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Rukouspalsta 
Jumalan edessä mieleni hiljenee, hän 
antaa minulle avun. Ps 62:2 
 
■ Kiitos Herralle, että hän on pitä-
nyt piiristämme huolta 
■ Kiitos, että Herra antaa voiman 
kaikkeen tekemiseen piirissämme  
■ Rukoillaan Tonin rukousaiheiden 
puolesta. Ne löytyvät hänen kirjoi-
tuksestaan tässä lehdessä 
■ Rukoillaan lähettiemme puolesta 
■ Rukoillaan vapaaehtoisten teki-
jöiden (talkoolaisten) puolesta. He 
kantavat yhteistä työtämme niin 
kuin Herra on heitä johtanut.  
Kolme polttavan ajankohtaista: 
■ Uuden piirijohtajan löytäminen  
■ Kirppikselle myymälävastaavan 
   löytäminen 
■ Rukoillaan Israelin puolesta. 
 
Luottakaa aina Jumalaan, tuokaa 
hänen eteensä kaikki mikä sydäntänne 
painaa! Jumala on turvamme.  Ps 62:9 
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Antamisen ja  

saamisen riemua? 
 

oulu on tunnetusti antamisen ja vastaanottamisen kulta-aikaa. Toisille lahjojen 
antaminen on Joulun kohokohta, toiset olisivat mieluiten pelkän vastaanottajan 

roolissa. Näin on usein myös tilanne arkielämässä. 
   Varainhankinnan ympärillä tehtyjen tutkimusten mukaan ihmiset lahjoittavat 
rahaa tai aikaansa pääsääntöisesti kolmesta eri syystä. Ensimmäinen niistä on 
egosentrinen. Tällöin ihmisen antamista ohjaavat pelko, häpeä tai syyllisyys. Toi-
sen, sosiosentrisen antamisen taustalla vaikuttaa sosiaalinen vastuuntunto. Ihmi-
nen kokee tarvetta antaa, koska ympäristö viestii että niin kuuluu tehdä. Antami-
sen kautta ihminen kokee olevansa sosiaalisesti hyväksytty. Kolmas antamisen 
muoto puolestaan pohjautuu teosentrismiin, eli jumalakeskeisyyteen. Tällöin ihmi-
sen antamista ohjaavat kiitollisuus ja halu palvella Jumalaa. Antaminen on kuuliai-
suutta Jumalaa kohtaan.   
   Toisaalta antamiseen liittyy myös toisten ihmisten rahankäytön liian pikainen 
tuomitseminen. Köyhät napisevat että rikkaiden pitäisi antaa enemmän ja maksaa 
köyhien puolesta, rikkaat puolestaan valittavat, että heidän lahjoittamansa rahat 
menevät hukkaan tai käytetään väärällä tavalla. 
   Joulun aikana nämä tutkimustulokset heräävät henkiin varsin konkreettisella 
tavalla, joskin hieman eri kontekstissa. Yksi juoksee ostamassa viimeisiä joululah-
joja aatonaattona. Syyllisyys ja häpeä nostavat päätään, kun portailla odottaa 
aamulla naapurin tuoma joulukranssi, eikä asianosainen itse ole muistanut naapu-
riaan. Tuskan hiki virtaa toppatakin alla, kiukku nousee pintaan ruuhkaisessa 
kaupassa, mutta lahja on hankittava keinolla millä hyvänsä, sillä muuten hän on 
menettänyt kasvonsa naapurin silmissä ikuisiksi ajoiksi. 
   Toinen kiertelee kaupoissa viikko ennen joulua tuskastuneena ja ärtyneenä. 
Oman perheen lisäksi lahjat on hankittava jokaiselle ystävälle ja työkaverille. Mi-
niälle ja vävylle olisi keksittävä jotain uutta ja yllättävää, vaikka heistä molemmilla 
on jo kaikki mitä he ikinä voisivat tarvita. Yhtään ei huvittaisi käyttää koko vapaa-
päivää joulukrääsän valtaamissa tavarataloissa, mutta pakko on pakko, sillä niin 
kuuluu tehdä. Ja sama pätee joulukortteihin. Ne on lähetetty tämän henkilön su-
vun piirissä joka ikinen joulu viimeiset 50 vuotta, ja auta armias jos sen unohtaa. 
Eräs sukulainen unohti postittaa kortit ajoissa viisi vuotta sitten, ja siitä puhutaan 
edelleen.  
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   Kolmas aloittaa jouluun valmistautumisen ajoissa. Ensimmäiset glögit korkataan 
Ikean lasipulloista jo lokakuun lopulla, ja lahjalistat mietitään hyvissä ajoin, hymys-
sä suin. Tämä lahjojen antaja nauttii saadessaan ilahduttaa perhettään ja ystävi-
ään, hän näkee sen mahdollisuutena jakaa hyvää mieltä.  
   Mielenkiintoista tässä kaikessa, kaikissa antamisen muodoissa on kuitenkin se, 
että lahjan saaja ei lopulta useinkaan saa tietää, missä tunnelmissa lahjan antaja 
on lahjaansa hankkinut, tai kuinka paljon hän on siihen uhrannut varojaan tai ai-
kaansa. Lahjan saajan mieltä voi lämmittää yhtä paljon paniikissa kaupan hyllyltä 
hankitut nahkarukkaset, kuin huolella valmistellut, kauniisti kuorrutetut kotitekoiset 
suklaat. Toisaalta voi käydä myös niin, että lahjansaaja on pettynyt saamiinsa 
lahjoihin, olivat ne huolella valmisteltuja tai eivät. Joku voi jopa palauttaa kaup-
paan toisen vaivalla valitsemat korvakorut, jotka eivät miellyttäneet lahjansaajaa. 
   Emme siis voi ylpeillä omalla antamisellamme sen paremmin jouluna, kuin 
muussakaan elämässämme. Voimme vain yrittää pitää mielessä sen faktan, että 
usein anteliaisuus on avain tavoittaa ihmisiä, avain kertoa heille välittämisestä, 
siitä että he ovat merkityksellisiä.  Erilaisten antamisten muotojen merkitys tulee 
lopulta esiin antajan itsensä elämässä: haluaako hän jakaa ilolla ja tulla samalla 
itsekin siunatuksi, vai jääkö hän katkerana miettimään menettämiään rahoja tai 
tunteja, tai lopettaako hän lahjojen antamisen lopulta kokonaan.  
   Jumala antoi meille ihmisille kaikkien aikojen parhaimman joululahjan lähettä-
mällä meille Jeesuksen. Meidän ihmisten tehtäväksi jää päättää, mitä teemme 
saamallamme lahjalla. Otammeko sen vastaan, vai emme. Tämä joululahja sen 
paremmin kuin sen antajakaan ei häviä, rikkoudu eikä katoa. Tämän lahjanantajan 
lahja on tarjolla uudestaan ja uudestaan, vaikka me emme heti huomaisi lahjaa 
vastaanottaa.  
   Mitä jos tänä jouluna pysähtyisimme miettimään tätä lahjaa? Unohtaisimme 
pakon, kiireen ja syyllisyyden joka liian usein liittyy lahjojen antamiseen, ja heittäy-
tyisimme vastaanottajiksi. Sen lahjan vastaanottajiksi, joka annettiin meille 2000 
vuotta sitten, ja jonka vastaanottamisen pitäisi herättää meissä edelleen saman-
laista iloa ja riemua, kuin kokee lapsi, jonka paketista kuoriutuu jouluaattona juuri 
se asia, jota hän eniten maailmassa on toivonut.  
 

Pia Rendic 

 
 

Joulutervehdys ystäville!Joulutervehdys ystäville!Joulutervehdys ystäville!Joulutervehdys ystäville!          
 
Toivotamme teille, ystävät, hyvää ja siunattua Joulua sekä siunat-
tua Uutta Vuotta 2014. Samalla haluamme kiittää teitä kaikesta, 

niin taloudellisesta kuin rukoustuestanne vuonna 2013. Olette jälleen 
olleet tärkeänä linkkinä Jumalan valtakunnan työssä. 

 
Eero Ahonen       Toni Kokkonen       Pirkko Väliaho 



 

            Piirijohtajan palsta 
 

 

 

 

 

Kansanlähetyksen vuoden 2014 teemana on 

”SUURESSA MUKANA”. Tämä teema nousee Nehe-

mian kirjasta. Jumala valitsi tuon kuninkaan ho-

vissa juomanlaskijan tehtävissä toimineen mie-

hen Jerusalemin muurien rakentajaksi. Jumala 

laittoin Nehemian sydämelle mennä rakenta-

maan Jerusalemin muurit. 

Joku asia tuosta miehestä: 

   Nehemia oli jämäkkä johtaja, jota kantoi Jumalan antama näky ja koko 

ajan se tietoisuus, että hänen yllään oli Jumalan hyvä käsi suojelemassa 

häntä ja muurinrakentaja joukkoa koko muurin rakentamisen ajan. Kan-

san itkut, huudot ja hätä tuli ikään kuin Nehemian omaksi hädäksi ja 

omiksi kyyneleiksi. Nehemia palveli Jumalaa ja lähimmäisiään koko sy-

dämellään ja itseään säästämättä. 

   Rukous kuului Nehemian elämään ollennaisena osana. Työtä valmistel-

tiin rukouksella. Vastustuksien kohdatessa Nehemia käy Herran eteen ja 

vie asiat Hänelle. Rukouksessa taisteltiin esteet pois ja suljetut ovet auki. 

Vääriä profeettoja vastaan käytiin rukouksessa taistellen. 

   Nehemia oli myös Raamattu mies. Kun Nehemia on lähdössä työhön, 

niin hän vetoaa rukouksessa Raamattuun: ”Muista sanasi, jonka annoit 

palvelijallesi Moosekselle…”  (1:8.). Kun väärä profeetta Semanja tulee 

Nehemiaa pyytämään, että mennään Herran temppeliin, Nehemia vas-

taa: ”Pakenisiko minunlaiseni mies? Tahi kuinka voisi minunlaiseni mies 

mennä temppeliin ja kuitenkin jäädä eloon? Minä en mene.” 

   Tässäkin kohdassa Nehemia tunsi Raamatun, jonka mukaan hänellä ei 

ollut oikeutta mennä sinne. Myös kansaa Nehemia ohjasi oikealle tielle 

Jumalan sanalla. Tämä käy selville useista Nehemian kirjan kohdista mm. 

Nehemian kirjan 13 luvun alussa kerrotaan, kuinka luettiin Raamattua ja 

siinä havaittiin, etteivät ammonilaiset pääse Jumalan temppeliin ja kuin-

tenkin pappi Eljasib oli antanut majoittua ammonilaisen Tobian temppe-

liin. Raamattu puhuu voimakasta kieltä Nehemiasta, joka käy tähän asi-

aan jämäkästi. Neh. 13:8 -9 sanoo: ”pahastuin minä suuresti, ja minä 



heitin kaikki Tobiaan huonekalut ulos kammiosta….” Nehemia halusi, että 

Herran temppelissä palvotaan ja palvellaan vain Elävää Jumalaa Jumalan  

sanasta nousevilla ehdoilla. Ei Nehemia alkanut tulkita Raamattua, että 

soveltuuko se nyt tähän aikaan, vaan se otettiin niin kuin se oli kirjoitettu 

ja Tobia heitettiin huonekaluineen ulos temppelistä. Olisiko tämä Raama-

tun kohta hyvä lukea ja ottaa todesta myös meidän aikanamme? Vastaus 

on: olisi. 

   Kun oli kysymys synnistä, oli Nehemia hyvin ehdoton sekä itsensä että 

kansan kohdalla. Tästä hyvänä esimerkkinä Neh. 13 luku, jossa mm. se, 

kun kansa oli ottanut vierasheimolaisia puolisoiksi, jonka Raamattu oli 

kieltänyt. Tässäkin kohdassa Nehemia vetoaa Jumalan sanaan, ja hakee 

sieltä selvyyden asiaan. Hän ottaa kansalle esimerkiksi kuningas Salomon, 

kuinka tämä kuningas otti vieraan heimon naisia itselleen vaimoiksi. 

Tämän seurauksena Salomon sydän kiintyi rakkaudella epäjumaliin. Lo-

pulta vieraiden heimojen naiset taivuttivat Salomon sydämen seuraa-

maan epäjumalia. Näin Salomon sydän kääntyi pois Herrasta. Tämän 

seurauksena Jumala antoi hajota Salomon valtakunnan. Tämänkin asian 

Nehemia vei Herran eteen ja puhdisti kansan kaikesta muukalaisuudesta. 

   Luvussa 5 Nehemia saa kuulla, kuinka rikkaat vievät kansalta veroina 

pellot, viinitarhat ja talot. Kansan keskuudessa oli kova huuto ja katke-

ruus. Mitä Nehemia teki? Hän sanoi ylimyksille ja esimiehille, Neh. 5:9 

”Ette te tee siinä hyvin. Teidänhän tulisi vaeltaa meidän Jumalamme 

pelossa  jo pakanain, meidän vihollistemme, häväistyksen tähden.” 

Saman luvun 15 jakeen lopussa Nehemia sanoo: ”Mutta minä en tehnyt 

niin, sillä minä pelkäsin Jumalaa”. Näillä kannanotoillaan Nehemia sai 

kansan tekemään parannuksen. 

   Tässä muutamia kohtia Nehemian kirjasta, jotka olivat tärkeitä ele-

menttejä Jerusalemin muurin rakentamisessa. Asian voi kiteyttää lyhyes-

ti: Jumalan antama näky kantoi miestä koko työn ajan. Rukous ja Raa-

mattu 

antoivat voiman ja pitivät kansan kurissa ja lähellä Herraa ja samalla ah-

kerana työssä. Vastustajat myös kaatuivat rukouksen ja Raamatun avulla. 

Raamatun oikea käyttö ja oikea tulkinta kaatoi väärät profeetat ja sai 

aikaan oikean Herran pelon. Raamatun tutkiminen vei kansan myös 

tekemään parannusta. Kansa sai rohkeutta tehdä työtä mitä erilaisim-

pien vaikeuksien keskellä. Muurin valmistumisesta sanotaan, että se 

valmistui 52 päivässä (6: 15). Mikä kaikkein kauneinta, se on sanottu 



LähetyskirppisLähetyskirppisLähetyskirppisLähetyskirppis    PATINAPATINAPATINAPATINA    

   Tikkurilan keskustassa Tikkurilantie 44,  

   Silkin talo. puh. 09 851 3430 

   Avoinna ma-pe 10 – 17.30 ja la 10-15 

   

   Otamme kiitollisuudella vastaan 

   hyväkuntoisia tavaralahjoituksia. 

   Lahjoittamalla ja ostamalla tuet hyväntekeväisyys- ja lähetys- 

   työtä Kansanlähetyksen kautta. Tuemme mm. Inkerin kirkon  

   työtä Venäjällä yhdessä Tikkurilan seurakunnan kanssa.  

   Tuemme myös Israel-työtä Virossa. 
            
            Vetoomus talkooavusta:Vetoomus talkooavusta:Vetoomus talkooavusta:Vetoomus talkooavusta:  

            Uusia vapaaehtoistyöntekijöitä tarvitaan.  
            Samalla, kun kiertelet katselemassa, löytyisikö jotain ostettavaa,  

   katsele myös sillä silmällä, josko voisit joskus myös työskennellä 

   Patinassa talkoolaisena. Löytyisikö sinulle soveltuvaa aikaa ja  

   tehtävää tässä palvelutyössä. Kiitos kiinnostuksestasi!            
     

                Tervetuloa Patinaan ostamaan ja myymään                    

                            lähetyshengessä!      
 

6:16 ”Kun kaikki meidän vihollisemme sen kuulivat, (että muuri oli val-

mis) ja kaikki ympärillä asuvat kansat näkivät sen, havaitsivat he joutu-

neensa aivan alakynteen; sillä he tunsivat, että tämä työ oli suoritettu 

meidän Jumalamme avulla.” 

   Tällaisessa muurin rakentamistyössä me kaikki saamme olla mukana 

tulevanakin vuonna Kansanlähetyksessä. Pidetään, ystävät, mielessä näi-

tä Nehemian kirjan opetuksia, niin että meidän pienemmästä ja suu-

remmasta työstämme voisivat vastustajat huomata, että nehän ovat 

tehneet sitä koko ajan JUMALAN AVULLA. 

 

   Siunattua joulun aikaa teille sekä siunattua vuotta 2014! 

 

Eero Ahonen 

 

 
 
 

 
 



Yksi päivä sipulia,  

toinen hunajaa  
 

 
”Minä käyn sinun edelläsi ja tasoitan 
kukkulat, minä murran vaskiovet ja rikon 
rautasalvat. Minä annan sinulle aarteet 
pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä, 
tietääksesi, että minä, Herra, olen se, 
joka sinut nimeltä kutsuin.”  Jes 45: 2-3 
 

ässä on lupaus, minkä sain Herralta silloin, kun Hän alkoi konkreettisesti joh-
dattaa minua Suomen ulkopuolelle työhön. Syksyllä 1973 aloitin työn seura-

kuntasisarena Saksassa evankelisen kirkon työntekijänä. En silloin lähtenyt varsi-
naisesti lähettinä. Mutta Jumalan suunnitelmissa tuo aika oli merkittävä ja tuleviin 
tehtäviin valmistava jakso. Teissä Ystäväkirjeen lukijoissa on vielä muutamia, jotka 
tuosta ajasta lähtien olette kuuluneet minun esirukoilijoihini. Kiitos teille uskollisuu-
destanne! 
 
Saksasta tulin sitten Ryttylään peruskurssille ja myöhemmin lähetyskurssille. Siel-
tä tie alkoi vähitellen aueta Egyptiin. Assuaniin menin ensimmäisen kerran syksyl-
lä 1981. Egyptissä Jumala avasi ovia erilaisiin tehtäviin eri paikoissa. Aloitin Assu-
anissa ensin asuntolanhoitajana, sitten sairaanhoitajana. Sen jälkeen olin Alek-
sandriassa sikäläisessä evankelisessa kirkossa seurakuntasisarena. Myöhemmin 
sitten Kairossa olin vastuussa erilaisista tehtävistä ja projekteista. Välillä olin neljä 
vuotta Saksassa maahanmuuttajatyössä. Ja nyt viimeiset puolitoista vuotta olin 
Assuanissa vierasemäntänä vastaten lähetyssairaalan yhteydessä olevasta vie-
raskodista.  
 
Kielikouluineen olen saanut olla kaiken kaikkiaan noin puolet elämästäni lähetyk-
sen tehtävissä. Se on ollut rikasta aikaa. Siihen on kuulunut, kuten egyptiläinen 
sananlasku sanoo ”yoom basal wa yoom asal”, (= yksi päivä on sipulia, toinen 
hunajaa). Mikä merkitsee, että elämässä on iloja ja suruja, on vaikeita ja helppoja 
päiviä. Tuo kauan saamani lupaus on seurannut minua matkallani ja muistuttanut 
uudelleen ja uudelleen Jumalan uskollisuudesta, Hänen huolenpidostaan. Se on 
kantanut niin vaikeina kuin helppoina päivinä.  
 
Usein on kantanut se tietoisuus, että tiesin Jumalan kutsuneen minut noihin eri 
tehtäviin. Hän avasi ajallaan ovia uusiin tehtäviin. Hän on ollut uskollinen.  
 
Myös teitä lähettäjiä haluan kiittää teidän uskollisuudestanne omalla paikallanne ja 
omassa tehtävässänne.  
 

T



”Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla ta ivaan alla.”  Saar 3:1 Tämä 
on totta meidän elämässä. On ollut aika olla työssä ja nyt kohdallani on aika jäädä 
eläkkeelle. Ensimmäinen eläkepäiväni on 1. joulukuuta. Mitä tuo aika pitää sisäl-
lään, en osaa vielä sanoa. Vaikka en ole enää virallisesti lähetin tehtävissä, saa-
nen jättää esirukousaiheeksi Jumalan johdatuksen kohdallani tästä eteenpäin. 
Samoin sen, että Jumala antaa voimia ja terveyttä sen mukaan kuin Hän hyväksi 
näkee.  
 
Kaikille Ystäväkirjeen lukijoille tahdon toivottaa siunattua adventtiaikaa ja riemullis-
ta joulua, Vapahtajamme syntymäjuhlaa. 
 

Ulla-Kaija Hiltunen 
 

***** 
 

Kiitos sinulle ystävä, joka olet ollut tukemassa Ulla-Kaija Hiltusta taloudellisesti 
ja kantanut häntä ja hänen työtään Herran eteen. 
 
Sinulle tärkeää asiaa Ulla-Kaijan siirtyessä eläkkeelle 1.12.2013, jolloin tukeminen 
hänen työhönsä lakkaa: 
Olemme sopineet Ulla-Kaijan lähettävien seurakuntien kanssa lähettisopimuksia 
seuraavista läheteistä ja lähetyskentistä: 
 
Hyvinkään seurakunta: Rene ja Pia Rendic, SAT-7 työ Kyproksella 
 
Porvoon suomalainen seurakunta: Markus ja Mari Aitamäki Venäjä 
 
Sipoon suomalainen seurakunta: Rene ja Pia Rendic, SAT-7 työ Kyproksella 
 
Järvenpää tukee Egyptissä Assuanin kristillistä sairaalaa. 
 
Lapinjärven kanssa ei ole sopimusta. 
 
Jos se teille sopii, niin pyytäisimme teitä siirtämään tukenne 1.1.2014 lähtien 
esim. näille edellä mainituille perheille ja kentille tai jollekin muulle Kansanlähetyk-
sen lähetille. Tiliyhteydet ja viitenumerot löytyvät toisaalta tästä Ystäväkirjeestä.  
   

   Eero  
 
Ystäville e rityiset rukousaiheet Eerolta:  
 
Rukoilkaa ystävät, että piiriimme saataisiin uusi piirijohtaja sekä  
kirppikselle myymälävastaava. Uuden piirijohtajan olisi tultava jo  
keväällä tähän rinnalle oppimaan. Nämä kaikki ovat vielä levällään. 
 Herralla on tähän kaikkeen valmiina vastaus. 
 Seuraavassa hallituksessa 14.1. tulisi tehdä piirijohtajan valinta. 



Toimintaa piirissä talvella 2014 
 
Hyvinkää: 
Uuden Vuoden aattoilta Vanhassa kirkossa 31.12. klo 19 
 
Järvenpää: 
Kansanlähetyksen piiri kokoontuu keväällä 2014  
Vanhan kirkon alasalissa ma klo 18 seuraavasti: 
Piiri kokoontuu raamattupiirinä 27.1., 24.2., 24.3., 28.4. ja 26.5. (joka kuukauden 
4. maanantaina) ja lähetyspiirinä 13.1., 10.2., 10.3., 14.4., 12.5. (joka kuukauden 
2. maanantaina). 
Sanan iltapäivät Jampan seurakuntatalolla sunnuntai sin klo 15 
  19.1.   Eero Ahonen 
  23.2.                Paul Juslenius 
  23.3                 Jari Araneva 
  27.4.                Pekka Jokiranta 
”Kosketa minua Henki”   laulua ja rukousta illat klo 18.30 
12.1., 9.2., 9.3., 6.4., 11.5.  (Katariin Teerikangas) 
Seurakuntakeskuksessa 24.-26.1. Liisi Jokirannan Raamattuluentoja 
(ks. tark. ohjelma)    
 
Kerava: 
Toimistolla Kirvesmiehentie 4 A:  
Raamattupiiri parittomien viikkojen maanantaisin klo 18 alk. 13.1. (Arto Teppo) 
Päiväraamattupiiri torstaisin klo 13 alk. 16.1.(Aili Kankaanpää) 
Kalevan seurakuntatalolla: 
Loppiaistapahtuma 6.1. klo 14  (ks. eril. ohj.) 
Raamattuluento 23.2. klo 18 (Eero Ahonen) 
 
Kirkkonummi: 
Liisi Jokirannan raamattuluennot klo 18.30 

Seurakuntasalilla 18.3., 1.4. 
Veikkolan seurakuntatalolla 25.3. 

 
Lapinjärvi: 
Lähetyspiiri kerran kuussa, ilmoitetaan tarkemmin seurakuntatiedoissa. 
 
Lohja: 
Mäntynummen seurakuntatalolla seurata 1.1.klo 14 
Seurakuntakeskuksessa sanan äärellä illat klo 18.30 
9.1., 6.2. ja 7.3. 
 
Loviisa: 
Sanan äärellä illat seurakuntakeskuksessa klo 18 
15.1., 29.1., 12.2., 26.2. ja 12.3. 
 
 



Myrskylä: 
Seuroja klo 18 
23.1. ja 25.2. Tarkemmat paikat ilmoitetaan seurakuntatiedoissa. 
 
Mäntsälä: 
Sanan äärellä iltoja seurakuntakeskuksen alakerrassa klo 19 
22.1. ja 19.2.  
Lähetyspyhä 16.3. 
 
Nurmijärvi: 
Seurakuntakeskuksessa Hyvän Sanan iltapäiviä klo 15 
2.2. ja 2.3. 
 
Pornainen :  
Kirkossa Raamattuluentoja klo 18 
24.2., 3.3. ja 17.3. 
 
Pukkila: 
Raamattuluentoja pappilassa klo 15 
26.1. ja 23.2. 
 
Porvoo : 
Seuroja klo 18 
2.2.                                Kevätkumpu, seurakuntakeskus 
16.3.                              Huhtinen, Tapani Löfvinginkatu 7 
6.4.                                Kevätkumpu, seurakuntakeskus 
4..5.                               Huhtinen, Tapani Löfvinginkatu 7 
 
Sammatti: 
Seurakuntatalolla 27.2. klo 18 seurat 
 
Sipoo: 
Seuroja klo 18 
21.1. Jori Bergströmillä ja Tuula Nårdmannilla Talmankaari 30 
18.2. Veikko ja Marjatta Halmeella, Neulastie 7. Talma 
18.3. Antti ja Päivi Linnanpuomilla Kylävuorentie 39. Talma 
16.3. Lähetyspyhä 
 
Tuusula: 
Israel-päivä 2.3. alk. 14 Jokelan kirkossa, Pekka Sartola 
Lähetyspyhä 2.3.2014 Tuusulan kirkossa, Pekka Jokiranta 
Miestenpäivä 9.3.2014 Kellokosken kirkossa, Jukka Norvanto 
Päiväraamattupiiri Kirkkotuvalla parittomien viikkojen tiist. klo 13 (Marjatta Liukola) 
 
Vihti:  
Ilosanoman iltoja klo 18 
   Vihdin seurakuntatalolla 9.2. ja 27.4. 
   Nummelan seurakuntakeskuksessa 2.3. 



 

 

Joulun aikaan 
    

    

Tervetuloa pTervetuloa pTervetuloa pTervetuloa piirin joulujuhlaiirin joulujuhlaiirin joulujuhlaiirin joulujuhlaan!an!an!an!    
 

Sunnuntaina 15.12. klo 17.00 klo 17.00 klo 17.00 klo 17.00     

Keravan Kalevan seurakuntatalolla, Ritakatu 2 

Mukana mm. Eero Ahonen, Jukka Kallioinen,  

Ulla-Kaija Hiltunen, Toni Kokkonen,  

Mikko Alanen  
 

Joululauluja sekä tarjoilua. 
 

 
    

Uuden Vuoden aattoilta Uuden Vuoden aattoilta Uuden Vuoden aattoilta Uuden Vuoden aattoilta     
 

Hyvinkään Vanhassa kirkossa Uudenmaankatu 13 31.12.2013 

klo 19.00  Raamattuluento, Eero Ahonen                   

 Tarjoilutauko 

klo 20.30  Messu, Jaakko Uronen, Ulpu Leino  

Musiikkia 

     Tervetuloa! 
 

 
    

Vietämme perinteistä Vietämme perinteistä Vietämme perinteistä Vietämme perinteistä Loppiaisen lähetysjuhlaaLoppiaisen lähetysjuhlaaLoppiaisen lähetysjuhlaaLoppiaisen lähetysjuhlaa        
Keravan Kalevan seurakuntatalolla  Ritakatu 2   6.1. klo 14             
 

Ohjelma: 

Klo 14  Raamattuluento, Jari Araneva 

Loppiaiskahvit 

Klo 15.30  Loppiaisen lähetysjuhla 

Mukana Eero Ahonen, Jari Araneva, Ulpu Leino,  

Johannes ja Leena Heinola 

Musiikki Mikko Alanen.  
Tervetuloa!Tervetuloa!Tervetuloa!Tervetuloa!



 

 

     

 

  KUN  ELÄMÄ  SATUTTAA 
                           
            RaamattupäivätRaamattupäivätRaamattupäivätRaamattupäivät    Järvenpään seurakuntakeskuksessa Järvenpään seurakuntakeskuksessa Järvenpään seurakuntakeskuksessa Järvenpään seurakuntakeskuksessa Kirkkotie 1    
                      24. – 26.1.2014 
 
   Perjantai 24.1.  
   18.00  Päivien avaus 
   18.15  VAIKEA LÄHIMMÄISENI 
 
   Lauantai 25.1.  
   18.00  ANTEEKSIANNON VAPAUTTAVA JA PARANTAVA VOIMA 
 
   Sunnuntai 26.1.  
   18.00  RAKASTA TAI TUHOUDU 
 

Kaksoisluennot pitää lehtori Liisi JokirantaLiisi JokirantaLiisi JokirantaLiisi Jokiranta. 
Luentojen välillä on mehutarjoilu. 

 

Tervetuloa! 
 

    Järvenpään seurakunta            UudenmaanJärvenpään seurakunta            UudenmaanJärvenpään seurakunta            UudenmaanJärvenpään seurakunta            Uudenmaan    KansanlähetysKansanlähetysKansanlähetysKansanlähetys    
 

          
             Israel -iltapäivä 
                        JJJJokelan kiokelan kiokelan kiokelan kirkossa 2.3.2014  alk. klo 14rkossa 2.3.2014  alk. klo 14rkossa 2.3.2014  alk. klo 14rkossa 2.3.2014  alk. klo 14    

 

Mukana mm. Pekka Sartola, Timo Huuhtanen,  
Eero Ahonen, musiikkia. 

Tilaisuudessa KAKSI RAAMATTUTUNTIA JA ISRAEL - JUHLA. 
Tarkemmat tiedot seurakuntatiedoissa ja Uudenmaan 
Kansanlähetyksen kotisivulla lähempänä tapahtumaa. 

Tervetuloa!Tervetuloa!Tervetuloa!Tervetuloa!    



…emathos ev eimi 

autarkes einai. (Fil.4:11)  

 

äin kirjoitti apostoli Paavali Fi-
lippin seurakunnalle. Kirkko-

raamattu 1992 kääntää tämän näin: ” 
koska olen oppinut tulemaan toi-
meen sillä, mitä minulla on.”. Krei-
kankielen sana autarkes tarkoittaa 
että henkilö on tullut itsenäiseksi, 
riippumattomaksi ulkonaisista olo-
suhteista ja on tyytyväinen siihen 
mitä hänellä on.  

Paavalilla oli Kristus ja se riitti hänelle. Galatalaisille Paavali kirjoitti, että ei 
halua kerskata mistään muusta kuin Kristuksen rististä (Gal.6:14). Uu-
denmaan Kansanlähetyksen juniori- ja nuorisotyössä näen, että meidän 
pitää pyrkiä samaan: Työmme ainoa ”kerskailun aiheen” tulee olla Jeesus. 
Samalla meidän tulee opettaa, julistaa, kasvattaa ja etsiä lapsia ja nuoria 
rakkaudella, jotta he voisivat jonain päivänä sanoa Paavalin kanssa ole-
vansa autarkes, itsenäisiä, riippumattomia ja tyytyväisiä Kristuksessa.  

Olen ollut elokuusta lähtien piirin nuorisosihteeri. Työn opettelussa ja 
omaksumisessa on vielä monta haastetta – kestää varmasti ainakin ke-
vääseen asti ennen kuin olen hahmottanut koko vuoden toiminnan. Ensi 
vuoden alussa meillä on monta uutta ja jännittävää asiaa: Sipoon Donkkis 
Big Night iltoja kokeillaan Jokipuiston koululla, toivon mukaan uusi koulu 
toisi mukanaan runsaasti uusia lapsia iltoihin. Sipoon Pointti – illat ovat 
menossa kovaa vauhtia eteenpäin, ja Pointin nuorten kanssa ollaan nyt 
oltu kaksi kertaa kadulla kutsumassa ihmisiä kuulemaan Jeesuksesta. 
Rukoillaan, että voisimme nuorten kanssa jatkaa tätä keväälläkin. Tammi-
kuussa alkaa uusi Pointti Järvenpäässä, rukoillaan että sinne löytäisi 
mahdollisimman moni nuori.  

Kehotan kaikkia nuorisotyön tukijoita seuraamaan ajankohtaisimpia tietoja 
piirimme internet-sivuilta (uusimaa.sekl.fi) ja piirimme Facebook – ryhmäs-
tä, mikäli kuulut Facebookkiin.  

              Toni Kokkonen 

N



    
 

    
Tuusulassa Tuusulassa Tuusulassa Tuusulassa Kellokosken kirKellokosken kirKellokosken kirKellokosken kirkossa Männistöntie 5 kossa Männistöntie 5 kossa Männistöntie 5 kossa Männistöntie 5     

9.3.2014 alkaen klo 14.9.3.2014 alkaen klo 14.9.3.2014 alkaen klo 14.9.3.2014 alkaen klo 14.    

Tilaisuudessa vieraanamme radiopastori Jukka 

Norvanto sekä paikalliset Timo Huuhtanen, Eero Ahonen  
ja muita veljiä. Musiikkia. 

Tarkempi ohjelma seuraavassa Ystäväkirjeessä. 
 

 

 

”AJASSA LIIKKUU” ”AJASSA LIIKKUU” ”AJASSA LIIKKUU” ”AJASSA LIIKKUU”         

    ----    TAPAHTUMATAPAHTUMATAPAHTUMATAPAHTUMA 
 

Hyvinkään kirkossaHyvinkään kirkossaHyvinkään kirkossaHyvinkään kirkossa Hämeenkatu 16 
21212121----23.3.201423.3.201423.3.201423.3.2014    

 

  Mukana mm. EEEESA SA SA SA KKKKOKKOOKKOOKKOOKKO,,,,    MMMMIKA IKA IKA IKA TTTTUOVINENUOVINENUOVINENUOVINEN,,,,        

        LLLLEIF EIF EIF EIF NNNNUMMELAUMMELAUMMELAUMMELA,,,,    JJJJUHA UHA UHA UHA AAAAHVIOHVIOHVIOHVIO,,,,    PPPPASI ASI ASI ASI TTTTURUNENURUNENURUNENURUNEN,,,,        

        PPPPEKKA EKKA EKKA EKKA SSSSARTOLAARTOLAARTOLAARTOLA,,,,    JJJJOUKO OUKO OUKO OUKO NNNNIEMINENIEMINENIEMINENIEMINEN,,,,    EEEEERO ERO ERO ERO AAAAHONEN HONEN HONEN HONEN     

  ja hyvää musiikkia. Ajankohtaista asiaa 15 t. 

 

  Tarkempi ohjelma helmikuun ystäväkirjeessä sekä jo 

  ennen sitä Hyvinkään seurakunnan ja Uudenmaan 

  Kansanlähetyksen kotisivuilla. 

 

Varaa kalenteriisi tämä aika! 



Toiviomatkat Oy, Annankatu 31–33 C, 
00100 HELSINKI. 
Puhelin (09) 5657170.  
Faksi (09) 56571727.  

Sähköposti helsinki@toiviomatkat.fi. Verkkosivut www.toiviomatkat.fi 
 
TURKKIIN! 
Istanbul ja Ilmestyskirjan seitsemän seurakuntaa 
13.4. – 20.4.2014 (1 viikko, sunnuntai – sunnuntai)  
Uudenmaan ev.lut. Kansanlähetyksen matka 
Matkanjohtajina  
Piirijohtaja Eero Ahonen  
Tuusula 040 5287238, eero.ahonen@sekl.fi 
Lehtori Liisi Jokiranta  
Vantaa 050 5147826, liisi.jokiranta@sekl.fi 
Reittilennot, THY Turkish Airlines 
13.04. TK1762 Helsinki – Istanbul klo 13.05 – 16.30 
16.04. TK2318 Istanbul – Izmir klo 10.00 – 11.05 
20.04. TK2317 Izmir–Istanbul klo 11.00–12.05 / TK1763 Istanbul–Helsinki klo 14.00–17.25 

Majoitus 
13.04. – 16.04. (3 yötä) Istanbul 
16.04. – 17.04. (1 yö) Bergama 
17.04. – 19.04. (2 yötä) Pamukkale 
19.04. – 20.04. (1 yö) Izmir 
Mukavat keskitason hotellit, kahden hengen huoneet, puolihoito 

Matkan alustava ohjelma 
13.04. su: Lento Helsinki – Istanbul. Kuljetus hotelliin. Yöpyminen Istanbulissa. 
14.04. ma: Kierros Istanbulissa (Hagia Sofia, Sininen moskeija, Topkapi, Suuri basaari). 
Yöpyminen Istanbulissa. 
15.04. ti: Laivaristeily Bosporinsalmessa. Vapaa-aikaa Istanbulissa. Yöpyminen Istanbulissa. 
16.04. ke: Lento Istanbul – Izmir. Bussilla Bergamaan (Pergamon). Pergamonin akropolis ja 
Asklepieion. Yöpyminen Bergamassa. 
17.04. to: Bergama – Tyatira – Sardes – Filadelfia – Pamukkale. Yöpyminen Pamukkalessa. 
18.04. pe: Pamukkalen kalkkiterassit, Hierapoliin ja Laodikean rauniot. Yöpyminen 
Pamukkalessa. 
19.04. la: Pamukkale–Efesos–Izmir (Smyrna). Pieni kierros Izmirissä. Yöpyminen Izmirissä. 
20.04. su: Paluulento Izmir – Istanbul – Helsinki. 

Matkan kokonaishinta 1370 €  
Hintaan sisältyvät lentomatkat, majoitus kahden hengen huoneissa, puolihoito (illallinen ja 
aamiainen hotelleissa päivittäin), ohjelmanmukaiset bussikuljetukset ja retket, 
Toiviomatkojen suomenkielisen oppaan palvelukset. 
Lisämaksusta saatavissa yhden hengen huone 280 €. 
ILMOITTAUDU MATKANJOHTAJILLE! 

Tervetuloa mukaan antoisalle matkalle! 



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 nro2020/2011/3363 
Viitenumeroita käyttämällä säästät rahaa lähetykselle. Kiitos! 
 
   IBAN  
   SWIFT-BIG 
   FI 488 000 150 148 2203  DABAFIHH 
 
              KOHDE      Viitenumerot 
            
   Saaja                                                               Palmu Lauri ja Asako                 22703 
   Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys            Heinola Johannes ja Leena                             20255  
   Kirvesmiehentie 4 A                                      Lehtinen Mika ja Tania                                  22059 
   04200  KERAVA                                           Koskinen Pekka ja Kaarina                            21704   
           Yoshihiro Kooriki                                          73202 
           Aitamäki Markus ja Mari                 20064 
           Rendic Rene ja Pia                                         23388 
           Muu lähetystyö                                               29007 
   Maksaja            Piirin työ                                                   4161 
           Juniori-nuorisotyö                 16049 
           Jäsenmaksut                                                    62307 
           Kirjamyynti ym                 49003 
            
              Viitenumero 
 
  
  Tililtä            Eräpäivä                       Euro 



 

 

 

 

 

HiihtoHiihtoHiihtoHiihto----    ja laskettelumatka ja laskettelumatka ja laskettelumatka ja laskettelumatka     
 

Järjestämme hiihto ja laskettelumatkan YlläkselleJärjestämme hiihto ja laskettelumatkan YlläkselleJärjestämme hiihto ja laskettelumatkan YlläkselleJärjestämme hiihto ja laskettelumatkan Ylläkselle    
 

23232323....    ––––    29.3.201429.3.201429.3.201429.3.2014    
 

Matkan hintaMatkan hintaMatkan hintaMatkan hinta, , , , 490490490490    €€€€, , , , sisältää matkat,sisältää matkat,sisältää matkat,sisältää matkat,    majoituksen, majoituksen, majoituksen, majoituksen, 

ruokailut, (myös matkalla), retkieväät, saunatruokailut, (myös matkalla), retkieväät, saunatruokailut, (myös matkalla), retkieväät, saunatruokailut, (myös matkalla), retkieväät, saunat    ja ja ja ja 

opetukset.opetukset.opetukset.opetukset.    Opettajana Arto Hukari.Opettajana Arto Hukari.Opettajana Arto Hukari.Opettajana Arto Hukari.    

    

Tiedustelut Tiedustelut Tiedustelut Tiedustelut jajajaja    ilmoittautumiset Eero Ahoselleilmoittautumiset Eero Ahoselleilmoittautumiset Eero Ahoselleilmoittautumiset Eero Ahoselle    

puh. 040puh. 040puh. 040puh. 040    528528528528    7238 tai7238 tai7238 tai7238 tai    s.posti: s.posti: s.posti: s.posti: eero.ahonen@sekl.fieero.ahonen@sekl.fieero.ahonen@sekl.fieero.ahonen@sekl.fi    
 

 

 

 

 
 

Järjestämme Israelin matkan ensi syksynä  

5. – 12.10.2014, jos Herra suo. 

Matkalla olemme 4 yötä Jerusalemissa ja 3 yötä Tiberiaassa  

Ron Beach hotellissa Genesaretinjärven rannalla. Matkan 

vetäjinä ovat Eero ja Lea Ahonen sekä Liisi Jokiranta. 

Tarkemmat tiedot seuraavassa Ystäväkirjeessä. 

Varaa paikkasi ajoissa hienolle matkalle. 

Ilmoittautumiset:  

Eerolle: s.posti  eero.ahonen@sekl.fi     puh. 040 528 7238 

Lealle:   s.posti  lea.ahonen@elisanet.fi  puh. 050 911 2737 

Liisille:  s.posti  liisi.jokiranta@sekl.fi      puh. 050 514 7826  



Ryttylässä tapahtuu 

• KRISTILLINEN JOHTAJUUS Johtamiskoulutus 24.–26.1.2014 Osa 2  
• Kohtaan kuunnellen - sielunhoidollisiin keskusteluihin varustava kurssi, osa 1  
07.02.2014 - 09.02.2014  
• OPE- Ole pelotta esillä 07.02.2014 - 09.02.2014  
• Raamattu elämään: Jeesuksen vertaukset 07.02.2014 - 09.02.2014  
• 14.02.-16.02.2014 Toivo & Marina - Idearikas parisuhdeviikonloppu tueksi 
nuorille seurusteleville sekä avioituneille pareille  
• Uuden Tien lukijamatka Israeliin 16.02.2014 - 23.02.2014  
• Kohtaan kuunnellen - sielunhoidollisiin keskusteluihin varustava kurssi, osa 2  
04.04.2014 - 06.04.2014  
• Raamattu elämään: Psalmit 04.04.2014 - 06.04.2014  
• Kyproksen opintomatka 26.4. - 4.5. 2014  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähetyskeskus, Opistotie 1, 12310 Ryttylä Sähköposti: sekl@sekl.fi  Puh. 019 77920 
Fax 019 757055       nuorisotiimi@sekl.fi                  sekl.fi            

Sielunhoitopuhelin ma - la 19 - 22 09 148 5432  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Piirijohtaja Eero Ahonen 
Pappilantie 23  
05400  JOKELA 
Puh. 040 528 7238 
eero.ahonen@sekl.fi 
 
Nuorisosihteeri Toni Kokkonen 
Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys 
Kirvesmiehentie 4 A 
04200  KERAVA 
Puh.044 550 3304 
toni.kokkonen@sekl.fi 
 
Pirkko Väliaho  
Jännitekatu 4  
04410 JÄRVENPÄÄ  
Puh. 050 436 5463 
 
Puheenjohtaja Esa Kivikangas 
Metsämiehenkatu 1 
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 
Eero Ahonen 
Puh. 040 528 7238 
 
Ystäväkirjeen taittaja Ulla Ohtamaa 
Pormestarinkatu 4 A 4 
06100  PORVOO 
Puh. 050 561 7527  
ulla.ohtamaa@hotmail.com 
 
Kotisivujen ylläpitäjä Mikko Saari 
saarimj@hotmail.com 
 
Lähettien tiedot toimistolta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 LÄHETTÄJÄ: Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys 
 Kirvesmiehentie 4 A, 04200  KERAVA 
 uusimaa.sekl.fi 
 E-mail: uudenmaankl@sekl.fi    
 Pankki 
 IBAN  FI 488 000 150 148 2203 


