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Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne 
kylvä eivätkä leikkaa eivätkä  
kokoa aittoihin, ja teidän taivaal-
linen Isänne ruokkii ne. Ettekö te 
ole paljoa suurempiarvoiset kuin 
ne? Ja kuka teistä voi murehtimi-
sellaan lisätä ikäänsä kyynärän-
kään vertaa? Matt. 6:26–27
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pääkirjoitus

kirjoittaja on SEkL:n apuLaiSLähEtySjohtaja tEijo pELtoLa

”Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka 
otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin 
näitte hänen taivaaseen menevän.” (Apt. 1:11)

Kiitos lähetyksen ystävät!

H elatorstain Raamatun tekstit vievät meidät merkillisten tapahtumien äärelle (Apt. 1: 6–14). 
Opetuslasten maailma on ensin romahtanut, Jeesuksen ristinkuoleman tähden. Sen jälkeen 

Jeesuksen ylösnousemus on tuonut opetuslasten elämään ilon ja hämmennyksen. Keskellä opetuslas-
ten hämmennystä ja kaaosta Jumala pitää kuitenkin lankoja käsissään. 

Opetuslapset haluaisivat tietää tarkat askelmerkit, mitä ja minkälaisella aikataululla seuraavaksi 
tapahtuu. Mutta Jumalan valtakunnan johtamisjärjestelmä toimii toisin. Jeesus sanoo:  
”Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te 
saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko  
Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” Tämä Jeesuksen sana riittää myös meille tänään, 
kun saamme palvella Jumalan Lähetyksessä, kukin omalla paikallamme.

Kirkastusvuorelta opetuslapset palaavat Jerusalemiin. 
”He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä  

Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa.”
Jumalan valtakunnan työhön kuuluu joskus hämmennyksen ajat, jolloin tarvitsemme enkelin kehotusta 

havahtua arkeen ja todellisuuteen: ”Mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle.” Lähetystehtävä on vielä 
kesken ja kutsu viedä evankeliumi maan ääriin 
saakka on edelleen voimassa. Mutta myös se, 
mitä voimme oppia kirkastusvuorelta palaavilta 
opetuslapsilta: ”He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat 
lakkaamatta”, on edelleen voimassa.

Kiitos ystävät kuluneesta kevätkaudesta!  
On kesän ja valon aika. 
On aika levätä ja palautua. 
Siunausta iloiten ja kiittäen!

HAASTATTELUSSA

SuureSSa mukana – 
Joukon tarina

Jouko Mäenpää syntyi seitsenlapsiseen perheeseen, 
jossa isä ja veli tulivat ensin uskoon. Joukolle itsel-

leen etsikkoaika merkitsi kustannusten laskentaa: mitä 
ystävät ja työtoverit sanovat, jos hän tulee uskoon. 
Rukouksessa sanoin Jeesukselle, etten itse pysty muutta-
maan itseäni, mutta jos sinä annat voiman, niin tahdon 
antaa elämäni sinun käsiisi, Jouko kertoo. Päätökses-
tä seurasi sisäinen rauha ja ilo, jota on kestänyt jo 52 
vuotta. Uskoon tultuaan Jouko sai olla mukana en-
simmäisillä Kansanlähetyspäivillä Tampereen yliopiston 
auditoriossa. Värin näyttäminen ei ollut heti aluksi help-
poa. Pian kuitenkin työkaverit alkoivat ihmetellä muu-
tosta, jonka he näkivät Joukon elämässä. Raamattua 
lukiessaan hän sai rohkeutta todistaa uskostaan.
Toimin pitkään rakennusalan yrittäjänä pääkaupunki-
seudulla työllistäen n. 10 henkilöä. Ilman Herraa en 
olisi pärjännyt tässä työssä, Jouko kertoo.

muutto saloon
Reilut kahdeksan vuotta sitten Jouko muutti vaimonsa 
kanssa Salon seudulle. Ennen muuttoa Jouko oli teh-
nyt tutustumismatkan Saloon. Tuolla reissulla hän ta-
pasi uskovan papin. Tämä kohtaaminen rohkaisi  
muuttoon. 
Saloon muuttaessaan Joukolla oli halu todistaa us-
kostaan uudella paikkakunnalla. Kävellessään Salon 
torilla, hän kiinnitti huomion upeaan esiintymislavaan 
ja mietti, että se sopisi hyvin hänen tarkoitukseensa. 
Pian Jouko löysi muutamia muitakin, joilla oli sama 
palo ja halu todistamiseen. Tästä käynnistyi  
ensin teepöytätoiminta. 
Varsinkin kesäisin Salon iltatori vetää runsaasti väkeä 
ja monet ovat pysähtyneet juttelemaan teekupin äärel-

lä uskon asioista. Seitsemänä kesänä esiintymislaval-
la on saatu järjestää iso torikokous, joka on koonnut 
useita satoja kuulijoita. Helatorstaisin on torilla pidet-
ty myös Jumalanpalvelus, mikä on ollut seurakunnan 
suosituimpia tilaisuuksia joulun ohella.

ruokajaon käynnistäminen
Muutama vuosi sitten tapahtunut Nokian kriisi nä-
kyi Salossa konkreettisesti ihmisten arjessa monien 
menettäessä työpaikkansa ja tulonsa. Joukolle syn-
tyi halu auttaa ihmisiä heidän ahdingossaan. Niinpä 
hän meni paikallisiin liikkeisiin kysymään, olisiko mah-
dollista saada ruokaa jaettavaksi. Yllätyksekseen kai-
kilta kauppiailta tuli myönteinen vastaus kuten myös 
terveystarkastajalta. Asioiden järjestyttyä Jouko meni 
seurakuntaan kysymään olisiko sillä valmiutta tulla tä-
hän toimintaan mukaan. Ruoanjakoon suhtauduttiin 
myönteisesti, mutta ensin vähän varauksellisesti siihen, 
että jaon yhteydessä järjestettäisiin hartaushetki. Jou-
kolle tämä oli kuitenkin kynnyskysymys ja niinpä myös 
tähän näytettiin vihreää valoa.     
Kysyttäessä Joukolta, millaista hedelmää hän on näh-
nyt työstään, hän kertoi ruoanjakotilaisuudesta, jossa 
oli kehottanut tiukassa paikassa huutamaan avuk-
si Jeesusta. Yksi alkoholisoitunut kuulija oli pian tä-
män jälkeen joutunut kriittisessä tilassa sairaalaan ja 
muistanut siellä nämä Joukon sanat. Hän oli huutanut 
avukseen Jeesusta ja saanut kokea niin parantumisen 
kuin pelastuksen. Jokin aika sitten Jouko oli kadulla 
tavannut tämän miehen ja hän oli iloisesti tervehtinyt 
ja kiitellyt siitä, miten Jumala oli johdattanut hänet tu-
tustumaan Joukoon ja sitä kautta Jeesukseen. 
Paikkakunnan suurimman liikkeen kauppiaalle Jouko 
oli ehdottanut, että kun he hakevat ruokaa, niin vasti-
neeksi hän voisi rukoilla kauppiaan puolesta, jos hän 
niin haluaisi. Kauppias oli pyytänyt rukousta vaimon-
sa puolesta, joka oli sairaana. Myöhemmin kauppi-
as kertoi, että vaimo oli ihmeellisesti parantunut ja 
hän koki sen rukousvastauksena. Sen jälkeen kauppi-
as sanoi, että hän on valmis antamaan mitä vain Jou-
kon tiimi haluaa, koska koki antamisen siunauksena 
liikkeelleen.  
Kerran minulle tuli kiusaus lopettaa torityö. Silloin näin 
näyn toritilaisuudesta, jonka päätyttyä eri suunnista tuli 
paljon itkeviä ihmisiä eteen. Tämän jälkeen minulla 
on taas ollut motivaatiota jatkaa työtä yhdessä n. 30 
vapaaehtoisen kanssa, Jouko kertoo.

>>>

kirkastusvuorelle 
ja takaisin



4 5

terveiSet lähi-idäStä

Y hdeksän vuotta X on taistellut Beit Immanuelin 
toimintaluvasta. Useaan kertaan hän on ollut 

oikeudessa ja neuvotellut eri virkamiesten kanssa, 
tehnyt erilaisia uudistuksia ja saanut muutaman 
kuukauden väliaikaisen toimintaluvan. Pari viikkoa 
sitten saimme pysyvän toimintaluvan kymmeneksi 
vuodeksi! Emme olleet uskoa sitä todeksi. 

Kiitos rukouksista lastentapahtuman puolesta. Se 
onnistui erittäin hyvin, vaikka täytyy sanoa että pää-
vastuunkantajana se vaati paljon järjestelyjä. Mutta 
kyllä kannatti kun näin lasten ilon. Lapset ja vähän 
vanhemmatkin olivat innoissaan kasvomaalauksista, 
erilaisista peleistä ja näytelmästä.

Kiitosaiheena on myös se että Y on kouluelämän 
loppusuoralla ja näyttää siltä että hän on suoriutunut 
hienosti. Hänellä on vielä edessään tämän viikon 
ylioppilaskirjoitukset ja kesäkuun lopulla ylioppilas-
juhlat.

Siunaavin terveisin 
Lähi-idän lähettiperhe

PS. A on elo-syyskuun vaihteessa  
Varsinais-Suomessa.  

Olisi mukava nähdä, seuraathan ilmoittelua.

japani
Aurinkoinen tervehdys Kobesta!
Meillä eletään jänniä aikoja, kun Suomeen lähtö 
lähestyy. Lähdemme Suomeen heinäkuun alussa. 
Olemme pakanneet pahvilaatikoihin Suomeen 
lähteviä tavaroita ja suunnitelleet, mitä vielä 
halutaan nähdä, tehdä ja syödä ennen lähtöä. 
Pyydämmekin, että muistatte rukouksin meidän 
viimeisiä viikkoja täällä Japanissa ja sopeutu-
mista Suomeen. 

HAT-Koben seurakunnassa on iloittu lap-
sista pyhäkoulussa. Pyhäkoulu pidetään joka 
sunnuntai jumalanpalveluksen saarnan aikana. 
Pyhäkoulussa käy useita ei-kristittyjä lapsia kir-
kon lähellä olevista kerrostaloista. Muistattehan 

näitä lapsia ja heidän perheitään rukouksissa. 
Myös ruokapiirissä käy kymmenkunta ei-kristittyä naista, ja joka kerta ruokapiirin yhteydessä on raa-
mattuhetki, jossa saamme olla jakamassa Jumalan Sanaa japanilaisille. Jeesuksen rakkaus ja häneltä 
lahjaksi saatava pelastus on niin mahtava juttu, että siitä kannattaa kertoa kaikille! Kiitos, että olette 
mukana Japanin lähetystyössä!

Terveisin, Mari ja Daniel Nummela

Ei-kristittyjä naisia ruokapiirissä.

kirSti malmin terveiSet

Saara karttuSen terveiSet

viro

U udesta olemme saaneet iloita myös karsjovan kylätyössä. 
Saimme nimittäin hiljattain viettää siellä kaste- ja konfir-

maatiojuhlaa, kun ensin kastoimme pienen kummityttöni Arinan 
ja hiljattain mukaan tulleen perheen neljä lasta sekä konfir-
moimme talon isännän ja emännän. Tuntui hienolta ajatella, että 
tässäkin pienessä Siperian kylässä Jumala tekee tällaista työtään.

Entistä kosketetumpi lasten kastamisesta olin pari viikkoa myö-
hemmin. Matkasimme seurakunnan porukan kanssa uudelleen 
kylään ja odotin myös näiden uusien kastettujen lasten näkemistä, 
mutta paikan päälle saavuttua kuulinkin, että heidät on vaikean 
perhetilanteen myötä otettu huostaan. Sydän itki lasten puolesta, 
ja aikuistenkin. Tämän kerran aiheena lasten opetuksessani oli 
se, kun Jeesus tuli myrskyssä opetuslapsia vastaan veden päällä 
kävellen. Tätä rukoilen myös huostaanotetuille lapsille samoin 
kuin koko perheelle, että he saisivat kokea omassa myrskyssään 
Jeesuksen rakastavaa ja turvallista läsnäoloa ja apua. 
kiitos jos sinäkin rukoilet heidän puolestaan. siellä he nyt ovat 
jossakin nämä juuri jumalan lapsiksi kastetut kastelahjaksi 
saadut ristit kaulassaan. Taivaan Isä heitä varjelkoon ja siunat-
koon. Samoin myös Sinua! 
Saara Karttunen

O lin asunut jo kymmenen vuotta Tallinnan 
länsipuolella Harkun kunnassa. Tällä 

työkaudella pääasiallisin työmaani on ollut Tal-
linnan itäinen kaupunginosa Lasnamäe.

Työmatkaan kului aikaa, bensaa ja ruuhka-
aikaan myös hermoja. Maaliskuussa aloin taas 
kerran tutkailla asuntomarkkinoita, josko löytyisi 
sopiva asunto lähempää Lasnamäekeä. Se löytyi! 
Tällä viikolla minusta tuli virallisesti kaupunkilai-
nen, joten voin vaikka antaa auton välillä huilata 

ja hyödyntää tallinnalaisten ilmaisia bussimat-
koja! Käväisin huhtikuun alussa päiväseltään 
visiitillä kahdessa uudessa nimikkoseurakun-
nassa. Matkaseuraksi sain Piret Riimin, pitkä-
aikainen työtoverini Viron lähetyskeskuksesta. 
olari oli tullut tutuksi Lasnamäen seurakunnan 
uskollisena ystävänä, mutta nyt minut siunattiin 
nimikkolähetiksi. Illalla olimme Hyvinkäällä. 
Kiitos kaikille teille mukanaolosta tässä työssä!

Kirsti Malmi

Terveisiä Siperian kylästä. Kesä alkaa pikkuhiljaa tulla Siperiaankin tosin vähän 
keikkuen. Lehtivihreä alkaa jo kuitenkin värittää maisemaa. 

Lapset kasteella, kuva Saara Karttunen.

Jouko on iloinnut Kansanlähetyksen Usko arjessa -illoista. Hänen sydämellään on Daniel ja Mari Nummelan työ 
Japanissa. Jouko on saanut arvostusta työlleen myös seurakunnalta. Piispan vieraillessa Salossa kirkkoherra ha-
lusi erikseen esitellä hänelle Joukon. 
Kaikesta siitä mitä olen saanut kokea, haluan antaa Herralle kiitoksen, sanoo Jouko lopuksi.

Haastattelu ja kuva: Ari Malmi 

terveiSet JapaniSta

Kun katson paria kuukautta taaksepäin, 
kasvoilleni leviää hymy ja 
sydämeni täyttyy 
kiitollisuudesta. 

”Kiittäkää Herraa! 
Hän on hyvä. 
Iäti kestää hänen armonsa.”
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anna vähäkangaS
Raamatunkäännöstyö

etiopia

heinoSten terveiSet

lehtiSten terveiSet
Terveiset perheeltämme Etiopiasta, jossa vietämme viimeisiä viikkoja ennen Suomeen 
paluutamme. Niin, se kymmenen vuotta tässä maassa on vierähtänyt. Lyhyesti voi vain 
todeta, että vuosiin mahtuu paljon aurinkoisia sekä tummia päiviä. Etiopiasta tuli kotimme, 
jossa elimme kymmenen vuotta ja arkeemme sisältyi monia elämän värejä.

Palaamme Suomeen suunnitellusti ja hyvillä mielin. Meillä on rauha 
sydämessä ja koemme, että aikamme paluulle on nyt. Vaikka työllemme 

ei tule jatkajia ainakaan tässä vaiheessa, niin uskomme, että niin kum-
milapsityö kuin diakoniatyö ovat hyvissä ja osaavissa käsissä paikallisten 
taholta. Vuosistamme täällä lähetyskentällä olemme ennen kaikkea kiitolli-
sia Jumalalle, joka piti meistä huolen. Työ, jonka Hän meille antoi, saakoon 
kantaa hedelmää, jossa on Jumalan siunaus. Kiitollisia olemme myös teille 
kaikille, jotka olette muistaneet meitä rukouksin ja taloudellisesti. Kesän ja 
syksyn aikana tulemme vierailemaan Varsinais-Suomessa, mm. Vehmaalla 
3.7. ja 3.11. Katariinan seurakunnassa. Toivottavasti näemme siellä.

Taivaan Isä teitä kaikkia runsaasti siunatkoon, Mika, Tania, Noah, Mateo, Natanael, Naomi ja Eden Lehtinen

K evätkausi on mennyt Suomea kierrellessä. Kaukaisimmat 
vierailukohteet ovat olleet Kainuussa ja Oulussa, mutta 

myös täällä Varsinais-Suomessa olen saanut kertoa Etiopiasta 
ja siellä tehtävästä työstä niin seurakuntien tilaisuuksissa 
kuin koulussakin. Kesän ohjelmaan kuuluu mm. lähetyspyhä 
Nousiaisissa 9.6., Kesäillan keidashetket 30.6. ja 18.8. Turussa 
sekä Kansanlähetyspäivät 5.–7.7. Ryttylässä. Vaikka olenkin 
jaksanut melko hyvin käydä vierailuilla ja jopa nautin niistä, 
voimani eivät ole palautuneet siinä määrin, että uskaltaisin 
sanoa, milloin olen palaamassa Etiopiaan. Ainakin syksyyn asti 
olen Suomessa eli kärsivällisyyskoulu jatkuu. Onneksi Jumala 
on kärsivällinen kouluttaja.
Siunauksin, Anna Vähäkangas

Sakari heinoSen terveiSet

kenia Kiitos Jumalan huolenpidosta ja avoi-• 
mista ovista tehdä työtä täällä Suomessa
Kiitos teistä lähetyksen ystävistä• 
Johdatusta tulevaisuudensuunnitelmiin• 
Etiopian turvallisuustilanne• 

Naistenpiirissä Kuhmossa kerroin etiopialaisten 
naisten elämästä. Kuva: Marja-Leena Suutari.

Kuninkaan illassa Varissuon kirkossa rukousaltta-
rille sai jättää niin huolensa kuin kiitoksensakin 
kivien muodossa.

Kiitosaiheita: 
Ystävät ja lähettäjät• 

Rukousaiheita:
Kansanlähetyspäivät ja paluu kentälle• 

kYpros
Kiitos teille rakkaat ystävät! On ollut hieno nähdä monia teistä, pitkästä aikaa! Kotimaan jakso on 
alkanut hyvin. Olen kierrellyt kertomassa työstä ja saanut kuulla miten uskollisesti ihmiset ovat rukoil-
leet ja tukeneet. Olen Suomessa vielä syyskuun alkuun asti ja jos Herra suo, sitten palaan Kyprokselle. 

Runsaasti taivaan Isän siunausta! 
Sakari

Rakas ystävä, "Ajatelkaa häntä, joka kesti syntisten 
ankaran vastustuksen, jotta ette menettäisi roh-
keuttanne ja antaisi periksi." Hebr.12:3. Jeesuksen 
uskollisuus Isän antamalle tehtävälle kuolemaan 
saakka on meille esimerkki, jota emme saa unohtaa. 
Hän kärsi meidän syntiemme tähden ja toteutti 
Isän antaman tehtävän. Mitä me tästä saamme? 
Iankaikkisen elämän. Jeesus nousi kuolleista, jotta 
mekin Häntä seuraten, Häneen uskoen ja lopulta 
Hänessä pääsemme iankaikkiseen iloon ja rauhaan 
Isän tykönä taivaassa.

Hallilta
Tosi kiireisen viikon päätteeksi Nairobissa lähdimme 
iltalennolla 6.4. kohti Skotlantia ja edelleen Hel-
sinkiä. Lähtemistä helpotti toki se, että Danielin, 
Steven, Josephin ja Carolin muodostaman avio-
niikkatiimin työskentely näytti sujuvan hyvin ja työt 
hoidettiin viivytyksettä. Oli ilo katsella nuorempien 
ihmisten tarmoa ja osaamista työssään. Daniel 
aloitteli juuri uuden lennonvalvontamittariston ja 
moottorin seurantamittarin asennusta Keniassa 
lentävään Cessna 206 lentokoneeseen. 

Kotikulmilta
Päivi oli tehnyt matkavalmisteluja jo joitakin viik-
koja kaiken muun ohessa ja sai ne valmiiksi juuri 
ennen lentoamme kohti Skotlantia. Lensimme 
ensin Skotlantiin koska siellä nuorin poikamme 
Samuel oli menossa naimisiin ja häät pidettiin 
Edinburghissa. Samuel ja Bella saivat toisensa 
pastorin vihkiessa heidät kauniissa linnamaisen 
rakennuksen salissa. Vihkitoimitusta seurasi 
lounas ja vastaanotto saman rakennuksen ruo-
kasalissa. Lensimme häiden jälkeen Suomeen 
lyhyelle kotimaanjaksolle, jonka aikana toivomme 
näkevämme teitä monia ystäviämme. Olemme 
jo kertoneet työstämme Keniassa ja oloistamme 
siellä useassa tilaisuudessa Etelä-Suomessa ja toi-
vomme näkevämme mahdollisimman monia teistä 
myös Kansanlähetyspäivillä Ryttylässä 5.–7.7.

Rukousaiheita
rukoile Jumalan johdatusta tilaisuuksiin • 

joissa olemme mukana
Jumalan läsnäoloa ja johdatusta Samue-• 

lin ja Bellan avioelämään

Kiitosaiheita
että olemme nyt terveitä vatsataudin • 

ja kuumeen ja kurkkukivun parannuttua. 
Kiitämme Herraa Hänen parantavasta 
voimastaan.
kaikki ystävät ja esirukoilijat• 

Siunaavin terveisin, Hannu ja Päivi
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Vietämme syksyn Varikkoleiriä Turun 
saaristossa Sinapin leirikeskuksessa. 
Tule mukaan viettämään viikonloppua 
seurakuntaperheenä, toinen toistamme 
palvellen ja rohkaisten. Leirit ovat aina 
huippuja mahdollisuuksia tutustua 
paremmin ihmisiin ja viettää laatuaikaa paremmin ihmisiin ja viettää laatuaikaa 
Jeesuksen kanssa. 

Koko syksyn ajan tutustumme Jeesuksen 
elämään ja mietimme mitä ”Jeesus-elämä” 
tarkoittaa omassa arjessamme. Leirillä
jatkamme tätä työskentelyä. 

TULE MUKAAN! VIIMEINEN 
ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ ON 10.10.ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ ON 10.10.

LAPSILLE OMAA

OHJELMAA KOKO

VIIKONLOPUN!

SU KLO 17 Mikaelin kko, 
Puistokatu 16

LA KLO 17.30 Mikaelin 
srk-koti, Puistokatu 13

 

LA 24.8. 
16.30–17.40 Toivo, johon sinut on kutsuttu Ilkka Rytilahti 
18–18.50   Voittava perustus Mika Poutala, Junnu Aaltonen
19.15–20.45 Elävä toivo Mika Poutala, Ilkka Rytilahti, Junnu Aaltonen & Jukka Tolonen

SU 25.8.
11–12.30 Messu saarna Aarre Kuukauppi, Anna-Kaisa Kallio ja Viestiveljet
12.15–13 Lähetyslounas
13–14.30 Kuvamatka vainojen keskelle Esko Mäki-Soini, Aarre Kuukauppi ja Viestiveljet
16.30–17.40 Isän ikävä Seppo Niemeläinen ja Viestiveljet
18–18.50 Kristittyjen vainot tänään Esko Mäki-Soini ja Viestiveljet
19.15–20.45 Tuhkasta nousee uusi aamu Esko Mäki-Soini, Aarre Kuukauppi ja Viestiveljet

MA 26.8.                             
16.30–17.40 Suostu olemaan arvokas! Anna-Liisa Valtavaara
18–18.50 Suostu sovintoon itsesi, toisten ja Jumalan kanssa! Anna-Liisa Valtavaara,  
 Annu Kyöstilä-Santos
19.15–20.45 Sovinnon ilta Toni Pätsi, Anna-Liisa Valtavaara,  
 musiikissa The Blond Aleksandra

TI 27.8.
16.30–17.40 Huolehtimisesta luottamukseen Anna-Liisa Valtavaara
18–18.50 Mitä toivon – missä on toivoni? Anna-Liisa Valtavaara, Mika Lehtinen
19.15–20.45 Vielä on toivoa -ilta Kaarina Hembree, Anna-Liisa Valtavaara, 
 musiikissa Leukku Steenroos

KE 28.8.
16.30–17.40 Mitä usko on ja miten se syntyy? Daniel Nummela
18–18.50 Uskossa kasvaminen Leif Nummela, Sakari Heinonen
19.15–20.45 Ainutlaatuinen Jeesus Anssi Miettinen, Leif Nummela, Jippu ja Sami Elorinne

TO 29.8. 
16.30–17.40 Näkyykö usko arjessa? Usko ja elämä Daniel Nummela
18–18.50 Uskon koettelemukset ja epäilykset Leif Nummela
19.15–20.45 Tarvitsevatko japanilaiset evankeliumia?  
 Tiinakaisa Honkasalo, Daniel Nummela, 
                  Leif Nummela, musiikissa Mikko Nikula

TURKU-AKTIO
24.–29.8.2019
Henrikin kirkossa
Peltolantie 2
Bussit 7, 9, 12, 61, ja 801

JOKA PÄIVÄ 
Rukoushetki klo 10

Lähetyskahvila väliajoilla
Rukouspalvelua –  

diakonian neuvotteluhuone 
käytettävissä

DONKKIS BIG NIGHT 
JA MUUTA OMAA 
OHJELMAA 
LAPSILLE 
la 24.8. klo 16.30–19

RUKOUKSEN LÄHTEELLÄ 
Nuppu-huoneessa 
la 24.8.–to 29.8. 
klo 10–11 Varsinais-Suomen ev.lut. Kansanlähetys

Kansanlähetysopisto
Henrikinseurakunta
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tulevaa toimintaa turussa

Kesä-illan KeidashetKi VuoriKodilla Vuorikatu 8 su klo 17:  

9.6. Jorma Pihkala ja Esa Mäkinen
16.6.  Johannes Pelkonen, Keijo & Mervi Lehtinen
30.6. Sampo Manni, Jarmo Seilo, Anna Vähäkangas ja Antti Mäkitalo
14.7. Reijo Kalaja, Anja ja Matti Paavonperä
28.7. Teuvo Aittokallio, Jarmo Seilo ja Reijo Kalaja
4.8. Sampo Manni, Keijo & Mervi Lehtinen, Matti Nieminen ja Ilontipat
11.8. Liisa Pura ja Veikko Mäenpää
18.8. Annu Kyöstilä-Santos ja Iikka Silvola

PienPiirit ja ruKoushetKet VuoriKodilla

naisten raamattupiiri: parittomien viikkojen keskiviikko, alkaen 14.8. klo 16.30
leinon solu: parillisten viikkojen keskiviikko, alkaen 4.9. klo 14.00
raamattupiiri: parittomien viikkojen maanantai, alkaen 9.9. klo 18.00
ilosanomapiiri: parittomien viikkojen keskiviikko, alkaen 11.9. klo 19.00
aamurukous: joka maanantai, alkaen 19.8. klo 7.00

noKiPannuPiste:
Ks. seuraavasta Ystäväkirjeestä, joka ilmestyy syyskuun alkupuolella.

 KURSSIT
Sinitaivassali, Rauhankatu 15 D, Turku (ellei muuta mainita)

28.–29.9. Länsi-Suomen Raamattupäivät Mikaelin seurakuntatalolla, Puistokatu 13  
Mukana Jukka Norvanto, Päivi Räsänen, Päivi Lautamäki ja Matti Lempinen
Viikonloppu järjestetään yhdessä Kylväjän, OPKO:n ja Mikaelin seurakunnan kanssa. 
Tule rakentumaan yhteisestä uskosta!

11.–13.10. Uskon puolustaminen – Vesa Ollilainen
Tässä ajassa meitä kristittyjä haastetaan monella tavalla ja joudumme vaikeiden kysymysten 
eteen. Teologian tohtori Vesa Ollilainen on paneutunut näihin kysymyksiin, joita hän jakaa. 

22.–24.11. Sovintoon elämän kanssa – Saara Kinnunen
Saara Kinnunen pohtii viikonlopussa suhdetta itseemme, lähimmäiseemme ja Jumalaan. 
Näitä ei voi erottaa toisistaan. 

sYksY 2019

Kun on turva Jumalassa
Juhannuksena 21.–23.6.2019

Myllymäentie 22, Turku

Pe 21.6.
klo 17.30 Rukoushetki
18–19 Kun on turva Jumalassa 
Turkka Aaltonen
klo 19 Tarjoilua
19.30–21 Aattojuhla
Turkka & Hilkka Aaltonen,  
Leila Myllyoja, Ilontipat

La 22.6.
klo 13.30 Rukoushetki
14–15 Elo täällä kuin unta  
ja varjoa on Turkka Aaltonen
klo 15 Virvokkeita ja keittoa
15.15–16.15 Nyt ylös sieluni 
nousi mullasta maan  
Turkka Aaltonen
klo 16.15 Kahvia ja virvokkeita 
16.30–17.40 Lauluja särkyneille 
Päivi Lautamäki ja Matti Lempinen
17.40 Makkaraa, kahvia ja 
virvokkeita
18–19 Herra, hoida lastasi
Turkka Aaltonen
19 Makkaraa, kahvia ja virvokkeita
19.30–21 Valon juhla 
Turkka & Hilkka Aaltonen, Päivi 
Lautamäki ja Matti Lempinen

Su 23.6.
Martin kirkko
klo 10–11.30 Messu 
saarnaa Turkka Aaltonen, liturgi 
Tuomo Norvasuo 
 
Vuorikoti, Vuorikatu 8
klo 13.30 Rukoushetki
14–15.45 Ylitse kaikkien rajojen
Turkka & Hilkka Aaltonen ja Matti 
Nieminen ja Ilontipat.

Kansanlähetysopisto, Turun Kristillinen Työväenyhdistys, V-S:n Kansanlähetys ja Martinseurakunta



12 13

Varaa paikkasi ajoissa!
Vastuullinen matkanjärjestäjä: 
salon matkatoimisto

2019
Raamattu- ja kylpylämatka

3.–9.11. sattuvat sananlaskut – arto Hukari
Matka tehdään omalla bussilla reittiä Mynämäki – Turku – Salo –  
Helsinki, Länsisatama – Tallinna – Pärnu. 
Aamuin ja illoin opetusta aiheista ja päivittäin 2–3 hoitoa. 
Tutustutaan samalla lähetystyöhön Virossa. 
Hinta matkoineen ja täysihoidolla perillä 360–380 euroa 2 hengen huoneessa. 
Yhden hengen huoneen lisä 80 euroa. Hotelli Emmissä kaikissa huoneissa on oma 
suihku ja WC. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Tied. ja ilm. Ari Malmi 0500 258813 tai ari.malmi@sekl.fi

maakunnassa

aura 1.9. klo 18 Israel-lähetysilta Sauli ja Elina 
Uusitaloilla, Oinasvuorentie 94. Mukana Annu 
Kyöstilä-Santos ja Ari Malmi. Tarjoilua.

Kaarina 8.9. klo 11.15 Messun jälkeen 
Kaarinan kirkossa lähetyskahvit. Mukana Annu 
Kyöstilä-Santos.                                                                                                                                

Kalanti 6.9. klo 18 Israel-tilaisuus Pietilöillä, 
Vehmaantie 104. Mukana Annu Kyöstilä-Santos.

laitila 4.9. klo 12 Lähetystilaisuus kirkkotuvalla, 
mukana Annu Kyöstilä-Santos ja Ari Malmi

loimaa 15.8. klo 14 Kotiseurat Helvi Sirosella, 
Kivenhakkaajankatu 2. Mukana Annu Kyöstilä-
Santos ja Ari Malmi

masKu 9.6. klo 10 Kansanlähetyksen lähetys-
pyhä kirkossa, saarnaa Jorma Pihkala, kirkko- 
kahveilla seurakuntatalolla myös Esa Mäkinen

5.9. klo 18 Lähetystilaisuus Mannerlahden leiri-
keskuksessa, Mannerlahdentie 21. 
Mukana Annu Kyöstilä-Santos

mynämäKi 20.8. klo 13 Virkistyspäivä Pyhteen 
kyläkaupassa, Pyhäntie 3 (Kustavintien varressa). 
Mukana Annu Kyöstilä-Santos ja Ari Malmi. 
Tarjoilua.

nousiainen 9.6. klo 10 Kansanlähetyksen 
lähetyspyhä kirkossa, saarnaa Ari Malmi, 
mukana myös Anna Vähäkangas

Paimio 18.8. klo 10 Perhemessu kirkossa,  
saarnaa Vesa Tuominen. Kirkkokahvit ja lähetys-
juhla Mikaelin-talolla, mukana Annu Kyöstilä-
Santos ja Ari Malmi.
21.8. klo 18 Israel-ilta Keijo ja Mervi Lehtisillä,  
Ahmatie 1. Mukana Annu Kyöstilä-Santos ja Ari 
Malmi. Tarjoilua.

PerniÖ su 25.8. klo 18 Messu Yliskylän  
kirkossa, saarnaa Annu Kyöstiä-Santos,  
liturgina Pirkko Koivunen.

raisio 9.6. klo 10 Kansanlähetyksen lähetys-
pyhä kirkossa, saarnaa Pyry Winter, kirkkokahvit 
ja lähetystilaisuus

salo 5.8. klo 13 Daniel ja Mari Nummela 
lähetyskahviossa seurakuntatalolla
9.9. klo 13 Annu Kyöstilä-Santos lähetys- 
kahviossa seurakuntatalolla

Vehmaa 3.7. klo 18 Myllyjärven leirimajalla 
vietetään Lehtisen perheen tulojuhlaa etiopialai-
sittain. Yhteislaulua, ateriointia ja kokemuksia 
lähetystyöstä Etiopiassa.
7.9. klo 9–13 Torilla Annu Kyöstilä-Santos  
tavattavissa seurakunnan osastolla.

 TYÖN TIIMOILTA
Lähettiliikennettä. Edellisessä kirjeessä 
kerroinkin jo, että Lehtisen perhe on kesällä 
palaamassa Suomeen Etiopiasta kuten myös 
Siparin perhe Kyprokselta. Nummelan perhe 
on taas tulossa pidennetylle kausilomalle  
Suomeen Japanista. Muistetaan aivan 
erityisesti myös näitä kotiin palaavia 
lähettejämme rukouksin. Kotiutuminen monen 
vuoden jälkeen kotimaahan ei ole välttämättä 
kivutonta. Myös Annu Kyöstilä-Santos Lähi-
Idästä on tulossa Suomeen. Jos haluat kutsua 
Annun tuomaan terveisiä seurakuntaasi tai 
kotiisi, niin Annu olisi käytettävissä 15.–27.8. 
ja 1.–9.9. Ota yhteyttä Ariin, jos asia kiinnostaa 
ari.malmi@sekl.fi tai 0500 258813.

Matkat kiinnostavat. 10.–15.6. Pärnun 
matka täyttyi jo hyvissä ajoin, mutta syksyn 
matkalla 3.–9.11. on vielä tilaa. Kannattaa 
ilmoittautua pian, jos matka kiinnostaa. 
Kansanlähetyspäiville Ryttylään teemme taas 
bussimatkan lauantaina 6.7. Mynämäki-Turku-
Kaarina-Lieto reittiä. Lähdemme aamulla ja 
paluu on illalla.  
Matkan edestakainen hinta on vain 20 euroa. 

Kesäjuhlien aikaa. Kesällä hengellinen toiminta 
hiljenee seurakunnissa ja järjestöissä. Siksi 
monille onkin ollut keidashetki päästä kesän 
hengellisille juhlille. Tässä kirjeessä mainitut 
Juhannusjuhlat, Kansanlähetyspäivät ja Turku-
Aktio ovat sellaisia juhlia mihin kannattaa tulla 
kauempaakin.

Syntymäpäivälahja lähetykselle. Hiljattain 
eräs ystäväpariskunta halusi ohjata 
syntymäpäivälahjansa lähettimme työlle. 
Lahja tuotti yli 2.500 €. Jos sinä haluat toimia 
samoin, ota rohkeasti yhteyttä meihin. 
Myös testamentin tekemisessä autamme 
mielellämme. Samalla muistutamme, että 
lähetyksemme taloudellinen selkäranka on 
säännölliset kuukausilahjoittajat. Kiitos sinulle, 
joka näin haluat olla työssä mukana.

Turku aktio lähestyy. tässä kirjeessä on 
vuoden päätapahtumamme Turku-aktion 
ohjelma. Sinne on hyvä kutsua myös 
ystäviä, joille uskonasiat ovat vieraita. 
Tapahtumassa on tarjolla myös monia tarvetta 
vapaaehtoisille. Kirjamyyjille, tarjoiluavustajille, 
tervetulotoivottajille ja rukouspalvelijoille olisi 
tarjolla tehtäviä. Jos vähänkin koet, että voisit 
palvella niin ota rohkeasti yhteyttä Ariin  
ari.malmi@sekl.fi tai 050 025 8813. 

BUSSIRETKI  KANSANLÄHETYSPÄIVILLE  
LAUANTAINA 6.7.2019 

Ajamme Forssan kautta Ryttylään. Perillä olemme noin klo 12.30.  
Paluu samaa reittiä ja lähtö Ryttylästä noin klo 20.30. 
Ilmoittautuminen: Vuorikodin toimisto, p. 02 251 9540 tai esa.makinen@sekl.fi. 
Maksathan matkasi etukäteen tilille: Varsinais-Suomen ev.lut. Kansanlähetys, 
FI39 4309 1520 0011 71. Käytä maksaessa viitenumeroa 78249.  
Matkan hinta 20 € sis. meno- ja paluumatkan. 
Varaathan paikkasi ajoissa!

Matkareitti ja aikataulu klo 
1) Mynämäki linja-autoasema  8.00 
2) Raisio Kustavintien ABC  8.20 
3) Turku linja-autoasema laituri 9 8.30 
4) Kaarina S-marketin pikavuoropysäkki 8.40 
5) Lieto kirkko 8.50



Kiitosaiheita  
menneet tapahtumat ja matkat• 
uudet lähettäjät ja esirukoilijat• 

Rukousaiheita
Kansanlähetyksen lähetyspyhä 9.6.• 
Kesän tapahtumat; Juhannusjuhlat, Kansanlähetyspäivät ja Turku-aktio• 
Kotiin palaavat lähettimme ja heidän sopeutuminen• 

lisätietoja: sekl.fi >kalenterirYttYlässä tapahtuu   

3.–4.6.  Donkin kesäleiri 7–8 v.   
17.–20.6. Junnujen kesä 11–14 v.
24.–27.6.  Kesän Raamattuloma 2019
28.6.–1.7. Perheleiri 2019  
5.–7.7.  Kansanlähetyspäivät  kansanlahetyspaivat.fi
22.–26.7.  Junnuripari 13–14 v. 
22.–24.7. Donkin kesäleiri 9–10 v. 

Lasten ja nuorten leireistä lisätietoja antaa 
Jaska Palomäki, Kansanlähetyksen juniorityöntekijä. 
jaska.palomaki@sekl.fi, 044 550 5847. 
Netissä www.donkki.net
Perheleirin johtajana toimii Tuisku Winter, 
tuisku.winter@sekl.fi, 044 567 8857.
Raamattuloman emäntänä toimii Anne Tuovinen, 
anne.tuovinen@sekl.fi, 044 447 7820.


