17.00 (Huom. alkamisaika!!!)
   ”Oikea rukous” Matt.6
   ”Aarre, mutta missä” Matt.6
   ”Menkää ahtaasta portista” Matt.7

Luennot pitää Jari Araneva

Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys                                                                    
Porvoon Suomalainen Seurakunta

ESIRUKOUSPALSTA 
Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella 
ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Fil.4:6
 • Rukoillaan kaikkien piirimme tilaisuuksien puolesta
 • Rukoillaan Kirppis Patinan toiminnan puolesta;
  Rukoillaan, että Herra antaisi uusia vastuunkantajia kirpputorille
 • Rukoillaan kaikkien piirimme toiminnassa mukana olevien puolesta
 • Rukoillaan, että Herra herättäisi uusia vastuunkantajia piirin toimintaan
 • Rukoillaan kaikkien lähettiemme puolesta
 • Rukoillaan Israelin puolesta
 • Rukoillaan oman maanosamme turvallisuuden puolesta olemassa olevien 
  kriisien keskellä.
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Lohjan Syyspäivät 
1.-4.11.

Su 1.11. 
 klo 10.00 
  Messu Lohjan kirkossa, saarna Toni Kokkonen. 
    Messun jälkeen keittolounas ja 
 klo 12.30 
  Lähetysjuhla seurakuntakeskuksessa 
    Toni Kokkonen

Ma 2.11. 
  Mäntynummen srk- keskus
 klo 18.00  Jouko Jääskeläinen ”Vanhan Testamentin juhlat”
 klo 19.00  Anssi Savonen
     Musiikissa Mieskööri Vihdistä

Ti 3.11.  
  Lohjan srk- keskus
 klo 18.00  Jorma Pihkala ”Vapaaksi katkeruudesta”
 klo 19.00  Saara Karttunen

Ke 4.11. 
  Lohjan srk- keskus
 klo 18.00 Jouko Jääskeläinen ”Vanhan Testamentin juhlat”
 klo 19.00 Pentti Mäkynen

Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys
Lohjan seurakunta
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Raamattu-viikonloppu 
Tuusulan Lahelan Tertussa 

SYYSKUU 18. - 20.

”Usko Toivo Rakkaus”
Luennot pitää Jorma Pihkala

Pe 18.9. klo 18.00  Mitä usko on
    klo 19.00  Mitä sinä uskot

La 19.9.  klo 15.00  Mitä toivo on (Huom. alkamisaika!)
    klo 16.00  Mihin toivosi perustuu

Su 20.9.  klo 18.00  Mitä rakkaus on
                 klo 19.00  Mistä saat voiman rakastaa  

Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys
Tuusulan seurakunta

Raamattu-viikonloppu Keravalla
MARRASKUU 13. - 15.

”Usko, Toivo, Rakkaus” • Luennot pitää Jorma Pihkala

Pe 13.11. klo 18.00  Mitä usko on
    klo 19.00  Mitä sinä uskot

La 14.11. klo 15.00  Mitä toivo on
    klo 16.00  Mihin toivosi perustuu

Su 15.11.  klo 18.00  Mitä rakkaus on
                 klo 19.00  Mistä saat voiman rakastaa  

Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys
Keravan seurakunta
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SIELUNHOITOPÄIVÄT 
9. - 11.10. TUUSULASSA

MATKALLA PARANEMISEEN

 PERJANTAI
  9.10. klo 17:00-20:00 Kellokosken seurakuntatalo
      17:00-18:30 Kunpa joku kuuntelisi minua
      18:30-19:00 Tarjoilua
      19:00-20:00 Sydämellä kuulee paremmin

 LAUANTAI
  10.10. klo 10:00-17:00 Jokelan kirkko
      10:00-11:30 Mitä maksaisit ihmisestä?
      11:30-13:00 Kunpa olisin saanut 
      13:00-13:30 Ruokailu
      13:30-15:00 Kun elämä satuttaa 
      15:00-15:30 Kahvi
      15:30-17:00 Armollinen itseä ja 
         muita kohtaan

 SUNNUNTAI 
  11.10. klo  11:00-16:00  Jokelan kirkko
      11:00-12:30 Terve ja epäterve syyllisyys 
      12:30-13:00 Keittolounas
      13:15-14:45 Ennemmin kuolema kuin häpeä
      15:00-16:00 Masentuneen toivo
      14:00-14:30 Tarjoilu
      14:30-16:00 Jumala on läsnä, harjoitellaan
         rukouspalvelua
      16:00-16:45 Kahvitauko

17:00-18:30     JUMALANPALVELUS; USKO JA EPÄUSKO, SAARNA; ASKO MATIKKA
SIELUNHOITOPÄIVIEN LUENNOT PITÄÄ PASTORI ASKO MATIKKA.

MUKANA PASTORI TIMO HUUHTANEN.

TARKEMMAT TIEDOT JA OHJELMA TUUSULAN SEURAKUNNAN KOTISIVUILLA JA 
SEURAKUNTATIEDOISSA SEKÄ

UUDENMAAN KANSANLÄHETYKSEN KOTISIVUILLA.
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RAAMATTUPÄIVÄT 
HYVINKÄÄ VANHASSA KIRKOSSA 29. - 31.10.

AIHEENA GALATALAISKIRJE, LUENNOT PITÄÄ JARI ARANEVA

To  29.10.  Klo 18.00 luvut 1 ja 2

Pe  30.10.  Klo 18.00 luvut 3 ja 4

La  31.10.  Klo 16.00 luvut 5 ja 6 (Huom. alkamisaika!!!)

Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys
Hyvinkään seurakunta

Raamattuluennot 
Rajamäen kirkossa

 1. Johanneksen kirje 
Luennot pitää Jari Araneva

Ti 22.9.  klo 18.00 1. Joh.1 ”Mikä alusta on ollut”
        1. Joh.2  ”Pitäkää se, mikä alusta 
          on ollut”

ke 28.10.  klo 18.00 1. Joh.3  ”Jumalan Rakkaus”
        1. Joh.4  ”Koetelkaa henget”

ti 24.11.  klo 18.00  1. Joh.5 ”Kavahtakaa epäjumalia”
    klo 19.00  Joululauluseurat, mukana 
        Pertti Eräpolku ja Mika Patjas

Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys                                                                                   
Nurmijärven seurakunta
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Elämä & EvANKElIUmI • NURmIJäRvI 16. - 18.10.
PERJANTAI 16.10. 

SRK- KESKUS KLO 18–20.30 
LEIF NUMMELA

 Elämää 21. vuosisadalla
Onko käsitykseni Jeesuksesta vain minun mielipiteeni?

Miksi Totuudesta puhuminen arveluttaa?

 Jumala, joka loi elämän
Voiko elämä ilman Jumalaa olla mielekästä?

Miksi Jumalan olemassaolo on kaikille ilmeinen?

LAUANTAI 17.10. 
NURMIJÄRVEN KIRKKO KLO 15–20.30 

LEIF NUMMELA

 Raamattu, joka lukee minua
Miksi Raamattu on korvaamaton mielekkäälle elämälle?

Olenko minä mukana Raamatun tosi kertomuksessa?

 Kuoleman voittanut Jeesus
Mihin ylösnousemusta tarvitaan?

Eikö riitä, että Jeesus on esimerkki?

 Elämää evankeliumin voimasta
Mistä ilo, kun jumalat sortuvat?

Mitä tapahtuu, kun Jeesus saa olla Jumala?

 Yksipuolinen evankeliumi
Elämä ilman evankeliumia on teeskentelyä?

Riittääkö armo loppuun asti?

SUNNUNTAI 18.10. 
KLO 18–20.30 SRK- KESKUS 

VESA OLLILAINEN

 Evankeliumista elävä yhteisö
Mitä tapahtuu, kun evankeliumi yhdistää?

Miksi ei ole yhdentekevää, kuka opettaa ja mitä?

 Evankeliumi kaikille
Tarvitseeko Jumala minua?

Miksi lähetystyö on niin tärkeää?

Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys
Nurmijärven seurakunta
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RYTTYLÄSSÄ
TAPAHTUU

SYYSKUU
  18. - 20.9.  Nuorten naisten päivät

  25. - 27.9.  Israel-päivät  

LOKAKUU
   

  2. - 4.10.   Harhaopit alkukirkosta nykypäivään   
   

  19. - 23.10   Talkooviikko  

  30.10. - 1.11. Mestarin Miehet

MARRASKUU 

  6. - 8.11.    Jumala on rakkaus, 
       mutta rakkaus ei ole jumala  

  

  27. - 29.11.  Donkin Loskaleiri
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  • Säännöllisesti Suuressa mukana •
Evankeliumin ja rakkauden tarve maailmassa on suuri. 

Me uskovat tiedämme siihen parhaan mahdollisen lääkkeen. 
Se on Kristuksen sisäinen tunteminen ja Jumalan omaksi tuleminen.
Tule mukaan evankeliumin työhön ja ryhdy kuukausilahjoittajaksi.

 NÄIN RYHDYT KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI

Verkkopankkisi kautta
1. Tee omassa verkkopankissasi maksuohjelmalla toistuva maksu tai suoritus
2. Ilmoita tilinumero, jolle maksu suoritetaan
3. Anna haluamasi viitenumero alla olevista vaihtoehdoista
4. Päätä itse summa ja eräpäivä
5. Määritä maksun toistuvuus
TAI
• Pankkisi asiakaspalvelussa ilmoita seuraavat asiat:
• Haluat tehdä toistuvan maksun tai suorituksen
• Oma tilinumero, jolta haluat maksun veloitettavan
• Tilinumero, jolle maksu suoritetaan alla olevasta lomakkeesta
• viitenumero alla olevista vaihtoehdoista
• maksuväli kuukausittain
• Euromäärä

Keräyslupa: Poliisihallitus nro POL-2014–13961
Viitenumeroita käyttämällä säästät rahaa lähetykselle. Kiitos!

HUOM! UUDET VIITENUMEROT

IBAN SWIFT_BIG 
FI 488 000 150 148 2203 DABAFIHH

 KOHDE Viitenumerot

Saaja Palmu Lauri ja Asako 22703
Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys Lehtinen Mika ja Tania 22059
Kirvesmiehentie 4 A Koskinen Pekka ja Kaarina 21704
04200 KERAVA Yoshihiro Kooriki 73202
 Aitamäki Markus ja Mari 20064
  Rendic Rene ja Pia 23388
  Muu lähetystyö 29007
Maksaja Piirin työ 4161
  Juniori- ja nuorisotyö 16049
  Jäsenmaksut 62307
 Kirjamyynti ym.  49003

 Viitenumero

Tililtä Eräpäivä Euroa



Piirijohtaja
Jari Araneva
Vyyhtitie 26
01260 VANTAA
Puh. 044 975 1565
jari.araneva@sekl.fi

Nuorisosihteeri
Aarni Seppälä
Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys
Kirvesmiehentie 4 A
04200 KERAVA
Puh. 044 550 3304
aarni.seppala@sekl.fi

Puheenjohtaja
Esa Kivikangas
Metsämiehenkatu1
05830 HYVINKÄÄ
Puh. 040 745 2120

Ulpu Leino
Aittomäentie 96, 04530 OHKOLA
Puh. 050 527 9127
ulpul@hotmail.com

Lähetyskirppis PATINA
Tikkurilantie 44, Silkin talo
Puh. 09 851 3430

Patinan myymälävastaava
Tuukka Haapanen
Puh. 09 851 3430

Ystäväkirjeen taittaja 
Ari Pesonen
ari.pesonen@ltoy.pp.fi
Puh. 0400 527 917

Kotisivujen ylläpitäjä 
Mikko Saari
saarimj@hotmail.com

Lähettien tiedot toimistolta


