Ystäväkirje
Varsinais-Suomen ev.lut. Kansanlähetys

Mutta jos me vaellamme
valossa, niin kuin hän
itse on valossa, meillä
on yhteys toisiimme ja
Jeesuksen, hänen
Poikansa, veri puhdistaa
meidät kaikesta
synnistä.
1. Joh. 1:7
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Pääkirjoitus

Kotona täällä ja taivaassa
Kun puhutaan kodista, niin heti kättelyssä
tulee mieleen kolme kotia: lapsuudenkoti,
johon sain syntyä, nykyinen koti, jonka olen
saanut perustaa, ja taivaallinen koti, johon
olemme matkalla. Pienen mietinnän jälkeen
tulee sitten mieleen hengellinen koti.
Useimmat meistä tunnistavat nämä neljä
eri kotia, ja jokainen osaa kertoa tarinoita
lapsuudenkodistaan sekä nykyisestä kodista.
Raamattu avaa meille huikaisevia näköaloja
taivaallisesta kodista. Siellä ei ole nälkää,
vilua eikä kyyneleitä, ja kadutkin ovat kultaa.
Jeesus sanoi: Minun isäni kodissa on monta
asuinsijaa jne. Tutkimalla Sanaa saamme
rakennettua aika laajan kuvan taivaallisesta
kodistamme.
Monet meistä myös kokevat seurakuntansa
tai herätysliikkeensä hengelliseksi kodikseen,
mutta hengellinen koti lienee paljon vaikeammin määriteltävä kuin lapsuudenkoti tai
taivaan koti.
Kansalähetyksen ohjelma puhuu paljon
hengellisestä kodista. Jo saatesanoissa sanotaan: ”Tarjoamme hengellisen kodin kaikille,
jotka voivat yhtyä ohjelmassa esittämiimme
linjauksiin”.
Ohjelman toiminnallisessa linjassa puhutaan myös paljon jumalanpalvelusyhteisöistä
ja pienryhmistä. Pienryhmät ovat kansan2

lähetyksen DNA:ssa hyvin syvällä. Olavi
Ronkainen toteaa kolme vuotta Kansanlähetystä kirjassa: ”Kansanlähetysnäky on lopun
aikojen näky. Silloin kun kaikki järjestöt,
laitokset lakkautetaan ja antikristus saa lisää
valtaa, ei pieniä kodeissa kokoontuvia ryhmiä
voida tuhota.”
Koska emme ole vielä niin lähellä loppua,
niin meillä on vielä vapaus tarjota avoimesti
hengellistä kotia. Meillä on siis mahdollisuus
ja tarve miettiä minkälaista kotia haluamme
olla rakentamassa ja tarjoamassa.
On itse asiassa aika yllättävää, että Kansanlähetyksen ohjelmassa puhuttiin jumalanpalvelusyhteisöistä jo ennen kuin jumalanpalvelusyhteisöjä oli nykyisessä laajuudessa
edes perustettu.
Joku aika sitten korona saavutti perheemme. Tyttäreni sai tartunnan opiskelupaikkakunnallaan ja palasi kotiin karanteeniin.
Sain oleskella reilun viikon väistötiloissa, kun
tytär valtasi kodin kokonaan, ja elin vaimoni
kanssa tartuntavaaran takia väliaikaistilassa
kodittomuutta tuntien.
Jotta voisin olla kotona, tarvitsen siis
kodin. Minkälaisen hengellisen kodin me
haluamme kansanlähetyksenä tarjota? Mitkä
ovat hengellisen kodin vähimmäisvaatimukset, entä mikä on hengellisen kodin ideaalira-

kenne? Kun tätä ryhdymme miettimään, niin
saamme varmasti hyvin monenlaisia vastauksia ihan lähipiirissä puhumattakaan siitä, että
Kansanlähetys on alueellisesti levittäytynyt
koko Suomeen.
Kansanlähetyksen vuositeema ”Kotona
täällä ja Taivaassa” on valittu siksi, että se
muistuttaisi meitä hengellisen kodin merkityksestä ja tärkeydestä. Haluan haastaa koko
Kansanlähetysliikkeen ystävät rukoilemaan
ja keskustelemaan – jakamaan ajatuksia siitä
minkälaista hengellistä kotia Taivaan Isä
haluaa meidän rakentavan.
Vuosien 2022 ja 2023 aikana haluamme olla järjestämässä useita koko liikkeen
keskustelutilaisuuksia, joissa paneudutaan
sekä hengelliseen kotiin, että erityisesti myös
yhteen hengellisen kodin tärkeää elementtiin,
eli paimenuuteen. Liiton teologinen jaos
työstää parhaillaan vihkosta ”Kansanlähetys
ja kirkon paimenvirka”, ja uudesta vihkosta
tulee nykyistä laajempi ja perusteellisempi.
Kun teologinen jaos saa ehdotuksen valmiiksi, niin koko liike on tarkoitus osallistuttaa
keskusteluun ennen vihkon hyväksymistä.
Olen rakentanut kotini omin käsin. Kotia
rakentaessa olen oppinut muuraamaan,
maalaamaan, laatoittamaan, sähköjohtoja
vetämään jne. Kaikkea tätä tehdessä olen

joutunut lukemaan ohjeita sillä kuten sananlasku sanoo: ”kukaan ei ole seppä syntyessään”.
Kun käymme yhdessä miettimään mitä
vuositeeman “Koti täällä” tarkoittaa, niin
rakentajan tavoin tutkitaan yhdessä käyttöohjeita. Luetaan Raamattua sillä silmällä, että
mitä voimme sieltä oppia hengellisestä kodista. Etsi käsiisi myös Kansanlähetyksen ohjelma (https://kansanlahetys.fi/keita-olemme/
identiteetti-ja-oppiperusta/) ja Kansanlähetys ja kirkon paimenvirka vihkonen ja tutustu
niihin jo etukäteen ennen kuin ryhdymme
miettimään näitä kysymyksiä yhdessä.
Runsaiden siunausten toivotusten kera
Jukka Repo, kotimaantyön johtaja
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Muutoksen tuulia
Monet ovat piirimme kotisivuilta lukeneetkin
piirihallituksemme tiedotteen. Siinä kerrotaan, että piiripastorimme Pyry Winter
ja Varsinais-Suomen Kansanlähetys ovat
yhteissopimuksella päättäneet purkaa Pyryn
työsopimuksen 31.12.2021 alkaen.
Iloitsin suuresti, saadessamme 1.1.2014
Pyryn palvelukseemme. Varikossa moni löysi
oman paikkansa seurakunnassa. Monet ovat
Pyryn alkuun paneman MyFriends työn kautta saaneet kipinän viedä hyvää uutista Jeesuksesta eteenpäin. Opetuslapseusverkoston
kautta näky on saanut levitä yhä laajemmalle
yli seurakunta- ja herätysliikerajojen. Pyryn
työnäyn kasvaessa ja laajentuessa piirimme
rajat ovat osoittautuneet liian ahtaiksi ja Pyryn työnäkyä rajoittavaksi. Haluamme jatkaa
tästä eteenpäin toinen toistamme siunaten.
Pyryn kanssa tiiviissä yhteistyössä toiminut
juniorityön koordinaattorimme Kati Hautaa
on myös jäämässä pois työyhteydestämme
31.12.2021. Kati palaa Raision seurakuntaan
100% työsuhteeseen. Olemme samalla edelleen avoimia yhteistyön jatkumiselle tulevaisuudessa sekä Pyryn että Katin kanssa.
Pyryn työtä Varsinasi-Suomen Kansanlähetyksen palveluksessa tukeneilla on mahdollisuus valita, siirtyvätkö Pyryn tulevan työn
tukijoiksi vai haluavatko jatkaa VarsinaisSuomen Kansanlähetyksen tukemista.
Kolme vaihtoehtoa, mitä haluamme tarjota: Evankelioimistyölle piirimme alueella on
oma viitenumero (56009), koska haluamme
siihen edelleen panostaa. Hiljattain alkaneelle nuorisotyöllemme etsimme myös uusia tukijoita (17064). Samoin tuleva piirijohtajamme (nimi selvinnee maaliskuussa) tarvitsee
myös tukijoita (17019).
Ari Malmi, piirijohtaja
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Kiitos työyhteydestä,
rukouksista ja tuesta!
Eräässä kirkkokunnassa täällä pohjoismaissa
on haluttu luoda moninkertaistumisen ajattelua. Sen tähden heillä on sanonta liittyen
rakenteellisiin asioihin kuten pienryhmät,
tiimit, seurakunnat yms. ”We don’t split, we
multiply” eli me emme jakaannu/eroa, me
moninkertaistumme. Ottaen huomioon Raamatun ajatusmaailman, tulisi jälkimmäisen
olla meille luonnollinen ja oikea tapa ajatella
ja toimia. Se on lähettävä, työtä edelleen
siunaava sekä yhteyden säilyttävä mielenlaatu. Kristuksen ruumis on yksi ja sen jäsenet
toimivat edellä mainituilla tavoilla. Koenkin,
että VSKL lähettää edistämään työnäkyä
jonka olen saanut Herralta Jeesukselta.
Voisin lisätä, että en vain minä vaan perheeni
ja ystäväni, jotka ovat myös antaneet elämänsä opetuslasten tekemiseen ja Jumalan
valtakunnan leviämiseen, ovat lähettämisen
kohteina. Kaiken tuen ja esirukouksen tarvitsemmekin kun astumme uuteen vaiheeseen
kasvattaen nuoria johtajuudessa ja rakentaen
uusia leilejä eli rakenteita uudelle viinille eli
elämälle jota Jeesus itse on antanut ja antaa.
Jeesus on antanut näyn tehdä opetuslapsia. Eikä vain opetuslapsia, vaan sellaisia
jotka puolestaan tekevät opetuslapsia jotka
puolestaan tekevät opetuslapsia. Tämä

Joulujuhlassa saimme siunata yhdessä Pyry ja Ani Winteriä.
toimeksianto on yksiselitteinen Matt. 28:1820 pohjalta ja se on sytyttänyt sydämemme. Teemme työtä määrätietoisesti niin,
että se moninkertaistuu ja laajenee meidän
ulottumattomiin täällä kotimaassa ja että
tällaisen liikehdinnän hedelmänä on voimakas lähetystyö, niin että tuhansia ihmisiä
kuulee kutsun lähteä aina maan ääriin saakka
lähetyskäskyn täyttämiseksi. Tämän näyn
uskomme olevan Herran Jeesuksen sydämeltä kansallemme ja tätä rukoilemme, anomme
ja tähän annamme elämämme. Iloitsemme ja
etsimme työyhteyttä jokaisen kanssa jolla on
sama palo sydämessään!
Olen kiitollinen työyhteydestä VarsinaisSuomen Kansanlähetyksessä. Siinä olen
saanut kasvaa Jeesuksen opetuslapsena,
johtajana ja minua on tuettu monin eri tavoin
ja mahdollistettu eri kokeilut ja uuden luominen. Sitähän pioneerityö, joka on kutsumukseni ytimessä, juuri on: kasvua, uuden
kokeilua, epäonnistumisia, onnistumisia ja
taas kasvua. Olen myös kiitollinen hengellisestä perinnöstä jota olen saanut vastaanottaa niin Kansanlähetyksen myötä kuin myös
laajemmalti herätyskristillisyydessä. Siinä on
perintö, jota jakaa eteenpäin.

Vaikkakin työyhteyteni nyt muuttuu,
rukoilen että Kristuksen ruumis ja meidän
sydämemme ovat suurempia kuin ihmiskäsin
tehdyt järjestörakenteet ja että sydämemme
yhteys säilyisi ja löytäisimme tulevaisuudessa
tapoja yhdessä edistää Jumalan valtakuntaa.
Näkemykseni mukaan kun teemme työtä
Jumalan valtakunnan edistämiseksi emme
koskaan tee yhteistyötä vaan yhteistä työtä.
Kiitän teitä tukijoita, jotka olette mahdollistaneet täysipainoisen työn taloudellisesti sekä seisseet kanssani muurinaukossa
rukouksin. Sydämeni on täynnä kiitosta
Herralle teistä ja tästä työyhteydestä.
Kiitän Varsinais-Suomen Kansanlähetystä
kahdeksan vuoden työyhteydestä!
Mikäli haluat kuulla lisää ja/tai olla
tukemassa tulevia askeleita, pyydän sinua
olemaan minuun rohkeasti yhteydessä niin
kerron mielelläni lisää. Pyydänkin, että rukoilet tässä asiassa johdatusta Jeesukselta.
Jeesuksessa Kristuksessa lähetyskäskyn
täyttämiseksi,
Pyry Winter
puh. 0445678855
pyry.winter@gmail.com
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Lähettiterveiset
Haastattelussa: Sami Karru ja Ville Jokela
Mistä olette tulleet Turkuun ja mitä opiskelette?
Ville: Olen muuttanut
Turkuun Kauniaisista tänä
syksynä ja opiskelen Turussa nyt teologiaa.
Olen tutustunut Kansanlähetykseen ensimmäisen
kerran junnuleireillä ennen
riparia. Paremmin kansanlähetyksen on sitten oppinut tuntemaan riparilla, nuorten maailman
leireillä ja Helsingin Pointti-illoissa.
Sami: Olen kotoisin Maskun Lemusta, noin
puolen tunnin ajomatkan päästä Turusta.
Asun edelleen Lemussa vanhempieni ja nuorempien sisarusteni kanssa. Käyn Turussa
kuitenkin monta kertaa viikossa, sillä aloitin
tänä syksynä englannin kielen opinnot Turun
yliopistossa. Tällä hetkellä tavoitteeni on
tulla kääntäjäksi.
Miten Kansanlähetys on tullut teille tutuksi?
Kansanlähetys on tullut minulle tutuksi
erityisesti Kansanlähetysopistolla Ryttylässä järjestettyjen leirien kautta. Tutustuin
Kansanlähetykseen ensimmäisen kerran
alakouluikäisenä, kun menin perheeni kanssa
Ryttylään Koko perheen Raamattuloma -leirille. Sittemmin olen ollut Ryttylässä useilla
perheleireillä, omalla riparilla, nuortenleireillä ja isoskoulutuksissa. Olen ollut siellä myös
isosena kolmella riparilla ja useilla perheleireillä.
Miten Vuorikodissa aloittamanne nuorten
Pointti-illat ovat lähteneet käyntiin?
Pointti-illat eli nuortenillat ovat käynnistyneet
Vuorikodilla hyvin ilman suurempia ongelmia. Meillä on jo aktiivinen noin kymmenen
6

hengen kävijäporukka. Illoissa
on ollut paikalla noin kuudesta kymmeneen nuorta,
joten mukaan mahtuisi hyvin
myös uusia kävijöitä. Ainakin
itse toivon, että porukkamme
vielä kasvaa.
Meillä ei ole vielä ollut kovin
montaa Pointtia, mutta olemme jo saaneet muodostettua
melko vakiintuneen kaavan,
jonka mukaan ilta on yleensä edennyt. Aloitamme kuulumiskierroksella, jonka jälkeen
pidämme raamiksen kahdessa pienemmässä
ryhmässä. Olemme lukeneet niissä Roomalaiskirjettä järjestyksessä. Raamiksen jälkeen
syömme iltapalaa, minkä jälkeen ilta jatkuu
vapaammin.
Mitä haluaisit sanoa Ystäväkirjeen lukijoille?
Mielestäni on hyvin tärkeää tavata säännöllisesti muita kristittyjä. Ainakin itselleni on
ollut koulussa ja opiskelumaailmassa usein
vaikeaa elää kristittynä, ja luulen, että monilla on vastaavia haasteita myös työelämässä.
Muiden kristittyjen tapaaminen on yksi hyvä
keino, joka on auttanut ainakin itseäni selviytymään näistä haasteista.
Ajattelen, että Turun Pointti-illat saivat
alkunsa juuri tästä syystä. Riparin jälkeen
minulla ei ollut mitään paikkaa, missä olisin
voinut säännöllisesti tavata uskovia nuoria.
Vähitellen tutustuin Ryttylässä muihin Turun
seudulta oleviin nuoriin, joilla oli sama ongelma. Lopulta aloitimme Pointti-illat myös
Turussa.
Suurimmalla osalla tämän kirjeen lukijoista
on jo luultavasti paikka, jossa käydä, mutta
jos ei ole, kannattaa etsiä sellainen.

Ari Salminen
Viime kirjeessä taisin mainita matkasuunnitelmistani Etu-Aasiaan. Kiitos rukouksistanne, matka sai toteutua ihan mukavasti. Viikko
Istanbulissa piti sisällään erinäisiä tapaamisia
eri porukoilla. Haluttiin viedä eteenpäin
ELRIM-instituutin ja Istanbulin luterilaisen
kirkon (ILK:in) koulutusyhteistyötä. Haastetta
siinä riittää edelleen, mutta ajattelen, että
hyvään alkuun päästiin. Eläminen Istanbulissa, vaikkapa vain näin turistina, on mielenkiintoista. Moni asia on myös muuttunut niistä ajoista, kun perheenä niillä main asuimme.
Liikkuminen on loistavan metrojärjestelmän
ansiosta todella nopeata. Aikaisemmin piti
varata pari tuntia matkaan, jonka nyt taittaa
puolessa tunnissa. Tosin ainainen kävely
maanalaisissa metrotunneleissa kyllä hieman
latistaa Istanbul-kokemusta. Kyllä Istanbulissa ollessa ainakin kerran täytyy mennä Bosporin yli perinteisellä lautalla, vaikka meren
altakin pääsisi Marmaray-metrolinjalla.
Ensi vuoden toiminnasta ELRIM-instituutissa ei ole vielä tehty ihan virallisia päätök-

siä, mutta itse ajattelen, että seminaari- ja
koulutustoiminta olisi hyvä saada käyntiin.
Sain jo aikaisemmassa vaiheessa valmisteltua
aika pitkälle Lutherin Galatalaiskirjeen selitykseen perustuvaa seminaaria. Se saattaisi
olla mahdollista kevään aikana pitää. Samoin
siitä ehkä jonkinlaisena johdannaisena lain ja
evankeliumin erottamiseen liittyvä koulutustapahtuma olisi suunnitelmissa. Oikeastaan
koko ILK:in pappiskoulutus on se suuri haaste, joka pitäisi jollain lailla nyt rakentaa.
ILK:illä on kaksi seurakuntaa Etu-Aasiassa,
sekä uutena srk-alkuna idempänä pieni
ryhmä, itse asiassa aika lähellä apostoli Paavalin synnyinalueita. Sieltä on tullut
toivetta nimenomaan lain ja evankeliumin
teemoihin liittyvästä seminaarista. Lisäksi
ILK-seurakuntia on Bulgariassa. Vielä lopuksi: Tarkoitukseni on päästä vielä joulukuussa
käymään Saksassa. Ohjelmassa olisi ainakin
turkkilaisten kalentereiden jakamista entisellä asuma-alueellamme Edingenissä.

Päivi ja Hannu Heinonen
Jumalan antaman yksinkertaisen idean
avulla Hannu onnistui saamaan pienehkön
aktiivisen antennin toimimaan kiitettävästi
niin, että siitä on paljon hyötyä keskiaaltolähetysten kuuntelussa. Olemme tästä Herralle
tosi kiitollisia. Keskiaallot on radioissa usein
merkitty kirjaimilla MW (sanoista Medium
Wave), joko kuuntelutaajuuden kertovien
numeroiden viereen tai sen asteikon viereen, jonka takana asemavalintaa osoittava
viisari liikkuu, kun valintanuppia käännetään.
Raamattupiirimme jäsen, joka oli sairaalassa,
on nyt terveenä jälleen kotonaan. Kiitetään Herraa siitä! Piirimme vetäjät lähtivät

kolmeksi kuukaudeksi pois maasta, ja piirin
vetovastuu siirtyi siksi aikaa meille. Rukoile
viisautta tämän kansainvälisen piirin vetämiseen. Täälläkin talvi tekee tuloaan. Päivällä
on enää noin +18 astetta ja yöllä sellainen
+13–14 astetta lämmintä. Asuntomme alkaa
olla aika viileä, ja niin villapaidat ja villasukat
ovat jo käytössä.
Olemme nyt olleet täällä Kyproksella vähän yli vuoden ja kohta on toinen joulumme
täällä. Kiitämme Herraa ja sinua uskollisuudesta ja kaikesta tuesta, jota olemme saaneet
tässä työssä.
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Annu ja Pedro
Sydämelliset kiitokset teille kaikille, jotka
pääsitte tulemaan tilaisuuksiin Suomessa. Oli
ilo tavata kaikkia teitä. Kiitos sinulle, jos liityit uutena tukirenkaaseemme. Oli rohkaisevaa kuulla, että monet teistä muistatte meitä
ja työtämme rukouksin päivittäin. Emme
todellakaan tee tätä työtä yksin, emmekä
omin voimin. Vierailut ihmisten kotona tuli
positiivisena lisänä. Kaikista innostavimmaksi
osoittautui kouluvierailu. Täytyy myöntää
että lähdin sinne vähän vastentahtoisesti.
Oppilaat olivatkin aivan ihania ja he osallistuivat aktiivisesti tuntiin. Puhuimme myös
siitä, mitä Messias tarkoittaa. Tuntien jälkeen
Gideonin ihminen tuli jakamaan vielä raamatut lapsille, mikä ei ollut meidän tiedossa.
Jumalan valmistamaa tietä pitkin on hyvä
kulkea, ja se on täynnä iloisia yllätyksiä.
Matkani puolivälissä sain yllättävän viestin
Israelista: Pedroa ollaan kiidättämässä ambu-

Kirsti Malmi
lanssilla sairaalaan. Sairaalassa tutkimusten
jälkeen todettiin lievä aivoinfarkti näköä
säätelevässä aivolohkossa. Pedro pääsi sairaalasta pois neljän päivän kuluttua ja palasi
työhön viikon sairasloman jälkeen. Olen
kiitollinen Danielille ja seurakuntalaisillemme, jotka pitivät hyvää huolta Pedrosta, eikä
minun tarvinnut palata kotiin aikaisemmin.
Pedrolla on edelleen näköpuutos, jonka takia
hän menetti ajokortin ainakin toistaiseksi.
Mutta jos Jumala ei olisi etukäteen varoittanut ja herättänyt meitä rukoilemaan, mitä
olisikaan voinut tapahtua. Pastorimme Aleksey oli nähnyt unta vuorokautta aikaisemmin,
että käärme oli yrittänyt tappaa Pedron, ja
monet rukoilivatkin varjelusta. Siksi haluamme myös kiittää kaikkia teitä, jotka rukoilette
meidän puolestamme. Sielunvihollinen ei
todellakaan tykkää siitä mitä me teemme ja
yrittää kaikin tavoin estää sen.

Markus ja Heidi
Nopeasti on aika hurahtanut, ja olemme jo
tottuneet elämiseen Kreikassa. Kaikki hoituu
hitaasti, ja olemme oppineet ettei yhdeksi
päiväksi kannata suunnitella tehtäviä puolta
päivää enempää. Olemme kiitollisia siitä, että
sopeutuminen uuteen kulttuuriin on sujunut
hyvin ja lapset pärjäävät englanninkielisessä
koulussa hienosti. Työskentelemme pakolaisten parissa. Markus on käynyt läpi katekismusta erään afgaanipastorin kanssa. Pastorin
mielestä katekismus sisältää hyvää opetusta
vasta uskoon tulleille kristityille. Nuoressa
kirkossa vastuunkantajatkin ovat olleet vasta
muutamia vuosia uskossa. Opetustehtävää
riittää pastorilla, joka itse on ollut Jeesuksen seuraaja viisi vuotta. Rukoillaan tämän
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pastorin ja hänen seurakuntansa puolesta,
että ihmiset saisivat juurtua yhä syvemmälle
Jumalan sanaan ja se sana saisi kantaa hyvää
hedelmää heidän elämässään.
”Minä olen viinipuu ja te olette oksat. Se,
joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn,
tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te
ette saa
aikaan
mitään.”
Joh.15:5
Terveisiä
Kreikasta!

Sydämellinen kiitos osanottoviesteistä, joita
olen saanut runsaasti eri viestimien kautta ja
löytänyt postilaatikostakin! Nuo käsin kosketeltavat kortit ja adressit olen ripustanut
keittiön seinälle. Äidistäkin on hyvin konkreettisia muistoja. Voin vaikka istahtaa illalla
äidin keinutuoliin, jonka toin Tallinnaan.
Viime keväänä ennen pääsiäistä Viron
koronasulku oli pahimmillaan eikä seurakunnissa voitu kokoontua. Silloin Lasnamäellä työskentelevä ystäväni sai ajatuksen
lainata Tuomiokirkkoseurakunnasta – minun
kotiseurakunnastani – keppinuket ja tehdä
niiden avulla videosarjan pääsiäisen tapahtumista. Lähdin tuohon projektiin avuksi, ja
nyt, vuoden lähestyessä loppuaan ja koronalukujen taas huidellessa korkeuksissaan
päätimme toteuttaa myös jouluvideosarjan,
vaikkei kirkkovuoden toista suurta juhlaa
yhtä tiukkojen rajoitusten varjossa odotetakaan. Niinpä aloitimme jälleen nukkeleikit.
Lasnamäen seurakuntalaiset lukevat joulukertomuksen raamatuntekstit videoiden
ääniraidaksi ja Kaidopastorin teini-ikäiset
lapset lupautuivat mukaan musiikkipuolelle.
Kirsti-kollegani ja ison nukkejoukon kanssa
me olemme nyt pari päivää kulkeneet pitkin

kaupunkia ottamassa nukkejen kanssa kuvia.
Aloitimme Marian ja enkelin kohtaamisesta
Muugan kylässä Tallinnan ulkopuolella, josta
jatkoimme Elisabethin luo kylään Kaido-papin kotiin. Enkelin ilmestymisen seurauksena
Joosef ei hylännyt kihlattuaan, mutta lapsen
syntymää he eivät saaneet odottaa rauhassa,
sillä televisiosta näkyi, kuinka keisari Toompealla julisti verollepanon alkaneeksi. Piti siis
hypätä bussiin ja ajaa Lasnamäelle, mistä jo
alussa kerroinkin. Alkavaan adventtiaikaan
tuo vipinää myös kaupunginosan kanssa
toteutettavat kuusi
ulkotapahtumaa,
joissa Kaido pitää
hartauden ja viime
vuoden tapaan
keitämme Jürin
kanssa glögiä
nuotiolla.
Mahtaakohan sunnuntaiksi jo selvitä,
kenestä tulee Lasnamäen uusi kaupungnosan
johtaja, sillä nuori ja pidetty Vladimir Svet
näet ylennettiin apulaiskaupunginjohtajaksi.
Toivotaan, että hyvä yhteistyö Lasnamäellä
jatkuu johtajan taas kerran vaihtuessa.

Anna Vähäkangas
Aloitin toukokuussa uuden työkauden
kielitieteellisenä asiantuntijana Etiopiassa
tehtävässä raamatunkäännöstyössä. Olen
jatkanut aiemmin aloittamaani alen kielen
äännetutkimusta tarkoituksenani tuottaa
kansantajuinen esitys, jonka avulla kielenpuhujat oppivat ymmärtämään kieltään. Etätyö
Suomesta käsin aiheuttaa omat haasteensa,
mutta Etiopiasta on voitu lähettää lyhyitä
äänityksiä puhelimeeni. Tutkimustyön ohessa

kertaan amharaa, jotta voin kommunikoida paremmin etiopialaisten työtovereiden
kanssa. Maaliskuussa 2021 otettiin käyttöön
evankeliumien ja Apostolien tekojen alenkielinen käännös ja käännöstyö jatkuu. Rukoillaan siunausta käännöstiimille, sitä, että jo
valmistuneet käännökset tulisivat käyttöön,
ja että Etiopian kaikkiin osiin tulisi rauha.
Siunauksin, Anna
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Sanna Suutari
Tervehdys ystäväni!
Olen tätä kirjoittaessani saanut nauttia
Suomen syksystä parin kuukauden ajan.
Ensimmäiset kotimaanjakson viikot olivat
kiireisiä seurakuntavierailuineen, kunnes
flunssa katkaisi kiireet. Harmillista, että jouduin sen takia perumaan vierailun Vuorikodille. Toivottavasti talven aikana
löytyy vielä tilaisuus tulla teitä
tapaamaan!
Vaikka Vuorikodin vierailu
piti perua, ehdin käydä Maskun
seurakunnan Kaiken maailman
kerhossa kertomassa lähetystyöstä kouluikäisille lapsille.
Siellä aiheenamme oli itämaan
tietäjät, jotka perimätiedon
mukaan olivat silloisen Persian, nykyisen Iranin alueella
eläneitä uskonnollisia oppineita ja tähtitieteilijöitä, kenties
jopa paikallisia kuninkaita. He
olivat tutkineet pyhiä kirjoi-

Syrjäteiden kuulumisia Japanista
tuksia, jotka olivat jääneet alueelle Israelin
pakkosiirtolaisuuden ajalta. Tähtitieteilijöitä
kun olivat, he huomasivat uuden tähden
ilmestymisen taivaalle, tekivät kirjoitusten
perusteella oikeat johtopäätökset, ja lähtivät
seuraamaan tähteä Jeesus-lapsen luo.
Nykyisille harvoille ja eristyksissä eläville
iranilaisille kristityille onkin
rohkaisevaa tietää, että heidän
maanmiehensä ovat todistaneet
Jeesuksesta jo aivan alusta asti!
Rukoillaan, että yhä useamman
iranilaisen sydämeen voisi tänä
jouluna syttyä tähti, joka tuo
heidät Jeesuksen, maailman
Vapahtajan luo. Kiitos, että olet
mukana viemässä ilosanomaa
Jeesuksesta SAT-7 mediatyön
kautta.
Jumalan siunausta jouluusi ja
tulevaan vuoteen toivottaen,
Sanna

Täällä Japanissa on pitkäaikainen koronahätätila purettu, ja olemme tauon jälkeen päässeet taas osallistumaan jumalanpalveluksiin
ja ehtoolliselle. Maan rajat ovat myös osittain
auenneet, joten rukoilemme, että saamme
uudet lähetit viimein maahan!
Kielenopiskelussa olemme syksyn aikana
kokeneet ylä- ja alamäkiä, mutta rohkeus
käyttää kieltä on jatkuvasti kohonnut. Erityisesti olemme iloinneet hengellisiä aihepiirejä
liippaavista keskusteluista kielenopettajien
kanssa. Markus on selittänyt opettajalle ehtoollisesta, ja Kia käänsi opettajan avustuksella ”Milläs minä pääsen taivaaseen”-laulun!
Olemme myös iloinneet monista uusista
tuttavuuksista, erityisesti tuoreesta ystävyydestä japanilaisen yksinhuoltajaäidin kanssa.
Olemme saaneet hänet meille vieraaksi, ja
saimme kuulla (englanniksi) hänen vaiheikkaasta elämästään ja tämänhetkisistä vaikeuksista. Lupasimme rukoilla hänen puolestaan, ja hän kiitti ja totesi lähtiessään ovensuussa, että ”ehkä suomalainen jumala voi
auttaa minua”. Japanin shintolaisbuddhalaisuudessa on lukemattomia jumaluuksia, esi-

Syysretkellä Arashiyamaan Hat-Koben
seurakunnan väen kanssa.
isiä ja henkiä, ja niiden laiminlyönti voidaan
lukea vastoinkäymisten syyksi. Rukoilemme,
että saamme vielä mahdollisuuden kertoa
tälle äidille ja muille japanilaisille Jumalasta,
joka on kaiken muun henkivallan yläpuolella; Jumalasta, jolla on meitä kohtaan hyvä
tahto; Jumalasta, joka rakkaudessaan kärsi
ja kuoli ihmiskunnan syntien puolesta.
Teitä siunaten,
Kia Syrjätie

Työn tiimoilta
Piirihallituksemme päätti, että piirimme
osallistuu SE LÖYTYI MEDIMISSIOON syksyllä 2022. Mika Tuovinen tulee kertomaan
missiosta tarkemmin 9.1 klo 17 Vuorikodille.
Otetaan missio rukouksiimme ja tervetuloa
mukaan muutenkin.
Etiopialainen pastori Bulti on tämän vuoden
Kansanlähetyksen stipendiaattina Turussa.
Hän suorittaa Åbo Akademissa tohtorinväitöskirjaa Pekka Lindqvistin ja Antti Laaton
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alaisuudessa. Kiitosaiheena hän sai yksiön
YO-kylästä läheltä opiskelupaikkaa. Häntä on
mahdollisuus tavata ja kuulla joissain tilaisuuksissamme. Kannattaa tulla kuulemaan häneltä
Etiopian kirkon kasvun salaisuuksista.
Pärnun matkamme toteutui 7-13.11. Tosin
ryhmämme supistui 28 hengen kokoiseksi, kun
kymmenen peruutusta tuli lopussa. Mukana
olleilta tuli taas hyvää palautetta. Moni koki
erityisesti hengellisen annin pitkän koronajak-

son jälkeen todella merkitykselliseksi itselleen.
Tammikuun matkamme peruuntuu, mutta
maaliskuussa ja kesäkuussa, jos Jumala suo taas
lähdetään. Tervetuloa mukaan.
Syyskokouksen päätöksiä: Terhi Haverinen ja
Viljami Vuorinen valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle piirihallitukseen. Tuula Vainio-Syrjälä
jäi pois ja Sinikka Ala-Uotila valittiin uutena
piirihallitukseen. Jäsenmaksu päätettiin pitää
ennallaan, eli se on 20e vuonna 2022. Tilin-

tarkastajaksi valittiin HT Osmo Kalmari ja
toiminnan tarkastajaksi Tuula Eklund, varalle
Sirkka Leino.
Joulukuun alussa kirjanpitomme näyttää yli
10000e alijäämää. Yleensä joulukuun kannatukset ovat paikanneet tilannetta. Rukoillaan
sitä ihmettä, että saisimme nähdä taloutemme
tasapainottuvan.
Piirijohtaja Ari Malmi
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Tulevaa toimintaa
Lähdeillat sunnuntaisin klo 17 Vuorikodilla, Vuorikatu 8, Turku
Mediamissio 2022; Mika Tuovinen
Kaste; Ari Salminen, Markus Kirla
Markus Kirla Joh. ev. luku 15
Rukousilta
Viisikielisten lauluilta
Armosta vai ansiosta? Jorma Pihkala
ja Markus Kirla
20.2. Markus Kirla Joh. ev. luku 16
27.2. Rukousilta
6.3. Ehtoollinen; Ari Salminen ja
Markus Kirla
13.3. Markus Kirla Joh. ev. luku 17
9.1.
16.1.
23.1.
30.1.
6.2.
13.2.

Sanna Suutari ja Aaltoset
Voima heikkoudessa; Arto Hukari
Synninpäästö; Ari Salminen
Markus Kirla Joh. ev. luku 18
Se on maksettu, Pääsiäisen
kiitosjuhla, Markus Kirla
24.4. Rukousilta
8.5. Velvollisuuksien huoneentaulu,
Ari Salminen ja Markus Kirla
15.5. Rukousilta
22.5. Markus Kirla Joh. ev. luku 19
20.3.
27.3.
3.4.
10.4.
18.4.

Rukousaamu joka maanantai klo 10. Myös etänä Teamsissa, ks. linkki vskl.fi -> kalenteri.
Ari Malmi 0500 258 813.
Ilosanomapiiri 19.1. alkaen, joka toinen parittoman viikon keskiviikko klo 18.
Elina Vuorinen 0400 773 032 ja Outi Kalaja.
Raamattupiiri 17.1. alkaen, joka toinen parittoman viikon maanantai klo 18.
Käymme läpi Apostolien tekoja. Jussi Kanervo 045 263 6170.
Naisten Raamattupiiri 12.1. alkaen, joka toinen parillisen viikon keskiviikko klo 16.30.
Airi Jääskö 044 381 0228.
Leinon solu 12.1. alkaen, joka toinen parillisen viikon keskiviikko klo 14.
Sirkka Leino 0400 539 911.
Nokipannupiste Vähätorilla, Linnankatu 5, klo 12-15: 29.1., 19.2., 19.3., 30.4. ja 28.5.
Esa Mäkinen 050 378 5165.
Pointti-nuortenillat Vuorikodilla joka torstai klo 18-21, alkaen 13.1.
Pointti-illoissa luetaan Raamattua, keskustellaan ja vietetään aikaa yhdessä mahtavalla
porukalla. Tervetuloa mukaan! Ville Jokela 045 344 1950 ja Sami Karru 045 890 0202.

Muuta Turussa
31.12. Uudenvuoden vastaanotto Maarian kirkossa klo 19 Aattojuhla, missä mukana pyörätuolipastori Reijo Ahteela, Sakari ja Seija Leppänen ja Leena Kotka, klo 21 Aattoehtoollinen
18-19.3. Kautta kärsimysten voittoon -seminaari
Sinitaivassalissa, Rauhankatu 15D, Turku
Opettajana past. Turkka ja Hilkka Aaltonen. Pe: klo 18-21 La: klo 13-18
20.3. Messu Martin kirkossa klo 10, saarnaa Turkka Aaltonen, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus
1.5. Vappujuhla Myllymäentie 22, Arto Hukari, sima ja munkkitarjoilua
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Toimintaa maakunnassa
Kaarina - Joka kuukauden viimeinen maanantai klo 16.30 Kaarinan kirkolla Israel-lähetyspiiri; 31.1.; 28.2.; 28.3.; 25.4. ja 30.5.
Nousiainen - 13.2. klo 10 messu kirkossa,
saarnaa Jorma Pihkala, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus srk-talolla.
Laitila - 1.5. klo 10 Jumalanpalvelus
kirkossa ja lähetystilaisuus srk-talolla, Arto
Hukari ja Ari Malmi
Salo - Usko arjessa -illat seurakuntatalolla,
Torikatu 6
19.1. klo 18.30 Antamisen ilo, Ari Malmi
9.2. klo 18.30 Usko arjessa, Juha Vähäsarja
16.3. klo 18.30 Usko arjessa
20.4. klo 18.30 Usko arjessa
Loimaa - 9.1. klo 13 Kotiseurat Klemeteillä,
Kuikantie 6 as 1, Mika Tuovinen ja Ari Malmi
28.3. klo 13 Kotiseurat Helvi Sirosella, Kivenhakkaajankatu 2, Arto Hukari ja Ari Malmi
Masku - 19-20.3. Sanna Suutari seurakunnan vieraana (katso ohjelma kirkollisista)
20.3. klo 10 Messu, mukana Sanna ohjelma
jatkuu klo 15 asti
Raisio - 27.3. klo 10 Messu kirkossa, saarnaa Arto Hukari, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, Arto Hukari
Laitila - 1.5. klo 10 Jumalanpalvelus
kirkossa ja lähetystilaisuus srk-talolla, Arto
Hukari ja Ari Malmi
Naantali - 26.5. klo 10 messu kirkossa,
saarnaa Jukka Repo, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus.

Raamattu- ja kylpylämatkat Pärnuun 2022

Sanan äärellä
6-12.3 2022 Timo & Helena Keskitalo
Opetuksen aiheena Paavalin evankeliumi
5-11.6 2022 Leif Nummela
Opetuksen aiheena Ilo yllättää,
avaimia Filippiläiskirjeeseen

Matkat tehdään omalla bussilla reittiä Mynämäki–Turku–Salo–Helsinki, Länsisatama–Tallinna–Pärnu. Aamuin ja illoin raamatuopetusta ja päivittäin 2-3 hoitoa. Matkalla tutustaan
myös lähetystyöhön Virossa.
Hinta matkoineen ja täysihoidolla perillä 380
€ 2-h huoneessa. Yhden hengen huoneen
lisä 80 €. Hotelli Emmissä kaikissa huoneissa
oma suihku ja wc. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Viro edellyttää koronapassia. Vastuullinen matkanjärjestäjä Salon
Matkatoimisto.
Tied. ja ilm. Ari Malmi 0500 258813 tai
ari.malmi@sekl.fi

Kiitosaiheita

• asunnon löytyminen pastori Bultille
Turusta
• Pärnun matkan toteutuminen
marraskuussa
• medialähetystyön tavoittavuus
koronan aikana

Rukousaiheita

• tulevat tapahtumat ja matkat
• koronatilanne meillä ja maailmalla
• tulevan piirijohtajan valinta piiriimme
• taloutemme tasapainottuminen

Pidetään yhteyttä
Vuorikoti
Vuorikatu 8, 20700 Turku
Puh. 044 239 4178, 02 251 9540
vskl@sekl.fi
www.vskl.fi
Aukioloajat: ma, ke-pe 10-14
Aineisto seuraavaan Ystäväkirjeeseen
viimeistään 6.5.2022.
Työntekijät
Piirijohtaja
Ari Malmi 0500 258 813
Toimistosihteeri
Esa Mäkinen 050 378 5165
Piirihallituksen puheenjohtaja
Terhi Haverinen 050 577 8228
Vapaaehtoiset
Matti Paavonperä 040 544 7263
Markus Kirla 040 967 7002

Kansanlähetys radiossa ja
televisiossa
Radio Dei, Turussa 107,30 MHz
Raamattuavain arkisin klo 7.03 ja 14.03
Raamattuavain extra lauantaisin klo 8.03
Lähetysavain joka kk:n 2. ja 4. la klo 14.30
Junioriavain sunnuntaisin klo 8.30
Raamattubuffet sunnuntaisin klo 12.05
TV7
Cafe Raamattu lauantaisin klo 19.30
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Lähetit
Hannu & Päivi Heinonen, medialähetystyö
Annu & Pedro, Lähi-Itä
Ari Salminen, maahanmuuttajatyö
Sakari Heinonen, medialähetystyö
Sanna Suurtari, medialähetystyö
Kirsi Malmi, Viro
Kia ja Markus Syrjätie, Japani
Markus ja Heidi, Kreikka
Anna Vähäkangas, Raamatunkäännöstyö
Ystäväkirjeessä olevat kuvat: Philippe
Gueissaz, SEKL:n kuva-arkisto, Unsplash
Kansikuva: Rauno Maanpää
Taitto ja ulkoasu: Terhi Haverinen
Haluatko saada Ystäväkirjeen
sähköisesti? Jos haluat jatkossa saada
tämän kirjeen paperisen sijaan sähköisenä,
ilmoita siitä meille joko sähköpostilla
vskl@sekl.fi tai puh. 044 239 4178.

Lahjoitukset
Lahjoitusten kohdekohtaiset viitteet
Varsinais-Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen yleislahjoitustilin numero on
FI39 4309 1520 0011 71 ja BIC ITELFIHH
Käytäthän kohdekohtaisia viitenumeroita. Näin säästämme kuluissa ja helpotamme
kirjanpitoa.
Työntekijät
Malmi Ari . . . . . . . . . . 17019
Mäkinen Esa . . . . . . . . 17077
Piirin omat kohteet
Evankelioiva työ. . . . . . 56009
Lapsityö . . . . . . . . . . . 17051
Lähetyskannatus . . . . . 17093
Nuoriso/opiskelijatyö . . 17064
Pakolaistyö kotimaassa. 17200
Piirin työ . . . . . . . . . . . 17080
Radiotyö. . . . . . . . . . . 17116
Yleiskannatus . . . . . . . 17255

Lähetit
Heinoset. . . . . . . . . . . 20307
Heinonen Sakari . . . . . 20310
Malmi Kirsti. . . . . . . . . 22208
Markus ja Heidi. . . . . . 21513
Salminen Ari . . . . . . . . 23702
Annu ja Pedro . . . . . . . 21801
Suutari Sanna . . . . . . . 24057
Syrjätiet. . . . . . . . . . . .21542
Vähäkangas Anna. . . . . 25593

Jos haluat saada
lähettien tai
työntekijöiden
rukouskirjeitä, niin
lähetä pyyntö
vskl@sekl.fi tai soita
044 239 4178.
Kirjeet voi saada
paperisena tai
sähköpostilla.

Muilla viitteillä tulevat lahjoitukset kohdistetaan Varsinais-Suomen
Kansanlähetyksen kotimaantyön hyväksi.

Puhelinlahjoitus
Soita 06001 9210
Lahjoitus 10,01 € /
puhelu + mpm/pvm
Soita 06001 9220
Lahjoitus 20,28 € /
puhelu + mpm/pvm

Testamenttilahjoitus
Testamenttilahjoittaja mahdollistaa kristillisten
arvojen mukaisen työn Suomessa ja maailmalla
tulevienkin sukupolvien aikana. Ota yhteyttä ja
tilaa esite: 02 2519 540 tai vskl@sekl.fi
www.vskl.fi/tue-tyota/testamenttilahjoitus

Rahankeräyslupa – Poliisihallitus: RA/2020/917
Keräysaika 1.1.2021 alkaen.
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Joukkokirje

Siunattua joulua
ja uutta vuotta
2022!
Toivottavat
työntekijät ja piirihallitus

Kyllä kiitos! Tilaan itselleni 3 kertaa
vuodessa maksutta ilmestyvän
Ystäväkirjeen

Nimi ja vanha osoite:

Palvelukortti

Perun Ystäväkirjeen tilauksen
Vaihdan tilauksen paperiversion
sijaan sähköpostiini

Uusi osoite:

Osoitteeni on muuttunut, teen
osoitteenmuutoksen
Haluan saada VSKL:n sähköisen
uutiskirjeen
Haluan, että minuun otetaan
yhteyttä

Sähköposti:
Puhelin:

Palauta tämä kortti työntekijälle
tai postitse:
VSKL, Vuorikatu 8, 20700 Turku
Henkilötiedot tallennetaan Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen, piirijärjestöjen, Uuden Tien ja Kansanlähetysopiston yhteisrekisteriin. Tietoja käytetään tietosuoja-asetusten mukaisesti velvoitteiden hoitoon, toiminnasta tiedottamiseen, markkinointiin ja
yhteydenpitoon. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Yhteydenotot: rekisteri@sekl.fi

