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Kuvassa pitkäaikaisimmat lähettimme Hannu ja Päivi Heinonen.
"Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle apu?
Apu minulle tulee Herralta joka on tehnyt taivaan ja maan".
Ps. 121:1–2

PÄÄKIRJOITUS

Kansanlähetys 50 v
Varsinais-Suomessa

V
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arsinais-Suomessa Kansanlähetys rekisteröityi kolme
vuotta Suomen ev. lut. Kansanlähetyksen perustamisen jälkeen omaksi yhdistyksekseen. Ensi syksynä tulee
tästä kuluneeksi 50 vuotta. Jos Jumala suo, saamme juhlia
tätä Turku-aktion yhteydessä 29.8. On hienoa, että meillä
on joukossamme vielä niitäkin, jotka ovat olleet kaikki nämä
vuodet mukana toiminnassa. Paljon on tullut uusiakin mukaan
joko lähtijöiksi tai lähettäjiksi. Evankeliumia on saatu viedä
eteenpäin niin täällä Varsinais-Suomessa, kun aina maan
ääriin asti. Olemme siis saaneet olla toteuttamassa Jeesuksen
viimeistä tahtoa eli testamenttia omilleen. Olemme iloisia siitä,
että monet seurakunnatkin ovat tulleet rinnallemme tähän
työhön nimikkolähettiemme kautta. Ketään ei voida lähettää
ilman lähettäjiä. Tämä on totta tänäänkin. Siksi Kansanlähetyksessä olemme alusta lähtien haastaneet jokaista Jeesuksen seuraajaa löytämään paikkansa joko lähtijänä tai lähettäjänä. Kumpikin näistä tehtävistä on yhtä tärkeä. Kiitos sinulle,
joka jo olet tässä suuressa tehtävässä mukana. Jos sinä
et ole vielä löytänyt paikkaasi tässä, niin meillä olisi uusia
lähettejä, joille vielä etsitään lähettäjiä. Tästä kirjeestä voit
lukea heistä. Myös rakkaasta kotimaastamme on tullut entistä
enemmän lähetyskenttä. Siksi myös kotimaan työntekijöinä
tarvitsemme lähettäjiä.
Koronarajoitusten takia moni erityisesti iäkkäämpi
ystävä on kokenut entistä enemmän yksinäisyyttä. Vaikka
netin kautta on ollut tarjolla monenlaista hengellistä ohjelmaa,
niin se ei korvaa yhteen kokoontumisen merkitystä. Tämän
olen huomannut itsekin myös suhteessa lapsiini ja lastenlapsiini. Heitä ole voinut tavata ainoastaan netin välityksellä
ja odotan kiihkeästi tapaavani heidät livenä. Tiedän monien
yhtä kiihkeästi odottavan sitä, että voisi tavata taas uskon
veljiä ja siskoja. Siksi haluamme kesäkuun alusta rajoitusten
puitteissa alkaa taas järjestää kokoontumisia. Jeesus itse
lupaa: ”Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni,
siellä minä olen heidän keskellään”. Matt. 18:20. Kesä
olisi hyvää aikaa pihaseuroille, missä koronarajoituksetkin
on helppo huomioida. Mikäli sinä haluaisit omalle pihallesi
sellaiset, niin mielellään autamme ja tulemme mukaan.
Virkistävää kesää sinulle
t. Ari Malmi, piirijohtaja

Epäjumalat

paljastuvat

T

ämä teema on puhutellut näinä
aikoina erityisen paljon. Tämä aika
paljastaa yhteiskuntamme, seurakuntien
ja ihmisten epäjumalat. Erityisen kiitollinen olen Herralle, että hän paljastaa
minun ja meidän kristittyjen epäjumalia
kuin myös oman ruumiinsa yhteisiä
epäjumalia. Samalla rukoilen, että Pyhän
Hengen voimassa luottaen Jumalan
lupauksiin kääntyisimme pois näistä
epäjumalista ja turvautuisimme yhteen
ainoaan todelliseen Jumalaan! Martti
Luther onkin osuvasti sanonut, että me
emme koskaan riko muita käskyjä rikkomatta ensimmäistä käskyä: ”Minä olen
Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa
olla muita jumalia”.
Miten tämä aika sitten paljastaa epäjumalat? On mielenkiintoista huomata,
että usein katastrofien aikana ihmiset
kääntyvät Jumalan puoleen. Esim. nk.
viidesläinen herätysliike (johon mm.
Kansanlähetyskin lukeutuu) sai alkunsa
sotien aikana. Näen, että Jumala sallii
meille ajallisessa katastrofeja herättääkseen meidät, jotta emme joutuisi
iankaikkiseen katastrofiin. Monet
ihmiset ovat ’superavoimia’ Jeesukselle.
Tällaisesta avoimuudesta olen saanut
kuulla monilta työmme parissa olevalta
nuorelta aikuiselta ja itsekin todistanut.

Me saamme valtakunnan,
joka ei järky.
Olkaamme sen vuoksi kiitollisia,
kiittäkäämme Jumalaa ja
palvelkaamme häntä hänen
tahtonsa mukaisesti.
Hepr. 12:28

Kaikki muu siis järkkyy tällaisena aikana, paitsi Jumalan valtakunta. Tämän järkkymättömän valtakunnan varaan me rakennamme elämämme ja sitä saamme myös tarjota jokaiselle joka ei vielä niin tee.
Tämä aika siis järkyttää myös meidän kristittyjen omia ”kyhäelmiä” jossa turvaudumme kaiken
maailman epäjumalien puoleen elävän Jumalan sijaan. Pyydä Herraa näyttämään mistä pelkosi ja
ahdistuksesi, väsymyksesi tmv. nousee, minkä epäjumalan alttarin olet pystyttänyt. Ehkä Hän on jo
näyttänyt sinulle asioita, joissa et ole rakentanut uskossa ja Hänen varaansa. Murskaa se Jeesuksen
nimessä kääntyen pois (tunnusta syntisi, että olet luottanut tällaiseen epäjumalaan) ottaen vastaan
lohdutuksen ja rauhan Häneltä, joka sen sinulle voi antaa. Kiitä Häntä! Näin ryhdyt rakentamaan järkkymättömän valtakunnan varaan. Tee se jo tänään. Tämä on siis nk. kairos-aikaa (Jumalalle otollista
aikaa) niille jotka eivät vielä Jeesusta seuraa. Mutta tämä on myös meille Jeesuksen omille puhdistavaa aikaa, jos annamme Herran puhdistaa meidät epäjumalistamme.
Tiedän, että tämä on myös vaikeaa aikaa seurakunnille. Uskon kuitenkin, että tämä on puhdistavaa
ja uudistavaa aikaa. Valitettavan usein me rakennamme seurakuntien toiminnan ihmisvoiman ja
-viisauden varaan. Kuuluisa raamatunopettaja A. W. Tozer sanoi jo 1950-luvulla, että seurakunnissamme luotamme 95 % ihmisvoimaan ja 5 % Pyhän Hengen voimaan, kun taas alkuseurakunnassa
luvut olivat toisinpäin. Rukoilen, että tämä puhdistava aika otetaan hengellisten johtajien parissa
Jumalan armona sen sijaan että koitetaan kärvistellä tämä aika ja palata sitten ”normaaliin”. Tarvitsemme uuden normaalin. Uuden normaalin, jossa kokoava toiminta on toissijaista ja lähettävä
toiminta ensisijaista.
Mikä parasta: aina kun epäjumalia paljastuu ja niitä raivataan pois, siitä seuraa virvoituksen,
hengellisen uudistuksen aikoja.
Piiripastori Pyry Winter

Rukoile siis omaan
elämään, lähipiiriisi kuin koko
maailmaan tällaisia aikoja!
Jeesus elää ja hallitsee.

Tämä teksti on osittain julkaistu Wintereiden lähettäjäkirjeessä. Jos haluat tilata heidän lähettäjäkirjeen voit soittaa tai viestiä toimistolle p. 044 239 4178 tai lähettää sähköpostia pyry.winter@sekl.fi
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VILJAMI VUORINEN

HAASTATTELUSSA

Viljami haluaa auttaa ihmisiä
tutustumaan
Lähetyslentotyö
HEINOSTEN TERVEISET
Jeesukseen.

Viljami Vuorinen asuu Paimiossa vaimonsa Suvin ja 4-vuotiaan
Leevi-pojan kanssa. Hän on viidettä vuotta mukana VarsinaisSuomen Kansanlähetyksen piirihallituksessa, ja on tämän
vuoden alusta toiminut sen varapuheenjohtajana.

– Vuonna 2013 saimme kuulla ystäviltämme Varsinais-Suomen
Kansanlähetyksen Varikko-yhteisöstä. Tammikuusta 2014 alkaen
lähdimme mukana Varikon toimintaan. Vähitellen meitä myös kutsuttiin erilaisiin palvelutehtäviin. Olimme mukana mm. Varikko-yhteisön järjestämällä Alfa-kurssilla palvelutiimissä, Viljami kertoo.
Kun Varikko siirtyi Mikaelinkirkkoon vuoden 2016 alussa,
Viljami meni mukaan järkkäritiimiin. Hän toimi myös ajoittain
ehtoollisavustajana.
Kun Avoin Ovi mobilisaatio -toiminta alkoi, Viljami oli heti
kiinnostunut siitä. Hän liittyi AO-rukousryhmään ja lähti mukaan
Futis-raamikseen Luta Frujencen ja Jaakko Simosen kaveriksi.
Nyt on alkamassa kolmas kesä Futis-raamista. Kentällä ja sen
laidalla on kohdattu lapsia ja heidän vanhempiaan. Näin on
syntynyt tilaisuuksia jakaa evankeliumia ja rukoilla ihmisten puolesta.

– On ollut innostavaa olla työssä mukana. Olen saanut oppia uusia juttuja ja sitä, miten ihmisiä saa
kohdata. Olen myös saanut haastaa omia ajattelumallejani. Viime kesänä ja syksynä olin myös Varissuolla kohtaamassa lapsia.
Viljami on osallistunut kaksi kertaa MyFriends-koulutukseen, josta on saanut eväitä evankeliumin
kertomiseen luontevalla tavalla.

– Jos elää Jeesuksen kanssa, niin ihmisten palveleminen kuuluu siihen, samoin kuin evankeliumin kertominen, rukoilu ja mukaan kutsuminen. Tämän kuuluu olla osa kristityn arkea. Vaikka onhan se oma
prosessi, että suostuu olemaan Jumalan käytössä. Edellytyksenä on se, että on tiiviisti yhteydessä Isän
kanssa.
Viime syksynä Vuorisen perhe kävi muutamia kertoja Paimiossa Asemaseurakunnassa ja siellä
syntyi yhteys johtaja Kimmo Jaloseen. Tänä keväänä yhteisessä rukoushetkessä tuli ilmi, että
ruokakassien jaossa tarvittaisiin apua. Viljami keräsi ystävistään porukan, jotka ovat olleet järjestämässä Paimiossa ruokakassien jakoa ja kotiinkuljetusta huhtikuun alusta alkaen.

– Ruokakassien jaon yhteydessä olemme saaneet rukoilla ihmisten
puolesta ja kertoa heille Jeesuksesta. Näiden kohtaamisten myötä
yksi äiti on halunnut tutustua paremmin Jeesukseen ja suunnitelmissa on tutkia hänen kanssaan yhdessä Raamattua. Haaveilen siitä,
että Paimiossa saisi olla tulevaisuudessa pienryhmiä, joissa ihmiset
saisivat kasvaa uskossa. Olisi hienoa, jos saisimme lähettää joukostamme ihmisiä lähetystyöhön.

SAKARI HEINOSEN TERVEISET

KYPROS

Kiitos teille rakkaat ystävät! Teette todella tärkeää työtä rukouksen ja tuen
kautta. Viimeiset pari kuukautta ovat olleet hyvin erilaiset. Olen tehnyt
kaiken työni kotoa käsin. Taivaan Isä on antanut viisautta, iloa ja luovuutta
tehtävien hoitoon.

K

iitos Herralle, vähennetyllä miehityksellä
olemme SAT-7 PARS-kanavan Limassolin studiolta edelleen lähettäneet kolme suoraa lähetystä
viikossa. On ollut erittäin rohkaisevaa lukea miten
Jumala on toiminut näiden ja muiden kanavamme
kristillisten satelliitti TV-ohjelmiemme kautta LähiIdässä. Veljeni Johannes jatkaa täällä KV-linjan
kautta ja se on myös ollut suuri ilonaihe.
Pyydän, että rukoilisitte työn puolesta ja katsojiemme puolesta.
Runsaasti taivaan Isän siunausta! Sakari Heinonen

SANNA SUUTARIN TERVEISET

Tervehdys Kyprokselta! Täällä on pandemian aikaan olleet voimassa tiukat
ulkonaliikkumisrajoitukset, mutta tätä
kirjoittaessani olemme juuri saaneet palata toimistolle töihin ensimmäistä kertaa
pariin kuukauteen. Virustapaukset ovat
täällä pysyneet hyvin hallinnassa – toivotaan, että niin myös jatkuu. Etätöistä huolimatta tehtäväni SAT-7:lla ovat jatkuneet
koko ajan lähestulkoon normaalisti nettipohjaisten työalustojen avulla, ja on ollut
ilo raportoida siitä, miten kannustavaa
katsojapalautetta olemme saaneet. Myös
SAT-7:n ohjelmat ovat ovat pyörineet lähes
normaalisti, vaikka studioilla onkin tehty
ohjelmia miminimiehityksillä turvallisuuden lisäämiseksi. Katsojat ovat ottaneet
yhteyttä kaikilla kanavilla ennätysmääriä,
ja monet ovat kertoneet kiitollisuudestaan
siitä tuesta, mitä ovat kokeneet saavansa
SAT-7:n ohjelmien kautta tänä erikoisena
aikana. Rukoilethan kanssani SAT-7:n
miljoonien katsojien puolesta LähiIdässä?
Sinua siunaten, Sanna Suutari
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KIRSTI MALMIN TERVEISET

VIRO

Olen palannut takaisin kotimaahan ja kahden viikon lakisääteinen karanteeni on
nyt ohi. Lähtö Virosta tapahtui varsin äkisti, mutta verrattuna edellisen sukupolven evakkomatkoihin oli lähtöni kuitenkin aika lempeä.

S

ain onneksi ensimmäisen karanteeniviikkoni aikana nettiliittymän mökilleni. Siitä on suuri apu palavereihin osallistumisessa
ja videoiden lataamisessa. Tein vironkielisen pääsiäishartauden
kehitysvammatyön käyttöön, ja jatkoin jo Tallinnassa aloittamaani
koronakaranteenin lauluvideoiden sarjaa YouTubessa. Yksinkertaiset
live-videot ovat pääasiassa vironkielisiä, mutta varmaan monille silti
tuttuja. Matkalaulajasta on tullut karanteenilaulaja, lähetän laulut
netin avaruuksiin rukoillen ja siunaten. Lasnamäen työn ohjat ovat jo
napakasti Marguksen käsissä.
Rukoilethan jatkossakin Jumalan hyvää johdatusta
seurakunnan perustamiseen.
Kevätterveisin Kirsti Malmi

SAARA KARTTUSEN TERVEISET

VENÄJÄ

Hän ei ole enää täällä, Hän ylösnoussut on!
Näin julisti enkeli haudalle ensimmäisenä ehtineille naisille. Naulojen jäljet
käsissään Jeesus tulee tänäänkin lähelle ja sanoo: Rauha teille!

T

änäänkin saamme iloita tästä todellisesta
rauhansopimuksesta, joka solmittiin Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa Isän
ja meidän välille. Jeesus on meidän rauhamme.
Tätä sanomaa saadaan olla viemässä eteenpäinkin. Tällä pienellä tervehdyksellä haluaisin
välittää myös tämän kuukauden muutamia
rukousaiheita, joita sain Novosibirskista ja joita
muuten on mielessä. Rukoillaan Novosibirskin
seurakunnan puolesta. Myös siellä on nyt
kokoontumiset kielletty, vain työntekijä porukalla voi kokoontua. Timur kertoi, että sielläkin
he tekevät videoita, joita pääsee seuraamaan
seurakunnan Vkontakte-sivuilla. Timur pyysikin
nyt rukoilemaan erityisesti saarnojen puolesta,
että ne olisivat eläviä ja Jumala saisi niiden
kautta ruokkia ja hoitaa seurakuntaa. Seurakuntalaiset pitävät yhteyttä myös whatsapp-ryhmän
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kautta, jonka kautta voi myös jakaa rukousaiheita ja rukoilla toinen toisensa puolesta. Myös
risikiryhmäläisistä pidetään huolta esimerkiksi
tarjoamalla kauppa-apua.

Rukoillaan kaikkien
mahdollisuuksien puolesta,
joita nyt on, niin että jokainen
seurakuntalainen saisi tulla
Jumalan hoitamaksi tänäkin
aikana ja myös uudet kuulla
Toivon sanomaa.

Saara Karttunen

SYRJÄTEIDEN TERVEISET

JAPANI

P

itkänäperjantaina Markuksen äiti soitti,
että pitkään sairastaneen Markuksen
isän Tapion (67 v) kunto oli yllättäen
romahtanut. Lähdimme vielä samana
iltana koko perheen voimin ajamaan
pohjoisen kautta Orivedeltä Ruotsiin.
Ehdimme ajoissa perille ja saimme viettää
isäni kanssa ehtoollista viimeisen kerran.
Toisena pääsiäispäivänä Tapio nukkui pois
rauhallisesti ja kivuttomasti, koko perheen
ollessa ympärillä. Harva saa lähteä tästä
elämästä niin onnellisesti. Vaikka ikävä
on kova, Jumalan lupaukset antavat
suurta lohdutusta: Jeesus sanoo: “Minä
olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo
minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.”
Joh. 11:25–26.
Etenemme edelleen suunnitelmien mukaan tähdäten Japaniin kesän loppupuolella, mikäli se on
meistä kiinni. Toivomme rukoustukea Japaniin muutossa, Herran tahdon mukaan, uuden kielen
oppimista ja herätystä Japaniin ja Suomeen.
Kia ja Markus, sekä lapset Syrjätie

ARI SALMISEN TERVEISET

Maahanmuuttajatyö

Keväiset tervehdykset minultakin. Maaliskuussa piti olla matka ensin Etu-Aasiaan ja sieltä Saksaan.
Tarkoitus oli tavata ihmisiä ja neuvotella työmme tilanteesta ja tulevaisuudesta. Virusepidemia ja
sen aiheuttama rajojen kiinni menemisen uhka kuitenkin muutti suunnitelmat niin, että Istanbulista
tultiinkin suoraan Suomeen, ja siitä kahden viikon karanteeniin.

N

yt on koronaelämä jo löytänyt uomansa.
Olen normaalisti arkipäivisin täällä Turun
Rauhankadun toimistolla työskentelemässä.
Työhöni kuuluu mm. käännöstehtäviä, erityisesti
nyt turkinkielisen evankelioivan rukouskirjan
valmistelua sekä pian alkamassa Matteuksen
evankeliumin selitysraamatun selitysten kääntämisen tarkistus. Jonkin verran olen ollut paikallisten turkinkielisten ystävien kanssa tekemisissä
(pian tämän tekstin kirjoittamisen jälkeen tuli
kysely tulkkina toimimisesta turkkilaiselle kastekurssilaiselle). Samoin olen ollut mukana SEKL:in
lähetysstrategian laatimiseen liittyvässä työskentelyssä, katselemassa suuriakin näkyjä siitä,
mihin suuntaan olisi hyvä työtämme kehittää.

Voimia, ystävät, tähän poikkeusaikaan tämän
Raamatunkohdan kautta (Ilmestyskirja 7:9):

“Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli
suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea,
kaikista kansanheimoista ja sukukunnista
ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat
valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä
puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja
heillä oli palmut käsissään”.

Ari Salminen
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KENIA
HEINOSTEN TERVEISET

K

uten niin monet muutkin me Päivin kanssa opettelemme etätöiden
tekemistä. Olemme tällä hetkellä Suomessa ja hyvin kiitollisia teistä
kaikista jotka rukoilette puolestamme. Pääsimme lähtemään Nairobista
pikalähdöllä juuri ennen kuin maa sulkeutui kansainväliseltä matkustajalentoliikenteeltä. Kun rajoitukset poistuvat, on meillä vielä runsaasti
selvitettävää kuten tavaramme MAF:n hallilla ja
kompaundilla. Rukoillaan, että pääsemme
vielä hyvästelemään ystävämme ja työkaverimme Keniassa. MAF hoitaa perushuoltoja minimimiehityksellä Nairobissa,
ja kaikki jotka voivat, työskentelevät
etänä kotoansa. Joitakin evakointilentoja
on pystytty tekemään erityisluvilla mm.
Etelä-Sudanista.
Rukoilaan Herran vahvaa läsnäoloa läheteille ja kenialaiselle henkilökunnalle
MAF:n avioniikkateknikko
MAF:ssa, Nairobissa.
Carol työssään.

TYÖN TIIMOILTA

Raamattu alusta loppuun seminaari
17.–19.1. kokosi Mikaelin seurakuntatalon
pullolleen väkeä. Kaiken kaikkiaan
viikonlopussa oli paikalla n. 300 + monet
netin kautta striimausta seuranneet.
Kolmen päivän aikana saimme 48
luentoa á 20 min. Niitä oli pitämässä
35 eri henkilöä. Päävastuussa oli Eero
Junkkaala ja Raamattuopetusakatemia.
Mukana järjestelyissä oli useampi taho,
joista Varsinais-Suomen Kansanlähetys
yhtenä. Monien suusta kuuli ja ilmeistä
huomasi, että Raamattu oli saanut tulla
rakkaammaksi.

Nyt voit tukea työtä myös puhelimitse.
Soita numeroon 0600 19210, hinta
10,01 €/puhelu + mpm/pvm, tai
0600 19220,hinta 20,28 €/puhelu
+ mpm/pvm. Rahankeräyslupa
RA/2016/198 on voimassa.

TERVEISET LÄHI-IDÄSTÄ

J

Siunaavin terveisin, Lähi-idän lähettiperhe
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Piirillämme on uudet kotisivut. Kansanlähetys
on yhtenäistänyt kotisivujen ilmettä. Käypä
tutustumassa sivuihin vskl.fi, jos sinulla on
nettiyhteys. Anna myös rohkeasti meille
palautetta, että voimme niitä edelleen
kehittää.
Koronakriisi on vaikuttanut piirimme
talouteen. Kolehtien osuus on ollut
merkittävä piirimme talouden kannalta
(n. 3.500 e/kk). Nyt niitä ei koronan
aikana ole ollut. Tämä on vaikuttanut
alijäämää piirimme talouteen. Rukoillaan
että saisimme kurottua tämän alijäämän
umpeen.

Siunaavin terveisin, Hannu ja Päivi Heinonen

ouduimme sulkemaan B I:n koronatilanteen vuoksi, ja lomauttamaan kaikki paikalliset työntekijät. Lentojen alkaminen ja turistien palaaminen Lähi-itään todennäköisesti vie pitkälle syksyyn,
mikä merkitsee, ettei Quest Housilla ja messiaanisella keskuksella ole tuloja. Rukoilkaa Jumalan
antamaa viisautta vaikeassa tilanteessa etenkin P:lle, joka on vastuussa kaikesta.
Kymmenen vapaaehtoistyöntekijäämme eivät halunneet palata kotimaihinsa. Heidän kanssaan
olemme tehneet paljon kunnostustöitä. Messiaaninen seurakuntamme kokoontuu lähes päivittäin
rukouksen merkeissä (Zoomin kautta) ja videoituja jumalanpalveluksia seuraa huomattavasti
enemmän ihmisiä verrattuna seurakuntamme väkimäärään. Tilanne on avannut myös uusia mahdollisuuksia keskustella hengellisistä asioista paikallisten kanssa ja toimittaa avustuksia monille, joilla
on taloudellisia vaikeuksia. Rukoilkaa myös, että Y pääsee palaamaan kotiin kesäkuussa loppuvan
armeijan jälkeen. Santahaminassa vietetty armeija-aika on ollut hänelle positiivinen kokemus ja
kiitosaihe.

Kevään aikana Turun Katariinanseurakunta
ja Salon seurakunnat ovat tehneet
nimikkosopimuksen Syrjätien perheen
tukemisesta. Markus ja Kia ovat kahden
lapsensa kanssa lähdössä Japaniin syksyllä,
jos Jumala suo. Olemme kiitollisia, että monet
seurakunnat ovat halunneet olla mukana
kanssamme lähetystyössä.

Kevään Pärnun matka 1.–6.3. kokosi
taas bussilastillisen osallistujia.
Matkamme osui hyvään aikaan
juuri ennen koronarajoitusten
voimaantuloa. Opetusvastuussa oli
tällä kertaa Turkka & Hilkka Aaltonen.
Saimme viikon aikana paneutua Herran
siunaukseen, ja palautteista päätellen
se avautuikin monelle uudella tavalla.
Kaikki säilyivät terveinä ja mitään
haavereitakaan ei sattunut, mikä on
aina kiitosaihe. Tuleva kesän matka on
siirtymässä kesäkuulta elokuulle (jos
ei rajoitukset kiellä). Katso tarkemmin
tulevasta ohjelmasta tässä lehdessä.
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TULEVAA TOIMINTAA TURUSSA

JUHANNUSJUHLA
Myllymäentien 22 pihalla
La 20.6. klo 14 Turkka & Hilkka Aaltonen
Makkaraa ja mehua
Su 21.6. klo 10 Messu Martin kirkossa,
saarnaa Turkka Aaltonen

Toivon kipinöitä

TURKU-AKTIO
29.8.–3.9.2020

Henrikin kirkossa, Peltolantie 2, Turku (bussit 7, 9, 12, 61, ja 801)

LA 29.8.

16.30–17.40 Tähän asti Herra on auttanut!
(Lyhyitä tarinoita vuosien varrelta työssä mukana olleilta ja läheteiltä)
Kahvit
18–18.50 Katse eteenpäin! Mika Tuovinen, Jippii-kuoro
Kahvit ja tervehdysten vastaanotto
19.15–20.45 VSKL 50-vuotisjuhla Kipinät-lauluryhmä, Jippii-kuoro, Kipa (Kirsti Malmi)

SU 30.8.

SU 12.7. KLO 10 MESSU KATARIINAN KIRKOSSA saarnaa Jorma Pihkala
TURKU-AKTIO 29.8.–3.9. Ks. seur. sivu.
LÄHDE-ILLAT VUORIKODILLA Vuorikatu 8 su klo 17
7.6. Kristityn malli: ovela huijari (Luuk. 16:1–9) Kimmo Malinen
14.6. Rukoukset Jumalan puolesta (Matt. 6:9–10) Markus Kirla
21.6. Turkka & Hilkka Aaltonen
28.6. Rukous lähimmäisten puolesta Markus Kirla
5.7. Pelastuksen hinta? Risti, torni ja sodan uhka (Luuk. 14:25–33) Kimmo Malinen
12.7. Toivon sanomaa Jorma Pihkala
19.7. Rukoukset itsemme puolesta (Matt. 6:11–13) Markus Kirla
26.7. Lähetyslentotyö tänään Hannu & Päivi Heinonen
2.8. Yhteisen jakamisen ilta Helvi ja Veikko Klemetti + maahanmuuttajia
9.8. Muurinvartijan rukous Arto Hukari
16.8. Vertaukset puhuvat Kimmo Malinen
23.8. Rukoilkaa te siis näin… Markus Kirla

SOSIAALISESSA MEDIASSA TAPAHTUU
Facebook: Lähettien haastatteluja ja lyhyitä Raamattuopetuksia, noin 2 kertaa/vk.
www.facebook.com/varsinaissuomenevlutkansanlahetys/
Youtube: Lähettien haastatteluja ja lyhyitä Raamattuopetuksia, noin 2 kertaa/vk.
www.youtube.com > kirjoita hakusanaksi: varsinais-suomen kansanlahetys
ZOOM: Opetuslapsiverkostomiittejä joka toinen viikko http://opetuslapsi.network
Nettisivut VSKL.FI: Lähettien haastatteluja ja lyhyitä Raamattuopetuksia, noin 2 kertaa/vk.
WhatsApp: Viikoittainen rukousviesti whatsappilla. Pääsääntöinen informaation jakamisen
kanava ja rukousaiheiden jako kotimaan lähetyskentiltä. Kaikille avoin – ilmoittaudu Johannes Ahtolalle Whatsappilla 045 609 2909.
Tilaisuuksien ja matkojen osalta seuraamme hallituksen koronarajoituksia,
joten seuraa tilannetta Uudesta Tiestä!
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11–12.30 Messu saarna Jukka Jämsen, liturgina Pauliina Uhinki-Suominen, kanttorina Hanna Pelkonen,
laulua Kirsti Malmi
12.15–13 Lähetyslounas
JOKA PÄIVÄ
13–14.30 Suuressa mukana lähetystilaisuus Mika Tuovinen, Kipa
z Rukoushetki klo 10
15.30–16 Yhteislaulua Matti Niemisen johdolla
z Lähetyskahvila väliajoilla
16.30–17.40 Maailmanhistorian punainen lanka Mika Tuovinen
z Rukouspalvelua – diakonian
18–18.50 Kristityn elämän selviytymispakkaus Jukka Jämsen, Kipa
neuvotteluhuoneessa
19.15–20.45 Turvapaikka Jukka Jämsen, Anne-Marie Odell,
z Rukouksen lähteellä
Samppa Lajunen, Kipa
Nuppu-huoneessa
la 29.8.–to 3.9. klo 10–11

MA 31.8.

16.30–17.40 Toivon silmät Ilkka Puhakka
18–18.50 Miksi rukoilla kun voi murehtia? Jukka Jämsen, Pekka Simojoki
19.15–20.45 Särkyneiden majatalo
Ilkka Puhakka, Jukka Jämsen, Pauliina Uhinki-Suominen ja Pekka Simojoki

TI 1.9.

16.30–17.40 Niin pysyvät usko, toivo ja rakkaus Ilkka Puhakka
18–18.50 Toivon lupaus Ilkka Puhakka
19.15–20.45 Apu tulee ylhäältä! Ilkka Puhakka, Anssi Miettinen, Late Johansson ja Erkki Liikanen,
Virpi Metsätähti säestää

KE 2.9.

16.30–17.40 Jeesuksen paluu – kristityn toivo Leif Nummela
18–18.50 Toivottomuudesta toivoon Salme Blomster
19.15–20.45 Kaikki ei ole tässä!
Kalle Mäenpää, Anna-Kaisa Kallio, Päivi Lautamäki & Matti Lempinen

TO 3.9.

16.30–17.40 Toivon lähettiläänä – kristityn tehtävä Leif Nummela
18–18.50 Kaiken keskellä rauha Salme Blomster
19.15–20.45 Elävä toivo
Leif Nummela, Toni Pätsi, Salme Blomster ja Laura Kalaja
Varsinais-Suomen ev.lut. Kansanlähetys,
Kansanlähetysopisto ja Henrikinseurakunta11

KURSSIT SYKSY 2020

Raamattu- ja kylpylämatkat

LÄNSI-SUOMEN RAAMATTUPÄIVÄT Turun Mikaelin seurakunnassa 26.–27.9.

La 26.9. Mikaelin seurakuntatalolla, Puistokatu 13
13–14.30 Epätoivoisen rukous Juha Vähäsarja ja Nina Åström & co
14.30 Kahvitauko
15–16.15 Ahtaasta uskosta avarammalle! Juha Vähäsarja ja Nina Åström & co 17.45 Voileipätarjoilu
16.30–17.45 Ristin teologia – kun Jumala vaikenee Juha Vähäsarja ja Nina Åström
18.30 Konsertti Nina Åström & co, puhe Jouni Lehikoinen		
Mahdollisuus esirukouspalveluun!
Su 27.9. Mikaelin kirkossa
10–11.30 Messu, saarnaa Jarmo Mäki-Mikola, liturgina Jouni Lehikoinen, Nina Åström & co
Mikaelin seurakuntatalolla, Puistokatu 13
11.30 Keittolounas
12.45 Nina Åström & co
13 Kun uskoa koetellaan Juha Vähäsarja
Järjestäjät: SRO, Kylväjä, OPKO, Kansanlähetys ja Mikaelinseurakunta

HÄNEN HAAVOJENSA KAUTTA PARANNETUT Löytöretki Jesajan kirjaan 23.–24.10.

Sinitaivassalissa Rauhankatu 15 D, Turku
Raamatun aarteita avaamassa ja rukouksessa palvelemassa evankelistat Kari ja Mari Valkonen.
Lauantaina 24.10.
Perjantaina 23.10.
12.30 Rukoushetki
17.30 Rukoushetki
13 Hänen haavojensa kautta te olette parannetut
18 Hiljainen luottamus on teidän väkevyytenne
Kari Valkonen
Kari Valkonen
14.15 Kahvitauko
19.15 Kahvitauko
14.45 Sinun valosi saapuu Kari Valkonen
19.30 Älä pelkää, minä olen teidän kanssanne –
rukousilta, Kari ja Mari Valkonen
16 Tauko
21 Illan päätös
16.15 Kristus, kirkkauden toivo – Sanan ja rukouksen ilta Mari ja Kari Valkonen
17.45 Päivän päätös
Liikemiesten Lähetysliitto, Kansanlähetysopisto ja Varsinais-Suomen Kansanlähetys

SEURAKUNTA MYRSKYSSÄ Löytöretki 2. Korinttilaiskirjeeseen 13.–14.11.

Sinitaivassalissa Rauhankatu 15 D, Turku, opettajana past. Ilkka Rytilahti
Lauantaina 14.11.
Perjantaina 13.11.
12.30 Rukoushetki
17.30 Rukoushetki
13 Seurakunnan ydintehtävä
18 Johdanto Paavalin 2. Korinttilaiskirjeeseen
14.15 Kahvitauko
19.15 Kahvitauko
14.45 Karismaattisten ilmiöiden haaste
19.30 Jumalan toiminnan tuntomerkit
16 Tauko
21 Illan päätös
16.15 Voimaa heikkoudessa
17.45 Päivän päätös
Liikemiesten Lähetysliitto, Kansanlähetysopisto ja Varsinais-Suomen Kansanlähetys
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2.–7.8. Timo & Helena Keskitalo
1.–6.11. Arto Hukari

2020

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 puolihoidolla perillä 395 € 2-h huoneessa.
Täysihoitolisä 15 €. Yhden hengen huoneen lisä 85 €. Viking Spa -kylpylässä kaikissa
huoneissa oma suihku ja WC. Kylpyläosasto käytössä. Hintaan sisältyy 15 hoitoa.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tied. ja ilm. Ari Malmi 050 025 8813 tai ari.malmi@sekl.fi

VARAA PAIKKASI
AJOISSA!
Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Tmi Urpo Muhonen

MAAKUNNASSA

Lapsityön kuulumisia

V

iime aikoina lapsityössä olemme keskittyneet tulevan
kesän valmistelemiseen ja tiimien laajentamiseen.
Rukoukseen on kiinnitetty myös erityistä huomiota.
Kesällä meillä on tarkoitus mennä uusille alueille ja laajentaa lapsityötä sinne, missä emme ole vielä olleet.
Korona-aikana olemme esim. pitäneet yhteyttä ihmisiin,
joita olemme jo tavoittaneet Varissuolla. Olemme saaneet auttaa ja palvella heitä käytännössä esim. viemällä
heille ruokakasseja.
Olemme saaneet kontaktin yhteen nuoreen Varissuolla,
jonka kanssa olemme lukeneet Raamattua ja tutustuneet
Jeesukseen.
Jos haluat olla mukana työssä, jota teemme lasten ja
nuorten kansaa, voit ottaa yhteyttä. Voit tukea työtämme
joko rukouksin tai taloudellisesti.
Lapsityön koordinaattori Kati Hautaa
kati.hautaa@gmail.com

LOIMAA
9.8. klo 13 Pihaseurat Helvi
Sirosen pihalla, Kivenhakkaajankatu 2, Arto Hukari ja
Ari Malmi

PAATTINEN
16.8. klo 10 Kansanlähetyksen lähetyspyhä kirkossa,
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus seurakuntatalolla

SALO
10.8. klo 13–15.30 Kesäkahvio seurakuntatalolla,
mukana Arto Hukari
23.9. klo 18.30 Usko arjessa
-ilta seurakuntatalolla: Tunteet psalmeissa, Ari Malmi
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kansanlahetyspaivat.fi

JA RADIO DEISSÄ

Kiitosaiheita
• uudet nimikkosopimukset
• ihmisten avoimuus evankeliumille

Rukousaiheita

• tulevat tapahtumat
• hallitukselle viisautta koronarajoituksiin
• kotiin palaavat lähettimme ja heidän
sopeutumisensa Suomeen
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