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Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, 
vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, 

antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun sanani, 
joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, 

mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.
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HAASTATTELUSSA

Kuinka joulu – juhlista jaloin – tuli taloon

pääkirjoitus

kirjoittaja on SUoMEn EV. LUt. kanSan�
LähEtykSEn kotiMaantyÖn johtaja

Missä olet joulu?
Muutos, se aina niin vaikeaa lie,  
vaikkei sinne pitkä ole tie. 
Matka aivoista sydämeen ei metriä lie, 
vaan ikuisuudelta tuntuu se tie. 
 
Miksi itseäni katson aina, 
eikö Jeesus-lapsi jo auta? 
 
Kas siinäpä meillä vastaus on soma.  
Käännän katseeni Vapahtajaan,  
hän tuo oikean joulun tullessaan. 
 
Siinä näen hänet nyt: 
Heinillä härkien, ristillä Golgatan ja 
valtaistuimella ylösnousseena salissaan,  
rakkaus rinnassaan. Eikö se jo riitä? 
 
Siinä se on, jouluni puna-valkoinen
 (Punainen kuin Kristuksen veri,  
valkoinen kuin Kristuksen puhtaaksi pesemä)

Mikä toi joulun tullessaan?
  Kukaties valkoparta tai punalakki? 
   Kinkku, glögi vai pappi? 
    Pipari, suklaa vai appi? 
     Kynttilät, kuusi vai sakki? 
 
Ei kukaan heistä, se varmaa on! 

Kuitenkin kun katson peiliin,  
tulee kyyneleet silmiin. 
  Kiire on kohottanut joulutortun. 
   Stressi on paistanut joulukinkun. 
    Turhuus on maustanut joulupuuron. 

Kadulla nuo kiireiset ihmiset etsivät jotakin, 
vaikkeivat edes tiedä mitä.  
  Tallovat loskaa,  
   tuuppivat toisiaan. 

Näinkö haluan jouluni viettää? 
EN, se varmaa on. 

K irjoitin tämän esikoisrunoni 15.10.1996 
nimimerkillä ”yksinäinen runoilija miljoona-

kaupungissa” hetkellisen inspiraation vallitessa. 
Asuin silloin Venäjällä Pietarissa ja kaupallinen 
joulu hönki jo sisään kaikista ovista ja ikkunoista, 
vaikka joulua vietettiinkin vasta kunnolla 
ortodoksisen kalenterin mukaan meidän loppiai-
sen aikoihin.

Tämän runon myötä haluan toivottaa  
kaikille ystävälehden lukijoille niin omasta  
kuin Kansanlähetyksen puolesta oikein  
siunattua Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen 
syntymäjuhlaa. 

Kansanlähetyksessäkin hiljennymme joulun viettoon, ja innolla  
suuntaudumme tulevaan vuoteen, jolloin haluamme olla  
panostamassa  maallikkokoulutukseen ”Kansanlähetyskoulun” myötä.   
Hakuaika opintoihin on vuoden loppuun saakka.  
Käy tutustumassa nettisivuillamme. 
 
Jukka Repo

Kati Hautaa
Kutsuna Varissuo
Olemme tehneet pitkään työtä uskovien perheiden 
lasten parissa. Pari vuotta sitten Jumala alkoi puhua 
unelmasta, että viiden vuoden päästä tässä kaupun-
gissa olisi sata lapsiryhmää, joiden kautta tavoitet-
taisiin ei-uskovien perheiden lapsia, kertoo VSKL:n 
lapsi- ja nuorisotyön koordinaattori Kati hautaa. 

Kati jakoi näkyä Satu Marttilalle, johon oli 
tutustunut Varikossa. He rukoilivat paljon kysellen 
Herralta, mihin suuntaan tulisi kulkea. 

Keväällä 2019 Jumala alkoi puhua heille 
Varissuosta. Satu oli vetänyt siellä pari vuotta 
Donkkis-kerhoa, ja hänelle oli noussut huoli siitä, 
että voisiko lapsille olla jotain ohjelmaa myös 
kesällä, kun kerho on tauolla. Naiset alkoivat 
käydä rukouskävelyllä Varissuolla aina tiistaisin 
Donkkis-kerhon päättymisen jälkeen. 
Rukouskävelyllä koimme Jumalan kehoittavan meitä 
tulemaan sinne kesällä. Pohdimme, että voimme pitää 
kesäkerhoa ulkona ja kutsua tuttuja kerholaisia mu-
kaan, kertoo Satu. 
Kokoontumispaikaksi valittiin Varissuolla olevien kah-
den koulun välissä oleva ulkoilukenttä. Mukaan tiimiin 
tuli Joonas rautiainen, joka oli palannut Turkuun 
vietettyään lukuvuoden Ryttylässä, sekä myöhemmin 
kesällä salla lindeman, joka oli rukoillut, että sai-
si rakastaa toisia ihmisiä Jumalan lähettämänä. Lisäksi 
yksittäisiä ihmisiä on käynyt tutustumassa toimintaan. 
Varissuolla liikkuu ulkona paljon eri-ikäisiä lapsia ja 
heihin on mm. yhteisen pelailun kautta ollut helppo 
luoda kontaktia. 
Kesän ajan olemme toimineet niin, että tulemme yh-
dessä paikalle ja hajaannumme sitten alueelle. Jo-

kaisella on omia tuttuja lapsia, joita kohtaa viikoittain. 
Naiset kohtaavat tyttöjä pelaten heidän kanssa hip-
paa, naruhyppelyä yms, Joonaksella on jalkapallope-
lit poikien kanssa. 
Jonkun kanssa yleensä päästään keskusteluihin. Lap-
sella tai hänen perheellään saattaa olla joku murhe. 
Lapsen tuodessa asian esille, rukoillaan sen puoles-
taan. Seuraavalla viikolla sitten kysytään, että miten 
meni sen asian kanssa, jonka puolesta rukoiltiin viime 
viikolla, kertoo Satu.  

Tiimiläiset ovat kohdanneet myös perheitä. He 
ovat saaneet rukousvastauksia ja todistaneet 
paranemisia. Sitä kautta on avautunut mahdolli-
suus kertoa Jeesuksesta monille ihmisille.
On jännittävää nähdä, mitä Jumala tekee. Jumala on 
yllättänyt meidät monella tavalla ja olemme saaneet 
kasvaa uskossa. Elämä on nykyisin aikamoista seikkai-
lua, iloitsee Joonas.
Varissuolla saa kokea olevansa pienellä paikalla, mut-
ta samalla nähdä, että Jumala siunaa ison työn, tote-
aa Salla.  
Oli todella tärkeää, että ensin rukoilimme ja olimme 
kuuliaisia Jumalalle. Ihmiset ovat olleet valmiita kes-
kustelemaan kanssamme, ja tuntuu että kävelemme 
Varissuolla avoimista ovista. Rukoilu on toki koko ajan 
tärkeää ja olemme keränneet esirukoilijoita tälle työl-
le. Tarvitsisimme myös lisää työmiehiä kentälle, ker-
too Kati. 

Jos olet kiinnostunut liittymään mukaan työhön, 
ole yhteydessä Katiin: kati.hautaa@gmail.com tai 
050 3481 319.
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kYprossaKari Heinosen terveiset
Medialähetystyö

Kokoonnuimme lokakuun alussa Nikosian keskustoimistolle. Oli hieno kuulla 
miten työ eri SAT-7 kanavilla etenee, ja tavata ystäviä ja työkavereita.

J ohanneksen kanssa olemme aloittaneet animaatioiden tuotantoa. Alku on pitänyt sisällään opis-
kelua, ohjelmien etsintää ja valitsemista ja käsikirjoittamista. Johannes on kirjoittanut ja tehnyt 

kuvakäsikirjoituksen yhtä lyhyttä animaatiota varten ja luonut ideoita seuraaviin. Kiitos sinulle, joka 
olet lähtenyt mukaan tähän tärkeään työhön! Se olisi mahdotonta ilman teitä, jotka rukoilette ja 
mahdollisuuksien mukaan tuette taloudellisesti. Jos et vielä ole mukana, haluaisin haastaa sinut 
mukaan Jumalan suureen seikkailuun!

Sakari Heinonen

kenia

Lähetyslentotyö

Lokakuun neljäntenä päivänä juhlistettiin täällä Nairobissa Wilsonin lentokentän 
hallissa MAF Kenian kuuttakymmentä toimintavuotta. Paikalla oli kansainvälisen 
MAF:n johtoa ja kutsuvieraina MAF Keniassa aikanaan työskennelleitä henkilöitä 
sekä edustaja Kenian hallinnosta ja monia Kenian ilmailuviranomaisen edustajia. 

O li aika katsoa hiukan taaksepäin ja kiittää Jumalaa siitä, miten hän on varjellut ja johtanut  
lentotoimintaa, joka on mahdollistanut evankeliumin viemisen syrjäisillekin seuduille ja 

sodan runtelemiin paikkoihin sekä tuonut henkistä ja aineellista apua monille kärsiville ihmisille. 
Saimme hyvän tilaisuuden nähdä tuttuja menneiltä työvuosilta täällä ja muistella yhteisiä kiireisiä 

vuosia Herran työssä. Juhlassa pidettiin useita puheita, rukoiltiin ja laulettiin sekä syötiin kenialaista 
ruokaa yhdessä. 
Siunaavin terveisin

Hannu ja Päivi

Heinosten terveiset

terveiset läHi-idästä

terveHdys välimereltä!
Olen Sanna Suutari, Varsinais-Suomen Kansanlähetyksen uusi lähetystyöntekijä. 
Olen iloinen, että saan teidät työtovereikseni! Asemapaikkani on Kyproksella Väli-
meren kainalossa, SAT-7 -nimisen kristillisen satelliittitelevisioaseman palveluksessa. 

S AT-7 lähettää hyvien uutisten ohjelmia Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan arabian, turkin ja farsin kie-
lillä, viimeisten katsojamittausten mukaan jopa 30 miljoonalle katsojalle. Työskentelen Nikosiassa 

SAT-7:n pääkonttorilla kehitystiimissä. Käytännössä päiväni koostuvat rahoitushakemusten ja -raporttien 
kirjoittamisesta ja erilaisten ohjelmaprojektien toteutumisen seurannasta, sillä SAT-7 on katsojille ilmai-
nen ja varat lähetyksiin tulevat lahjoittajilta ympäri maailmaa. 

Päävastuualueenani ovat tällä hetkellä farsinkielinen SAT-7 PARS -kanava ja arabiankielinen lasten-
kanava SAT-7 KIDS. Parasta työssäni on saada päivittäin lukea katsojapalautteita ja niiden kautta nähdä, 
kuinka Jumala tekee työtään myös television välityksellä. Pahinta puolestaan on lukea niistä oloista, 
joissa monet katsojista asuvat: sotien keskellä, pakolaisina, köyhyydessä, vainojen alla. 

Katsojien tarinat kuitenkin muuttavat synkät uutisvirrat toivon oviksi: esimerkiksi Iranissa kristittyjä 
vainotaan, mutta maanalainen kirkko kasvaa arvioiden mukaan nopeimmin koko maailmassa! On etu-
oikeus saada olla mukana tässä työssä, jossa modernin teknologian avulla päästään katsojien koteihin 
saakka, suljettujenkin ovien taa. Tulethan mukaani kuulemaan mitä Jumala tekee Lähi-idässä tilaamalla 
lähettikirjeeni? 
Siunattua uutta vuotta toivottaen, Sanna 

Kun messiaanisen seurakuntamme pastori David jäi 
pari kuukautta sitten eläkkeelle pelkäsimme että seura-
kunnan väkimäärä voi samalla romahtaa.  
Mutta kävikin päinvastoin. 

J umalanpalvelukset ovat olleet tupaten täynnä, joitakin nuoria 
aikuisia on palannut seurakuntaan ja kuusi uutta israelilaista on 

tullut uskoon ja toimintaamme mukaan. Jumalan tiet ovat täynnä 
yllätyksiä. Meillä on myös johtotiimissä kolme uutta dynaamista 
jäsentä, ja yhteistoiminta on lähtenyt vireästi liikkeelle.

Kiitosaiheena on myös se, että Y on tulossa Suomen armeijaan 
tammikuussa (vaikea sanoa kumpi meistä on innostuneempi asiasta). 

Siunattua Uutta Vuotta toivottaen!

Lähi-idän lähettiperhe



6 7

Kirsti malmin terveisetviro

venäjä

S eurakuntakotimme sai marraskuun alussa uuden naa-
purin – kirpputorin! Suunnittelemme vuokrata sieltä 

myyntipaikan. Jospa kirpputorilla kävijät löytäisivät tiensä 
myös alakertaan! Laitamme pian taas adventtikyntteliköt 
tuikkimaan valoa pieniin ikkunoihimme maan rajassa. 
Olemme jo alkaneet ripustaa kynttilälyhtyjä ovenpieleen 
tilaisuuksien ajaksi.

Tässä vuoden viimeinen tervehdykseni, teille ystävät. 
Kiitos yhteisestä matkasta!  
Toivotan samalla siunattua adventin ja joulun aikaa!

Tämänpäiväisestä raamattuhetkestä jäi mieleen 
ajatus, että odottaminen ei ole passiivinen tila. Hyvän 
ystävän tuloa odotellessa laitamme paikkoja kun-
toon ja valmistaudumme eri tavoin. Adventin neljä 
viikkoa kutsuvat meitä valmistautumaan Jeesuksen 
paluuseen. Mikä meidän elämässämme kaipaisi 
kuntoon laittamista ennen suurta juhlaa?

Sinua siunaten, Kirsti Malmi

Onneksi kirkkain valo ei jätä meitä kaamoksenkaan ajaksi. Syksyn aikana mitta-
riini on kertynyt aika monta kilometriä ja silloin kun ne ovat taittuneet autolla, 
niin käyntiin on pyörähtänyt usein Pekka Simojoen Häikäisevän kirkas -CD. 

Y listyksen sävelet kaipauksesta kasvojensa kirkkauteen, sydämensä sykkeeseen, valtakuntansa 
valkeuteen, läsnäolonsa lämpöön ja hoitoon Henkensä hiljaiseen sekä ääniraidat taivaan kor-

keuden, armon ja Luojan hyvyyden arvailemisesta ovat vieneet Valoa kohti ja ajatukset valoistuneet. 
Maaningalla naistenpäivässä mietimme, miten voisimme voida hyvin eri sektroreilla. Miten voisi 

hoitaa ihmissuhteita? Onko tarpeeksi mielekästä 
tekemistä? Syönkö järkevästi? Monia muitakin 

kysymyksiä. Aika perusjuttuja, mutta hyvä joskus 
pysähtyä pohdiskelemaan, voisinko tehdä jotain 

muutoksia voidakseni paremmin. Huomattiin, 
että aika pienikin liike voi tehdä joskus 

ihmeitä. 
Onneksi meillä on rakastava ja armol-

linen Isä, joka pitää meistä huolen 
myös silloin kun itse ei jaksa ja pysty. 

Kirkkain Valo paistaa silloinkin.
Saara Karttunen

japanisyrJäteiden terveiset
Olemme Kia, Markus, Noomi ja Lydia-vauva, ja  
valmistaudumme lähtemään Japaniin lähetystyöhön  
loppukesästä 2020. 

V almistumme SEKL:n lähetyslinjalta jouluksi, minkä jälkeen konk-
reettiset lähtövalmistelut alkavat muun muassa piiri- ja seura-

kuntavierailujen merkeissä. Iloitsemme jo nyt tulevasta vierailustamme 
Varsinais-Suomeen, sillä seudulla on meille perheen aikuisille erityinen 
merkitys. Olemme molemmat opiskelleet Turussa, missä myös tapasimme 
ja menimme naimisiin.

Markus on ammatiltaan pappi, ja Kialla on keväällä edessään vihkimys 
diakoniksi. Meidät lähetetään Japaniin ensisijaisesti seurakuntatyöhön. 
Työmme kuitenkin alkaa kielikoulujaksolla Koben kaupungissa. 

Lämmin kiitos Varsinais-Suomen piirille, että lähditte kanssamme 
viemään Ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta Japaniin! Rukoillaan 
yhdessä Japanin kansan keskuuteen herätystä, ja pyydetään viisautta, 
voimia ja johdatusta kaikkiin kevään käytännön valmisteluihin.

Siunattua joulunaikaa teille! 

Terveisin, Syrjätiet

saara Karttusen terveiset ari salmisen terveiset

Rukoillaan ja  
tehdään työtä sen hyväksi, 

että evankeliumin sana syntiemme 
Sovittajasta menee eteenpäin myös mus-

limimaailmassa. Emmekä unohda myöskään 
saarnata tai saarnauttaa itsellemmekin evanke-
liumia, sillä: “Minä en häpeä evankeliumia, sillä 

se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen  
kaikille, jotka sen uskovat,  

ensin juutalaisille, 
sitten myös kreikkalaisille.” 

O len nyt asunut vaimoni ja kahden lapseni kanssa Turussa nelisen vuotta. Vanhin poi-
kamme asuu Saksassa, jossa koko perheenä asuimme vv. 2006–15. Olimme 

siellä vaimoni kanssa SEKL:in turkkilaistyössä, vietettyämme sitä ennen  
kahdeksan vuoden jakson Etu-Aasiassa, jossa myös opimme  
paikallisen kielen. 

Nyt olen jatkanut tätä samaa muslimityötä, tuki-
kohtana Turku. Suomessa turkin kieltä on silloin 
tällöin pystynyt käyttämään, esim. kastekurssia 
pidettäessä. Lisäksi työhöni kuuluu luterilaisten 
tunnustuskirjojen turkinnosten käännöstar-
kistusta, mikä oikeastaan vastaakin sitä, mitä 
olen aikoinaan opiskellut, eli kielenkääntäjän 
tehtäviä. 

Aika paljon myös matkustelen niille kentille, 
joilla on turkinkielistä työtä, eli Saksaan, Bulga-
riaan ja Etu-Aasiaan. Viimeksi olin Etu-Aasiassa 
marraskuussa, jolloin sain pitää paikallisille vel-
jille ja sisarille siellä kolmipäiväisen seminaarin 
Sananlaskuista.

 Siunauksellista joulunaikaa, t. Salmisen Ari

Maahanmuuttajatyö
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 TYÖN TIIMOILTA
Syksyn Pärnun matkalla ennätysmäärä 
osallistujia. kaikki halukkaat eivät mahtuneet 
mukaan. Matkalla saimme kuulla arto hukarin 
opetusta Sanalaskuista. Ilahduttavaa oli se, 
miten paljon opetus herätti keskustelua. 

Syksyn aikana Maskun seurakunta on 
tehnyt nimikkosopimuksen Sanna Suutarin 
tukemisesta. Sanna tekee työtä kyproksella 
Sat-7 -medialähetysasemalla. Myös useita 
muita nimikkosopimuksia on vireillä. on ollut 
ilo huomata monen seurakunnan halun tukea 
tekemäämme lähetystyötä.

Piirillemme uusia lähettejä. kolmen perheen 
(Nummeloiden, Lehtisten ja Sipareiden) 
palatessa kotimaahan piirihallituksemme on 
ottanut kannatusvastuulleen uusia lähettejä: 
Markus ja Kia Syrjätien perheineen, jotka ovat 
lähdössä Japaniin. Sanna Suutarin Kyproksella, 
Saara Karttusen Venäjällä, Ari Salmisen  
maahanmuuttajatyössä ja Kirsti Malmin 
Virossa. Otattehan rukouksiinne nämä uudet 
lähetit. 

Piirihallitukseen uusia henkilöitä. 
Syyskokouksessa kolmen erovuoroisen tilalle 
valittiin kolme uutta hallituksen jäsentä; 
Satu Marttila ja Johannes Ahtola Turusta ja 
Jouko Mäenpää Salosta. Suljettehan heidät 
esirukouksiinne. Kiitos Pekka Vilmingolle, Sari 
Paavolalle ja Tuula Eklundille, joiden toimikausi 
päättyi. 

Testamenttilahjoituksilla ollut merkittävä 
vaikutus kuluneeseen vuoteen. olemme 
saaneet saman vuoden aikana kaksi 
merkittävää testamenttilahjoitusta. 
tutkimusten mukaan vain noin 10 % 
suomalaisista on tehnyt testamentin. Jos 
sinä et vielä ole tehnyt, niin kannattaa hoitaa 
asia ajoissa kuntoon. yksi mahdollisuus on 
testamentata osa tai kokonaan lähetykselle ja 
evankeliumin eteenpäin viemiseen. Samalla 
muistutamme, että taloutemme kivijalka on 
säännölliset lahjoitukset. 

LÖYDÄ OMA PAIKKASI JUMALAN VALTAKUNNAN TYÖSSÄ
Oletko miettinyt, mikä on sinun kutsumuksesi Jumalan valtakunnan 
tehtävissä. Haluaisitko oppia lisää saamistasi lahjoistasi ja niiden 
panemisesta käytäntöön?

Tule opiskelemaan Kansanlähetyskouluun. Kansanlähetyskoulu on maallikoille 
suunnattu ilmainen koulutus, joka on osa Kansanlähetysopiston opintovalikoimaa. 
Kansanlähetyskoulussa tuemme Sinua lahjojesi ja kutsumuksesi löytämisessä 
sekä autamme Sinua löytämään sopivat tehtävät omalta paikkakunnaltasi 
Kansanlähetyspiirisi yhteydessä. Hakuaika Kansanlähetyskouluun on 31.12.2019 asti, 
jonka jälkeen teemme opiskelijavalinnat. Kansanlähetyskoulun suorittaneet siunataan 
ja valtuutetaan vapaaehtoistehtäviinsä Kansanlähetyspäivillä heinäkuussa 2021.

Hae Kansanlähetyskouluun: kansanlahetys.fi/kansanlahetyskoulun-ilmoittautuminen

Lisätietoa Kansanlähetyskoulusta: kansanlahetys.fi/tapahtumat/kansanlahetyskoulu

Siunaavin terveisin 
Jukka Repo ja Anssi Savonen, Kansanlähetyskoulun johtajat

VARIKOSTA 
VERKOSTOKSI

NÄHDÄÄN SIELLÄ!
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tulevaa toimintaa turussa

Lähde-iLLat VuorikodiLLa Vuorikatu 8, turku, su kLo 17:
5.1. Lähetyskutsun edessä – Markus ja Kia Syrjätie perheineen
26.1. Opeta meitä rukoilemaan! Markus Kirla
2.2. Jeesuksen vertaukset puhuvat – Kimmo Malinen
23.2. Isä meidän, opetellaan rukoilemaan – Markus Kirla
1.3. Jeesuksen vertaukset puhuvat – Kimmo Malinen
15.3. Raamatun pyhät ja pahat – Arto Hukari
22.3. Isä meidän, opeta meitä rukoilemaan – Markus Kirla
29.3. Ylitse kaikkien rajojen. Ari Salminen
5.4. Jeesuksen vertaukset puhuvat – Kimmo Malinen
19.4. Isä meidän, opeta meitä rukoilemaan – Markus Kirla
26.4. klo 15 (Huom. aika!) Jumalassa on turva – Kari ja Mari Valkonen
3.5. Jeesuksen vertaukset puhuvat – Kimmo Malinen ja Kirsti Malmi
10.5. Herra koettelee vaan ei hylkää – Hannu Uusmies
24.5. Isä meidän, opeta meitä rukoilemaan – Markus Kirla

PienPiirit ja rukoushetket VuorikodiLLa:
raamattupiiri: parittomien viikkojen maanantai alkaen 13.1. klo 18
naisten raamattupiiri: parittomien viikkojen keskiviikko alkaen 15.1. klo 16.30
ilosanomapiiri: parittomien viikkojen keskiviikko alkaen 15.1. klo 19
Leinon solu: parillisten viikkojen keskiviikko alkaen 22.1. klo 14
aamurukous: joka maanantai alkaen 13.1. klo 8

nokiPannuPiste 
VähätoriLLa
Linnankatu 5, klo 12–15: 4.1., 
1.2., 29.2., 21.3., 9.5. ja 30.5. 
Tavoittavaa evankeliumin työtä 
lähimmäistä rakastaen. 
Lisätietoja: esa.makinen@sekl.fi 
tai 050 378 5165.

10.5. kLo 10 Messu
Martin kirkossa 
saarnaa Hannu Uusmies, 
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus 
seurakuntatalolla.

Uudenvuoden 
tapahtuma 
30.–31.12.2019Raunistulan srk-talolla, Murtomaantie 12

Ma 30.12.
klo 17 Rukoushetki 
klo 18 Nyt minä elän! Turkka Aaltonen
 Tarjoilua!
klo 19.15 Sanan ja sävelen ilta  Inkeri Puputti, Junnu Aaltonen,  
 Turkka & Hilkka Aaltonen 

Ti 31.12.
klo 16.15 Rukoushetki 
klo 17 Herää valvomaan!  
 Turkka Aaltonen  
klo 18 Konsertti  
 Lauluyhtye Kipinät  
 (mukana myös  
 Merja & Pekka Laaksonen)
 Tarjoilua! 
klo 19.30–21 Aattojuhla Kipinät, Turkka & Hilkka Aaltonen
klo 21 Aattoehtoollinen Kimmo Loukiala ja Kipinät 

Maarian seurakunta ja ev. lut. Kansanlähetys

Tervetuloa!

Elätkö vai oletko?
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Varaa paikkasi ajoissa!
Vastuullinen matkanjärjestäjä: 
salon matkatoimisto

2020

Raamattu- ja kylpylämatkat

1.–6.3. Turkka & Hilkka aaltonen
7.–12.6. Timo & Helena keskitalo
Matkat tehdään omalla bussilla reittiä Mynämäki – Turku – Salo – 
Helsinki, Länsisatama – Tallinna – Pärnu.
Aamuin ja illoin opetusta aiheista ja päivittäin 2–3 hoitoa. 
Tutustaan samalla lähetystyöhön Virossa. 
Hinta matkoineen ja täysihoidolla perillä 370–390 € 2-h huoneessa.
Yhden hengen huoneen lisä 80 €. Hotelli Emmissä kaikissa huoneissa oma suihku ja WC. 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Tied. ja ilm. Ari Malmi p. 050 025 8813 tai ari.malmi@sekl.fi

Kaarina
Etiopia-piiri Kaarinan kirkolla 14.1., 11.2., 
10.3., 14.4. ja 12.5. klo 16.30.
Su 15.3. klo 10 Lähetyspyhä kirkolla, saarnaa 
Arto Hukari. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus.

laitila                                                        
18.3. klo 12 Lähetystilaisuus kirkkotuvalla, Arto 
Hukari.
3.5. klo 10 Messu kirkossa ja lähetystilaisuus 
kirkkotuvalla.

lieto
6.1. klo 10 Jumalanpalvelus kirkossa, saarnaa 
ja toimittaa past. Hannu Uusmies. Lähetystilai-
suus srk-talolla.

loimaa
Seurat kaupungin kirkolla klo 14  
19.1., 16.2., 22.3. ja 19.4.

nauVo
Su 29.12. klo 18 Joulujuhla srk-talolla, Leif 
Nummela. Riisipuuro- ja kahvitarjoilu.

naantali
6.1. klo 10 Messu kirkossa, saarnaa Markus Syr-
jätie. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus srk-talolla.

maakunnassa

             KURSSIT KEVÄT 2020

Raamattu- ja lähetysseminaari 11.–12.1. Turussa 
La 11.1.  Sinitaivassalissa, Rauhankatu 15 D 
klo 13  Luotu–langennut–lunastettu – Elämän rakennuspalikoita etsimässä  
 1. Mooseksen kirjan lukujen 1.–3. äärellä 
klo 14.30  Tarjoilua 
klo 15.00 Jeesus Exoduksessa, Leif Nummela 
klo 16.45  Kutsuttu–varustettu–lähetetty. Lähetyskäskyn pohtimista siten, että kehyksenä on  
 lähetystyö Japanissa (sis. myös kuvia ja tarinoita), Daniel Nummela
Su 12.1.  Kristillisen työväenyhdistyksen talolla, Myllymäentie 22, Turku 
klo 14–16 Jumalan vaatimukset Raamatussa (laki), Leif Nummela 
 Jumalan lupaukset Raamatussa (evankeliumi), Daniel Nummela 
 Tasapainoinen kristillisyys, keskustelua aiheesta (mahdollisuus myös kysymyksiin) 
Su 12.1. Vuorikodilla, Vuorikatu 8, Turku 
klo 17–19 Daavid Jumalan koulussa, Leif Nummela 
 10 min. tauko 
 Paavalin matka Jumalan mieheksi, Daniel Nummela. Keskustelua, kysymyksiä ja rukousta.
Raamattu alusta loppuun 17.–19.1. Turun Mikaelin seurakuntatalolla, Puistokatu 12 
48 raamattuluentoa, 35 luennoitsijaa, 24 tuntia – ainutlaatuinen tapahtuma  
Raamattu avautuu kirja kirjalta 20 minuutin mittaisilla luennoilla. Valitse mitä kirjoja haluat kuunnella tai 
haasta itsesi opiskelemaan jokainen Raamatun kirja yhden viikonlopun aikana. Luennot Mikaelin seu-
rakuntakodilla pe 18–21, la 9–21 ja su 12–21. Lauantaina lapsille omaa ohjelmaa VT:sta ja sunnuntaina 
UT:sta. Vapaa pääsy. Koko ajan kahvitarjoilu. Katso tapahtuman luennoitsijat ja ohjelma osoitteesta  
www.raamatunopetusakatemia.fi/tapahtuma 
Järj. Turun Mikaelinseurakunta sekä Raamatunopetusakatemia, Varsinais-Suomen Kansanlähetys, Kansan 
Raamattuseura, Suomen Raamattuopisto, Raamatunlukijain liitto ja Liikemiesten lähetysliitto.

Tiedän tänään – vai tiedänkö sittenkään? 7.–8.2. Sinitaivassalissa 
Perjantaina 7.2. 
klo 17.30 Rukoushetki 
klo 18 Jumalan kuvaksi luotu – mitä se tarkoittaa? Liisi Jokiranta 
klo 19.15 Kahvitauko
klo 19.30 Sinä olet arvokas – millä perusteella? Liisi Jokiranta 
klo 20 Kaksi rakkautta Liisi Jokiranta 
klo 21  Illan päätös
Lauantaina 8.2. 
klo 12.30 Rukoushetki 
klo 13.00 Raamatun arvovalta – mihin se perustuu? Liisi Jokiranta 
klo 14.15 Kahvitauko 
klo 14.45 Jeesus tulee takaisin Eero Ahonen 
klo 16.15 Lohdutuksen Jumala Eero Ahonen 
klo 17.45 Päivän päätös

Seurakunta Myrskyssä 27.–28.3. (pe klo 17.30–21 ja la 12.30–18) 
Löytöretki Paavalin 2. Korinttilaiskirjeeseen. Opettajana past. Ilkka Rytilahti. 

Älä pelkää – Minä olen sinun kanssasi 24.–25.4. (pe klo 17.30–21 ja la 12.30–18) 
Löytöretki Jesajan kirjaan. Opettajina Kari ja Mari Valkonen.

Paattinen
19.4. klo 10 Kansanlähetyksen lähetyspyhä kirkos-
sa. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus srk-talolla.

Paimio
16.3. klo 18 Kotiseurat Paimiossa, Keijo ja Mervi Leh-
tisillä, Ahmatie 1. Mukana Arto Hukari ja Ari Malmi.

rusKo
29.3. klo 10 Messu kirkossa, saarnaa Ari Salmi-
nen. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus srk-talolla, Ari 
Salminen ja Ari Malmi.

salo
klo 18.30 Usko arjessa -ilta srk-talolla: 
22.1. Profeetallisuus VT:n valossa ja nykyaikana, 
Kimmo Malinen 
26.2. Lähetyskutsun edessä, Markus Syrjätie 
25.3. Tunteet psalmeissa, Ari Malmi 
22.4. Mari Vihinen

uusiKauPunKi / Kalanti
17.3. klo 18 Kotiseurat Satu & Henry Pietilällä, 
Vehmaantie 104. Mukana Arto Hukari ja Ari Malmi 

Vehmaa
9.2. klo 10 Jumalanpalvelus kirkossa, saarnaa 
Kimmo Malinen. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus 
srk-talolla, Ari Malmi ja Kimmo Malinen.
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Kiitos kaikille esirukouksista ja uhreista 

kuluneena vuonna ja siunausta uudelle vuodelle! 
t. Ari, Pyry, Esa ja Kati

Kiitosaiheita  
' Lapsityön näkymät
' Testamenttilahjoitukset

Rukousaiheita
' Tulevat tapahtumat
' Uudet lähetit
' Kotiin palaavat lähettimme ja 
heidän sopeutumisensa Suomeen

lisätietoja: sekl.fi >kalenterirYttYlässä tapaHtuu

24.–26.1. Missioforum 
24.–26.1. Subcreation – Askel seikkailuun  
 -pelisuunnittelutapahtuma
21.–23.2. Koko perheen Raamattuloma
2.3.–26.4. Verkkokurssi: Apologia
2.3.–26.4. Verkkokurssi: Israelin kuninkaat
24.–26.4. Apologiaforum – Ympäristöherätys

ARKIPERIODIT
8.–10.1. Elämä ja evankeliumi
20.–23.1. Kuningasten aika Vanhassa testamentissa
Katso lisää vaihtoehtoja kevään arkiperiodeissa: 
kansanlahetysopisto.fi

Kansanlähetyskoulusta löytyy lisätietoa ja ilmoittautuminen: sekl.fi/tapahtumat > Kansanlähetyskoulu 
ks. s. 9


