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2/2021VARSINAIS-SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYS

Niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa, niin minä kaipaan sinua, 
Jumala. Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa.  

Milloin saan tulla temppeliin, astua Jumalan kasvojen eteen? 
Psalmi 42
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PÄÄKIRJOITUS

KIRJOITTAJA ON  
VARSINAIS-SUOMEN  
KANSANLÄHETYKSEN  
PIIRIHALLITUKSEN  
JÄSEN ANTTI IJÄS

K ansanlähetyksen toiminta on tullut minulle 
tutuksi vuodesta 1991 lähtien. Aloitin 

teologian maisteriksi valmistumiseni jälkeen 
Helsingin Kansanlähetyksessä opiskelijoiden ja 
nuorten aikuisten 
työssä. Jo aikaisem-
min olin tutustunut 
vaimooni Anuun Helsingin OPKO:n illoissa. 
Työni Kansalähetyksessä jatkui neljä vuotta, 
jonka jälkeen siirryin Keminmaan seurakuntaan 
seurakuntapastoriksi ja myöhemmin kappalai-
seksi. Keminmaassa perheeni kasvoi kolmella 
pojalla. Vuodesta 2001 alkaen olen ollut Piikkiön 
seurakunnan kappalaisena. Pari vuotta olin 
kappalaisen työstä virkavapaalla ja Suomen 
Raamattuopiston Varsinais-Suomen ja Kanta-
Hämeen piirijohtajana raamatunopetustyössä. 
Kun minulta kysytään, mistä olet kotoisin, niin 
vastaan olevani kotoisin sieltä sun täältä. Olen 
elämässäni asunut yhdeksällä paikkakunnalla, 
pisimmän ajan Liedossa jo 19 vuotta.

Odotan Kansanlähetykseltä sitä, että se 
pysyisi uskollisena työnäylleen ja Jumalan 
sanalle Raamatulle. Henkilökohtainen usko 
Jeesukseen ja Raamattu ovat olleet viidennen 
liikkeen painotuksia. Ne ovat itseasiassa myös 
uskonpuhdistuksen pääperiaatteet. Uskon-
vanhurskautusoppi on reformaation sisältö-
periaate. Raamattu Jumalan ilmoituksena, uskon 

Tapahtukoon Sinun tahtosi
Tänä vuonna Kansanlähetyksen vuositeema on Rukous 
kannattaa. Se on upea ja tärkeä teema. Rippikoulun 
oppikirjan mukaan rukous on yksi uskon auton renkaista. 
Uskon auto tarvitsee kaikki neljä rengasta (rukous, Raamatun 
lukeminen, ehtoollinen ja kristittyjen yhteys), jotta matka 
taittuu turvallisesti ja kyytiin voi ottaa myös muita. Jos yksi 
rengas puuttuu, auto ohjautuu helposti väärään suuntaan.

ja elämän ylimpänä ohjeena on reformaation 
muotoperiaate. Näiden periaatteiden merkitys 
kirkossamme on valitettavasti tänä päivänä 
himmentynyt.

Tämä korona-aika on 
meille kaikille Jumalan 
puhuttelua ja kutsu tur-

vautumaan Jumalan apuun. Kulkutaudit muis-
tuttavat meitä kuolevaisuudestamme. Elämä voi 
päättyä nopeastikin. Olemmeko silloin valmiita 
kohtaamaan Luojamme. Olen monesti ihmetellyt 
sitä, miten jotkut uskaltavat elää ilman Jumalaa. 
Vielä enemmän olen ihmetellyt sitä, miten ihmi-
set uskaltavat jopa kuolla ilman Jumalaa omassa 
varassaan. Silloin on asiat hyvin, kun turvautuu 
Jeesukseen Vapahtajana. Tätä vapauttavaa 
sanomaa saamme 
suositella kaikille. Niin 
kauan kuin olemme 
hengissä, meidän teh-
tävämme kristittyinä 
tässä maailmassa on 
vielä kesken.

TEHTÄVÄMME ON VIELÄ KESKEN

Olen monesti ihmetellyt sitä, miten jotkut 
uskaltavat elää ilman Jumalaa. 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

A ivan kuten ihmissuhteissa, myös suhteessa 
Jumalaan on tärkeää ylläpitää yhteyttä. Aika 

ajoin on hyvä kysyä itseltään, millaista rukouselämä-
ni on ollut viime aikoina? Onko se kuin kynttiläillalli-
nen parhaan ystävän kanssa, liikelounas neuvottelu-
jen merkeissä vai pikaruokaketjun drive in -luukulla 
kerrottu tilaus? 

Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Kyse 
on siis siitä, että haluammeko viettää aikaa Jumalan 
läheisyydessä Häntä kuunnellen ja kunnioittaen. Kes-
kittyneitä rukoushetkiä tarvitsemme säilyttääksemme 
läheisen suhteen Jumalaan. Hän tietää ilman ruko-
uksiamme mitä tarvitsemme. Itse asiassa Hän tietää 
sen paremmin kuin me itse. Joskus pyydämme 
asioita, joita Jumala ei rakkaudessaan meille anna. 

Rukouksessa saamme tuoda Jumalalle muun 
muassa omat asiamme ja avun tarpeemme sekä 
kertoa murheemme Jeesuksesta kaukana olevista 
läheisistä. Samoin kuin ihmissuhde, myös Jumala-
suhde syvenee vain, jos kykenemme näkemään 
suhteen toisen osapuolen ja haluamme kuunnella 
myös mitä hänellä on sanottavana. Jumala on 
totisesti huomiomme, ylistyksemme ja kiitoksemme 
arvoinen. Hän haluaa puhua meille, jos meillä on 
aikaa kuunnella Häntä. 

Jeesus opetti meitä Isä meidän -rukouksessa 
lähestymään Jumalaa ylistävällä ja nöyrällä asenteella 
pyytäen ennen kaikkea Jumalan tahdon tapahtumista. 

Olen joskus saanut huomata, että jokin ohimene-
vä ajatus tai arkinen tarve, jota en ole edes osannut 
pukea rukoukseksi, on ratkennut yllättävällä, positii-
visella tavalla. Olen niissä hetkissä kokenut Jumalan 
suurta rakkautta ja huolenpitoa. Toisaalta minulla on 
kokemusta myös vuosia kestäneistä rukouksista, 
joihin en ole saanut toivomaani vastausta. Silloin 
Jumalan suurta rakkautta ja armoa on ollut se, että 
olen saanut uskossa nöyrtyä siihen, että tapahtukoon 
Sinun tahtosi. Myös se on ollut lahjaa. 

SEKL:in pitkä-
aikainen johtaja 
Timo Rämä 
kirjoitti kirjassaan 
Kun Jumala 
herätti toimimaan oppineensa elämästä, että herätys 
alkaa aina rukouksesta. Hän siteeraa myös hengel-
listen isien opetusta: Missä on paljon rukousta, siellä 
on myös paljon siunausta. Missä on vähän rukousta, 
siellä on myös vähän siunausta. Missä ei ole lain-
kaan rukousta, siellä ei ole myöskään siunausta. 

Tänä keväänä olen ollut mukana Varissuon 
missionaalisessa tiimissä. Siellä olemme saaneet 
vahvistaa hengellisten isien opetuksen rukouksen 
voimasta. Odottamiamme asioita alkoi tapahtua, 
kun lisäsimme rukousta ja aloimme lähes päivittäin 
kokoontua Zoomin välityksellä yhteiseen rukoukseen. 
Myös muutamaa tärkeää tapaamista on edeltänyt 
paljon rukousta, ja nuo tilanteet ovat sujuneet hyvin, 
kuin ennalta valmistetuissa askelissa.

Paavali antaa meille esirukouksesta selkeitä 
ohjeita: ”Kehotan teitä ennen kaikkea anomaan, 
rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään 
kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien 
vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä 
ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja 
arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa 
Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että 
kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan 
totuuden.” (1. Tim. 2: 1-4)

Myös Kansanlähetyksen vuositeema kehottaa 
rukoilemaan maailmanlaajuisen kristillisen kirkon 
puolesta, pyytämään varjelusta ja johdatusta 
lähimmäisillemme ja viettämään aikaa rukouksessa 
saadaksemme itsellemme voimaa Isän rakkaudesta. 
Annetaan rukousten kantaa!

Terhi Haverinen, piirihallituksen puheenjohtaja
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SYRJÄTEIDEN terveiset

L ämmin tervehdys 
Japanista Varsinais-

Suomen Kansanlähetys-
väelle! Iloitsemme kaikista 
ystävistä ja tukijoista siellä 
opiskeluaikojen kauniilla 
kotikonnuillamme. Kiitämme 
myös Jumalaa siitä, että 
lähetyskannatuksemme 
Varsinais-Suomen seudulla 
on vielä tämän kevään aikana 
laajentunut Naantalilla!  

Ensimmäisen työkauden 
Japanin lähetteinä olemme 
tämän kevään mittaan 
päässeet näkemään, kuinka 
karuhko satamakaupunki 
Kobe puhkesi kirsikankukka-

aikana loistoonsa. Olemme myös porrastetusti aloittaneet kielikoulun, mikä on hyvin innostavaa, kun 
saa huomata osaamisen karttuvan. Rukoilemme, että Jumala saa käyttää meitä omalla paikallamme 
lähetystehtävässä jo kielikouluaikana. 

Syrjätiet Japanissa

JAPANI 

Aloitimme helmikuussa 2021 missionaalista tiimiä täällä Turussa.  
Tiimien tehtävä on mennä yhdessä missioon edistäen Jumalan valtakuntaa. 

Tämä tapahtuu kolmen yksinkertaisen stepin kautta:

1. Demonstroida Jumalan rakkautta

2. Avata hengellisiä keskusteluja, jotka johtavat evankeliumiin

3.  Löytää näiden keskustelujen kautta hengellisesti avoimia ihmisiä  
ja aloittaa heidän kanssa opetuslapseusprosessi 

Kun tiimit toteuttavat näitä, on sanomattakin selvää, että jokainen tiimin jäsen kasvaa 
näissä taidoissa. Samalla kasvaa uusia johtajia.
Nämä kolme tiimiä keskittävät missionaaliset ponnistuksensa kolmeen eri 
kaupunginosaan:
a. Varissuo   b. Harittu  c. YO-kylä
Tässä kaikessa on mielenkiintoista se, että näiden alueiden puolesta on rukoiltu  
pidemmän aikaan.  
a) Varissuolla aloitettiin rukouskävelyt keväällä 2019.  
b) Useampi henkilö muutti Harittuun alkuvuoden 2019 aikoihin, jolloin syntyi  
keskittyneempää rukousta alueen puolesta.  
c) Opiskelijat ovat parin-kolmen vuoden ajan kokoontuneet säännöllisesti  
rukoilemaan kampusalueen puolesta. 
Mitä enemmän on rukoiltu näiden alueiden ja ennen kaikkea ihmisten puolesta, jotka 
siellä asuvat ja ovat kaukana Jumalasta, sitä enemmän myös on syntynyt missionaalista 
toimintaa. Kesällä 2020 näille kolmelle alueelle jaettiin yhteensä 300 ruokakassia (1.), 
vastaanottajien kanssa käytiin hengellisiä keskusteluja (2.) ja opetuslapseutettiin heitä, 
jotka olivat avoimia Jeesukselle (3.). Yhteensä 68 eri ihmistä osallistui tähän viiden 
viikon kestävään missioon. Tästä opimme paljon ja huomasimme, että tarvitsemme 
missionaalisia tiimejä, joissa voimme keskitetymmin oppia yhdessä, kesällä kun ei ollut 
järjestäytyneitä tiimejä. Olemme nyt siis ottaneet seuraavan askeleen, jonka lähetyksen 
Herra on meille näyttänyt.
Kiitos kun olet rukouksin mukana! Iloitse kanssamme, että moni on kuluneen kevään 
aikana saanut kuulla evankeliumin ja lähteä opetuslapseusprosessiin eli tutustumaan 
Jeesukseen ja opettelemaan elämää Hänen opetuslapsenaan. Rukoile myös viisautta 
kesän suunnitelmiin.
Pyry Winter, piiripastori
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SAKARI HEINOSEN terveiset Medialähetystyö

R akkaat ystävät! Kiitos kaikesta esi-
rukouksesta ja tuestanne. Työ SAT-7 

Limassolin studiolla jatkuu. Tuotamme 
ja lähetämme uusia ohjelmia viikoittain. 
Taivaan Isä on pitänyt hyvää huolta ja teh-
nyt ohjelmien tuottamisen mahdolliseksi 
kaikista koronan tuomista rajoituksista 
huolimatta. On ollut suuri ilo saada pal-
vella tässä työssä kotoa käsinkin ja kuulla 
lasten osallistuvan ohjelmiin ja katsojien 
kertovan koskettavia kertomuksia Jumalan 
työstä heidän elämässään.

 Jos Herra suo, tulen elokuun lopulla 
Suomeen lyhyelle kotimaanjaksolle.  
Toivottavasti silloin tavataan! Pyydän, 
että rukoilisitte edelleen työn puolesta ja 
katsojiemme puolesta.

 Runsaasti taivaan Isän siunausta! Sakari

SANNA SUUTARIN terveiset
Raamatussa sanotaan: ”Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän  
vanhanakaan ei siltä poikkea (Sananl. 22:6). SAT-7 pitääkin tärkeänä tuottaa 
kristillisiä ohjelmia myös lapsille ja nuorille, ja jo vuodesta 2007 SAT-7:lla on ollut 
lapsille ikioma arabiankielinen kanava. 

K anavan ohjelmistossa on lapsille sopivia ohjelmia, kuten Raamatun sankarit -raamattuvisa, Hei 
Marianne -niminen musiikki- ja opetusohjelma, sekä Arvoitus ja tarina -niminen sarja, jossa 

lasten tulee palkintoja voittaakseen arvata, mihin Raamattuun liittyvään aiheeseen kukin jakso liittyy. 
Lisäksi näytetään Minun Kouluni -ohjelmaa, jonka kautta lapset voivat oppia lukemaan ja laskemaan 
hauskalla tavalla. Jotkut alusta asti kanavaa katsoneet ovat nyt ehtineet kasvaa aikuisiksi – ja kertovat 
näyttävänsä samoja ohjelmia nyt omille lapsilleen! 

Karen, toinen Raamatun sankareiden juontajista kertoo: ”Tahdon auttaa lapsia kohtaamaan Jee-
suksen. Rukoilen sitä ennen jokaista jaksoa, sillä koen olevani heistä vastuussa. Emme pelkästään 
juonna ohjelmaa, vaan me kerromme elävästä Jumalasta. Rukoilen, että Jumala saa vaikuttaa 
sydämissämme, jotta voimme välittää hänen Sanansa lapsille, ja lasten sydämissä, jotta he puoles-
taan voivat ottaa Sanan vastaan.”

Rukoillaan mekin yhdessä Karenin kanssa Lähi-Idän lasten ja nuorten puolesta.
Kesäisin terveisin Kyprokselta, Sanna Suutari

KYPROS

HEINOSTEN terveiset
Medialähetystyö

O leskelulupahakemuksemme oli pitkään 
Kyproksen viranomaisentoimistossa 

työn alla. Kiitos, kun rukoilit lupa-asiamme 
puolesta. Keskiviikkona 14.4. kävimme korona-
testissä ja saimme negatiiviset tulokset. Perjan-
taina 16.4. ajoimme sitten aamulla Limassolin 
viranomaistoimistolle. Olimme valmistautuneet 
hankkimaan jälleen uusia papereita lupia varten. 
Olimme toimistolla aamulla klo 8.15, ja siellä 
oli yllättävän hiljaista. Asiakkaita oli, mutta ei 
juurikaan jonoja. Pääsimme melko sujuvasti 
virkailijan luo. Hän tarkisti lisäpaperit, joita oli 
pyydetty, ja pyysi meitä maksamaan ja käymään 
viereisessä huoneessa valokuvassa. Olimme 

vähän ihmeissämme, sillä ohje oli tulla valoku-
van jälkeen hänen luokseen uudestaan. Teimme 
niin ja odottelimme, kun hän naputteli jotain 
tietokoneelle. Sitten hän tulosti lupamme, alle-
kirjoitti ne ja sanoi, että nyt kaikki on valmista.

Me olimme niin yllättyneitä, ettemme 
ymmärtäneet hänen vihjaavan meille, että 
voisimme poistua, jotta seuraava asiakas pääsee 
sisälle. Vasta kun hän toisti, että kaikki oli nyt 
kunnossa, tajusimme ja lähdimme ajelemaan 
kotia kohti kiitollisina Herralle, että luvat oli 
nyt saatu! Lupaa odotellessa Hannu oli jatkanut 
perehtymistä tuleviin tehtäviin ja teknillisten 
asioiden opiskelua. Hän on päässyt myös 
tutustumaan tekniikkatiimiin Euroopan alueella 
ja kuulemaan, millaisten asioiden kanssa teknii-
kassa kamppaillaan. Haluaisimme jättää tuon 
tekniikka-tiimin jäsenet eri Euroopan maissa 
myös sinulle rukousaiheiksi.

Hannu ja Päivi Heinonen

KYPROS
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KIRSTI MALMIN terveiset

TERVEISET LÄHI-IDÄSTÄ

K un mieheni kanssa lähestyimme kaupunkia autolla, kuulimme hälytyksen ja näimme taivaalla 
meitä kohti tulevat ohjukset. Pysäyttäessämme auton pikatien varteen, siellä oli jo monet kyyris-

tyneinä betoniaidan viereen vanhempien suojellessa vartalollaan lapsiaan. Hälytyssireenien äänet ja 
kiirehtiminen talomme keskellä olevaan rappukäytävään (pommisuojaan meno kestäisi liian kauan), 
herättivät minussa aluksi voimakkaat tunteet viime sodasta. Sanotaan, että kaikkeen jollain tavalla 
tottuu – vai tottuuko? 

Raamatusta monesti voimme lukea miten Jumala suojelee ja varjelee kansaansa. Tämä kansa on 
Jumalan silmäterä - riippumatta siitä hyväksymmekö tai ymmärrämmekö sen. Voimme kuitenkin 
olla varmoja että Jumala siunaa ja varjelee tätä maata. En voi olla unohtamatta kertomuksia ensim-

mäisistä sodista, kun valtiolla oli hädin tuskin mitään sota-aseistusta, ja 
sotilaitakin oli vain kourallinen. Lähtemättömästi mieleeni on 

jäänyt kertomus Jom Kippur sodasta, kun tapahtui yllätys-
hyökkäys päivänä kun kaikki miehet olivat kotona tai 
rukoushuoneella, ja radiokanavat hiljennetty. Viholli-
sen joukot olivat kirjaimellisesti marssimassa maahan, 
kun yhtäkkiä ne pysähtyivät. Kun heiltä myöhemmin 
kysyttiin miksi, he kertoivat taivaalta tulevista voi-
makkaista pommituksista, mitkä pysäyttivät heidät. 
Paikalla ei ollut ollut Israelin ilmavoimia. Monet usko-
vatkin että ne olivat olleet Taivaallinen sotaväki.

Lähi-idän lähettiperhe

Minulla on nyt ilo jakaa iso rukousvastaus: Lasnamäen 
lauma on saamassa kauan kaivatun paimenen! Kaido 
Petermann, joka on jäänyt hiljattain eläkkeelle poliisi- 
ja rajavartiopapin tehtävistä, on lupautunut tarttumaan 
Lasnamäen perusteilla olevan seurakunnan ohjiin arkeologisilla 
kaivauksilla työskentelyn ohessa.

Hän on jo ollut mukana muutamana tiistaina nettitapaamisissa.  
Kiirastorstaina kokoonnuimme yhteisöpuutarhalla ja tänään striimasimme  

jumalanpalveluksen Paen seurakuntakodilla. Muistatko, kun kerroin viime kesän kalastus-
oppitunneistani – kuinka Jumala nosti uponneen verkkoni yllättävin avuin ja antoi vielä aarteita 
syvyyksistä? Tuli vaan mieleen, että ehkäpä Viron arkeologisilla kaivauksilla leipäänsä tienaava  
Kaido onkin meille juuri tuollainen syvyyksistä noussut aarre, kun oman papin löytäminen tuntui 
epätoivoiselta tehtävältä?! Jumalalla on keinonsa! Viron vaikea koronatilanne on alkanut helpottaa. 
Tartuntojen määrä on laskenut neljännekseen, mutta ilmaantuvuusluku on vielä 575. Hallitus ilmoitti 
tänään rajoitusten hölläyksestä. Jumalanpalveluksia on lupa järjestää 3.5. alkaen (25 % täyttöasteella).

Kirsti Malmi

ARI SALMISEN TERVEISET Maahanmuuttajatyö

Tervehdys sinulle, Ystäväkirjeen lukija! Kevät on pitänyt sisällään 
toimistossa työskentelyä, turkinkielisten ystävien kanssa yhteyden-
pitämistä sekä ilahduttavasti jonkin verran matkustamisiakin.

L ähettäviin seurakuntiini, Lahteen (Salpausselkään) ja Laihialle olen saanut huhtikuun aikana tehdä 
vierailun. Laihialla oli jo mukavasti väkeäkin paikalla. Siellä oli myös sunnuntain ohjelmana viiden 

eri rippikouluryhmän evankelioimis- ja lähetysaiheinen oppitunti, viisi kertaa noin varttitunti sai 
puhua pulputtaa. 

Muuten työhöni on tullut merkittävänä osa-alueena Etu-Aasiassa toimivan ELRIM-koulutusinsti-
tuutin työyhteydessä pappiskoulutusohjelman valmistaminen Istanbulin luterilaisen kirkon tuleville 
polville. Tähän tarvitsen erityisesti viisautta! 

Kesäloma on tarkoitus pitää kesäkuussa, sen jälkeen toivon, että päästäisiin taas mm. pitämään 
grilli-iltoja Loimaan opiston turkkilaisille, joita käsittääkseni on tullut ja saattaa olla tulossa koko ajan 
uusia. Siunausta alkavaan kesään, näillä Vanhan testamentin sanoilla (Val. 3:55-57): "Minä huusin 
sinun nimeäsi, Herra, kuopan syvyydestä. Sinä kuulit minun huutoni: 'Älä peitä korvaasi minun 
avunhuudoltani, että saisin hengähtää'. Sinä olit läsnä silloin, kun minä sinua huusin; sinä sanoit: 
'Älä pelkää'." 
         t. Salmisen Ari

VIRO

TYÖN TIIMOILTA
Matkailutoiminta on ollut näkyvä osa piirimme 
toimintaa vuosien ajan. Viimeinen vuosi on 
ollut kuitenkin hiljaista tällä rintamalla koronan 
takia. Nyt on kuitenkin valoa näkyvissä tunnelin 
päässä. Monet ovat kyselleet, milloin päästään 
taas Pärnuun? Marraskuun matka näyttää hyvin 
todennäköiseltä ja se alkaa olla kohta puolillaan. 
Matkalla saadaan tutustua kaiken muun ohella 
Kansanlähetyksen lähetystyöhön Virossa. Keväällä 
2022 on matka toiselle lähetyskentällemme; Kyp-
rokselle. Siellä saamme tutustua niin SAT-7 työhön 
Sakari Heinosen johdolla, kuin myös TWR:n työhön 
Hannu ja Päivi Heinosen johdolla. Tämäkin matka 
alkaa täyttyä, joten kannattaa ilmoittautua ajoissa. 
Kummastakin matkasta on erilliset ilmoitukset 
tässä lehdessä.  

Kansanlähetys on saanut piirimme seurakunnista 
kaksi uutta nimikkosopimusta. Naantalin seura-
kunta otti Kia ja Markus Syrjätien perheen nimikko-
lähetikseen. Syrjäteiden kohdalla Naantalin lisäksi 
Turun Katariina ja Salon seurakunta ovat heidän 
nimikkoseurakuntiaan. Liedon seurakunta taas otti 
Markuksen ja Heidin perheineen nimikkolähetiksi. 
Heidän perheensä kautta piirimme saa uuden 
kentän. Tässä kirjeessä on heidän esittelynsä. Kiitos 
Naantalin ja Liedon seurakunnille yhteistyöstä 
lähetyksen saralla.

Striimattujen tilaisuuksien kautta olemme 
tavoittaneet uusia ihmisiä. Kansanlähetysopiston 
kurssit Sinitaivassalilla ja Lähdeillat on katsottavissa 

edelleen Youtuben kautta. Linkit löytyvät vskl.fi si-
vujemme kautta. Erityisesti Leif Nummelan pitämä 
Tasapainoiseen uskonelämään on ollut suosittu. 
Tämä kurssi kannattaa käydä katsomassa, jos et ole 
jo sitä tehnyt. Opetuslapsiverkosto taas on kokoon-
tunut zoomin kautta.                                                 

Rukous kannattaa on tämän vuoden vuositee-
mamme ja se on myös tulevan Turku-aktiomme 
teema. Teemamme mukaisesti olemme satsan-
neet rukoukseen monissa tilanteissa. Maanantaisin 
kokoontuva rukousaamu klo 10–11 on koonnut 
väkeä sekä Teamsin kautta, että paikan päälle 
Vuorikotiin rajoitusten puitteissa. Rukoukseen on 
hyvä oppia turvautumaan myös arjen pyörteissä 
ensimmäiseksi, eikä vasta viimeisenä hätävarana. 
On ollut rohkaisevaa nähdä monia rukousvastuksia. 
Meillä on todellakin rukouksia kuuleva Taivaallinen 
Isä, joka odottaa lastensa kääntymistä puoleen-
sa. Missä on paljon rukousta, siellä on paljon 
siunausta.    

Piirimme talous jäi vuoden 2020 osalta 22.773 
euroa alijäämäiseksi. Kolehtitulojen pieneminen 
koronarajoitusten takia on suurin yksittäinen syy 
tähän. Aiempien vuosien säästöjen ansiosta meillä 
ei kuitenkaan ole välitöntä hätää. Testamentit 
ovat olleet merkittävässä osassa siihen, että 
taloutemme on kestänyt alijäämän. Taloutemme 
selkäranka on kuitenkin yksittäiset lahjoitukset. 
Niissä on ollut ilahduttavasti kasvua nähtävissä. Iso 
rukousaihe onkin taloutemme saaminen parem-
min tasapainoon.

Piirijohtaja Ari Malmi 
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TULEVAA TOIMINTAA TURUSSA

LÄHDEILLAT Vuorikodilla, Vuorikatu 8, su klo 17:
6.6. Ari Malmi ja Keijo Lehtinen
20.6. Markus Kirla ja Esa Mäkinen
11.7. Ari Salminen ja Markus Kirla
25.7. Pekka ja Liisi Jokiranta ja Reijo Kalaja
8.8. Ari Salminen ja Terhi Haverinen
15.8. Arto Hukari ja Ari Malmi
22.8. Jouni Lehikoinen ja Markus Kirla

JUHANNUSJUHLAT 25.–26.6.2021

Valoa kohti

Kansanlähetyspäivät 
Ryttylässä

 
2.–4.7.2021

JUHLAOHJELMA

Perjantai 2.7.
13.00 Lähtöruudussa – Päiville lähdössä  
 Donkki-aasi ja Sinä!
15.00 Ristin luokse!  
 Kansanlähetyspäivillä Kanssasi…
17.00  Ainutlaatuinen Evankeliumi
19.00  Evankeliumi kaikille – Talk Show
20.15 Armo riittää!
20.00-23.00 Café Ilonkorjuu avoinna
21.00-23.00 Nuotiopaikka avoinna,  
  Nuotiotarinoita klo 21.15 alkaen

Lauantai 3.7.
7.00-9.00 Rukousaamiainen,  
      (ohjelmaa 8.00-8.30), Puimala
9.00 Toivon Evankeliumi

10.30 Rohkeasti Kristitty
13.00 Polttopisteessä
14.00 Evankeliumi kaikille – Suomi Sydämellä
15.00 Lapset maailmalla – Perhetilaisuus
17.15 Evankeliumi kaikkiin maailmoihin
19.00 Evankeliumi rakkaaksi
21.00 Suuri on Herra, ylistäkää häntä! –  
 Ylistys- ja rukousilta
20.00 Café Ilonkorjuu avoinna
20.00 Nuotiopaikka avoinna,  
 Nuotiotarinoita klo 21.15 alkaen

Sunnuntai 4.7.
7.30-9.00 Rukousaamiainen  
      (ohjelmaa 8.00-8.30), Puimala
9.00 Päämääränä taivas (Päälava)
10.30 Laivamatkalla – Perhetilaisuus
10.30 Rohkeasti eteenpäin, Puimala
13.00 Ehtoollisjumalanpalvelus ja  
 lähettien matkaansiunaaminen

 

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

kansanlahetyspaivat.fi

Kansanlähetyspäivät
Päivien ohjelma: https://kansanlahetyspaivat.fi/ohjelma/juhlaohjelma/. 
Kansanlähetyspäivien ohjelman teema on ”Evankeliumi kaikille”. Sanapari löytyy myös järjestön visiosta 
”Raamattu rakkaaksi” sanaparin rinnalta. Kansanlähetyksen ytimessä on lähetystyö: olemme olemassa, jotta 
evankeliumi tulisi viedyksi kaikille ihmisille ja kansoille.  Koronapandemian keskellä emme ole unohtaneet 
ystäviämme ja läheisiämme. 

Koska kokoontumisrajoitukset vaihtelevat, seuraa ajankohtaista ilmoittelua täällä: https://kansanlahetyspaivat.fi 

Pe 25.6. klo 18 Myllymäentie 22 
Aattojuhla  
Kristillisen Työväenyhdistyksen kanssa
Turkka & Hilkka Aaltonen ja Leila Myllyoja

La 26.6. klo 10 Martin kirkossa 
Jumalanpalvelus 
saarnaa Turkka Aaltonen
liturgi Lasse Mustonen 
Messu striimataan.

klo 14 Myllymäentie 22
Valoa kohti! 
Turkka & Hilkka Aaltonen
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Matka tehdään, 
mikäli korona-
tilanne ne sallii!

2021
Raamattu- ja kylpylämatka Pärnuun

7.–13.11. Arto Hukari

Matka tehdään omalla bussilla reittiä Mynämäki – Turku – Salo – 
Helsinki, Länsisatama – Tallinna – Pärnu.

Aamuin ja illoin raamatunopetusta ja päivittäin 2–3 hoitoa.
Hotelli Emmissä kaikissa huoneissa oma suihku ja WC. 
Matkalla tutustutaan myös lähetystyöhön Virossa. 

Hinta matkoineen ja täysihoidolla perillä 380 € 2-h huoneessa.  
Yhden hengen huoneen lisä 80 €. 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Tied. ja ilm. Ari Malmi 050 025 8813 tai ari.malmi@sekl.fi

Vastuullinen matkanjärjestäjä: 
Salon Matkatoimisto

AURA
15.8. klo 14 Pihaseurat Uusitaloilla, Oinasvuorentie 94, Arto Hukari ja Ari Malmi

LOIMAA
16.8. klo 14 Seurat Helvi ja Veikko Klemetillä, Kuikantie 6, Hirvikoski. Arto Hukari ja Ari Malmi

SALO
18.8. klo 13 Lähetyskahvila seurakuntatalolla, Torikatu 6, Ari Salminen ja Ari Malmi

UUSIKAUPUNKI
17.8. klo 18 Pihaseurat Henry ja Satu Pietilällä, Vehmaantie 104, Kalanti. Arto Hukari ja Ari Malmi

MAAKUNNASSA

Varsinais-Suomen ev.lut. Kansanlähetys, Kansanlähetysopisto ja Henrikinseurakunta

TURKU-AKTIO
28.8.–2.9.2021

Henrikin kirkossa, 
Peltolantie 2, Turku 
(bussit 7, 9, 12, 6, ja 801)

LA 28.8.                            
 16.30–17.40 Salattu Jumala Jaakko Pirttiaho 
 18–18.50 Kohti ehyempää elämää Odetta Lee-Simons
 19.15–20.45  Tuhkasta nousee uusi aamu Jaakko Pirttiaho,  
  Odetta Lee-Simons ja Jaana Pöllänen

SU 29.8.  
 11  Jumalanpalvelus saarna Teijo Peltola, liturgi Pauliina Uhinki-Suominen
  Lähetyslounas
 13 Suuressa mukana -lähetystilaisuus, Teijo Peltola ja Leo Louhivaara
 16.30–17.40 Häpeästä vapauteen Jaakko Pirttiaho
 18–18.30 Musiikkituokio kirkon pihalla Leo Louhivaara
 18.30–21 Tuomamessu kirkon pihalla saarna Jaakko Pirttiaho

MA 30.8.
 16.30–17.40 Raamatun juuret 1 Ilkka Puhakka
 18–18.50 Raamatun juuret 2 Ilkka Puhakka 
 19.15–20.45 Särkyneiden majatalo Anssi Miettinen, 
  pyörätuolipastori Reijo Ahteela ja Leo Louhivaara 

TI 31.8.
 16.30–17.40 Rukous kannattaa 1 Ilkka Puhakka
 18–18.50  Rukous kannattaa 2 Ilkka Puhakka
 19.15–20.45 Avoin linja Toni Pätsi, Ilkka Puhakka ja Leo Louhivaara

KE 1.9.
 16.30–17.40 Hyväksynnän etsijät Ilkka Rytilahti
 18–18.50 Hylättyjen etsijä Ilkka Rytilahti 
 19.15–20.45 Hylättyjen ystävä Tiinakaisa Honkasalo, Pekka Simojoki ja Ilkka Rytilahti

TO 2.9.
 16.30–17.40 Hylätystä hyväksytyksi Ilkka Rytilahti
 18–18.50 Hyväksyttynä elämään Ilkka Rytilahti
 19.15–20.45 Kelpaanko Jumalalle? Anne-Marie Odell, NotBadBand ja Ilkka Rytilahti

Rukous kannattaa

JOKA PÄIVÄ 

Rukoushetki klo 10

Lähetyskahvila 
väliajoilla
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Kiitosaiheita  
•  Uudet nimikkosopimukset
•  Työmme uskolliset esirukoilijat ja uhraajat

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