
YSTÄVÄKIRJE
 4  2015
YSTÄVÄKIRJE
 4  2015

UUDENMAAN
EVANKELISLUTERILAINEN
KANSANLÄHETYS

Hyvää 
Joulua





3

Ystäväkirje  4  2015Uudenmaan Evankelisluterilainen Kansanlähetys

 Sisällysluettelo

Juttu -
 numero   Sivu

 01 Pääkirjoitus  ...............................  4

 02 Piirijohtajan
  palsta  ...............................................  5

 03 Aarni Seppälän 
  tervehdys  .....................................  7

 04 Toimiston 
  aukioloaika  ................................  7

 05 Lähetti- 
  palsta  ...................................  8 - 11

 06 Kirppis ..........................................  12

 07 Esirukous-
  palsta  ............................................  13

 08 Terveisiä 
  Venäjältä  .......................  14 - 15

 09 Piirin toiminta-
  kalenteri  ........................  16 - 17

 10 Matka 
  Israeliin  .......................................  18

 11 Ryttylässä 
  tapahtuu  ..................................   20

 12 Suuressa 
  mukana -keräys  ..................  22



PÄÄKIRJOITUS | JEESUS TULEE

”Tuleeko joulua, jos ei tule lunta”, kysyi alakoulun en-
simmäistä luokkaa käyvä poikani hyvin huolestuneena. 

Lapsen hämmennys on aiheellinen, sillä totta on, että 
luomakunta ei enää meinaa muistaa pukeutua valkoisiin 
Herramme syntymäjuhlan kunniaksi. Eikö tällä syntiin langen-
neella ihmiskunnalla ole vielä suurempi vaara unohtaa juhlia 
Vapahtajan syntymää? 

Lumikaan ei itsessään tuo joulua. 
C.S. Lewisin Velho ja Leijona -tarinas-
sa Narnian maa on joutunut pahan val-
taan ja riutuu ikuisen lumen ja jään 
kourissa. Siinä tilassa ei edes joulua 
ole voitu viettää. Vasta kun hyvä al-
kaa murtautua esiin, hyvyyden voi-
mien ensiairuena, saapuu joulupukki 
reellään tuomaan joululahjoja. Joulu 
on siis muistutusta valosta pimeyden 
keskelle. Siellä missä joulua ei vietetä, 
ollaan kokonaan pimeässä ilman tie-
toa valosta. Me kristitytkin joudumme 
elämään osana tätä pimeää maailmaa, 
mutta joulua viettävinä meillä on tie-
dossamme loppuratkaisu: Valo voittaa, 
Jeesus tulee!

Japanissa joulunpunainen ja jouluk-
rääsä valloittavat ostoskeskukset jo hy-
vissä ajoin syksyllä, heti Halloweenin 
viettämisen jälkeen. Japanilaiset jos 
ketkä osaavat ottaa vaikutteita sieltä 
ja täältä, vaikka heillä on omia paka-
nallisia juhliaankin jo yllin kyllin. Juh-
lia kaipaa jokainen ihminen, varsinkin 
sellainen, jolla ei ole tietoa taivaal-
lisista juhlista. Japanilaiset toivotta-
vat sujuvasti toisilleen, ”Merry Christ-
mas!”, vaikka heillä ei useimmiten ole 
aavistustakaan siitä, kuka tuo juhlit-
tu ”Christ” voisi olla. Kaupallinen po-
rukka on siinä määrin ottanut joulun 
hallintaansa, että japanilainen saattaa 
aidosti hämmästyä, kun hänelle valke-
nee, että kirkossakin vietetään joulua.

Kaikkialla, missä Kristuksen nimeä 
ei vielä tunneta tai ei enää tunneta, 

Jeesuksen sijalle nousee väkisinkin eri-
laisia epäjumalia. YLE:n eräohjelmassa 
metsästysporukka sai kaadettua ilvek-
sen ja hyvin luontevasti puhuttiin siitä, 
kuinka Tapio soi heille ilveksen. Ihmi-
nen aistii luonnossa jotakin niin pyhää, 
että se on aina jotenkin sanoitettava, 
silloinkin kun Luojasta ei mitään halu-
ta muistaa. 

Joulupuita rakennellessamme, mei-
dän itse kunkin on syytä kiinnittää 
huomiota siihen, että namuset, kynt-
tiläiset tai lapsukaiset eivät varasta 
joulun keskiötä. Tärkeintä on paras 
joululahjamme, Jeesus, Kallis Vapahta-
jamme! Hänellä on edelleen valta tuo-
da tähän maailmaan kaikki Taivaan ta-
varat, eli valo, autuus ja anteeksianto. 
Jeesus voi myös Hengellään sytytellä 
uskon paloja ja siunata meidänkin kan-
sakuntamme joulun.

”Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, 
hän antoi oikeuden tulla Jumalan lap-
siksi, kaikille, jotka uskovat häneen”, 
kirjoittaa Johannes jouluevankeliumis-
saan. (Joh. 1:12) Vaikka lunta ei tulisi-
kaan, Jumalan lapsilla on oikeus pitää 
kiinni jouluilosta ja toivottaa joulun 
Herra tervetulleeksi. 

Jeesuksen siunaamaa joulua Sinulle!

Anssi Savonen
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Piirijohtajan palsta

Se lähenee taas……
nimittäin se Joulu……huh!

Rakkaat Ystävät !!!

Olemme saaneet nauttia aivan ih-
meellisestä syksystä, sadetta ei ole ol-
lut oikeastaan yhtään ja lämpöäkin on 
riittänyt aika mukavasti. Niin muka-
vasti, että havahduin huomaamaan, 
miten niin lokakuu kuin tämä marras-
kuun alku on ollut lämpimämpi kuin 
omalla mökkiviikollani kesäkuun puo-
lessa välissä. 

Mutta nyt olemme jälleen jo siinä 
vaiheessa, että talvi kolkuttelee nurkan 
takana, halusimmepa sitä tai emme. Il-
lat ovat pimenneet ja maakuntaa kier-
täessä sen pimeyden huomaa aivan 
konkreettisesti auton ratin takana istu-
essa, kun illalla palaa jostakin tilaisuu-
desta kotiin. 

Monilla tieosuuksilla sitä on aivan 
keskellä synkkää pimeyttä auton valo-
jen ollessa ainoana valonlähteenä va-
laisemassa ja ohjaamassa tietä pitkin 
eteenpäin. Noissa hetkissä mieleen 
nousee aina rukous, missä saan kiittää 
Jumalaa kuluneesta illasta ja pyytää, 
että Hän itse on mukana autossa vie-
mässä turvallisesti kotiin, varjelemassa 
vaaroilta kaikin tavoin, myös pitämällä 
ne metsän eläimet siellä metsän puo-
lella ja mielellään aika kaukana siitä 
tien reunasta. 

Mutta pimeyskään ei kestä ikuisesti, 
kerran sekin saa väistyä valon tieltä. Jo 
pian Joulun jälkeen päivä alkaa pikku-
hiljaa pidetä ja pimeys väistyy antaen 
valolle jälleen tilaa loistaa. 

Mutta Joulu on, paitsi perinne, 
myös Jumalan ilmoituksen täyttymisen 
juhla. Sana tuli lihaksi, Jumala syntyi 
ihmiseksi ihmisten joukkoon, Jumalan 
Kirkkaus ilmestyi pimeyden keskelle, 

mutta kävi niin kuin apostoli Johan-
nes evankeliumissaan kertoo ”Ja val-
keus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei 
sitä käsittänyt.” Jeesuksen syntymän 
aikaan Israel eli varsin voimakasta Mes-
sias-odotuksen aikaa, mutta kun Kirjoi-
tukset täyttyivät, kansa ei tunnistanut 
Häntä, josta Kirjoitukset olivat kerto-
neet. 

Myös me elämme tänä päivänä hy-
vin pitkälti samanlaista Messias-odo-
tuksen aikaa. Me elämme Jeesuksen 
Taivaaseenastumisen ja Hänen pa-
luunsa välistä aikaa ja myös me odo-
tamme kaiken sen lopullista täyttymis-
tä, minkä Jumala Raamatussa meille on 
kertonut. Ja me vietämme tätä odotuk-
senaikaamme keskellä pimeyttä. Me 
vietämme sitä keskellä sellaista pime-
yttä, mikä ei ole ymmärtänyt, kuka Jee-
sus on ja miksi Jeesus tähän maailmaan 
syntyi. Kirkossamme Jouluaaton otsik-
kona on ”Lupaukset täyttyvät”. Aivan, 
kuten israelilaisille, myös meille on an-
nettu Kirjoitukset, Jumalan Pyhä Sana, 
Raamattu, kertomaan, mistä Joulussa 
on kyse. 

Joulu on varmasti vuoden odotetuin 
juhla. Sitä valmistellaan ja rakenne-
taan huolella niin, että aaton vihdoin 
koittaessa kaikki voisivat yhdessä ko-
koontua hetkeksi rauhoittumaan arjen 
kiireistä ja antamaan juhlamielen täyt-
tää sisimmän. 

Mutta Joulu haastaa meidät mietti-
mään, mihin Joulumme on kiinnitetty. 
Mahtuuko tiukujen ja lahjojen sekaan 
vielä jotain muutakin? Eräänä pimeä-
nä yönä joukko paimenia oli Betlehe-
min kedolla vartioimassa laumaansa. 
Tuo yö oli heille varmasti aivan taval-
linen yö, joka ei poikennut mitenkään 
kaikista niistä muista, joita he olivat 
laumansa luona valvoneet. Kunnes 
yhtäkkiä heidän maailmansa mullistui 
täydellisesti. 

Kirkas valo leimahti heidän ympä-
rillään valaisten pimeyden ja Herran 
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Piirijohtajan palsta

Enkeli seisoi heidän keskellään tuo-
misinaan sanoma, joka oli mullistava 
koko maailmankaikkeuden. Paimenet 
kohtasivat enkelin välityksellä Jumalan 
Pyhyyden keskellä pimeää ketoa ja Ju-
malan Pyhyys on pelottava asia. Siksi 
enkelin ensimmäiset sanat olivat ”Äl-
kää peljätkö”. 

Joku on laskenut, että Raamatussa 
on eri muodoissaan 365 kertaa sanottu 
”Älä pelkää”, eli kerta vuoden jokaisel-
le päivälle ja Jumalan Sanoma meille 
tänä päivänä keskelle maailman pime-
yttä on aivan sama ”Älä pelkää”. 

Ja syy enkelin ensimmäisiin sanoi-
hin paljastui siitä sanomasta, jota en-
keli oli lähetetty paimenille tuomaan. 
Luuk.2:10 minä ilmoitan teille suuren 
ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: 
teille on tänä päivänä syntynyt Vapah-
taja, joka on Kristus, Herra, Daavidin 
kaupungissa. Paimenet saivat olla to-
distajina tapahtumassa, jota ihmiskun-
ta ei koskaan ollut nähnyt, eikä tulisi 
tässä muodossa koskaan näkemään; 
Jumala oli syntynyt ihmiseksi. Enkeli 
lähettää paimenet katsomaan tapah-
tunutta antaen heille yhden merkin. 
Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte 
lapsen kapaloituna ja seimessä makaa-
massa.” 

Jeesus ei ollut ainoa Betlehemissä 
tuona päivänä syntynyt, mutta Hän 
oli ainoa, jonka ensimmäisenä makuu-
paikkana oli eläinten ruokkimiseen tar-
koitettu seimi. Paimenet tekevät juuri 
niin kuin enkeli oli sanonut ja saavat 
Jumalan lupauksen mukaisesti omin 
silmin kohdata maailman Vapahtajan 
Herran Jeesuksen Kristuksen. 

Myös meille Jouluaatto on hiljenty-
misen paikka, keto, jossa me saamme 
kohdata Jumalan Pyhyyden Jouluevan-
keliumin sanassa. Jokainen hyvinkin 
valmisteltu Jouluaatto kestää sen het-
ken ja edessä on jälleen uusi päivä. 

Mutta Jouluevankeliumi ja sen sa-
noma ei katoa minnekään. Se kulkee 

meidän kanssamme joulun jälkeenkin 
siellä, missä me kulloinkin liikumme. 
Psalmissa 119 sanotaan 105. Sinun sa-
nasi on minun jalkaini lamppu ja val-
keus minun tielläni. 

Jumalan Sana toimii meidän elä-
mässämme vähän samalla tavalla, kuin 
ne auton valot pimeällä tiellä. Itse ih-
miseksi syntynyt Jumala kulkee mei-
dän kanssamme tätä elämän matkaa, 
mitä me teemme keskellä maailman 
pimeyttä. Hän kulkee sinun vierellä-
si silloinkin, kun et sitä tunne. Hän on 
läsnä elämäsi kaikissa hetkissä, myös 
niissä, jolloin itse saatat tuntea olevasi 
täysin yksin. 

Jeesus syntyi maailmaan sinun täh-
tesi. Hän syntyi johdattamaan sinut 
pois maailman pimeydestä Taivaan 
Kirkkauteen. 

Antakaamme siis tämän Joulun hil-
jentää meidät, niin ajatuksemme kuin 
sydämemme, kuuntelemaan Jumalan 
puhetta, jota Hän Armossaan meille 
Raamatussa puhuu. Antakaamme Ar-
mollisen Jumalan sulkea meidät Sa-
nansa suojaan, jonka varassa on turval-
lista astua kohtaamaan jokainen päivä, 
jokainen Uusi Armon Aamu. 

Elämämme matkalla Jumala itse ra-
vitsee meitä, ohjaa meitä ja valmistaa 
meidät kohtaamaan sen kaikkein suu-
rimman Joulun, mitä koskaan on ollut; 
Herramme Jeesuksen Kristuksen pa-
luun maan päälle. 

Näillä mietteillä tahdon toivottaa Si-
nulle oikein Siunattua Joulua ja Armol-
lisen Jumalan Siunausta Uudelle Vuo-
delle 2016.

JOULUISIN TERVEISIN
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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Nuorisotyön syksy on ollut vauhdi-
kas ja työtä on riittänyt! 
Pointti-illat jatkuvat tuttuun ta-
paan Järvenpäässä ja Sipoossa, ja 
Järvenpään Donkkis-kerho pyörii 
vähitellen kasvavalla kävijämääräl-
lä. 
Olen kiitollinen kasvusta junnu-
työssä, mutta samalla toivoisin, 
että saisimme nuorisotyön toimin-
taan lisää osallistujia. Järvenpään 
Pointti elää vahvasti ja uusiakin 
kasvoja on tullut mukaan syksyn 
mittaan, mutta Sipoossa kävijä-
määrä on laskenut hieman viime 
vuodesta.

Marraskuun alussa sain jälleen työni 
tueksi Kansanlähetysopistosta neljäs-
tä raamattulinjan opiskelijasta koostu-
van tiimin, jonka kanssa järjestimme 
junnu- ja nuorisotyön viikkotoimintaa, 
kävimme palvelukodissa laulamassa ja 
teimme tavoittavaa katutyötä letun-
paiston siivittimänä. Joskus tämä työ 
saattaa olla yksin puurtamista, joten 
tällaiset tiimispektaakkelit piristävät ja 
voimaannuttavat kummasti!

Minulla on ilo olla työni puolesta 
mukana rakentamassa uutta hengel-
listä yhteisöä nuorille aikuisille ja per-
heille Järvenpäähän. Rukoilen, että 
yhteisö vastaisi monien tarpeeseen 
hengellisestä kodista, ja että osaisim-
me yhdessä rakentaa yhteisöä rakkau-
della ja viisaudella.

Tänäkin jouluna availlaan Kansanlä-
hetyksen ”Suuressa mukana” -joulu-
kalenterin luukkuja. Minun ja vaimoni 
Poika & Maria -duon uunituore joulu-
laulu löytyy jälleen ensimmäisestä luu-
kusta. Joulukalenteri löytyy osoitteesta 
www.suuressamukana.fi/joulukalente-
ri/.

Joulun ihmeellisessä sanomassa riit-
tää pohdittavaa, ja tällä kertaa laulun-
kirjoittajan suurennuslasini on kiinnit-
tynyt Paimeniin, jotka olivat jouluyönä 
kedolla vartioimassa laumaansa. Pai-
men-laulumme kertosäkeistössä en-
keli kertoo kaikkivaltiaasta Jumalasta, 
joka itse tuli keskuuteemme ja syntyi 
nuhjuiseen talliin. Joulun ilosanoma ei 
ole vain pieni lapsonen, vaan myös se, 
mitä hänestä oli tuleva ja minkälaisen 
tien hän tuli kulkemaan vuoksemme.

Näissä tunnelmissa toivotan sinulle 
rauhallista ja siunattua joulunaikaa.

Yhtäkkiä edessäni seisoi 
Herran enkeli näin sanoen:

”Koko kansalle saan tulla ilmoitta-
maan ilosanoman maailmaan.

Lapsi syntynyt on, seimi vaatimaton 
on vuoteena valtiaan.”

Aarni Seppälä
Nuorisotyöntekijä

044 550 33040
aarni.seppala@sekl.fi

AARNI SEPPÄLÄN TERVEHDYS

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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Aitamäet 

– nuoriso-, lapsi- ja seurakuntatyö 
Siperiassa:

Syyskuussa aloitimme Novosibirskin 
seurakunnassa Perheklubit aviopareil-
le ja pariskunnille, jotka suunnittele-
vat perheen perustamista. Haluamme 
tällä työllä tukea perheitä täällä ja an-
taa Raamatun näkökulmaa parisuhde-
elämään. 

Perheklubit kokoontuvat näin aluk-
si kerran kuussa lauantaisin ja illan si-
sältö on aika vapaamuotoinen sisältä-
en musiikkia, rukousta, teen juomista, 
alustuksen ja keskustelua päivän tee-
masta.

Mari on myös järjestellyt seurakun-
taan toista pyhäkouluryhmää ja olem-
me jatkaneet raamattupiiritoimintaa 
meillä kotona. 

Olemme kokoontuneet yliopisto-opis-
kelijoiden kanssa yhteisiin ateriailtoi-
hin. Nämä illat ovat olleet tosi muka-
via. Olemme myös saaneet pari uutta 
kiinalaista opiskelijaa mukaan juma-
lanpalveluksiin. Erikoista, että Juma-
la lähettää meidät Siperiaan tavoitta-
maan myös kiinalaisia. Monet heistä 
ja muista ulkomaalaisista opiskelijois-
ta etsivät elävää Jumalaa ja kaipaa elä-
määnsä sisältöä ja rauhaa, joka löytyy 
vain Jeesuksesta.
Blogi: aitamaet.blogspot.fi

Aitamäkien työtä voit tukea Uuden-
maan Kansanlähetyksen kautta:

Tilinumero 
FI48 8000 1501 4822 03 

viite 20064 
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Lehtiset 

– kummilapsityö ja kehitysyhteistyö 
Etiopiassa:

Olemme aloittaneet nyt noin kuukau-
den verran arkiaamumme siten, että 
nousemme ylös aikaisemmin ja luem-
me Raamattua ja rukoilemme yhdessä. 

Naapurissamme on moskeija, jos-
ta ensimmäiset erittäin kovaääniset 
rukouskutsut alkavat noin klo 5:00 ai-
kaan. 

Muslimien ajatus jotenkin pelkiste-
tysti on, että parempi on rukoilla kuin 
nukkua. 

Niinpä, etenkin Mika ajatteli ys-
tävänsä haastamana, että miksi me 
emme voisi ottaa mallia heistä ja ru-

koilla samaan aikaan kuin hekin. Kun 
olemme aloittaneet päivämme aamu-
rukouksella, olemme huomanneet sii-
hen liittyvän siunauksen.

Työasioista sen verran, että koko-
naisuudessa työt eri projekteissa, niin 
kummilapsityössä kuin HIV-projektissa 
sujuvat ihan hyvin. Toki haasteita riit-
tää ja juuri siksi tarvitsemme viisautta 
ja rukoustukea työmme tekoon yhdes-
sä paikallisten työkavereiden kanssa. 

Lehtisten työtä voit tukea Uudenmaan 
Kansanlähetyksen kautta:

Tilinumero 
FI48 8000 1501 4822 03 

viite22059
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Palmut 

– seurakuntatyö 
Japanissa:

HAT-Koben seurakunnassa päätettiin 
syksyn teemaksi ”Kohtaaminen.” Ha-
luamme kutsua ihmiset kohtaamaan 
Vapahtajan – eri keinoin. Tähän men-
nessä on HAT-Kids:n lapsille pidetty 
lettukestit ja yhtenä sunnuntaina pi-
dimme jumalanpalveluksen ulkosalla 
vuorella. 

Pyhäinpäivänä kävimme pitämässä 
hartauden seurakunnan omalla hau-
dalla. 8.11. puolestaan oli koko per-
heen matalan kynnyksen tilaisuus, jo-
hon oli kutsuttu kristitty taikuri. 

Tämä voi kuulostaa aika eksoottisel-
ta, mutta kaikenlaista uutta on hauska 
kokeilla. 

Rukoilemme, että tilaisuuteen osal-
listuneille kirkko tulisi edes hieman 

tutummaksi paikaksi. Lisäksi marras-
kuussa on useampi Suomi-teemainen 
tilaisuus. Suomi on nimittäin kovasti 
muodissa Japanissa, joten sitähän on 
syytä hyödyntää.

Kuten huomaatte, olemme ottaneet 
tosissaan Raamatun opetuksen siitä, 
että evankeliumin julistajien on oltava 
”viekkaita kuin käärmeet ja viattomia 
kuin kyyhkyset”. Viekkaus viittaa sii-
hen, että kuulijat ja heidän odotuksen-
sa otetaan huomioon ulkonaisen muo-
don tasolla. Viattomuus viittaa siihen, 
että evankeliumin sisältö pidetään silti 
aina eheänä ja muuttumattomana.

Palmujen työtä voit tukea Uudenmaan 
Kansanlähetyksen kautta:

Tilinumero 
FI48 8000 1501 4822 03 

viite 22703
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Rendicit 

– ihmiskaupan vastainen työ:
Kansanlähetyspäivien ihmiskauppaka-
navamme ja sen yhteydessä järjestetty 
Rose in Paradise dokumentin ensi-ilta 
keräsi huikean osallistujamäärän. 

Nyt dokumentti on ostettu myös 
TV7:lle ja englantilaiselle Revelation 
TV-kanavalle. Dokumentti on katselta-
vissa Youtube palvelussa: 
https://www.youtube.com/
watch?v=KB0Pgvz8bTE. 
Kesän aikana saimme avuksemme nel-
jä vapaaehtoista. Päiväkeskuksen lisäk-
si he tekivät huikean hyvää tavoittavaa 
työtä kaduilla ja yökerhoissa. Yökerho-
jen naisille jaettiin lahjoja Raamatun 
lausein varustettuna.
Muutoksia:
Olemme palaamassa Suomeen. 
Rene aloitti uudessa työpaikassa mar-
raskuun alussa. Itse seuraan lasten 
kanssa perässä joulu-
kuussa, kun olemme 
saaneet päätökseen 
ihmiskaupan uhri-
en ja pako-
laisten 

kanssa tekemämme tanssiproduktion. 
Tammikuusta kesään saakka, eli työ-
kaudestamme jäljellä olevan puoli 
vuotta tulen työskentelemään edel-
leen Kansanlähetyksen palveluksessa. 
Kotimaantyön lisäksi tulen konsultoi-
maan ja tukemaan Room of Hope päi-
väkeskuksen toimintaa Kyproksella.

Kaiken tämän keskellä mieli on mo-
nin tavoin haikea. On vaikea jättää 
taakseen päiväkeskuksemme naiset ja 
heidän lapsensa. Perheenä on vaikea 
jättää taakse uudet ystävämme, rak-
kaat harrastukset. Ja kuitenkin samaan 
aikaan paluu tekee iloiseksi, olo on kii-
tollinen että saa taas palata vanhojen 
ystävien ja muiden rakkaiden ihmisten 
luo. Ja samalla paluu on myös omalla 
tavallaan jännittävää, uuden ajanjak-
son alku. 

Rendicien työtä voit tukea Uudenmaan 
Kansanlähetyksen kautta:

Tilinumero FI48 8000 1501 4822 03 
viite23388

Muistathan 
rukouksin 

ja tuella myös 
lähettejämme 

Etu- Aasiassa
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Lähetyskirppis 
PATINA

Tikkurilan keskustassa
Tikkurilantie 44

Silkin talo, puhelin 09 851 3430
Myymälävastaava, puhelin 044 235 7480 

 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.

Meidät löytää nyt myös verkosta:
kirpputoripatina.fi

Facebook
Lähetyskirppis Patina

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 

itselleen jotain tekemistä. Meitä on iloinen joukko, tervetuloa mukaan. 
Kiitos kiinnostuksestasi!

TERVETULOA PATINAAN OSTAMAAN JA MYYMÄÄN 
LÄHTYSHENGESSÄ



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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Karatusan 
kirkkohanke 
Karatusan kirkon rakentaminen oli 
edellisen talven seisauksessa. Kulu-
neen kesän aikana rakennus nytkähti 
eteenpäin sisätilojen osittaisen raken-
tamisena ja ikkunoiden asentamisen 
verran. 

Tulevan talven rakennus on taas le-
vossa. Syy tähän on urakoitsijan teh-
dessä samanaikaisesti Kazanin kirkkoa, 
eikä hänellä riitä voimavaroja molem-
pien kirkkojen samanaikaiseen raken-
tamiseen. 

Kazanin kirkko pyritään saamaan 
valmiiksi alkuvuodesta, minkä jälkeen 
urakoitsija keskittää työväkensä Kara-
tusaan.

Myös tämä projekti on osoittanut, 
että Venäläisessä kulttuurissa asiat hoi-
tuvat, mutta ihan omalla aikataulul-
laan. Tarkoituksemme oli että jo tänä 
vuonna kirkko olisi ollut käyttövalmis, 
mutta joudumme sanomaan: ”ehkä 

ensi vuoden adventtina siellä lauletaan 
hoosianna. 

Keräystavoitteemme on tuottanut 
tähän asti tarvittavat rahavarat mihin 
Kansanlähetys on sitoutunut. Kevät-
talvella voidaan rakentaminen aloittaa 
olemassa olevilla varoilla, mutta hanke 
kaipaa vielä vähintään 20.000 - 30.000 
euroa. 

Jos koet kutsumusta antaa tälle pro-
jektille lahjan voit sen lahjoittaa alla 
olevalle tilille. Toiveemme on, että 
lahjoituksesi ei olisi pois Sinun lupaa-
mistasi muista Jumalan valtakunnan 
työlle varatuista varoista, vaan voisit 
antaa tähän ylimääräisen lahjan Suo-
men Evankelis luterilaisen Kansanlähetyk-
sen kautta:

tilinumero FI55 8000 1800 2241 32
 viitenumero 71107. 
Kiitos lahjastasi ja esirukouksesta 

hankkeen puolesta

Heikki Huttunen 
keräyspäällikkö

Valmiina kirkko 
näyttää tältä

TERVEISIÄVENÄJÄLTÄ



Jos koet kutsumusta antaa tälle projektille lahjan voit sen lahjoittaa alla ole-
valle tilille. Toiveemme on, että lahjoituksesi ei olisi pois Sinun lupaamistasi 
muista Jumalan valtakunnan työlle varatuista varoista, vaan voisit antaa tä-
hän ylimääräisen lahjan
Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta tilinumero FI55 8000 1800 2241 32
 viitenumero 71107
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Hyvinkää
 Viisikielisen kirkkoilta Hyvinkään Vanhassa Kirkossa 
  su 27.12. klo 18.00 
  ”Lupaukset täyttyvät” puhe Jari Araneva, juonto Arja Suikkanen.
 31.1. Klo 19.00 
  Uuden Vuoden aattoilta Hyvinkään Vanhassa kirkossa. ks.ilmoitus
 11.–13.3.2016 Ajassa liikkuu- seminaari Hyvinkään kirkossa. 
  Tarkemmat tiedot seuraavassa Ystäväkirjeessä

Järvenpää
    Kirkolla 
  Raamattupiiri Kirkonkulman Violetissa (3. krs) joka kuukauden toisena ja 
  neljäntenä maanantaina klo18 (11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 14.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5.), 
  11.1. poikkeuksellisesti diakonian neuvotteluhuoneessa 
    Kirkkopiha-rakennuksessa.
 Seurakuntakeskuksessa
  Raamattuviikonloppu pe 12.2.- su 14.2. klo 18.00, 
   aiheena 1. Johanneksen kirje. Jari Araneva ks.ilmoitus
 Jampassa; Jampan seurakuntakodissa, Pihkapolku 2: 
  Sanan iltapäivät sunnuntaisin klo 15: 
   17.1.  Jari Araneva
   13.3.  Ulpu Leino
   10.4.  Kosketa minua Henki – raamattu-, laulu- ja rukouspiiri 
     sunnuntaina klo 18.30 seuraavasti:
     10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4 Katriina Teerikangas
Kerava
 Uudenmaan Kansanlähetyksen Joulujuhla Kalevan srk- keskus 
  13.12. klo 14.00 ks. ilmoitus
 Toimistolla Kirvesmiehentie 4 A; 
  Raamattupiiri Parittomien viikkojen maanantaina 
   klo 18.00 Arto Teppo
  Päiväraamattupiiri parittomien viikkojen torstaina alkaen 
   7.1. klo 13.00 Paul Juslenius
 Loppiaisjuhla ke 6.1. klo 14.00 Kalevan srk- keskus, ks. ilmoitus
 Raamattuillat Kalevan srk- keskuksessa klo 18.00 
  ”Johdatus Johanneksen evankeliumiin” Jari Araneva 27.1., 18.2., 23.3.

Lapinjärvi
 Raamattu- ja Lähetyspiiri kokoontuu kerran kuukaudessa klo 12.30. 
  Piiristä ilmoitetaan srk- tiedoissa
Lohja
 To 1.1.2016 Klo 14.00 Uuden Vuoden Seurat Mäntynummen srk- talolla 
 Ilta sanan äärellä tilaisuudet Lohjan seurakuntakeskuksessa 
  klo 18.30: 7.1., 11.2., 2.3.

Toimintaa piirissä talvi  2015
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Toimintaa piirissä talvi  2015

Loviisa
 Sanan äärellä- illat klo 18 Loviisan srk- keskus
  20.1., 3.2., 17.2., 2.3., 16.3., 30.3.

Myrskylä
 Seurat seurakuntakeskuksessa klo 18.00
  13.1., 10.2.

Mäntsälä
 Sanan äärellä- Illat klo 19.00 
  14.1. srk- keskus yläkerran kahvio, 11.2. srk- keskus alakerta, 
  10.3. srk- keskus alakerta, 28.4. Ankkurissa, Keskuskatu 11, 
  19.5. Ankkurissa, Keskuskatu 11.

Nurmijärvi
 Hyvän Sanan iltapäivät kirkonkylän seurakuntakeskuksessa klo 15.00:
  7.2., 6.3.

Porvoo
 Seurat Klo 18.00
  24.1. Kevätkumpu
  21.2. Huhtinen

Pukkila
 Raamattuluennot Pappilassa Klo 15.00
  24.1., 21.2., 20.3., 17.4., 22.5.

Sipoo
 Seurat klo 18.00:
  19.1. Tuula Nordmanilla ja Jori Bergströmillä, Talmankaari 30 Talma

Tuusula
 Päiväraamattupiiri kokoontuu parittomien viikkojen tiistaina alkaen 19.1. 
  klo 13.00 Tuusulan kirkkotuvalla, os. Kirkkotie 34. 
   Marjatta Liukola p. 040- 706 3738
 Kansanlähetyksen kirkkopyhä Su 28.4. klo 10.00 Tuusulan kirkko, 
   saarna Ulpu Leino

Vihti
 Ilosanoman illat Vihdin seurakuntakeskuksessa klo 18.00:
  10.1., 7.2.
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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!
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Raamattuviikonloppu
Järvenpään seurakuntakeskuksessa

 12. - 14.2.2016 
   klo 18 - 20
      1. Johanneksen kirje, luennot pitää Jari Araneva

 12.2. 
   klo 18.00  Mikä alusta on ollut
    19.00  Pitäkää se, mikä alusta on ollut

 13.2.  klo 18.00  Jumalan Rakkaus
    19.00 Koetelkaa henget

 14.2.  klo 18.00 Kavahtakaa epäjumalia
    19.00 Tee Jeesus rakkaaksi Ristisi Tie

 Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys Järvenpään seurakunta

  RYTTYLÄSSÄ TAPAHTUU
 
  15. - 17.1  Järjestyksenvalvojakurssi I
      Kulttuurien kohtaaminen

  12. - 14.2. Järjestyksenvalvojakurssi II

  19. - 21.2. Ihmiskauppaleiri 

  26. - 28.2. Perheväen talviloma
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Tervetuloa Uudenmaan piirin joulujuhlaan

Juhla pidetään sunnuntaina 13.12. klo 14 - 17

Keravan Kalevan srk- keskuksessa, Ritakatu 2, Kerava.
               

Juhlassa mukana 
Apulaislähetysjohtaja Jukka Kallioinen, 

Ulpu Leino, Jari Araneva, sekä Poika ja Maria.

Olet sydämellisesti tervetullut. 
Lapsille myös ohjelmaa.

Uuden Vuoden aattoilta!

 Hyvinkään Vanhassa kirkossa, 
  Uudenmaankatu 13
   
   31.12.2015                   
   Klo 19.00 Raamattuluento, Jari Araneva

                  Tarjoilutauko

   Klo 20.30 Messu, mukana mm. Jaakko Uronen
           
   TERVETULOA!
   Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys Hyvinkään seurakunta

Loppiaisen perinteinen Lähetysjuhla
 Keravan Kalevan seurakuntatalolla, Ritakatu 2, 6.1.2016 klo 14.00

  Ohjelma:
  Klo 14.00  Raamattuluento Eero Ahonen

      Tarjoilutauko
  Klo 15.30  Loppiaisen Lähetysjuhla
      Mukana Ulla-Kaija Hiltunen, Jari Araneva

      TERVETULOA
      Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys Keravan seurakunta
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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

Eero Ahonen
Pappilantie 23, 05400 Jokela 
Puh. 040- 528 7238

Lähettien tiedot toimistolta


