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Lähettien siunaaminen 4.7. Kansanlähetyspäivien päätöstilaisuudessa.
Siunattavana myös Anna Vähäkangas. "Minä tiedän sinun tekosi. Olen avannut
eteesi oven, jota kukaan ei voi sulkea. Voimasi on kyllä vähäinen, mutta sinä olet
noudattanut minun sanaani etkä ole kieltänyt nimeäni." Ilm. 3:8

PÄÄKIRJOITUS

KIRJOITTAJA ON KANSANLÄHETYKSEN
KOTIMAANTYÖN ALUEKOORDINAATTORI
ANSSI SAVONEN

Innovatiivinen ihmisten
tavoittaminen Jeesukselle
Kesäloman eräänä iltana keskustelu kääntyi lasteni kanssa uskon
asioihin. 10-vuotias tyttäreni oli juuri palannut Kansanlähetyksen kesäleiriltä ja siellä oli
puhuttu paljon Jeesuksesta. Tyttäreni kysyi minulta: "Kuka sinulle kertoi ensimmäisen
kerran Jeesuksesta?". Vastasin, että varmaan äitini. Tein vastakysymyksen hänelle: "Kuka
sinulle kertoi ensimmäisen kerran Jeesuksesta?". "Sinä" kuului tyttäreni vastaus.

T

ämä oli pysäyttävä ja minua erittäin paljon rohkaissut keskustelu. Kansanlähetyksen työntekijänä, erityisesti tällaisessa Ryttylän hallintovirassa, ei usein tunne pääsevänsä kertomaan
Jeesuksesta uusille. Niille, jotka Jeesuksen jo tuntevat, pääsen minäkin Jeesuksesta puhumaan ja he
kertovat Jeesuksesta minulle. Tämä on tietenkin tosi arvokas asia itsessään. Evankeliumin kertominen
uusille jää kuitenkin kansanlähetysläistä pohdituttamaan, se asia ei oikein anna rauhaa.
Tyttäreni kertoma vahvistaa, että todistettavasti siis ainakin yhdelle uudelle olen minäkin kertonut
Jeesuksesta. Ja se johtuu ihan pelkästään Jumalan valtaisan hienosta innovaatiosta, kun hän on luomistyössään säätänyt perheet ja sukupolvien ketjun.
Kansanlähetyksen vastavalmistuneessa kotimaantyön strategiassa yhtenä painopistealueena on
innovatiivinen ihmisten tavoittaminen Jeesukselle. Olemme rukoillen ja laajalla uskovien joukolla
työstäen saaneet muotoiltua ainakin seuraavanlaisia toimenpiteitä lähivuosien varalle:
Evankelioivien tiimien perustaminen kansanlähetyspiireihin, evankelioimisen valtakunnallisen
johtotiimin perustaminen, kesäaktiotiimitoiminnan uudelleen käynnistäminen ja sosiaalisen median
käytön vahvistaminen evankelioimistyössämme. Keskeisenä tavoitteena on tällaisten toimien kautta
vahvistaa evankelioimisnäkyä ja evankelistan identiteettiä vapaaehtoistemme ja työntekijöidemme
keskuudessa. Yhteisenä unelmana on, että meille kaikille voitaisiin sanoa:
"Sinä kerroit minulle ensimmäisen kerran Jeesuksesta".
Välillä ihmisten tavoittaminen Jeesukselle tuntuu niin
kaukaiselta ja vaikealta asialta, että nousee tarvetta pitää
palaveria palaverin perään ja silti emme löydä viisasten kiveä
innovatiivisten työmuotojen synnyttämiseksi. Jeesuksesta kertominen,
evankeliointi, ei ole kuitenkaan mikään ohjelmoitava
robotin virka, vaan se on ihmisen virka. Tapoja tavoittaa
ihmisiä innovatiivisesti on yhtä monta kuin Jumala on keksinyt
ihmisiä luoda. Näin on Jeesus armossaan säätänyt.
Siinä sitä “boksin ulkopuolella” ideoitua innovaatiota vasta onkin,
että maailman kalleimman tehtävän Luoja tällaisille uskoi.

Opetuslapsiverkoston kuulumisia
Uutisia missionaalisten tiimien toiminnasta:

Kevään ajan kolme missionaalista tiimiä on toiminut Haritussa, YO-Kylässä ja Varissuolla luomalla uusia
yhteyksiä tuntemattomien ihmisten kanssa, osoittaen Jumalan rakkautta ja kertoen evankeliumin.
Heidän kanssa jotka vastaavat myönteisesti evankeliumin sanomaan aloitetaan opetuslapseuttaminen.
Tässä ote Pyryn tukirenkaan kirjeestä heinäkuulta:
Kohtasimme (dialogi) 678 ihmistä osoittaen heille
Jumalan rakkautta.
Heistä 338/678 henkilön kanssa kävimme hengellisen keskustelun jonka aikana rukoilimme 206/678
ihmisen puolesta, 248/678 kerroimme oman tarinamme eli todistuksen miten Jeesus muuttanut
elämäämme. 96/678 ihmisille kerroimme evankeliumin kutsuen seuraamaan Jeesusta.
Tämän lisäksi tiimin jäsenet rukoilivat ja tekivät
hengellisiä keskustelunavauksia ihmisten puolesta jotka ovat lähellä heitä, mutta kaukana
Jeesuksesta. Eli omissa verkostoissaan.
Olemme kokoontuneet kerran viikossa Kupittaan puistoon ja
Kun itse kasvamme Jeesuksen opetuslapsina
muutamia kertoja olemme menneet missioon uusille alueille
tehden opetuslapsia niin on hyvä tiedostaa,
että uusien opetuslasten tekeminen alkaa aina (Lauste ja Runosmäki), joista Herra puhunut. Iloitsemme
suuresti, miten nuoremmat johtajat ovat löytäneet paikevankelioinnilla. Tai vielä paremmin: Jumalan
kaansa ja kasvaneet kesän aikana!
valtakunnan murtautumisella ihmisen
elämään. Miltä se näyttää käytännössä?
Tätä juuri harjoittelemme oppien uutta
jatkuvasti! Siis kasvaen. Jumalan Sanan kylväminen on siis aina tarpeellista, jokapäiväinen
elämäntapa!

Kesän ajan nuorempi johtotiimi on harjoitellut johtamista ja hyvin ottanut askelia, jotta uusia
työmiehiä saadaan aktivoitua ja mukaan syksyn tiimeihin. Sato on kypsää!
Rukoile kanssamme, että Herra lähettää lisää työmiehiä sadonkorjuuseen! Iloitsemme
kasvusta, jota monen ihmisen elämässä on. Ennen kaikkea kasvua hänen armossaan ja tuntemisessaan! Siitä nousee kaikki mitä myös teemme. Kiitos kun olet rukoillut ja rukoilet työnäyn
edistymisen puolesta. Rukoile myöskin Jeesuksen verensuojaa meidän ylle!
Pyry Winter
Jos haluat liittyä Pyryn tukirenkaaseen, niin voit lähettää hänelle suoraan viestiä
pyry.winter@sekl.fi tai mennä vskl.fi ja täyttää siellä lomake.

Näyttää siis vahvasti siltä, että Jumalan armon maailmassa jopa
Kansanlähetyksenkin on ihan mahdollista olla mukana siinä Herran työssä,
jossa hän ihmisiä käyttäen tavoittaa uusia ihmisiä Jeesuksen yhteyteen.
Rohkaisu ja rukous. Nämä asiat nousivat, kun piirijohtajien kanssa pohdimme
ensimmäisiä askelia ihmisten tavoittamisessa. Rukouksen kautta meidän on mahdollista liittyä mukaan Jumalan innovaatioihin. Vierelläsi on myös monta potentiaalista
evankelistaa – ainakin Jumalan mielestä he ovat ihan potentiaalisia. Rohkaise heitä!
Ja rukoile, että joku tulisi ja rohkaisisi sinua kertomaan Jeesuksesta.
Siunausta syksyysi! Anssi Savonen
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HAASTATTELUSSA
Kuka olet ja
missä olet
syntynyt?

Olen Riikka
Kupias, esittelyvuorossa kolmas ja
viimeinen VSKL:n
piirihallituksen
uusista jäsenistä.
Vietin varhaiset
vuoteni Kymenlaaksossa Elimäellä. Olen sittemmin
muuttanut muutaman muuton jälkeen työn perässä
Turkuun. Olen kaupunkilaistunut maaseudun kasvatti. Pidän edelleen paljon luonnosta ja siksi pienet metsäretket ja pyöräily
ovat hyviä tapoja ladata akkuja.
Lapsuudenperheeseeni kuuluvat vanhemmat, sisko ja
veli. Olen kahdeksankertainen täti – perhekokoontumisissa riittää siis vilinää!
Teen töitä Turun kaupungilla paperikonservaattorina: huolehdin kaupunginarkiston aineistojen kunnosta käytännön tasolla. Pidän työstäni! Kirjasidosten ja
dokumenttien eri valmistustavat, materiaalit ja vauriot
haastavat ammattitaitoa aina uudelleen ja uudelleen.
Miten olet tutustunut Jeesukseen?

Lapsuudessani oli läsnä meidän perheen puolesta rukoilevia ihmisiä, mutta Jeesus oli itselleni käytännössä
vieras, kunnes teini- ja opiskeluvuosieni aikana sain tutustua Jeesukseen paremmin ja tunnustautua Jeesuksen omaksi. Uskovat ystävät ja hengelliset kodit olivat
tässä isossa roolissa, samoin puolestani rukoilleet taustajoukot. Sen jälkeen matka onkin ollut kasvua syvemmälle Hänen ja Isän tuntemiseen ja sillä tiellä kuljen.
Mikä on lempiraamatunkohtasi?

Oi, niitä on monia. Jesajassa ja Jeremiassa on erityisen valtavasti hyviä kohtia. Valitsen tähän seuraavan
siksi, että sen lukeminen tuntuu joka kerta siltä kuin
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RIIKKA KUPIAS

ARI SALMISEN TERVEISET

saisin virkistävän suihkun! Rakastan sitä, kuinka Jumala maalaa siinä niin varmoin vedoin eteeni itseään ja
päätöksiään: ”Minun todistajani, sanoo Herra, olette
te – Israel, sinä jonka olen valinnut palvelijakseni – ja
teidän tulee tuntea minut ja uskoa minuun, ymmärtää,
kuka minä olen. Ennen minua ei ole jumalaa syntynyt eikä ollut eikä minun jälkeeni tullut eikä tule. Minä,
minä yksin olen Herra, ei ole muuta pelastajaa kuin
minä.” (Jes. 43:10-11)

Tervehdys, Ystäväkirjeen lukija!
Kesälomien jälkeen asiat ovat hiljalleen taas käynnistymässä. Hiljaisesta alkurytmistä on ollut itselleni se hyöty, että olen saanut kunnolla paneutua turkinkieliseen käännöstyöhön. Nyt on tarkastelussa Matteuksen 4. luku, vielä 24 lukua plus
erikoisartikkelit päälle!

Mitä rukous sinulle merkitsee?

Rukous merkitsee minulle yhteydenpitoa Jumalaan.
Ihan arkista juttelua, mutta samalla Jumalan kutsumista
mukaan asioihin, joista Hänelle rukouksessa kerron.
Tilan ja toimivallan antamista Hänelle niissä asioissa.
Rukous myös yhdistää. Yhteinen rukous on valtavan
vahva yhteyden luoja ihmisten välille. Itselläni on edelleen vuosien takaa uskonsiskoja ja -veljiä, joiden kanssa minulla ei olisi oikein mitään yhteistä tarttumapintaa,
mutta joiden kanssa olemme rukoilleet yhdessä
– ja yhteys on yhä.
Vanha kansa on myös tiennyt sanoa, että ”Rukous on
ku tykki, se tappaa vielä nykki!”. Tämä kuvaa mielestäni hyvin rukouksen voimaa ja sen luonnetta hengellisenä aseena. Ja mihin rukouksen voima perustuu?
Jeesuksen sovitustyöhön, Jumalan armoon.
Mitä haluaisit sanoa ystäväkirjeen lukijoille?

Meitä on tässäkin lukijakunnassa melkoisen suuri
armeija. Herra on uskonut meille suuren sanoman.
Muistetaan rukouksen voima oman elämämme, toistemme ja koko maailman suhteen. Meillä on elävä
Jumala, joka on valmis toimimaan kun pyydämme!
Nostetaan päämme ja rohkaistaan toisiamme sitä
enemmän, mitä lähempänä nähdään Herran päivän
olevan. Ollaan aktiivisia valtaamaan alaa pimeydeltä
Jumalalle. Ei luovuteta. Herra on jo Sanassaan suunnitelmansa ilmoittanut. Se on luotettava kartta, jonka
reittejä seuraamalla päästään perille itse ja ohjataan
perille toisetkin.
Rukoile tämän luettuasi ja kysy Herralta, miten voit toimia tänään niin, että usko ja toivo Jeesukseen voivat
lisääntyä sinun tai jonkun muun elämässä. Toimi sitten
niin. Rukoilen, että Herra vastaa yltäkylläisesti!

Maahanmuuttajatyö

J

uuri tänään on ohjelmassa
kaksikin mielenkiintoista juttua.
Ensinnäkin on tarkoitus pitää Zoompalaveri Rukous2025-järjestön edustajien kanssa, aiheena turkkilaisten
esilläpitäminen rukoushaasteena.
(Ks. netistä https://rukous2025.fi/ )
Toinen palaveri koskee piknikkiä,
joka on tarkoitus pitää 21.8. Sen
on tarkoitus olla ikäänkuin avajaistilanne kesän grilli-illoille, joihin
toivottavasti saamme taas turkkilaisiakin vieraita.
Saksan-matkaakin on tässä kolleMustajärven lastenlerin lähetysaiheinen oppitunti. Kuva Juha Santala
goiden kanssa suunniteltu. Se olisi
ohjelmassa n. 25.9.-4.10. Silloin olisi
ehkä tilaisuus myös käydä vanhoilla asuma-alueillamme etelä-Saksassa. Viime vuonna jäi
turkinkielinen kalenteriaktio väliin, mutta josko nyt tänä vuonna onnistuisi?

Kristus on tiemme, valo sydäntemme, toivomme ainut, pyhä totuutemme.
Armosi, Jeesus, anna voimaksemme, uudista meidät. Vk 484:3:

Tämä kuva on Eerikinkadun ja Aninkaistenkadun risteyksestä. Turkkilainen rekka
(Istanbulin Aasian-puolelta, puhelinsuuntanumeron perusteella) teki "istanbulilaisen"
puoliuukkarin valoissa ja ajoi uuden tatutointisalongin eteen jalkakäytävälle. Joitain
päiviä myöhemmin kävin jututtamassa yhtä
salongin edustalla henkeä (so. tupakkaa)
vetämässä ollutta kaveria. Suomeksi koitin
lähestyä, mutta heti tuli englanniksi, ettei
osaa suomea. Sitten rupesin puhumaan
turkkia, ja kohta olikin jo kahvikutsu!

Ari Salminen
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KREIKAN LÄHETTIPERHEEN terveiset

SANNA SUUTARIN terveiset

esä on täällä Kyproksella tuntunut vierähtävän kumman nopeasti. Helteet toki vielä
jatkuvat, mutta tulen lokakuussa kotimaanjaksolle, ja ajatukset askartelevat jo paljon tulevassa, ja lähtöjärjestelyissä tietenkin.
Kesän ajalta parhaiten ovat jääneet mieleen
juhlahetket. SAT-7 juhlii tänä vuonna 25-vuotista taivaltaan, ja siihen liittyen on muisteltu
menneitä, julkaistu kirja, ja ihmetelty miten
”mahdottomasta ajatuksesta” ja kahdesta vii-

koittaisesta tunnista ohjelmia on kasvanut neljän
ympärivuorokautisen televisiokanavan perhe,
joka tavoittaa 25 miljoonaa katsojaa Lähi-Idässä
ja Pohjois-Afrikassa, ja internetin kautta ympäri
maailman. Matka ei ole ollut helppo, mutta se
on ollut täynnä Jumalan huolenpitoa, ja ihmeitäkin, kun tarvittavat varat ovat aina jostain
löytyneet, usein aivan viime tipassa.
Tarinoita matkan varrelta on paljon, mutta
yksi huvittavimmista oli SAT-7:n perustajan,
Terencen kertoma tarina nunnasta, jonka hän sattumalta
tapasi Jerusalemissa. Kun tuo
nunna kuuli, mitä Terence teki
työkseen, hän tuohtuneena kertoi
inhoavansa SAT-7:n lastenkanavaa
sydämensä pohjasta, sillä hänen
johtamansa orpokodin lapset olivat liimautuneena ruudun eteen,
eivätkä antaneet hänen katsoa
edes uutisia!
Rukoillaan, että jatkossakin
monet lapset ja aikuiset löytävät
SAT-7:n ohjelmat ja saavat kuulla
rakastavasta Jumalasta.
Siunausta syksyysi toivoen,
Sanna

O

lemme perheen kanssa muuttaneet Kreikkaan kesäkuussa. Ensimmäiset kuukaudet menivät
hämmästellessä kaikkea uutta. Edes aakkoset eivät olleet tuttuja! Uuteen maahan muuttaessa
huomaa tarvitsevansa Jumalan apua ennen aivan arkipäiväisissä ja tavallisissa asioissa. Eipä tullut
Suomessa rukoiltua joka kerta liikenteeseen lähtiessä, että pääsee turvallisesti perille, tai että löytää
tiensä lähikauppaan ja pankkikortti toimii. Ennen niin yksinkertaisia asioista on vaikea hoitaa, kun
ei osaa kieltä ja asiat toimivat eri tavalla kuin mihin on tottunut. Se hyvä puoli asioissa on, että kun
joutuu rukoilemaan paljon, saa nähdä myös paljon rukousvastauksia! Jumala on pitänyt meistä
huolta, johdattanut ja varjellut askeleitamme. Hän on johdattanut tiellemme myös ihmisiä, jotka ovat
auttaneet käytännön asioissa.
”Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen.” (1. Piet. 5:7)
Terveisin, Kreikan lähettiperhe

ANNA VÄHÄKANKAAN terveiset

V

Raamatunkäännöstyö

uosien odottelun jälkeen olen voinut palata Etiopiassa tehtävän raamatunkäännöstyön pariin,
tosin ainakin toistaiseksi kotimaasta käsin. Viime talvena olin ensin etätyössä kolmen kuukauden koeajalla, ja kun se onnistui riittävän hyvin, palasin toukokuussa virallisesti kotimaanjaksolta
lähetystyöhön. Kesän Kansanlähetyspäivillä olin matkaan siunattavien joukossa. Jatkan vielä alen kielen äännejärjestelmän tutkimista, mutta kohta on aika siirtyä uuden kielen pariin. Työssäni tarvitsen
viisautta ja keskittymiskykyä. Jätän myös Etiopian turvallisuustilanteen teille rukousaiheeksi.
Siunauksin, Anna Vähäkangas

SAKARI HEINOSEN terveiset

Medialähetystyö

TERVEISET LÄHI-IDÄSTÄ

T

oiminta studiolla on ollut erilaista. Olemme toimineet pienemmällä kokoonpanolla, osan jäädessä lomille. Tuotantokaudet lähenevät loppuaan ja pian jäädään kesätauolle. Tauolla on tosin
paljon tekemistä uusia kausia varten.
Haasteita on välillä ollut varsinkin YouTube-lähetyksen kanssa, sillä joskus lähetys katkeaa tuntemattomasta syystä. Kiitos Herralle, ongelma ei ole vaikuttanut Satelliitti TV-ohjelman lähetykseen.
Pyydän,että rukoilisitte viisautta ongelman ratkaisemiseen. Koronatilanne on pahentunut Kyproksella. Lukemat hipovat tuhatta päivässä. Toivon, ettei tämä vaikeuttaisi työn tekemistä, mutta toki
pyrimme omalta osaltamme estämään taudin leviämistä. Jos Herra suo, tulen Suomeen kotimaanjaksolle elokuun loppupuolella. Iloiten odotan tapaavani teitä ja rukoilen, että voisimme rohkaista toinen
toisiamme työssä, johon Herra on meidät kutsunut.
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Sakari Heinonen

K

iitos rukouksistasi grilli-illan puolesta: 15 ”pyhäkoululaistamme” tuli tapahtumaan ja ilta oli täynnä iloista
yhdessäoloa ja jälleen näkemistä. Jollain oli jo jopa oma perhe,
ja kaikki poika- ja tyttöystävät otettiin hyvin joukkoon mukaan. Jatkamme yhteydenpitoa heihin. Muutama heistä etsii yhä omakohtaista
jumalayhteyttä – pidetäänhän heidät rukouksissamme. Messiaanisen
seurakuntamme toiminta on palannut normaaliksi korona-ajan jälkeen,
mistä iloitsemme suuresti. Mm. olemme juhlineet kahden nuoren Batja Mar Mitzvaa, joita emme voineet järjestää aikaisemmin. Maistakaa,
katsokaa Herran hyvyyttä! Onnellinen se, joka turvaa Häneen. Ps 34:8
Hyvää kesää toivottaen Lähi-Idän lähettiperhe 7

JAPANI

LÄHDEILLAT su klo 17:

SYRJÄTEIDEN terveiset
Olemme nyt viettäneet ensimmäistä
kesälomaamme täällä helteisessä Japanissa.
Kieliopinnoissa saimme alkeisoppikirjan
pakettiin juuri ennen lomien alkua, ja lähdimme
elokuun lopulla autolla hieman kierrellen kohti
Karuizawan vuoristomökkikylää.

M

atkallamme näimme Japanin vuoristoista rannikkoa ja
pääsimme uimaan Japanin mereen. Tapasimme myös
Nojirin mökkikylässä norjalaista lähettiperhettä, joiden kanssa
olemme ystävystyneet Kobessa. Moni suomalainenkin lähettiLomaileva perhe Toyaman linnan puutarhassa
perhe on ajan saatossa viettänyt lomiaan Nojirin-järven rannalla nauttimassa leipomosta ostettua välipalaa,
vuoristomaisemissa. Vuorille paetaan kaupungin paahtavaa helle- mm. japanilaista curryleipää (”kareepan”).
ttä, ja olemme nyt itsekin saaneet kokea, että vuorilla lämpötila
vaikuttaisi pysyvän pääsääntöisesti alle 30 asteen.
Matkamme määränpäähän, kristittyjen perustamaan Karuizawan mökkikylään, tulimme osallistuneeksi lähetystyöntekijöille suunnattuun englanninkieliseen kesäkonferenssiin. On ollut virkistävää
kuulla raamattuopetusta kielellä, jonka hallitsee! Antoisaa on ollut myös keskustella eri taustaisten
lähetystyöntekijöiden kanssa heidän kokemuksistaan ja työssään kohtaamistaan haasteista. Vaikka
työtä on tehty pitkään ja paneutuen, sen hedelmät ovat kasvaneet hitaasti. Jumalan valtakunnan
työssä on kuitenkin hyvä muistaa, että vastuu kasvusta ei kuulu meille. Jumala on kutsunut meidät
olemaan uskollisia Hänen antamalleen lähetyskäskylle, ja Hän antaa kasvun ajallaan.
Ystävällisin terveisin, Markus Syrjätie ja perhe
Viimeisin Youtube jakso japanilaisesta hätärepusta: http://tiny.cc/reppu (saa vapaasti jakaa)

TYÖN TIIMOILTA

Uuden piirijohtajan haku on käynnissä. Minulla
eläkeikä koittaa ensi vuonna ja siksi piirihallituksemme on valinnut työryhmän kartoittamaan
uuden piirijohtajan löytymistä piiriimme.
Rukoillaan johdatusta tähän prosessiin, missä SEKL
(Suomen ev. lut. Kansanlähetys) on myös omalta
osaltaan mukana.
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Lähettiliikennettä kesän ja syksyn aikana.
Uusin lähettiperheemme Markus ja Heidi lähtivät
kesäkuun lopulla ensimmäiselle työkaudelleen
Kreikkaan pakolaistyöhön. Elokuun lopulla Sakari
Heinonen tulee lyhyelle kausilomalle Suomeen ja
vierailee myös piirimme alueella. Samoin Annu
Kyöstilä-Santos on Lähi-Idästä tulossa lyhyelle
vierailulle piiriimme syys-lokakuun vaihteessa.

Sekä Sakaria, että Annua voi kysyä vielä vierailuille,
sikäli kun heidän aikataulunsa sallii.
Alkuvuoden osalta vapaaehtoinen kannatus
näyttää ilahduttavasti kasvun merkkejä.
Viime vuonna olimme puolivälissä selvästi
(–17.262 e) miinuksella. Tänä vuonna kesäkuun
lopussa olimme hyvin lähellä tasapainoa (–373 e)
tulojen ja menojen suhteen. Euroissa kasvua oli
tämän vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden
aikana 12.210 e viime vuoden vastaavaan aikaan
verrattuna, eli 2.035 e/kk.
Kiitos teille kaikille, jotka olette rukouksin ja uhrein
tehneet työmme ja tulojen kasvun mahdolliseksi.
Lahjoituksista 48 % on suunnattu lähetystyöllemme ja 52 % piirin työlle. Haluamme jättää myös
loppuvuoden talouden rukousaiheeksi.
Piirijohtaja Ari Malmi

TULEVAA TOIMINTAA TURUSSA

5.9.
12.9.
19.9.
26.9.
3.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
7.11.
14.11.
28.11.

Avaimia Johanneksen evankeliumiin; Markus Kirla
Kristillinen kaste; Ari Salminen
Medialähetystyö tänään; Sakari Heinonen
Kaikki tilaisuudet
Lähetysjohtajan visio ja kyselytunti; Daniel Nummela
Vuorikodilla,
Lähi-Itä polttopisteessä; Annu Kyöstilä-Santos
Vuorikatu 8
Mistä tunnistaa eksytykset? Ari Salminen ja Jorma Pihkala
ellei
muuta mainita
Avaimia Johanneksen evankeliumiin; Markus Kirla
Rukousilta; Sakari Heinonen ym…
Maailmanlähetyksen haasteet ajassamme; Teijo Peltola
Avaimia Johanneksen evankeliumiin; Markus Kirla
Uskon tunnustus; Ari Salminen
Hallintojohtajan sydämellä; mahdollisuus kysellä mm. lähetyksen talouteen ja
testamentin tekemiseen liittyvistä asioista, Samuli Virtanen
5.12. Isä meidän rukous; Ari Salminen
12.12. Avaimia Johanneksen evankeliumiin; Markus Kirla

RUKOUSAAMU joka maanantai klo 10. Myös etänä Teamsissa, ks. linkki vskl.fi >kalenteri.
ILOSANOMAPIIRI 15.9. alkaen, joka toinen parittoman viikon keskiviikko klo 18.
Elina Vuorinen 040 077 3032 ja Outi Kalaja.

RAAMATTUPIIRI 13.9. alkaen, joka toinen parittoman viikon maanantai klo 18.
Käymme läpi Apostolien tekoja. Jussi Kanervo 045 263 6170.

NAISTEN RAAMATTUPIIRI 22.9. alkaen, joka toinen parillisen viikon keskiviikko klo 16.30.
Airi Jääskö 044 381 0228.

LEINON SOLU 8.9. alkaen, joka toinen parillisen viikon keskiviikko klo 14.
Sirkka Leino 040 053 9911.

NOKIPANNUPISTE Vähätorilla, Linnankatu 5, klo 12–15: 18.9., 23.10., 4.12., 18.12.
Tavoittavaa evankeliumin työtä lähimmäistä rakastaen.
Lisätietoja Esa Mäkinen, esa.makinen@sekl.fi tai 050 378 5165.
KAARINA
28.9. klo 18 Israel-lähetysilta Kaarinan kirkossa,
Annu Kyöstilä-Santos
31.10. klo 10 Jumalanpalvelus kirkossa ja
lähetystilaisuus srk-salissa, Teijo Peltola

LAITILA
6.10. klo 12 Lähetyspiiri Laitilan kirkkotuvalla, Annu
Kyöstiä-Santos
10.10. klo 10 Jumalanpalvelus kirkossa ja
lähetystilaisuus srk-talolla, Jorma Pihkala ja Ari Malmi

LOIMAA 19.9. klo 14 Seurat Helvi ja Veikko

MAAKUNNASSA
PAATTINEN 10.10. klo 10 Jumalanpalvelus

kirkossa ja lähetystilaisuus srk-talolla, Ari Salminen

RUSKO 21.11. klo 10 Jumalanpalvelus kirkossa ja
lähetystilaisuus srk-talolla, Ari Salminen

SALO Salon kirkko, Kirkkokatu 7:
22.9. klo 18.30 Usko arjessa -ilta
Että he olisivat yhtä, Aija Sairanen
13.10. klo 18.30 Usko arjessa -ilta, Ilkka Puhakka
17.11. klo 18.30 Usko arjessa -ilta
Toivo, joka kantaa, Riitta Lemmetyinen.

Klemetillä, Kuikantie 6 Hirvikoskella, Sakari Heinonen
ja Ari Malmi

TAIVASSALO 17.10. klo 10 Jumalanpalvelus

MYNÄMÄKI 24.10. klo 10 Jumalanpalvelus kir-

VEHMAA 5.10. klo 14 Lähetyspiiri Vinkkilän

kossa ja lähetystilaisuus srk-talolla, Sakari Heinonen

kirkossa ja lähetystilaisuus srk-talolla, Hannu Uusmies

srk-talolla, Annu Kyöstiä-Santos
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Raamattu- ja kylpylämatkat Pärnuun

7.–13.11. Arto Hukari
2.–8.1.2022 Mika Tuovinen
6.–12.3.2022 Timo & Helena Keskitalo
5.–11.6.2022 Leif Nummela

Rukous kannattaa

2021

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

Matkat tehdään omalla bussilla reittiä Mynämäki – Turku – Salo –
Helsinki, Länsisatama – Tallinna – Pärnu.
Aamuin ja illoin raamatunopetusta ja päivittäin 2–3 hoitoa. Tutustutaan
samalla lähetystyöhön Virossa. Hotelli Emmissä kaikissa huoneissa oma suihku ja WC.
Hinta matkoineen ja täysihoidolla perillä 380 € 2-h huoneessa.
Matkat tehdään,
Yhden hengen huoneen lisä 80 €.
mikäli koronaPaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
tilanne ne sallii!
Tied. ja ilm. Ari Malmi 050 025 8813 tai ari.malmi@sekl.fi

TURKU-AKTIO
28.8.–2.9.2021

2.–4.7.2021

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.
Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Salon Matkatoimisto

Kyproksen opintomatka 23.–30.4.2022
Tutustumme Kyproksen luontoon, kulttuuriin ja historiaan,
erityisesti kristillisen kirkon ja lähetystyön vuosituhantisen
historian kautta. Koemme käytännön tasolla, miten
miljoonia ihmisiä tavoittava SAT-7 toimii.

Varaa jo
paikkasi ja
varmista
edullisemp
i
hinta!

Hinta: vain 1.100 €, kun ilmoittautuminen 15.9. mennessä.
Tämän jälkeen 1.150 €. Hinta sisältää lennot ilman
ruokailuja, hotellipuolihoidon 2hh, bussikuljetukset sekä
opastetut, suomeksi tulkatut päiväretket retkilounailla. Päivällisten ja
lounaiden ruokajuomat eivät kuulu hintaan.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: timo.tuikka@sekl.fi, 044 565 1391.
Tervetuloa mukaan! Lisätietoa matkasta: kansanlähetys.fi

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

JOKA PÄIVÄ
Rukoushetki klo 10

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

Lähetyskahvila
väliajoilla

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

LÄNSI-SUOMEN RAAMATTUPÄIVÄT

21
SYKSY 20

Elämää suurempi armo

Turun Mikaelin seurakunnassa 25.-26.9.2021
Mikaelin seurakuntatalolla, Puistokatu 13, Turku:

La 25.9.
13–14.30 Armon valtakunnan lähettiläs – Mitä varten Jeesus 			
		tuli keskuuteemme? Luuk. 4:16–30 Ilkka Rytilahti, kolehti
14.30 Kahvitauko
15–16.15 Kaksi velallista – Kun rakkaus muuttaa ihmisen?
		Luuk. 7:36–50 Ilkka Rytilahti
16.30–17.45 Laupias samarialainen – Odottamaton auttaja Jerikon tiellä. 		
		Luuk. 10:25–37 Ilkka Rytilahti
17.45 Voileipätarjoilu
18.30–20.15 Konsertti kirkossa Jippu ja Jorma Elorinne, puhe, kolehti

Senioripäivät 17.–19.9.2021 Ryttylässä ja verkossa
Perjantai 17.9.

16.00
17.00
18.00
18.30

Ilmoittautuminen/ majoitus
Ruokailu
Päivien aloitus Eero ja Lea Ahonen
Selviytymisohjeita kristitylle ajassa,
jossa elämme Pasi Turunen
19.30 Odotamme Jeesuksen paluuta
Leif Nummela

		Lapsille omaa ohjelmaa la klo 13–17.45.

Su 26.9.
9.30 Raamattutunti Jussi Kivelä
Mikaelin kirkossa:

11–12.30 Messu, saarnaa Jouni Lehikoinen, liturgina Pasi Jaakkola
Järjestäjät: SRO, Kylväjä, Kansanlähetys ja Mikaelinseurakunta

Rautaisannos Raamattua -seminaari 19.–21.11.2021
Sinitaivassalissa Rauhankatu 15 D, Turku

Opettajana pastori Liisi Jokiranta (pe–la) ja Leif Nummela (la–su).
Pe: klo 18–21 La: klo 10–16 Su: klo 13–16

Iltapala

Lauantai 18.9.
8.00
9.15

Aamupala
Aika rientää – paperit kuntoon, 		

Ville Hoikkala

10.45 Kun tuntuva armo katoaa
11.30
12.00
13.30
14.45
15.45

Liisi Jokiranta

Keskustelu
Ruokailu
Riisumiskoulussa Pentti Heinilä
Kahvi, lepo, keskustelua
Voimaa voimattomalle

Jorma Pihkala

17.00 Ruokailu
18.00 Tähän asti on Herra auttanut, 		
yhteistä jakamista
19.00 Minäkin tahdon kohdata sinut
Eero ja Lea Ahonen
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Iltapala

Sunnuntai 19.9.
8.00
9.15

Aamupala
Hän on pitänyt huolen
palvelijastaan Israelista

Esko ja Tuula Siljanen

10.45 Älä kadota rohkeuttasi
Pekka Jokiranta

12.00 Ruokailu
13.00 Jumalanpalvelus Isto Pihkala
14.30 Kahvi
Päivien vastuu: Lea ja Eero Ahonen,
musiikki: Heikki Koskela
Hinta: perjantai-sunnuntai 85 €/hlö 3-4 hh,
100 €/hlö 2 hh 130 €/1 hh, sis. ohjelman,
ruokailut ja majoituksen. Hinnat omin
liinavaattein. Liinavaate- ja pyyhevuokra
10 €/hlö. Pe-su päiväkävijöille 50 €/hlö,
sisältäen lounaat, kahvit ja päivälliset.
Ilmoittautuminen 9.9. mennessä
kansanlähetys.fi/tapahtumat tai
puh. 019 77 920 (keskus). Tapahtuma
pidetään idyllisessä maalaismiljöössä
Kansanlähetysopistolla, osoitteessa
Opistotie, 12310 Ryttylä. Huomioimme
mahdolliset koronarajoitukset, katso:
kansanlähetys.fi/covid-19-tiedote/.
Senioripäiville voi osallistua myös verkon
kautta, osallistumismaksu on 20 €/hlö.
Linkki on katsottavissa 3.10.2021 asti.
Ilmoittautuminen etätapahtumaan jatkuu
18.9. asti. Tervetuloa!
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Rahankeräyslupa: RA/2020/917. Myöntäjä: Poliisihallitus.

17145 Hautaa Kati
20307 Heinoset
20310 Heinonen Sakari
21270 Karttunen Saara
17019 Malmi Ari
22208 Malmi Kirsti
21513 Markus ja Heidi
17077 Mäkinen Esa
23702 Salminen Ari
21801 Santosit

• Vapaaehtoisen kannatuksen kasvu
• Medialähetystyön tavoittavuus koronan aikana

Rukousaiheita

• Tulevat tapahtumat ja matkat
• Koronatilanne meillä ja maailmalla
• Johdatusta Kansanlähetyksen strategiatyöskentelyyn
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24057 Suutari Sanna
21542 Syrjätiet
17022 Winter Pyry
25593 Vähäkangas Anna
17064 Nuoriso/opiskelijatyö
17080 Piirin työ
17116 Radiotyö
17093 Lähetyskannatus
17200 Pakolaistyö kotimaassa
17051 Lapsityö

Kiitosaiheita
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