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Saako kaiken anteeksi?

kaatissa huomasin yksiköiden ilmoi

aina anteeksiantamuksen uskominen 

tunnustamme syntimme ja rikkomuk

Kuningas Daavid syyllistyi sekä avio

taan meiltä anteeksiantavaa mieltä 

toisille ihmisille anteeksi heidän rik

                                                                



Kulunut syksy on tuonut mukanaan 

taessani kirjoittaa tätä ensimmäistä 

hieman rauhoittuneimmin mielin kuin 

tämän keskellä olen varmasti hoitanut 

varmasti myös unohtanut ja jotkut asi

olen kuitenkin koko ajan saanut teke
misen (kuin myös unohdusten ja ereh

nakin omalla kohdallani se tässä koh

maan kärsivällisiä ja kiitän teitä kaikkia 
jo nyt niistä kaikista rukouksista joilla 

katseli kohti luvattua maata ja sen jäl

varmaan ollut ajatus ”eihän tämä voi 

tehtävän suorittaminen olisi ollut edes 

onnistut teilläsi ja silloin sinä menes

tunnemme olevamme samassa tilan

me joudumme elämässämme tilan
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meidän taitamattomuutemme ei kui

annettu aivan samat eväät matkaam

misinä ihmisten joukossa tehden ku

me kohtaamme matkallamme kaikkea 

misyyteen kuuluu niin iloa kuin suru

kohtaamme oman rajoittuneisuutem

sa me kohtaamme itsessämme juuri 

nen tuli tutkia jatkuvasti voidakseen 

ovat tarkoitetut meille vahvistamaan 

kin turvata jokaisessa elämäsi hetkes

tahdon toivottaa teille kaikille oikein 
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Eeron kiitokset

Toivotamme teille, rakkaat ystävät, oikein hyvää ja Siunattua 
Joulua, sekä Siunattua uutta Vuotta 2015. 
 Samalla tahdomme kiittää teitä kaikkia kaikesta siitä tuesta, 
niin taloudellisesta kuin rukoustuestakin, jolla olette olleet kans-
samme tässä työssä vuonna 2014. On ollut suurta nähdä se, 
että olette jaksaneet kulkea kanssamme tämän vuoden.

Eero Ahonen, Jari Araneva, Pirkko Väliaho, 
Toni Kokkonen, Aarni Seppälä

Joulutervehdys Ystäville!
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kelisluterilaisen Kansanlähetyksen uusi 

ja ensimmäiset kuukaudet ovat kulu

kunnia olla jatkamassa tärkeää työtä 

sa järjestimme nuorten toimintaa ja 

joita muistellessa voin innolla odottaa 
seuraavaa toimintaviikkoa kevätkau

vaihtelevaa ja vähäistä luottamusta 

toivoon on levollista nojautua raskai

ensimmäistä luukkua sain olla toteutta

Kalenteri löytyy osoitteesta 
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Tervetuloa 
Uudenmaan piirin 

joulujuhlaan
Juhla pidetään 14.12. klo 14–17 

Tuusulan Rusutjärven leirikeskuksessa.                   
Juhla on samalla uuden piirijohtajan Jari Aranevan 

ja nuorisotyöntekijä Aarni Seppälän tulojuhla.

Juhlassa mukana myös 
Lähetysjohtaja Mika Tuovinen, sekä Palmujen lähettiperhe. 

Olet sydämellisesti tervetullut.

Uudenmaan Kansanlähetyksen toimisto 
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Kerava
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  kriisien keskellä
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  hiihtoloma
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  Säännöllisesti Suuressa mukana
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Toiviomatkat Oy, Annankatu 31 33 C, 00100 HELSINKI 
(09) 565 7170, helsinki@toiviomatkat.fi, www.toiviomatkat.fi

 
 
 
 
 
 

 
Kappadokia ja Istanbul 
Matkakohde: Turkki, kiertomatka 
 

sunnuntai 6.9. - lauantai 12.9., 6 vrk 

6.9.2015 Turkish Airlines TK1762/TK2008 Helsinki - Istanbul  Nevsehir klo 13.05 - 19.05 
12.9.2015 Turkish Airlines TK1763 Istanbul  Helsinki klo 14.00 - 17.25 

Matkan kuvaus 
 
6.9. su Lento Istanbulin kautta Nevsehiriin. Päivällinen ja yöpyminen Kappadokiassa. 
7.9. ma Aamiainen. Kappadokiassa tutustuminen Göremen kansallispuistoon, joka on Unescon maa-

ilmanperintökohde sekä yksi alkukristillisen ajan keskuspaikoista. Päivällinen ja yöpyminen 
Kappadokiassa. 

8.9. ti Aamiainen. Kappadokiassa Kaymaklin maanalainen kaupunki, Uchisarin kalliolinnoitus ja 
Zelven ulkoilmamuseo kiveen kaiverrettuine luostareineen. Lisämaksusta mahdollisuus kuu-
mailmapallolentoon Kappadokian ainutlaatuisten maisemien yllä. Päivällinen ja yöpyminen 
Kappadokiassa. 

9.9. ke Aamiainen. Lento Nevsehir  Istanbul. Tutustuminen Istanbulin nähtävyyksiin: Konstantinopo-
lin hippodromi, Hagia Sofia ja Sininen moskeija. Päivällinen ja yöpyminen Istanbulissa. 

10.9. to Aamiainen. Istanbulissa Topkapin museo, maustebasaari ja laivaristeily Bosporinsalmella. 
Päivällinen ja yöpyminen Istanbulissa. 

11.9. pe Aamiainen. Istanbulissa Dolmabahcen palatsi, maanalaiset vesisäiliöt ja arkeologinen museo. 
Päivällinen ja yöpyminen Istanbulissa. 

12.9. la Aamiainen. Lento Istanbul  Helsinki. 

 
Matkan hinta  
Hintaan sisältyvät em. järjestelyt, majoitus hyvissä keskitason hotelleissa kahden hengen huoneissa, puoli-
hoito, pääsymaksut mainittuihin kohteisiin ja Toiviomatkojen suomenkielisen oppaan palvelukset. Lisämak-
susta yhden hen  
  

Matkanjohtajat 
Araneva Jari, Vantaa 
piirijohtaja, Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys 
jari.araneva@sekl.fi, 044 975 1565 
Araneva Merja, Vantaa 
Ahonen Eero, Tuusula 
eero.ahonen@sekl.fi, 040 5287238 
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Ystäväkirjeen taittaja 


