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Jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys 
keskenämme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät 

kaikesta synnistä. 1. Joh. 1:7 (RK)
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Jeesus tulee – oletko valmis?

PÄÄKIRJOITUS

KIRJOITTAJA ON  
KANSANLÄHETYKSEN 
LÄHETYSJOHTAJA  
DANIEL NUMMELA

J o kahden tuhannen vuoden ajan kristityt 
ovat odottaneet Jeesuksen toista tulemista. 

Tämän odotuksen kautta elämämme kietoutuu 
osaksi paljon suurempaa jatkumoa, kuin usein 
ymmärrämme. Kristinuskon kahden suurimman 
juhlan, joulun ja pääsiäisen, vuosittainen 
juhlinta auttaa meitä pitämään katseemme 
uskomme keskuksessa – ristillä henkensä 
antaneessa ja ylösnousseessa vapahtajassa, 
Kristuksessa.

Odottaminen ei ole helppoa. Moni luovuttaa 
matkalla. Jo Pietarin elinaikana oli heitä, jotka 
väittivät ”Onko hän muka tullut, niin kuin lupasi? 
Isämme ovat nukkuneet pois, ja kaikki on  
entisellään, niin kuin on ollut maailman  
luomisesta asti.” 

Tällaista pilkan tekoa vastaan Pietari 
kirjoittaa: Ei Herra vitkastele täyttäessään 
lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on 
myöhässä. Päinvastoin: hän on kärsivällinen 
teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhou-
tuvan vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. 
2. Piet. 3:9

Jeesus on tulossa takaisin. Hän 
rakastaa meitä ihmisiä ja on tulossa 

saattamaan meidät taivaan kotiin. Älä 
siis luovuta. Älä lakkaa turvautumasta 
Jeesuksen sovintovereen. Älä lakkaa 
kertomasta iloista uutista Jeesuksen 
sovitustyöstä ja ylösnousemuksesta, 

missä ikinä kuljetkin – sillä...  

Tämä sana on varma ja vastaanotta-
misen arvoinen: Kristus Jeesus on tul-
lut maailmaan pelastamaan syntisiä, 
joista minä olen suurin. (1. Tim. 1:15)

Kansanlähetyksen uutena lähetysjohtajana 
sydämelläni on evankeliumin asian edistäminen 
sekä kotimaassa että maailman ääriin saakka. 
Mielestäni näitä tehtäviä ei tule erottaa toi-
sistaan. Jos emme täytä todistajan tehtävää 
kotimaassa, ei todistuksemme ulkomailla ole 
uskottava. Jos emme näe omaa lähiympäris-
töämme pidemmälle, kadotamme Jeesuksen 
valtuutuksesta sen osan, jossa hän käski meitä 
menemään maailman ääriin saakka.

Tehtävä on suuri. Siksi iloitsen siitä, että Kan-
sanlähetyksessä saan liittyä jo yli 50 vuoden jat-
kumoon, jossa viemme evankeliumia eteenpäin 
sekä kotimaassa että ulkomailla. Tahdon jatkaa 
sitä uskollista palvelustyötä, jota kolme edeltä-
jääni ovat tehneet liikettämme luotsatessaan.

Jeesuksessa minua puhuttelee erityisesti se, 
miten hän alentui elämään inhimillisen elämän 
kaikkine kipuineen, antoi ristillä elämänsä sinun 
ja minun tähden syntiemme sovitukseksi ja 
nousi kuolleista kolmantena päivänä. Tämän 
kaiken hän teki meidän jokaisen vuoksi. Hän teki 
sen siksi, että me kaikki tarvitsemme Jeesusta 
syntiemme sovittajana.

Jeesus myös vakuuttaa sinulle, että silloinkin, 
kun olet väsynyt ja ahdistus valtaa mielen, 
niin silloinkin saat kääntyä Jumalan puoleen. 
Tarkoitan tällä sitä, mistä eräs työtoverini 
kertoi eläkekahveillaan. Nimittäin sitä, että kun 
meillä kaikilla on joskus hetkiä, jolloin jo aamun 
työmatkalla joudumme kääntymään Jumalan 
puoleen, että jaksaisimme kulkea edes edessä 
olevan päivän matkan – niin juuri silloin, aivan 
tuolla synkimmällä hetkellä, saamme uskoa, että 
Jumala rakastaa meitä ja pitää meistä huolen.

Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus lupasi tulla takaisin. Ei enää 
lapseksi seimeen, vaan kuninkaana täydessä kirkkaudessaan. Tämä 
on se lupaus, johon kristityt turvaavat. Jeesus on tulossa takaisin 
saattamaan asiat kohdalleen. Silloin ei enää ole mitään pahaa.  
Silloin meidän ei tarvitse vuodattaa kyyneliä.
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Lähetyslentotyö

ESITTELYSSÄJohanna Frujence 

Olen Johanna Frujence ja minulla on aviomies 
Luta ja viisi lasta; Dominic 13 v, Benjamin 11 v, 
Camilla 9 v, Christian 5 v ja Neema 10 kk.  
Ammatiltani olen toimintaterapeutti, mutta olen 
viettänyt monta vuotta kotona lasten kanssa. 

Jeesuksen olen saanut tuntea aina. Uskoni on 
kuitenkin saanut uudistua, kun löysin perhe-

yhteyden Varikosta ja Jeesus kutsui minua läh-
temään ihmisten kalastajaksi. Nyt olen työssä 
mukana rakentamassa opetuslapsiverkostoa 
(www.opetuslapsi.network). Käytännössä tämä 
tarkoittaa muun muassa että arjen keskellä koh-
taan ihmisiä sekä kutsun ja autan heitä tutustu-
maan Jeesukseen. Autan myös muita elämään 
opetuslapsina, jotka tekevät opetuslapsia. Ha-
luan auttaa Jeesuksen seuraajia lähtemään liik-
keelle tavoittamaan ystäviä ja sukulaisia, siis 
omia ihmissuhdeverkostojaan ilosanomalla.  
Rukoilen, että Jumala käyttää minua  
ja jokaista Kansanlähetyksellä  
aloittamaan  
opetuslapseus- 
liikehdinnän  
Suomessa,  
joka ulottuu  
aina maan  
ääriin asti. 

Jotta tulisi se päivä kun kaikki kansat ja  
kielet ovat kuulleet Herrastamme 
Jeesuksesta. 
Tarvitsemme paljon rukousta, jotta Jumalan val-
takunta saa ilmestyä meidän kauttamme tämän 
synkän ajan keskellä. 
Olen mukana johtamassa tiimiä, jonka kanssa 
käymme joka toinen viikko viemässä ruokakas-
seja läheiselle asuinalueelle ja näin osoitamme 
Jumalan rakkautta ihmisille. Samalla etsimme 
Jumalan valmistamia ihmisiä ketkä haluavat tu-
tustua Jeesukseen. Olen nähnyt kuinka tällaisena 
aikana ihmiset ovat todella hengellisesti janoisia 
ja kohtaamiset ovilla ovat olleet todella arjen ko-
hokohtia. Tulee mieleen Jeesuksen sanat: Minun 
ruokani on se että teen lähettäjäni tahdon. 
Parasta on se ettei ilosanoman viemisen tarvitse 
rajoittua yksittäisiin missiohetkiin vaan saamme 
opetella jokapäiväisessä elämässämme teke-
mään lähettäjämme tahdon ja viemään Jumalan 
valtakunnan todellisuutta ympärillämme, missä 
ikinä liikummekaan.
Vastuutehtävissä kansanlähetyksen hallitukses-
sa toivon että voin osaltani edistää näkyä mikä 
on ollut Kansanlähetyksen ytimessä alusta asti: 
Teemme työtä evankeliumin leviämisen eteen et-
tei Suomessa ja maailmalla olisi yhtään kolkkaa 
jossa ei ole kuultu Jumalan armosta ja rakkau-
desta. Tässä työssä toivon että sukupolvet yh-
distyvät tämän yhteisen näyn taakse. Etsitään 
yhteyttä jossa voimme rukoilla, jakaa näkyä ja 
rohkaista toisiamme. 

SAARA KARTTUSEN TERVEISET VENÄJÄ
"Näin ei voi olla."

J uttelin juuri Siperiaan ja kuulin ilokseni, että pyhäkoulut ovat korona- ja muiden taukojen jälkeen 
jatkuneet. Olisi montaa kertaa ollut mukava olla auttamassa, mutta se ei ole ollut nyt mahdollista 

ja aina parempi, jos työ pyörii paikallisten voimin. Olin pyytänyt rukoilemaankin sen puolesta, että 
joku saisi lapsityön sydämelleen.

Olga, joka aiemminkin on 
vetänyt pyhäkoulutyötä, sanoi nyt 
puhelimessa, että kun katsoin lapsia 
kirkossa tylsistyneenä, ajattelin, että 
näin ei voi olla, vaan heillekin täytyy 
olla omaa opetusta ja ohjelmaa.

Lapsia ei ole monta, mutta 
Olgan kanssa puhuttiin, että yksikin 
on tärkeä, saati muutama vielä 
lisää. Jokainen on Jumalalle rakas 
ja mikäpä parempaa kuin kertoa 
lapsille Jeesuksesta. Heistä kasvaa 
myös mahdollisesti seuraavat 
”Olgat”.  
Rukoillaan Olgan ja  
lasten puolesta!

Saara Karttunen

JAPANI
SYRJÄTEIDEN TERVEISET

K ohta kaksi viikkoa sitten saavuimme tänne 
Japaniin Rokkoon saarelle karanteeni- 

kotiimme. Asako oli varustanut kotimme tatami-
huoneen leluilla ja lasten kirjoilla, ja meitä odotti 
myös valmiit leposijat ja ruokaa jääkaapissa. 
Meidät todella otettiin lämmöllä ja huolella vas-
taan! Karanteeniaikana olemme saaneet ulkoilla  
ja käydä kaupassa maskit päällä. 

Rokkoon keskustaa halkoo viihtyisä vesialue, 
ja saarta kiertää viiden kilometrin pituinen ulkoi-
lureitti. Ihmiskäsin rakennettu ”keinotekoinen” 
saari on taitavasti maisemoitu. Ylihuomenna 
10.12., karanteenin päätyttyä, vietämme Laurin 
ja Asakon kanssa intensiivisen asioidenhoitopäi-
vän, jonka aikana rekisteröidytään ja yritetään 
hankkia pankkitili ja puhelinliittymä (japanilai-
nen byrokratia on näiden suhteen melko moni-
mutkaista ja aikaa vievää). 

Edessä on myös japanilaisen ajokortin ja auton 
hankinta, sekä tulevan kodin kalustus (Japanissa 
vuokra-asunnoissa ei lähtökohtaisesti ole edes 
jääkaappia). Rukoillaan viisautta ja  
johdatusta kielikouluun ja muihin järjestelyihin.

Kia ja Markus, sekä Noomi ja Lydia Syrjätie

Siunausta, iloa, tulevaisuuden ja toivon ajatuksia kevääseesi!  
Niitä Jeesus on luvannut meille antaa, oli olosuhteet kuinka poikkeukselliset tahansa. 
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KYPROSSAKARI HEINOSEN TERVEISET
Medialähetystyö

K iitos Herralle, olemme kaikki saaneet 
pysyä terveenä. Kaikki kolme suoraa 

lähetystä jatkuvat, ja tuotanto ja lähetys ovat 
menneet hyvin. Tavoitteena on nauhoittaa joulun 
ja uuden vuoden ohjelmat, ettei henkilökunnan 
tarvitsisi tulla silloin studiolle. Tämä tarkoittaa 
aika suurta lisätyömäärää jo kiireisille viikoille, 
mutta uskon, että Jumalan avulla se onnistuu.

Olen iloinnut suuresti mahdollisuudesta ottaa 
aikaa virtuaalisten lavasteiden ja yhden lyhyen 
animaation tekemiseen. Se on todella haastavaa 
ja aikaa vievää työtä. Mutta valtavan innostavaa. 
Rukoilen, että ne voisivat olla omalta osalta roh-

kaisemassa ja kertomassa Jeesuksesta. Hashtag-
nuortenohjelmassa juontajamme Parastoo 
jatkaa opetusta Raamatun henkilöistä, joista 
yksi oli Joona. Kiitos esirukouksistanne! Nyt 
perjantain ohjelmat ovat lähteneet hyvin, ilman 
suurempia ongelmia. Taivaan Isä on ihmeellinen! 
Ilman Hänen apuaan olisin hukassa myös teknii-
kan kanssa. Tutkimme mahdollisuuksia kehittää 
lähetystekniikkaa studiolla, jotta voisimme 
lähettää ohjelmat hyvällä laadulla ja kohtuulli-
sella hinnalla. Pyydän, että rukoilisitte viisautta 
järjestelmien suunnitteluun ja testaukseen. 

Sakari Heinonen

Tervehdys Kyprokselta! 

M arraskuussa SAT-7:n farsinkielisen kanavan 
Hashtag, eli sosiaalisessa mediassa suosi-

tun risuaitamerkin nimeä kantava lastenohjelma, 
pyysi lapsia kuvailemaan, miltä maailma voisi 
näyttää koronapandemian jälkeen.  
Mahan Iranista lähetti värikkään kuvan, jossa hän 

juhlii syntymä-
päiviään  
perheen ja  
ystävien kanssa. Donya-niminen pikkutyttö puolestaan lähetti 
kuvan, jossa maailma on vapaa koronaviruksesta. Diana taas lähetti 
kuvan perheestään kirkon edessä, ja kertoi, että koronan jälkeen 
hän toivoo pääsevänsä taas kirkkoon, ja että heidän ei tarvitsisi 
enää käyttää kasvomaskeja. Miten suloisia toiveita! 

Ohjelman tuottaja ja juontaja Parastoo Poortaheri kertoo, että 
hän haluaa ohjelman kautta kannustaa lapsia luottamaan Jumalaan 
myös kriisiaikoina, sillä Hän kulkee heidän kanssaan kaiken aikaa. 
”Toivon myös, että lapset voisivat katsoa tulevaan luottavaisina ja 
Jumalalta tuleviin lahjoihin iloisin mielin”. 

Iranissa monien on vaikeaa elää kristillistä uskoaan todeksi. 
Kiitetään rukouksessa näistä lapsista, ja siitä, että Parastoo voi 
ohjelmansa kautta kertoa heille Jumalan rakkaudesta myös tänä 
alkavana vuotena. 

Siunausta uuteen vuoteen toivottaen, Sanna Suutari

SANNA SUUTARIN TERVEISET

Tervehdys Kyprokselta!

K iitos kaikista esirukouksista meidän ja ken-
tälle uuteen työhön asettumisen johdosta. 

Matkat sujuivat lopulta hyvin. Olimme tosi kiitol-
lisia siitä, että ennen lentoja Suomessa saimme 
koronatestien negatiiviset tulokset ajoissa ja niin 
saatoimme myös hakea Kyprokselle maahantulo-
lupaa ajoissa. 

Ensimmäinen lentomme vei meidät Frankfur-
tiin Saksaan, jossa meidän koronatodistuksemme 

HEINOSTEN TERVEISET
Medialähetystyö

ja lupamme Kyprokselle tarkastettiin kahteen 
kertaan. Kun sitten laskeuduimme Kyprokselle 
meidät kaikki matkustajat johdettiin korona-
testiin. Siitä saimme parin päivän sisällä 
negatiiviset tulokset. Pääsimme lentoasemalta 
matkustamaan Limassolin alueelle rajoituksista 
huolimatta koska pystyimme osoittamaan, että 
olemme vasta maahan lennolla tulleita. 

Nyt elämme rajoitusten keskellä vaikkakin 
niitä on äskettäin lievennetty. Olemme kii-
tollisia uusista ystävistä joita olemme täällä 
saaneet ja siitä, että Herra on johdattanut 
kaikissa käytännön asioiden järjestämisissä.

 Siunaavin terveisin, Hannu ja Päivi Heinonen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt 11. joulukuuta 2020 
Hannu Heinoselle lentokapteenin arvonimen.
Lentokapteeni on ilmailun alan ainoa arvonimi ja  

se annetaan ansiokkaasta palveluksesta ilmailun tehtävissä.
Me täällä Kansanlähetyksessä iloitsemme kaikki tästä ihanasta uutisesta!  

Tänään kun haastattelin Hannua, hän lähetti teille jokaiselle kiitokset:
"Kiitos kaikille teille, jotka olette tukeneet työtämme ja rukoilleet meidän puolestamme tässä 

työssä. Ilman sitä tämä ei olisi mitenkään ollut mahdollista, ja sen takia ajattelen,  
että kiitos tästäkin kuuluu kaikille teille."



8 9

ARI SALMISEN TERVEISET Maahanmuuttajatyö

Hei Ystäväkirjeen lukija! Syksy on hurahtanut 
(niinkuin ehkä minustakin on ajateltu!) nopeasti 
ohi. Toimistolla Rauhankadulla olen saanut 
työstää käännöstarkistusta (Matteuksen selitys-
raamattuosio turkiksi). Samoin aika paljon näin 
korona-aikana matkustelujen tauottua on ollut 
erilaista tapahtumaa netissä.

On mietitty SEKL:in turkkilaistyötä sekä siinä 
yhtenä kohtana työtä gagausien parissa (Moldova – 
Etu-Aasia -akselilla, ehkä läntisessäkin Euroopassa).

Vastapainona toimistotyölle on ollut hienoa 
käydä Loimaan opiston turkkilaisia tapaamassa, 
sekä myös olla auttamassa yhtä turkkilaista sisarta 
hänen kirkkoonliittymisprosessissaan. Näitä yhte-
yksiä on tarkoitus jatkaa, ja muutenkin kohdata 
näitä Turun alueen muslimitaustaisia.

Keväälle on jo suunniteltu tapahtumia, 
toivotaan, että ne pääsevät myös toteutu-
maan. Kerran kuussa on Vuorikodilla tarkoitus 
puhua jostain sellaisesta uskoomme liittyvästä 
aiheesta, joka nimenomaan muslimeita kohdat-
taessa on hyvä olla itsellä selkeänä, ensimmäi-
nen kerta olisi 17.1.

Muistetaan näitä asioita myös rukouksessa; 
erityisesti pyydän muistamaan myös Istanbu-
lissa sijaitsevan ELRIM-instituutin toimintaa, 
jossa on ehkä muutoksia tulossa.
Ja muistetaan, että meillä on vanhurskaus,  
joka kestää viimeisellä tuomiolla:  
Jeesus Kristus! 

Siunausta alkavaan vuoteen, t. Ari Salminen

Junnutyön kuulumisia
TYÖ VARISSUOLLA jatkuu ja saa uusia muotoja. Olemme kokoamassa uutta laajempaa tiimiä 
Varissuolle, jonka yhtenä tarkoituksena on päästä varissuolaisten perheiden elämään. Toistaisek-
si olemme saaneet nähdä sitä kuinka lapset ovat oppineet tuntemaan Jeesusta ja tutustuneet 
Häneen. Unelmamme kuitenkin on vielä pidemmällä: että evankeliumi saisi saavuttaa kokonaisia 
perheitä ja näin mennä eteenpäin Varissuolla.
DONKKISKERHO on jatkanut kokoontumista koko syksyn lukuunottamatta 
niitä kertoja, kuin koronarajoitukset ovat väliaikaisesti laittaneet kerhon 
tauolle.
NUORTEN KANSSA rukoilemme säännöllisesti, että tämän 
kaupungin nuoret saisivat oppia tuntemaan Jeesuksen 
ja evankeliumi saisi levitä tämän kaupungin nuorten 
keskuudessa. Muutamat nuoret ovat syttyneet tästä näystä 
ja haluavat elää sen mukaan. 
t. Kati Hautaa

kati.hautaa@gmail.com, 0503481319

KIRSTI MALMIN TERVEISET VIRO

K aupunginosahallitus innostuikin järjes-
tämään tapahtuman jokaisena adventti-

sunnuntaina vuoroin eri puolilla Lasnamäkeä. 
Kolme muuta tosin ilman hartautta (päävieraana 
on joulupukki), mutta lupasimme silti olla apuna 
glögin valmistuksessa. 

Tein toiseksi adventiksi jouluevankeliumiai-
heisen tietovisan, jota moni pysähtyi lukemaan. 
Halukkaat saivat myös ottaa itselleen ilmaisen 
Uuden testamentin, venäjänkielisen Raamatun 
tai vironkielisen lastenraamatun. Saanemme 
ensi sunnuntaiksi myös venäjänkielisiä lasten-
raamattuja. Iloitsen siitä, että noissa kutsuissa 
meidät on huomioitu järjestäjinä. 

Mielellämme palvelemme ja autamme 
luomaan tunnelmaa, vaikkemme pääse "saar-
naamaan". Voimmehan salaa siunata sekä osal-
listujia että kaupunginosan työntekijöitä, jotka 
tarjoilevat glögiä nokisista pannuistamme! Sitä 
rukoilemme myös, että osallistujat muistaisivat 
maskit ja turvavälit. Monenlaista puuhaa on siis 
riittänyt, vaikka sosiaalinen piiri on rajoitettu. 
Maskiin on jo alkanut tottua. 

En ole vielä uskaltautunut Tarton ystävien 
luo, puhelimitse toki pidämme yhteyttä. Rukous- 
ja kiitosaiheeksi teille, että ystäväperheeni 
kuopus Lisandra, Danielin 12 v pikkusisko, jou-
tui yllättäen marraskuun lopulla sydänleikkauk-
seen. Kiitos Jumalalle, että hän pääsi hoitoon 
ajoissa ja nopeasti myös leikkaukseen, joka 
onnistui hyvin. Onnettomuudesta ihmeellisesti 
toipuneella Danielilla todettiin epilepsia, mutta 
se on nyt hoidossa, ja poika voi hyvin.

T. Kirsti Malmi

Ensimmäisen adventtikynttilän sytytykseen tuli väkeä 
yli odotusten. Saimme hyvää palautetta hartaudesta ja 
nokipannuglögistä, jota keitimme n. 40 litraa. 

TERVEISET LÄHI-IDÄSTÄ
Olemme tottuneet siihen että Israelissa sattuu ja tapahtuu, elämä on 
nopeatempoista ja on vaikeuksia löytää rauhallista hetkeä. Nytkin 
olemme pienen hengähdystauon jälkeen jo kolmannen korona-aallon ja 
lockdownin edessä. 

J umala joskus kääntää negatiiviset asiat positiivisiksi: kun kaikki hotellit ovat kiinni, eikä isralilaiset 
pääse matkustamaan ulkomaille, paikalliset oppaat ovat kehittäneet matkailua kotimaassa. Koska 

työpisteemme sijaitsee Tel Avivissa historiallisella alueella ja talolla on rikas historia, olemme viime 
viikkoina saaneet ottaa vastaan ennätysmäärän  
ryhmiä – tietysti koronarajoitusten puitteissa. 

Pxx on usein päivän päättyessä todella väsynyt, 
mutta täynnä intoa: mikä  mahdollisuus onkaan 
avautunut ja ihmiset ovat hyvin avoimia keskus-
telemaan. Rukoilettehan kanssamme että 
työpisteemme voisi jatkaa toimintaansa 
taloudellisista ongelmista huolimatta, ja 
pian saisimme maahan takaisin turistit 
ja taloudellisen tulolähteemme Quest 
Housin yöpyjät.
Olemme kiitollisia teille kaikille jotka 
olette olleet mukana työssämme ja  
toivotamme siunattua  
Uutta Vuotta 2021!
Lähi-idän lähettiperhe
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TULEVAA TOIMINTAA TURUSSA (KORONATILANTEEN SALLIESSA)

PIENPIIRIT Vuorikodilla
Rukousaamut joka maanantai klo 10, alkaen 4.1.
Leinon solu joka toinen keskiviikko klo 14, alkaen 13.1. Vetäjä Sirkka Leino 
Raamattupiiri joka toinen maanantai klo 18, alkaen 11.1.  
Jussi Kanervo johdattaa Luukkaan evankeliumiin.

VAPPUJUHLA 1.5. klo 14 Myllymäentie 22  
Yhdessö Kristillisen Työväenyhdistyksen kanssa, Turkka ja Hilkka Aaltonen

MESSU 13.5. klo 10 Martin kirkossa
Saarna: Pyry Winter, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus seurakuntatalolla, mukana Saara Karttunen.

TYÖN TIIMOILTA
Piirijohtajapäivillä työstimme 
Kansanlähetyksen uutta strategiaa. Raamattu 
rakkaaksi – Evankeliumi kaikille -visiomme 
mukaisesti työmme keskiössä tulee olla 
raamattuopetus ja ihmisten tavoittaminen 
evankeliumilla. Jos keskitymme vain uusien 
tavoittamiseen, niin menetämme takaoven 
kautta uskoon tulleita. Jos taas keskitymme 
vain raamattuopetuksen kautta pitämään 
huolta uskoon tulleista, toimintamme 
lämpiää sisäänpäin, emmekä tavoita uusia. 
Siksi näimmekin työskentelyssä tärkeänä 
säilyttää tasapaino evankelioimisen ja 
opetuksen välillä. Aivan samoin näimme 
tärkeänä sen, että kotimaantyö ja 
ulkomaantyö kulkee edelleen käsi kädessä. 
Strategiatyöskentely jatkuu syksyyn 2021 asti, 
jolloin sen olisi tarkoitus olla valmis.

Länsi-Suomen raamattupäiviä saimme 
pitää yhdessä Raamattuopiston, Kylväjän 
ja Mikaelin seurakunnan kanssa syyskuun 
lopulla. Pastori Juha Vähäsarjan opetuksissa 
armon ehdottomuus tuli hyvin esille ja se 
kosketti monia. Tätä kokonaisuutta täydensi 
hyvin Hilja Aaltosen sanoitusten pohjalle 
tehdyt laulut, joita Nina Åström esitti Jim 
Hakolan säestyksellä. Lopussa saimme vielä 
katsoa koskettavaa elokuvaa, joka oli tehty  
Bo Giertzin Kalliopohjalla-kirjan pohjalta.                                                

Lokakuussa saimme sukeltaa Jesajan 
ja marraskuussa 2. Korinttilaiskirjeen 
sanomaan Kansanlähetysopiston kursseilla 
Turussa. Kari ja Mari Valkonen valottivat 
Jesajan kirjan sanomaa ja palvelivat myös 

armolahjoillaan monia viikonlopun 
aikana. Monet kokivat tämän viikonlopun 
hyvin hoitavana. Ilkka Rytilahti taas 
valotti Korinttin seurakunnan myrskyjä, 
mistä meidän ajassammekin on paljon 
opittavaa. Raamattupäivään 5.12. 
Sinitaivassalille saimme vieraaksemme 
Liisi ja Pekka Jokirannan. Kaikki em. kurssit 
oli mahdollista katsoa myös youtuben 
kautta striimattuna. On ollut rohkaisevaa 
huomata monen seuranneen lähetyksiä. 
Yksi netin kautta seuranneista kommentoi: 
”Äärettömän tervetullut opetus. Kiitos 
tuhannesti”.

Piirihallitukseemme valittiin uusia jäseniä. 
Yhdeksän henkisessä piirihallituksessamme 
on aina kolme erovuorossa kolmen vuoden 

jälkeen. Tällä kertaa erovuorossa olivat 
Teijo Hiito, Markus Kirla ja Perttu 
Terho. Lämpimät kiitokset heille 
kaikille omasta panoksestaan. Heidän 
tilalleen valittiin Johanna Frujence, Antti 
Ijäs ja Riikka Kupias. Tässä kirjeessä 
on Johannan esittely. Rukoillaan 
viisautta ja johdatusta heille ja koko 
piirihallitukselle tulevankin vuoden 
työskentelyyn.    

Kiitos jokaiselle taloudellisesta tuesta. 
Työmme talous rakentuu pitkälti teidän 
yksityisten tukijoiden lahjoitusten 
varaan. Saimme uuden valtakunnallisen 
rahankeräysluvan 1.1.2021 alkaen. 

Keräyslaki velvoittaa käyttämään 
lahjoitukset niihin tarkoituksiin, mihin ne 
on kohdistettu. Meidän piirissämme koti- ja 
ulkomaan työn välillä jako on ollut hyvin 
tasan puoliksi. SEKL:lle olemme lähettäneet 
tämän vuoden aikana kuukausittain 
sopimamme tuen lähetystyölle. 
Lahjoitusten lisäksi kotimaantyömme 
on saanut tukea Kansalähetysopiston 
kursseista, matkoista ja kirjamyynnistä. 
Nyt näyttää siltä, että tämä vuosi jää 
miinusmerkkiseksi. Vuonna 2019 saimme 
kaksi merkittävää testamenttilahjoitusta Ja 
niiden avulla kestämme tämän. Pidemmän 
päälle on tietenkin hyvä saada tasapaino 
tulojen ja menojen välille. 

LÄHDE-ILLAT Vuorikodilla, Vuorikatu 8, su klo 17:       
10.1.  Anna minulle sitä vettä! Joh. 4, Markus Kirla
17.1. Miten kohtaan muslimeita? Kolminaisuus, Ari Salminen
24.1. Kansanlähetyksen lähetystyö tänään, Teijo Peltola
31.1. Yhteisen jakamisen ilta, vapaa sana!
7.2. Miten kohtaan muslimeita? Rukous, Ari Salminen
14.2. Ihme Betesdan altaalla, Joh. 5, Markus Kirla  
21.2. Jeesus kristinuskon ja islamin silmin,  
 Arto Hukari ja Ari Salminen
28.2. Yhteisen jakamisen ilta, vapaa sana!
5.3.  Lähetysjohtajan sydämellä, Daniel Nummela,  
 mahdollisuus esittää kysymyksiä! (huom. perjantai)
7.3. Miten kohtaan muslimeita?  
 Ihminen, synti, perisynti, Ari Salminen
14.3. Elämän leipää, Joh. 6, Markus Kirla 
21.3. Särkyneiden majatalo, Tor Spiik 
28.3. Yhteisen jakamisen ilta, vapaa sana!
5.4. Se on maksettu – kiitosjuhla, Liisa Pura (huom. maanantai)
11.4. Elävän veden virrat, Joh. 7, Markus Kirla  
18.4. Evankeliumin ytimessä, Leif Nummela
25.4. Yhteisen jakamisen ilta, vapaa sana!
2.5. Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne!  
 Turkka ja Hilkka Aaltonen
9.5. Totuus tekee vapaaksi! Joh. 8, Markus Kirla
16.5. Särkyneiden majatalo, Tor Spiik
23.5.  Yhteisen jakamisen ilta, vapaa sana!
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KAARINA
Israel-piiri Kaarinan kirkolla ti 12.1., ti 9.2., ti 
16.3., ke 7.4. ja ti 11.5. klo 16.30, Ari Malmi.
Su 24.1. klo 10 Lähetyspyhä kirkolla, saarnaa Arto 
Hukari, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus

LOIMAA
Seurat Helvi ja Veikko Klemetillä, Kuikantie 6, Hirvi-
koskella sunnuntaisin klo 14: 
17.1. Ari Salminen | 14.2. Ari Malmi | 21.3. Liisa 
Pura ja 18.4. Leif Nummela

NAANTALI
Su 21.2. klo 10 Messu kirkossa, saarnaa Arto 
Hukari, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus seurakunta-
talolla

PAATTINEN
Su 21.2. klo 10 Kansanlähetyksen lähetyspyhä 
kirkossa, saarnaa Ari Salminen kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus seurakuntatalolla.

MAAKUNNASSA

                         KURSSIT
KEVÄT 2021

Liikemiesten Lähetysliitto, Kansanlähetysopisto ja Varsinais-Suomen Kansanlähetys

SALO
Ma 18.1. klo 13 Lähetyskahvila pikkukirkossa,  
Ari Malmi
Ke 20.1. klo 18.30 Usko arjessa -ilta Salon kirkossa, 
Kirkkokatu 7, Leif Nummela
Ma 1.2. klo 13 Lähetyskahvila pikkukirkossa,  
Saara Karttunen
Ke 17.2. klo 18.30 Usko arjessa -ilta Salon kirkossa, 
Kirkkokatu 7, Riitta Lemmetyinen
Ke 17.3. klo 18.30 Usko arjessa -ilta Salon kirkossa, 
Kirkkokatu 7, Ilkka Rytilahti
Ke 21.4. klo 18.30 Usko arjessa -ilta Salon kirkossa, 
Kirkkokatu 7, Aija Sairanen

VEHMAA
Su 11.4. klo 10 Messu kirkossa ja kirkkokahvit Vinkki-
län seurakuntakodilla. Saarnaa Jukka Repo. 

Sinitaivassalissa, Rauhankatu 15 D, Turku

12.–13.2. 
JOHANNEKSEN ILMESTYS – KUN VERHO AVAUTUU                                                      
Opettajana pastori Ilkka Rytilahti.
Pe 12.2.  klo 18–21 Ensimmäinen ja viimeinen 
La 13.2.  klo 13 Näky taivaasta ja maasta, klo 14.30 tarjoilua
  klo 15 Pedon valta ja luomakunnan tuskat
  klo 16.45 Uudeksi minä teen kaiken, viimeisistä taisteluista suureen juhlaan!

16.–17.4.
TASAPAINOISEEN USKONELÄMÄÄN
Opettajana päätoimittaja Leif Nummela.
Pe 16.4. klo 18 Terve kristillinen usko
La 17.4. klo 13 Epäterveen uskon tuntomerkkejä, klo 14.30 tarjoilua
  klo 15 Ehdottomuuden ja armottomuuden tasapaino
  klo 16.45 kasvaminen ihmisenä ja uskovana

Matkat tehdään, 
mikäli korona-
tilanne ne sallii!

2021
Raamattu- ja kylpylämatkat Pärnuun

7.–13.3. Salme Blomster 
6.–12.6. Timo & Helena Keskitalo
7.–13.11. Arto Hukari
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 380 € 2-h huoneessa.  
Yhden hengen huoneen lisä 80 €. Hotelli Emmissä kaikissa huoneissa oma suihku ja WC. 
Joka päivä raamattuopetusta ja matkalla myös tutustutaan lähetystyöhön Virossa. 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Tied. ja ilm. Ari Malmi 050 025 8813 tai ari.malmi@sekl.fi

Vastuullinen matkanjärjestäjä: 
Salon Matkatoimisto

Kiitosaiheita  
•  Syrjätien perhe ja Hannu ja Päivi 

Heinonen pääsivät lähtemään 
kentilleen

• Työmme uskolliset esirukoilijat ja 
uhraajat

Rukousaiheita
•  Tulevat tapahtumat ja matkat
•  Koronatilanne meillä ja maailmalla
•  Johdatusta Kansanlähetyksen 

strategiatyöskentelyyn

kansanlahetyspaivat.fi

JA RADIO DEISSÄ
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toivoo: 
työntekijät ja 
piirihallitus


