YSTÄVÄKIRJE
VARSINAIS-SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYS

3/2020

Syrjätiet siunattiin Salon
seurakunnan nimikkoläheteiksi.
Jos sinulla ei ole vielä omaa
lähettiä, voit liittyä heidän
läheteikseen.
Kuvassa Kia ja Markus Syrjätie sekä lapset
Noomi ja Lydia, Salon seurakunnan kirkkoherra
Timo Hukka ja lähetyssihteeri Henna Seppälä.

PÄÄKIRJOITUS

KESÄN NÄKY

mobilisoi ihmisiä liikkeelle!

Opetuslapsiverkostoa ohjaa Kansanlähetysnäky. Tähtäämme siihen, että
jokainen Jeesuksen oma eläisi opetuslapsen elämää eli lähetettynä omissa
verkostoissaan edistäen Jumalan valtakunnan leviämistä. Toimintamme
(mm. yhteiset OLV illat, pienryhmät, valmennukset ym.) tähtää siihen,
että ihmiset vapautuvat elämään Jeesukselle Pyhän Hengen voimassa ja
ylösnousseen Jeesuksen Kristuksen todistajina.

T
Rakastanko
Jeesusta?

S
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aimme juuri juhlia piirimme viisikymmenvuotista
taivalta. Liikkeemme on ollut tunnettu toiminnallisuudestaan. Kun olen lueskellut eri vuosien toimintakertomuksia niin toimintaa on tosiaan riittänyt. Tunnistan
itsessänikin toiminnallisuuteen suuntautumisen. Tästä on
ollut vaarana se, että kadotamme evankeliumin ytimen;
lahjavanhurskauden. Jeesuksen seitsemälläkymmenellä
opetuslapsella oli myös sama vaara, kun Jeesus oli
lähettänyt heidät kyliin ja kaupunkeihin. He palasivat
innoissaan Jeesuksen luo kertoen kaikesta, mitä olivat
saaneet aikaan. Varmaankin heillä oli siinä samalla
vertailua, kuka oli saanut eniten aikaan. Täytyy myöntää,
että tähän vertailuun olen langennut monesti itsekin.
Jeesus palautti opetuslapset maan pinnalle sanoen:
”Älkää siitä iloitko, että henget ovat teille alamaisia,
vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu
taivaan kirjaan” (Luuk. 10:20). Pietari oli Jeesuksen
opetuslapsista se, joka oli aina ensimmäisenä valmis
toimimaan. Hän uhosi, että vaikka kaikki muut kieltäisivät
ja vaikka kaikki muut jättäisivät Jeesuksen, minä en.
Hiilivalkealla hän joutui kuitenkin syömään omat sanansa.
Olen usein synnintunnustuksessa pysähtynyt kohtaan:
”niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli sinut kieltänyt”. Jeesuksen katseessa oli rakkautta, joka sai Pietarin
murtumaan ja itkemään katkerasti. Tämän jälkeen Pietari
joutui selkä seinää vasten Jeesuksen kysyessä kolmesti
saman kysymyksen: Simon Johanneksen poika,
rakastatko minua?

Rosenius kirjoittaa Elämän leipää -kirjassaan vanhasta
sielunhoitajasta, jonka luo tuli epätoivoon vaipumaisillaan
oleva murheellinen mies. Hänellä oli sama huoli, kun
Pietarilla. Hän ei löytänyt itsestään rakkautta Jeesukseen.
Vanha sielunhoitaja lohdutti häntä: ”Silloin en tiedä
mitään parempaa neuvoa kuin sen, että heti käännät
kysymyksen takaisin Vapahtajallesi ja kysyt häneltä:
Rakastatko minua? Sillä ei tässä kuitenkaan voi auttaa
sinun rakkautesi häneen vaan hänen rakkautensa sinuun;
niin kuin Johannes sanoo: ”Siinä on rakkaus – ei siinä,
että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä että hän
rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme
sovitukseksi”. Kun sielunhoitaja oli hetkisen aikaa tähän
tapaan puhunut, puhkesi masentunut mies ilosta itkemään ja sanoi: Nyt minäkin voin sanoa: ”Herra, sinä
tiedät, että olet minulle rakas”.
Evankeliumia on kuvattu liukkaan saippuan kaltaiseksi, mistä helposti menettää otteensa. Moni kipuilee,
riittääkö meriittini? Meidän omat meriittimme eivät
riitä, mutta Jeesuksen meriitit riittää. Emme voi ansaita
tekemisillämme ja aikaansaannoksillamme Jumalan
hyväksyntää ja rakkautta. Joku on sanonut, että voimme
juosta Jumalan asialla elämättä hänen asiastaan: evankeliumista. Jumalan silmissä ei ole ensimmäisen ja toisen
luokan kristittyjä. On vain armahdettuja syntisiä ja niitä,
joille tämä armo ei kelpaa. Jeesuksen veressä on siksi
meidänkin ainut turvamme. Rakkaus Jeesukseen ei synny
tekemällä työtä vaan anteeksisaamisen seurauksena.
Jeesus sanoi, että jolle on paljon anteeksi annettu, se
paljon rakastaa. Tätä sanomaa saamme iloiten viedä
eteenpäin.

KIRJOITTAJA ON VARSINAIS-SUOMEN
KANSANLÄHETYKSEN PIIRIJOHTAJA ARI MALMI

ämän yllämainitun peruselämän lisäksi otimme suuren haasteen vastaan ja menimme epämukavuusalueellemme. Koska näky, josta Herra meille puhui, ajoi meitä siihen. Menimme
systemaattisesti kolmeen eri kaupunginosaan viemään ruoka-avustusta meille ennestään
tuntemattomille ihmisille. Jaoimme 300 ruokakassia viiden viikon aikana. Vaikka me emme tunteneet
henkilöitä, joita kohtasimme, tiedostimme että Jumala tuntee heidät ja on lähettänyt meidät sinne.
Tällä tavalla saimme osoittaa Isän Jumalan rakkautta teoin. Ihmisten reaktiot olivat moninaiset.
Ylivoimaisesti suurin osa oli yllättyneen kiitollisia. Jotkut kysyivät, että mistä tiesitte tuoda juuri
minulle. Toiset olivat positiivisen hämmentyneitä. Tämän lisäksi kerroimme, että olemme rukoilleet
tämän alueen puolesta ja kysyimme onko heillä asioita, joihin toivovat Jumalalta apua. Kerroimme
miten olemme tulleet tuntemaan Jumalan ja kysyimme onko heillä vastaavaa kokemusta tai että
haluaisivatko oppia tuntemaan Jeesuksen. Toisin sanoen osoitimme rakkautta ihmisiä kohtaan ja
etsimme heitä, joita Jumala oli ennalta valmistanut.
Lopputuloksena tälle yhteiselle viisi viikkoa kestäneelle mobilisaatiolle oli se, että se ensinnäkin
vastuutti useampia johtajia johtamaan joukkoja uusille alueille. Kävimme satoja hengellisiä keskusteluja ihmisten kanssa. Opimme siis monesta näkökulmasta katsottuna aivan valtavasti.
Tällä erää on monia ihmisiä, jotka ovat matkalla kohti Jeesuksen tuntemista – heitä opetuslapseutetaan. Rukoile heidän puolesta!
Sydämeni iloitsee ja laulaa kiitosta Herralle kun kirjoitan näitä rivejä. Hän on uskollinen antamalleen käskylle edistäen sitä omissaan! Olet tervetullut mukaan toimintaan!
Pyry Winter, piiripastori

Ps. Lokakuun puolessa välissä alkaa uusi MyFriends-valmennus. Tervetuloa
mukaan harjoittelemaan Jeesus-elämää. Jeesus meissä, kirkkauden toivo!
Lisätietoa www.myfriends.fi
Alkukesästä
aloitimme johtajuusvalmennuksen
yhteensä 27 henkilön
voimin. Kerran
kuukaudessa olemme
kokoontuneet puolen
päivän ajaksi tutkien
Jeesuksen elämää ja
miettien tiimeittäin
miten voisimme
toimia tänään täällä
Varsinais-Suomessa
Jeesuksen antaman
mallin mukaisesti.
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PERTTI JA AIRA

HILTUNEN

HAASTATTELUSSA
Lähetyslentotyö

Hengellinen taustanne?

Hengellinen taustamme on esikoislestadiolaisuudessa.
Millä tavoin olette olleet Nousiaisten seurakunnan toiminnassa?

Olemme olleet mukana seurakunnan toiminnassa lähes alusta alkaen kun muutimme Nousiaisiin
vuonna 2004. Toimimme tätä nykyä Operaatio
Ruokakassissa Nousiaisissa kerran kuukaudessa
eri tehtävissä. Olemme olleet mukana seurakuntapiirissä ja sanan ja rukouksen illoissa, jotka
kokoontuvat vuoroviikoin seurakuntakodilla.
Jumalanpalveluksissa olemme toimineet eri tehtävissä, tekstinlukijoina, kolehdinkannossa ja muissa pienissä palvelutehtävissä.
Mistä kuulitte Kansanlähetyskoulusta?

Kansanlähetyskoulusta kuulimme Radio Deistä ja
innostuimme selvittämään, miten voisimme osallistua kouluun. Ja nyt olemme siellä.

Junnutyön kuulumisia
Syksy on alkanut ja innostavia asioita tapahtuu koko ajan. Työmme
Varissuolla jatkuu ja saa uusia muotoja. Jeesus on avannut meille
uuden oven. Olemme aloittamassa yhteistyötä Yhdessä yhdistyksen
kanssa. Yhteistyössä alamme järjestää Voltti-kerhoa alakoululaisille.
Donkkis big nightit myös jatkuvat yhteistyössä Katariinan seurakunnan kanssa Varissuolla.

Y

ksi innostavista ja iloa tuovista asioista tänä syksynä on ollut nuoret. Olemme aloittaneet
säännölliset viikottaiset rukouskokoontumiset nuorten kanssa. Rukoilemme säännöllisesti,
että tämän kaupungin nuoret saisivat oppia tuntemaan Jeesuksen ja evankeliumi saisi levitä tämän
kaupungin nuorten keskuudessa.
Jos haluat olla mukana tässä tärkeässä työssä joko rukouksin tai tukemalla taloudellisesti, voit olla
yhteydessä minuun.
Kati Hautaa, kati.hautaa@gmail.com, 0503481319
Satu Marttila piirtää katuliiduilla evankeliumia Jeesuksesta Varissuolla Norssin koulun pihalla lapsille.

Mikä on ollut parasta kurssilla tähän asti?

Kertoisitteko itsestänne, mistä olette kotoisin ja
perheestänne?

Aira on kotoisin Oulaisista ja Pertti Turusta.
Tapasimme Turussa ja perustimme perheen
1993, mutta meillä ei ole lapsia.
Olen palvellut puolustusvoimissa rannikkotykistössä linnakkeilla ja sitten esikunnassa Turussa.
Eläkkeellä olen ollut jo 16 vuotta. Tällä hetkellä
asumme Nousiaisissa omakotitalossa, jossa riittää puuhaa. Aira opiskeli kartanpiirtäjäksi ja työskentelikin alalla, mutta 1990-luvun lama lopetti
sen työn. Hän vaihtoi alaa laitoshuoltajaksi ja
oli töissä Raisiossa vanhustenhoidossa eläkkeelle siirtymiseen asti. Olemme olleet avioliittotyössä
Parempi avioliitto ry:ssä ja sen edeltäjissä lähes
20 vuotta eri tehtävissä. Ryhmänohjaajan tehtävissä olemme olleet tästä ajasta noin puolet.
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Aloitimme kurssin helmikuussa Ryttylässä.
Koronavirus esti lähiopetuksen huhti- ja elokuussa, jolloin osallistuimme etäopiskeluun kotona.
Olemme kokeneet etäopiskelun hyvin toimivana
ja mukaansa tempaavana, vaikka olisimme halunneet olla paikan päällä.
Parasta kurssilla on ollut raamatullinen opetus,
johon voin itsekin sydämestäni yhtyä.
Olitte Turku-aktiossa rukouspalvelijoina. Miten
koitte sen?

Rukouspalvelussa toimiminen Turku-aktiossa oli
hyvä ja rohkaiseva kokemus.
Kun antaa sydämensä Herran palvelukseen
rukoilemalla ihmisten tarpeiden puolesta, se synnyttää rakkautta Jumalaan ja ihmisiä kohtaan.
Mitä haluaisitte sanoa tämän kirjeen lukijoille?

Lukekaa Jumalan sanaa ja pitäkää siitä kiinni.
Haluaisimme sanoa Kansanlähetyksen teeman
mukaisesti: ”Raamattu rakkaaksi ja evankeliumi
kaikille”.
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JAPANI

SANNA SUUTARIN TERVEISET

KYPROS

Medialähetystyö

SYRJÄTEIDEN TERVEISET

Hei Ystäväni! Meillä SAT-7:lla alkusyksyn isoin uutinen oli Libanonissa
tapahtunut suuri räjähdys, joka kuului Kyproksella asti ja tappoi tuhansia,
jättäen satoja tuhansia ihmisiä kodittomiksi.

V

aikka into lähteä on suuri, olemme vielä
toistaiseksi Suomessa, koska Japani ei
ole avannut rajojansa. Viiveestä huolimatta
muuttomme on edennyt: meille on myönnetty
työlupa Japaniin! Sen perusteella tulemme saamaa viisumin sitten, kun rajat avautuvat. Tämän
lisäksi meille on jo tiedossa asunto Kobessa.
Tulemme muuttamaan Rokkoon keinosaarella
sijaitsevaan Norjan luterilaisen lähetysliiton
(NLM) omistamaan asuntoon. Tämä on monin
tavoin hyvä ratkaisu, sillä NLM ei veloita vuokraa
ennen varsinaista muuttoamme, ja sen jälkeenkin edullisella vuokralla tuetaan sisarjärjestöä.

Y

Tällä uudella Suomen jatko-ajalla kiertelemme
seurakuntia ja piirejä, opettelemme Japania mahdollisuuksien mukaan ja tyhjennämme vähitellen
taloamme. Rukoilemme, että Jumala johdattaa
tässä kaikessa ja avaa ovet Japaniin ajallansa.
Luotamme siihen, että Hänen ”avaamaa ovea
ei kukaan sulje” ja Hänen ”sulkemaa ovea ei
kukaan avaa”. Ilm. 3:7.
Pyydämme myös terveyttä ja voimia, että
pysymme täydessä iskussa ja lähtövalmiudessa.

VIRO

hden SAT-7:n työntekijän koti tuhoutui käyttökelvottomaksi ja studio Beirutissa kärsi pieniä
vaurioita, mutta henkilövahingoilta onneksi vältyttiin. Eräs mies kertoi SAT-7 ARABIC -kanavalla kyynelsilmin, kuinka hän oli kiertänyt sairaalan toisensa jälkeen etsien aikuista poikaansa,
joka oli työskennellyt satamassa tuona päivänä – turhaan. SAT-7:n tiimit olivat kaduilla auttamassa
pelastustöissä ja jakamassa ruokaa heille, joilta meni kaikki. Materiaalisen tuen lisäksi SAT-7 tarjosi
kanavillaan tietoa, rukousta, rohkaisua ja opetusta, sekä mahdollisuuden henkilökohtaiseen yhteyteen ja keskusteluun. Rukoillaan, että Jumala kaikkivaltiudessaan voisi tämänkin tilanteen kääntää
hyväksi. Jospa moni libanonilainen saisi löytää parhaan turvan Jeesuksessa näinä aikoina, kun
kaikki muu turva on osoittautunut turhaksi?
Sinua siunaten
Sanna

Kia ja Markus + lapset

KIRSTI MALMIN TERVEISET
Tervehdys kotimaan jaksolta! Kalastuksesta voi oppia tärkeitä asioita.
Sen sain huomata kun eräänä tyynenä kesäiltana pyysin Anni-serkkua
soutajaksi verkonlaskuun.

O
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lin varannut verkon molempiin päihin ankkurikivet ja ehdotin, että lasketaan verkko mökin
edustalla olevaan 4–5 m syvänteeseen. Näin teimme, kävi kuitenkin niin, että varaamani
ankkurinarut olivat liian lyhyet, joten kun laskin loppupään ankkurin veteen, molemmat merkkipoijut
katosivat näkyvistä! Siinä sitten ihmettelimme, kun verkot oli syvällä syvänteessä näkymättömissä.
Mielessä kävi ajatus, että toivottavasti työllemme Lasnamäellä ei käy yhtä köpelösti!
Nukkumaan käydessä rukoilin, että Jumala tekisi ihmeen ja nostaisi verkon pintaan. Aamulla verkosta ei näkynyt jälkeäkään, mutta mielessä kyti idea saada se pintaan naaraamalla. Löysin sopivaa
viemärin avaukseen tarkoitettua vaijeria jonka päässä oli kuin tilauksesta pieni koukku. Laskin vaijeria
veteen samalla kun aloin soutaa verkon yli. Sain kuin sainkin otteen verkosta! Olin niin kiitollinen
Jumalalle, että sain verkon takaisin. Eikä siinä kaikki – verkosta tuli ensin esiin yli puolikiloinen ahven
ja sitten toisesta päästä kaksi kuhaa, joista ensimmäinen painoi kaksi kiloa! Mitä tästä opimme?
1. Jumala voi pelastaa toivottomalta tuntuvan tilanteen – silloinkin kun olemme aiheuttaneet
sen omaa tyhmyyttä. 2. Jumala käyttää välillä yllättäviä keinoja ja apureita. 3. Syvistä vesistä voi
nousta suuria siunauksia. Edellä kuvattu episodi on rohkaissut minua paljon, kun olen seurannut
Lasnamäen seurakunnan vaiheita.
									 Kirsti Malmi

SAKARI HEINOSEN TERVEISET

K

yproksella työ on palautunut kutakuinkin
normaaliin. Edelleen pidämme huolta
käsihygieniasta ja teemme osan työstä kotoa
käsin. Iloitsen siitä, että on ollut mahdollista
palata studiolle tekemään suoria lähetyksiä ja
jatkamaan työskentelyä työkavereiden kanssa.
Vuokrasopimus lähestyi loppuaan ja uuden
asunnon etsintä alkoi. Paljon rukoilin asian puolesta ja uskon, että Jumala johdatti uuteen kotiin
kesäkuun puolessa välissä. Muutto ja kaikki siihen liittyvä paperityö vei paljon aikaa ja voimia.

Medialähetystyö

Mutta se tuli valmiiksi ja saimme Johanneksen
kanssa vähän aikaa iloita uudesta kodista ennen
Suomeen lähtöä.
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
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MUOKATTU OTE HEINOSTEN HAASTATTELUSTA ELOKUUSSA, HAASTATTELIJANA MARJAANA PERTTULA.

HEINOSTEN TERVEISET

Medialähetystyö

Kyllä lähetystyö on meille elämän mittainen tehtävä. Se jatkuu edelleen. Työvaihe lähetyslentotyön avioniikassa alkaa olla takanapäin ja olemme noista vuosista hyvin kiitollisia. Ne taittuivat
yhdellä laajan lähetystyön kentän osa-alueella.
Olemme nyt siirtymässä toiselle alueelle, mutta sama tehtävä jatkuu. Uudessa työssä on kysymys
edelleen siitä, että tekniikka, jonka kautta evankeliumi leviää, pidetään toimintakunnossa. Työtehtävät hahmottuvat todennäköisesti vasta kentällä. Hannu tulee ilmeisesti työskentelemään mediapuolen teknillisissä tehtävissä, joihin sisältyy esim. radiolähettimien huoltoa. Koemme suurta Jumalan
johdatusta siirtymisessä uusiin tehtäviin. Odotamme työn alkamista suurella mielenkiinnolla Trans
World Radion palveluksessa, joka on kristillinen radiokanava.
Hannu ja Päivi Heinonen

ARI SALMISEN TERVEISET
Tervehdys ystävät. Kiitollisena
kesälomasta olen taas palannut
"sorvin" ääreen. Lomalla ei tullut
paljon Turkua pitemmälle mentyä,
mutta Turkuhan on ihan kaunis
kesänviettopaikka.

T
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apasin yhden paikallisen turkkilaisen
ystäväni. Istuimme aluksi kahden Aurajoen
rannan kahvipaikassa, mutta lopussa meitä
oli jo kuusi henkilöä: kaksi turkkilaista, kaksi
pakistanilaista, yksi ilmeisesti afgaani, ja minä
suomalainen. Hienoa, että tämän turkkilaisen
ystäväni kautta saan tutustua muihinkin paikallisiin muslimeihin.
Loimaan opistolla on tarkoitus jatkaa
turkkilaisten ja muunmaalaistenkin
kanssa grilli-iltoja tiistaisin nyt ainakin
pari viikkoa vielä, riippuen säistä.
Ehkä suurimpana kirjallisena
haasteena tälle syksylle on
selitysraamatun Matteuksen
osion turkinkielisen version
käännöstarkistus. Jos matkustaminen mahdollistuu,
kovasti tekisi mieli mennä
syyskuun lopulla juhlis-

Maahanmuuttajatyö
tamaan Istanbulin luterilaisen kirkon ensimmäisen turkinturkkilaisen papin vihkimystä ja
virkaanasettamista, samoin jossain vaiheessa
syksyä Bulgarian Kruchevon seurakunnan kirkkorakennuksen avajaista. Nyt vaan tällä hetkellä
Etu-Aasia on koronaviruksen vahvaa aluetta,
joten täytyy seurata tilannetta. Herra Jeesus
teitä siunatkoon; Hän on sama eilen ja tänään
ja iankaikkisesti.
T. Salmisen Ari

SAARA KARTTUSEN TERVEISET

VENÄJÄ

ovosibirskissa karanteeniolot vielä jatkuvat. Timur kertoi, että karanteenioloista
huolimatta seurakuntaan on tullut uusia ihmisiä,
joista aina iloitaan. Siellä on myös ollut aikaa valmistautua tulevaan toimintaan. Nyt ajatuksena
on hankkia ja valmistaa Godly-play pyhäkoulutyötä varten materiaalia. Myös rakennustöitä on
ajatus tehdä kirkon pihapiirissä. Kirkon katto on
saatu myös korjattua karanteenin aikana.
Erityinen ilonaihe on ollut Karasjovan kylän
lapset, joista olen aikaisemminkin kirjeisiin
kirjoittanut. He saavat palata kuukauden sisällä
äitinsä hoiviin. Tänään oli juuri kolmas oikeudenkäynti, jossa asia varmistui. Muistetaan heidän
tätä kotiin asettumisvaihettaan.

Saara Karttunen

N

Novosibirskissa teologiaa opiskellut ja
seurakunnassa paljon vastuuta kantanut
Aleksei saa pian diplominsa ja miettii kovasti
seuraavia askeleitaan. Rukoiletko johdatusta
hänen askeleilleen. Yksi ajatus on, että hän
jäisi avuksi Novosibirskiin ja Karasjovan kylätyöhön, mutta rukoillaan että hän olisi sillä
paikalla, jolle Jumala haluaa häntä johdattaa.

TERVEISET LÄHI-IDÄSTÄ

K

oronaepidemian iskettyä meihin iski myös pelko miten selviämme taloudellisesti Beit Immanuelissa, kun turistien myötä tulot tippuivat lähelle nollaa. Tämä avasi kuitenkin uudet mahdollisuudet: aloimme markkinoida Quest Housia enemmän paikallisille. Olemme saaneet järjestää
seminaareja, konsertteja, syntymäpäiviä ja yövieraita on ollut ilahduttava määrä. Myös tavoittava työ
on saanut uudet ulottuvuudet. Jumala on uskollinen ja Häneen luottaen menemme eteenpäin vaikka
koronatilanne täällä tällä hetkellä on tartuntatilastoissa väkilukuun suhteutettuna yksi maailman
korkeimpia.
Yonatanin armeija aika Suomessa oli erittäin antoisa ja opettava, ja jopa kylmä talvi oli hyvää
koulutusta lokakuussa Skotlannissa alkavaa opiskelua ajatellen. Daniel on löytänyt oman kutsumustehtävänsä ambulanssin lääkintämiehenä, osan aikaa tehden koronatestejä. Matkustuskieltojen takia
emme päässeet Suomeen kesälomalle ...mutta kaikella on aikansa.
Siunattua syksyä toivottaen
Lähi-idän lähettiperhe

Kuva Paula Takalo 2007
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TULEVAA TOIMINTAA TURUSSA
PIENRYHMÄT Vuorikodilla
Raamattupiiri, Luukkaan evankeliumi
parilliset viikot maanantaisin klo 18, alkaen 14.9., Jussi Kanervo
Ilosanomapiiri: parittomat viikot keskiviikkoisin klo 19, alkaen 9.9., Tuula Eklund
Leinon solu: parilliset viikot keskiviikoisin klo 14, alkaen 16.9., Sirkka Leino

LÄHDE-ILLAT JA RAAMATTUILLAT Vuorikodilla, Vuorikatu 8
Su 4.10. klo 17 Katso Jumalan Karitsa! (Joh. 1), Markus Kirla
Su 11.10. klo 17 Särkyneiden majatalo – Särkymisen salaisuus, Tor Spiik
Su 18.10. klo 17 Oman kutsumuksen löytäminen; Mika Tuovinen ja Hannu ja Päivi Heinonen
Ma 19.10. klo 18 Raamattuilta, Markus Kirla
Su 25.10. klo 15 (Huom. aika) Jumalassa on turva – sanan ja rukouksen iltapäivä
Kari & Mari Valkonen, rukouspalvelua
Su 1.11. klo 17 Vesi viiniksi (Joh. 2), Markus Kirla
Su 8.11. klo 17 Särkyneiden majatalo – Särkyneenä kelvollinen, Tor Spiik
Su 15.11. klo 17 Mihin kiinnität katseesi koronakriisin aikana? Ilkka Rytilahti
Su 22.11. klo 17 Merkki Jumalalta, Arto Hukari
Su 29.11. klo 17 Vedestä ja Hengestä (Joh. 3), Markus Kirla
Su 13.12. klo 17 Särkyneiden majatalo – Matkalla muutokseen, Tor Spiik
Su 20.12. klo 17 Anna minulle sitä vettä! (Joh. 4), Markus Kirla

TYÖN TIIMOILTA
Piirimme 50-vuotisjuhlaa
juhlittiin 29.8. Henrikin
kirkossa. Puheenjohtajamme
Terhi Haverinen kokosi
upean juhlajulkaisun, missä
on monia tarinoita vuosien
varrelta niin kotimaasta,
kuin lähetyskentiltämme.
Jos sinulla ei vielä ole tätä
juhlajulkaisua, niin voit tilata sen
2 euron hintaan vskl@sekl.fi tai
puhelimitse 022519540.
Turku-aktion valmisteluja varjosti
koronan pelko. Valmisteluissa
pyrittiin huomioimaan turvallisuus.
Viime hetkillä saimme järjestettyä
striimauksen tapahtumasta, minkä kautta
moni pystyi seuraamaan tapahtumaa
kotisohvaltaankin. Tämä osoittautuikin
hyväksi ratkaisuksi, koska kirkon kapasiteetti
120 tuli täyteen yhtenä iltana ja vahtimestari
joutui sulkemaan ovet.

NOKIPANNUPISTE Vähätorilla, Linnankatu 5, klo 12–15: 17.10., 21.11., 19.12.
Tavoittavaa evankeliumin työtä lähimmäistä rakastaen.
Lisätietoja Esa Mäkinen p. 0503785165 tai esa.makinen@sekl.fi

Su 18.10. klo 10 MESSU Turun Tuomiokirkko, saarnaa Mika Tuovinen, kirkkokahvit ja
lähetystilaisuus seurakuntasalilla, Eerikinkatu 3, Hannu ja Päivi Heinonen ja Mika Tuovinen

V-S:N KANSANLÄHETYKSEN SYYSKOKOUS SU 22.11. KLO 15.30
Vuorikodilla, Vuorikatu 8. Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!
La 5.12. klo 14–17 Sinitaivassalissa, Rauhankatu 15 D:
• klo 14 Älä menetä rohkeuttasi! Pekka Jokiranta
• klo 16 Rakkaus, joka ei petä, Liisi Jokiranta

Voit tukea Varsinais-Suomen Kansanlähetyksen työtä
MobilePay-sovelluksella haluamallasi summalla.
Vastaanottajan numero on 34486.
Voit tukea työtämme myös soittamalla
0600 19210, puhelun hinta 10,01 € / puhelu+mpm/pvm
0600 19220, puhelun hinta 20,28 € / puhelu+mpm/pvm

Muinakin iltoina osallistujia oli ilahduttavasti.
Vankan raamattuopetuksen ohella saimme
kuulla raikkaita todistuksia mm. Lauri
”Late” Johansonilta, Samppa
Lajuselta ja Kalle Mäenpäältä.
Tässä pari palautetta:
”Olen seurannut aktiota
striimattuna kotonani.
Kiitokset että se oli
mahdollista.

En ole osallistunut oikein
mihinkään koronan
pelossa. Mutta olisin jäänyt
paljosta vaille ilman aktion
seuraamista”.
Ystävä Maskusta
”Pitää oikein välittää
kiitokset syysaktiosta.
Oli kuin lähde kuivassa
maassa, näin totesimme
ystäväjoukolla”.
Ystäväpariskunta Turusta
Kansanlähetyksen uudeksi
lähetysjohtajaksi valittiin
Japaninlähettimme Daniel Nummela.
Iloitsemme siitä, että valinta oli lopulta
yksimielinen ja Danielilla on siksi vahva
tuki takanaan. Daniel aloittaa tehtävässään
1.1.2021. Rukoillaan Danielille viisautta
vaativassa tehtävässään. Entinen Etiopian
lähettimme Mika Lehtinen taas tuli valituksi
SEKL:n hallitukseen. Omasta piiristämme
SEKL:n hallituksessa jatkaa Tuula
Vainio-Syrjälä.
Piirillämme on uudet kotisivut. Siellä
on mm. linkki, mistä pääset katsomaan
Turku-aktion ohjelmaa jälkikäteenkin.
Myös tulevat Kansanlähetysopiston kurssit
Turussa pyrimme striimaamaan ja linkit
löytyvät aikanaan kotisivuiltamme. Siltä
voit myös ilmoittautua kurssille ja siten tuet
toimintaamme taloudellisesti.
Taloudessamme oli notkahdus
koronakriisin aikana. Syksyn ja Turkuaktionkin myötä taloudessamme on
toipumisen merkkejä. Olemme kuitenkin
edelleen tämän vuoden osalta
n. 20.000 e miinuksella.
Rukoilethan kanssamme, että
saadaan kurottua loppuvuonna
alijäämää umpeen.

Rahankeräyslupa RA/2016/198 on voimassa Varsinais-Suomen alueella.
Sydämellinen kiitos lahjastasi!
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KURSSIT SYKSY 2020
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
12

Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Tmi Urpo Muhonen

KAARINA

MAAKUNNASSA

ti 13.10. klo 16.30 Israel-lähetyspiiri, Apt. 2, Ari Malmi
ti 10.10. klo 16.30 Israel-lähetyspiiri, Apt. 3, Ari Malmi
ti 8.12. klo 16.30 Israel-lähetyspiiri, Apt.4, Ari Malmi

PAIMIO

LAITILA

RAISIO

Su 22.11. klo 10 Messu Laitilan kirkossa, saarnaa
Arto Hukari. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus srk-kodilla,
Hukari ja Ari Malmi

Su 15.11. klo 10 Messu Raision kirkossa, saarnaa
Ilkka Rytilahti. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus srk-talolla,
Ari Malmi

LOIMAA

SALO

Su 20.9. klo 15 Kotiseurat Klemeteillä, Kuikantie 6,
Hirvikoski, Heinoset ja Ari Malmi
Su 4.10. klo 10 Messu kaupungin kirkossa ja kirkkokahvit srk-salissa, Hannu ja Päivi Heinonen
La 31.10. klo 14 Kotiseurat Klemeteillä, Kuikantie 6,
Hirvikoski, Ari Malmi

ke 23.9. klo 18.30 Usko arjessa ilta,
Psalmit tunteiden peilinä, Ari Malmi
ke 21.10. klo 18.30 Usko arjessa ilta, Hedelmän
kantaminen ja hengellinen vanhemmuus, Mari Vihinen
ke 25.11. klo 18.30 Usko arjessa ilta, Daniel Nummela

MASKU

15.10. klo 18 Lähetysilta Pietilöillä, Vehmaantie 104.
Mukana mm. Kirsti Malmi

Ke 28.10. klo 18 Tankkauspaikka Mietoisten
srk-talolla, Hannu ja Päivi Heinonen

MYNÄMÄKI
Su 25.10. klo 10 Messu Mietoisten kirkossa, saarnaa
Hannu Heinonen. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus srktalolla, Heinoset.

Ma 23.11. klo 18 Kotiseurat Lehtisillä, Ahmatie 1,
Arto Hukari ja Ari Malmi

UUSIKAUPUNKI
VEHMAA
Su 11.10. klo 10 Messu Vehmaan kirkossa, saarnaa
Hannu Heinonen. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus
Vinkkilän srk-talolla, Heinoset
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Kiitosaiheita

• Jumalan uskollisuus 50 vuoden aikana
piirimme toiminnassa
• Turku-aktion toteutuminen

kansanlahetyspaivat.fi

Rukousaiheita

• Daniel Nummelalle viisautta tulevana
lähetysjohtajana
• koronan takia kentälle pääsyä
odottaville läheteille kärsivällisyyttä
• Piirimme talouden tasapainottuminen
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