
Kuvassa medialähetystyössä 
Kyproksella olevat lähettimme Päivi 
ja Hannu Heinonen. Päivillä sylissä 
yksi tekemistään mollamaijoista, 
joita hän on tehnyt lähetyksen 
hyväksi. Näitä on myynnissä 1-3.7. 
Kansanlähetyspäivillä Ryttylässä.
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Saarnaajan kirja kertoo, miten kaikella on 
määräaikansa. Jokaisella asialla on aikansa 
taivaan alla. Aika on syntyä ja aika kuolla, 
aika on istuttaa ja aika repiä istutus. Saar-
naaja 3:1-2.

Minun kohdallani on aika kiittää teitä 
ystävät kolmestakymmenestä seitsemäs-
tä vuodesta, mitkä olen saanut palvella 
Varsinais-Suomen Kansanlähetyksessä. Ensin 
kolme vuotta nuorisosihteerinä ja sitten 34 
vuotta piirijohtajana. Olen kiitollinen kaikista 
kohtaamisista teidän kanssanne. Monet 
teistä olette antaneet lahjanne ja aikanne 
käyttöön. Monet ovat uhrivaroillaan tehneet 
tämän työn mahdolliseksi. Kiitos myös kaikil-
le teille, jotka rukouksin olette kantaneet tätä 
työtä. En voi kyllin korostaa sen merkitystä. 
Minusta on ollut liikuttavaa kuulla monelta 
kohdatessamme, että he ovat muistaneet 
minuakin ja perhettäni päivittäin rukouksissa. 
Voin rehellisesti sanoa, että ilman niitä en 
olisi jaksanut näitä kolmeakymmentä seitse-
mää vuotta tässä työssä.   

Kun katson taaksepäin näitä menneitä 
vuosia, niin tuntuu, kuin vuodet olisivat men-
neet hetkessä. Elämän katoavuudesta on näi-
den vuosien aikana muistuttanut sekin, että 
moni ystävä on saanut muuttaa täältä ka-
toavista majoista Jeesuksen luo. Mieleen on 
jäänyt erityisesti minun aikani ensimmäinen 
puheenjohtaja Kauko Kormano. Ihmettelin, 
mistä hän yleensä oli saanut idean kutsua mi-
nut haastatteluun ja työhön. Lauri Lehtinen 
oli kuulemma suositellut, kun hänet oli täältä 
kutsuttu Vammalaan. Kauko osasi rohkaista 
ja tukea monella tavalla minua. Hän tuki 
myös seurustellessamme minua, sekä Annea. 
Olen monesti ajatellut, miten Heprealaiskir-
jeen kuvaamassa suuressa todistajien pilves-

sä (Hepr 12:1) on näitä monia edesmenneitä 
ystäviä kannustamassa meitä vielä matkalla 
olevia. Annetaan, ystävät, heidän esimerk-
kinsä rohkaista meitäkin, ettemme luovuttaisi 
kesken ajan paineiden keskellä. Nostetaan 
katse Jeesukseen, uskon alkajaan ja täydelli-
seksi tekijään (Hepr 12:2).

Luther kirjoittaa Galatalaiskirjeen selityk-
sessään seuraavasti: ”Jos käännän huomion 
itseeni ja mietin millainen olen tai minun tuli-
si olla (laki), tai jos mietin, mitä minun pitäisi 
tehdä (teot), silloin häviää silmistäni Kristus, 
joka yksin on vanhurskauteni ja elämäni”. 
Kallis hunajanpisara painottaa samaa asiaa: 
”Vaikein asia maailmassa on ottaa vanhurs-
kaudekseen (perusteekseen kelvata Juma-
lalle) yksin Kristus, se on tunnustaa hänet 
Kristukseksi. Jos lisäät siihen jotain omaasi, 
et enää anna hänen olla Kristuksena. Kun 
tulet Kristuksen luo, sinun on luovuttava 
omasta vanhurskaudestasi ja tuotava vain 
syntiä. Kristus tahtoo olla täydellinen lunas-
taja ja välimies, ja sinun tulee olla kadotettu 
syntinen. Muuten ette, Kristus ja sinä, kuulu 
toisillenne.” (sivu 9).  

ari malmi      

aika kiittää!

Pääkirjoitus

Piirijohtaja Ari Malmin työn jatkajaksi on 
valittu teologian maisteri Leo Brenner. Hän 
siirtyy Varsinais-Suomen Ev.lut. Kansanlä-
hetykseen Suomen Raamattuopistolta, jossa 
hän työskentelee varhaisnuorisotyössä.  Hän 
on toiminut myös vetäjänä rippikouluissa 
sekä opettajana raamattukursseilla. Hänel-
lä on monipuolinen kokemus hengellisestä 
järjestö- ja vapaaehtoistyöstä.

− Olen kovin iloinen ja otettu valinnastani. 
Tuntuu hienolta päästä tutustumaan Kan-
sanlähetyksen ihmisiin ja toimintatapoihin 
niin paikallisesti täällä Turussa kuin laajem-
minkin. Työnkuva on varmasti monipuolinen 
ja uskon sen vaativan myös uusien taitojen 
opettelemista. Sellainen haaste innostaa, Leo 
Brenner kertoo.

rekrytointiprosessi
Uuden piirijohtajan rekrytointia varten piiri-
hallitus nimitti seitsemänhenkisen valintatyö-
ryhmän, joka koostui piirihallituksen jäsenis-
tä sekä muista piirin toiminnassa aktiivisesti 
mukana olevista vapaaehtoisista. Työryhmän 
työskentelyyn osallistui myös kotimaantyön 

aluekoordinaattori Anssi Savonen SEKL:stä.
− Totesimme heti alussa, että koska 

nykyinen piirijohtajamme Ari Malmi on 
työskennellyt niin kauan tehtävässään, hänen 
työnkuvansa on muodostunut niin laajaksi, 
että uudelta henkilöltä emme voi odottaa 
aivan kaikkea samaa. Pohdimme mikä on 
olennaista, mikä sellaista, jota voisi hoitaa 
vapaaehtoisvoimin ja onko jotain mistä voi-
simme luopua kokonaan, Varsinais-Suomen 
Kansanlähetyksen piirihallituksen puheen-
johtaja Terhi Haverinen kertoo.

Työryhmä mietti hakukriteerit ja laati 
rekrytointi-ilmoituksen. Piirijohtajan haku 
oli auki tammikuun 2022 ajan. Hakemuksia 
piirijohtajan tehtävään tuli viisi. Näistä valin-
tatyöryhmä valitsi kolme henkilöä haastatte-
luihin. Haastattelut järjestettiin helmikuussa. 
Haastattelujen jälkeen valintatyöryhmä esitti 
piirihallitukselle kaksi kärkiehdokasta, joista 
piirihallitus valitsi uudeksi piirijohtajaksi 
teologi Leo Brennerin. SEKLin liittohallitus 
hyväksyi valinnan kokouksessaan 26.3. Uusi 
piirijohtaja aloittaa työt syyskuun alussa.

leo Brenner on uusi piirijohtaja
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Alkuvuosi on ollut matkantekoa. Kerran 
kuussa olen käynyt Etu-Aasiassa, ja vielä on 
yksi matka nyt toukokuussa edessä. Istan-

bulin ELRIM-
instituutissa 
on saatu pitää 
joitain semi-
naarioppitun-
teja, aiheena 
Galatalaiskirje. 
Alku oli hieman 
nihkeä, paikalli-
sia ei saapunut 
ensimmäisenä 
iltana yhtään. 
Mutta nyt kun 
oli toistaisek-
si viimeinen 

kokoontuminen, oli paikalla jo mukavasti 
väkeä; olipa yksi turkkilainen nuorimieskin, 
joka luonnehtii itseään (vielä?) etsijäksi. 
Näitä seminaareja on tarkoitus jatkaa sitten 
syksylläkin. 

Muutenkin näiden matkojen aikana on 
ollut tilaisuus tavata vanhoja ja uusia tutta-
vuuksia, ja verrytellä taas oikein kunnolla 
turkin kieltä. Yhden taksikuskin kanssa 
minulla oli yksi parhaimpia keskusteluhet-
kiä, mitä koskaan olen turkkilaisen kanssa 
kokenut. Vaihdoimme puhelinnumeroita-
kin, mutta kun myöhemmin yritin soittaa 
siihen numeroon, kävi ilmi, että puhelin ei 
ollut enää käytössä. No, hänelle jäi minun 
numeroni!

Gal. 6:2: Kantakaa toistenne kuormia, ja 
niin te täytätte Kristuksen lain.

Ari Salminen

Lähettiterveiset

Markuksella on nyt takanaan ensimmäiset 
maaedustajapäivät Suomessa. SEKL:n lähe-
tyskenttien edustajille järjestetään säännöl-
lisesti koulutuspäivät Ryttylässä, ja Markus 
uutena osallistui niihin sekä työntekijäpäiviin 
toukokuun alussa. Kotiläksyksi maaedusta-
japäiviltä jäi Japanin kentän 2023 budjetin ja 
strategian valmistelu. 
Hat-Koben kirkolta
Olemme jo pitkään suunnitelleet kutsuvam-
me pastori Yoshidan vaimoineen kylään. 
Saimme viime maanantaille järjestettyä 
kahvittelun Kian vanhempien asunnolla. Ta-
paamiseen osallistui myös ”rouva S.” (nimeä 
emme voi julkaista). Keskustelu kolmella 
kielellä soljui yllättävän hyvin ja oli mie-
lenkiintoista kuulla enemmän Yoshidoiden 
kokemuksista kirkon työssä. Heillä on paljon 

näkyä tavoittavasta työstä, vaikka heidän 
työtaipaleensa Hat-Kobessa alkoi kaksi 
vuotta sitten koronasuluilla. He iloitsevat 
siitä, että poikkeusajoista huolimatta kir-
kossa on kastettu korona-aikana kaksi uutta 
kristittyä (molemmat olivat kiinnostuneet 
kristinuskosta Suomessa matkaillessaan!), ja 
ensimmäinen suurempi tavoittava tempaus, 
pääsiäiskonsertti, toi kirkkoon uutta väkeä. 
Eräs kirkon lähellä asuva mies oli seuran-
nut sellon soittoa kirkkoon, ja tuli konsertin 
jälkeisenä sunnuntaina jumalanpalvelukseen. 
Hän kertoi käyneensä lapsena isänsä kanssa 
kirkossa, jossa oli osallistunut mm. pääsi-
äismunajahtii. Rukoillaan, että lapsuudessa 
istutettu siemen saisi itää!
Kia, Markus, Noomi ja Lydia

Syrjäteiden kuulumisia

Istanbulin edustalla olevalta saarelta, 
jossa eri kristilliset seurakunnat 
(Istanbulin luterilainen seurakunta mu-
kaanlukien) olivat mukana pitämässä 
evankeliumia esillä. Kuva 1: Eräs 
seurakunnan vastuunkantaja jakaa 
kristillistä materiaaleja ohikulkijoille. 

Koronarajoitusten hellittäessä olen viimein 
päässyt muutamiin tilaisuuksiin täällä Varsi-

nais-Suomessa 
kertomaan 
työstäni kie-
litieteellisenä 
asiantuntijana 
Etiopiassa 
tehtävässä 
raamatun-
käännöstyössä. 
Kesälle on 
suunnitteilla 
matkoja muu-
alle Suomeen, 
tietenkin myös 
Kansanlähetys-

päiville. Etiopiassa 
pidettyihin koulu-
tuksiin ja muihin 
tapaamisiin olen 
kuitenkin toistaiseksi 
osallistunut vain 
videoyhteydellä. 
Olen jatkanut täällä 
alen kielen äännetut-
kimuksen tekemistä 
samalla kun kään-
nöstyö Etiopiassa 
etenee. Talvella Etiopian turvallisuustilanne 
aiheutti paljon harmia työtovereilleni. Sen 
jälkeen tilanne on parantunut huomattavasti, 
mutta monien ihmisten hätä on edelleen suu-
ri. Jatketaan siis rukousta Etiopian puolesta.

Anna Vähäkangas

Lähetysilta Auran seurakun-
takodilla. Kuva: Arto Hukari

Solomon Abrahan Tsegaye Mirjami 
Lumi huhtikuu 2022 Ef-Gal: Alen-
kielisten Efesolais- ja Galatalaiskir-
jeiden käännösten konsulttitarkastus 
huhtikuussa 2022. Kuva: Mirjami 
Uusitalon arkisto

Pitkään odotettu matka Brasiliaan tapaamaan 
Pedron äitiä ja sisaruksia toteutui vihdoinkin 
huhtikuussa. Taivaan Isä antoi vielä yllä-
tyslahjan, kun kaksi päivää lippujen oston 
jälkeen saimme viestin Englannista, että sai-
simme heiltä avustusta kalliiden lentolippu-
jen hankintaan. Se oli jälleen osoitus Taivaan 
Isän hyvästä huolenpidosta. Myös Yonatan 
pääsi tulemaan Skotlannista. Minulla ja 
pojilla uudistui vuosien jälkeen erinomainen 
yhteys Pedron perheeseen. Pedron 88-vuoti-
as äiti on oikea koko suvun hengellinen äiti- 
vaikka meillä ei ole yhteistä kieltä saimme 
kokea erityistä yhteyttä puolin ja toisin. 

Kiitos esirukouksista! Viidennestä Moosek-
sen kirjasta (10:18) voimme lukea siitä, miten 
Jumalalle orvot, lesket ja muukalaiset ovat 
hyvin tärkeitä: ”Hän huolehtii leskien ja or-
pojen oikeuksista, Hän rakastaa muukalaista 
ja ruokkii ja vaatettaa heidät.”  Seurakuntana 
tuemme perheitä heidän erilaisissa tarpeis-
saan. Vertais- tuki on myös tärkeää näille 
äideille. Keväällä järjestin äideille päivän 
retken kauniin keväisen luonnon keskelle, 
jonka kruunasi lounas Askelonin satamara-
vintolassa. Keskustelimme myös siitä, miten 
selvitä vaikeitten aikojen läpi ja mitä tehdä 
kun pelko tai ahdistus iskee.  

Lähettimme Lähi-Idässä: Annu ja Pedro
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Tapahtui täällä Riikassa kielikoulussa. Tällä 
viikolla vaihtui opettaja, kun edellinen jäi 
lomalle. Samalla kun opettaja vaihtui, ryh-
määmme tuli neljä uutta opiskelijaa ja yksi 
vanha jäi pois. Tällä hetkellä meitä on kym-
menen opiskelijaa mm. Ranskasta, Sveitsistä, 
Iso-Britaniasta, Puolasta ja Alankomaista. 
Kaikilla on eri syy Venäjän opiskeluun. Uusi 
opettaja on haastanut meitä entistä enem-
män. Samantien, vaikka olemme tasolla B2, 
olemme alkanet käyttää C1 tason oppimate-
riaalia. Se on nostanut opiskelumotivaatiota-
ni entisestään, sillä tykkään haasteista. Koen 

parhaillani olevani jonkinlaisessa välimaas-
tossa. En ole Venäjällä, enkä Suomessa, 
vaan Latviassa. On vielä vaikea nähdä, mitä 
tulevaisuus 
tuo tullessaan. 
Kuitenkin 
kaiken tämän 
keskellä luo-
tan Jumalan 
johdatukseen 
ja oikeaan 
ajoitukseen. 

Saara Mrčela

Jumalan antaman yksinkertaisen idean Rak-
kaat ystävät! Kiitos kaikesta esirukouksesta 
ja tuestanne. Työ SAT-7 Limassolin on men-
nyt hyvin ja menee eteenpäin. Tuotamme ja 
lähetämme edelleen kolme suoraa lähetystä 
viikoittain. Lastenohjelmissa on koskettavaa 
kuulla, miten moni on ymmärtänyt ilosa-
noman ytimen. Totisesti Hänen Sanansa ei 
tyhjänä palaja!

Pyydän, että rukoilisitte uuden tuotanto-
kauden puolesta. Paljon on valmisteltavaa ja 
lavasteiden muutoksia tehtävänä. Tärkeintä 
kuitenkin on, että ohjelman sisältö välittyy 
katsojille.
 
Runsaasti taivaan Isän siunausta!

Sakari Heinonen

Lähettiliikennettä kotimaassa. Ryttylässä 
on Kansanlähetyspäivillä mahdollista tavata 
useitakin lähettejämme 1-3.7. Siinä jo hyvä 
syy tulla päiville. Huomioi, että lauantaina 2.7 
on mahdollista tulla Bussilla Turusta päiville 
mukaan päiväksi. Hannu ja Päivi Heinonen ovat 
aina lokakuulle asti Suomessa. Heitä voi kysyä 
myös vierailulle.    

Uusi piirijohtaja Leo Brenner aloittaa 1.9.  
Ari Malmi on syyskuun vielä hänen kanssa 
työssä mukana. Otattehan Leon rukoillen vas-
taan. Hänen tukirenkaaseensa rohkaisen myös 
teitä liittymään. Häneen pääset tutustumaan jo 
Turku-aktiossa.     

Kesäkuun Pärnun matka on täynnä. Matka 
täyttyi jo hyvissä ajoin. Syyskuun ja marras-
kuun matkoilla on sen sijaan tilaa. Kannattaa 
ilmoittautua ajoissa, jos haluat mukaan. Mat-
koilla tutustutaan hoitojen ja raamattuopetuk-
sen ohessa Kansanlähetyksen lähetystyöhön 
Virossa.   

Elämän ytimessä päivä kokosi sekä nuoria 
että vanhempia. Mikaelin seurakuntakodilla 

oli 23.4 tiivis päivä, missä kyseltiin sitä, miten 
elää kristittynä tässä ajassa. Olimme saaneet 
Ryttylästä Leif ja Daniel Nummelan, Päivi ja 
Niilo Räsäsen, Ismo Vettenrannan, Ida Hovin ja 
Antti Koskenniemen vieraaksemme. Mielen-
kiintoisessa paneelikeskustelussa oli mukana 
myös Jonathan Westergård ja Silvia Koski Mika-
elin seurakunnasta. 

Työn tiimoilta

Lämmin tervehdys! 
Nautin kovasti saadessani viettää pitkän ja 
kunnollisen talven Suomessa kotimaanjaksol-
la. Pääsin viimeisinä töinäni 
käymään Varsinais-Suomes-
sa, ensin Maskun seurakun-
nassa hienosti toteutetussa 
kyproslaisessa illassa, ja sen 
jälkeen Kansanlähetyksen 
rukousaamussa. Oli suuri 
ilo tavata teitä ja rukoilla 
yhdessä! Samoin oli iloista 
tavata teitä Kyproksen 
opintomatkalaisia touko-
kuun alussa, viettää aikaa 
kanssanne ja pyörähtää 
studiollakin, kuten kuvassa.  
Toivottavasti teillä oli 

virkistävä matka ja saitte nauttia Kyproksen 
parhaista puolista! 

Toukokuun alusta olen palannut työhön 
SAT-7:lle tuttuun kehitystii-
miin, joskin työni tulee tästä 
eteenpäin painottumaan 
arabiankielisten ohjelmien 
seurantaan. On mielenkiin-
toista saada perehtyä uusiin 
ohjelmiin ja tutustua uusiin 
työkavereihin. SAT-7:llä on 
yli 200 henkeä töissä eri 
maissa, ja siksi heissä riittää 
tutustuttavaa vielä toisella-
kin työkaudella. 

Siunausta kesääsi! 
Toivottelee Sanna

Sanna Suutari

Tunnelmia 
Elämän ytimessä 
-tilaisuudesta.
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”Toivoisin, että taivaassa olisi joku sellainen, 
joka sanoo minulle: Kiitos, että kutsuit minut 
tänne!” Kerrotaan, että Corrie ten Boom 
vastasi näin kysymykseen, miksi jaksat vielä 
vanhanakin kertoa Jeesuksesta. 

Miksi yli 300 seurakuntaa, ja kolmisen-
kymmentä järjestöä on liittynyt yhteiseen 
ponnistukseen? Miksi luterilainen, hellun-
tailainen, vapaakirkollinen, pelastusarmei-
jalainen kokoontuu yhteen rukoilemaan ja 
suunnittelemaan syksylle yhteistä toimintaa? 
Miksi 15 ihmistä kertoo maakuntalehdissä, 
ulkoilmamainoksissa, radiossa ja televisiossa 
uskon muuttavasta voimasta? Miksi Suo-
messa jaetaan yli kaksi miljoonaa hengellistä 
kirjaa? 

 Siksi, että syksyllä tulee ainutlaatuinen 
mediamissio, jonka nimenä on Se löytyi. 
Rukoukseni on, että moni voisi sanoa: Tämän 
mission vaikutuksesta löysin avun elämääni, 
löysin Jeesuksen ja löysin tien seurakuntaan. 

 se löytyi -missio on kristittyjen yhteinen, 
kirkkohistoriallisestikin merkittävä hanke 
evankeliumin välittämiseksi suomalaisille. 
Neljän viikon mediakampanja järjestetään 
19.9.–16.10.2022. Evankeliumi on esillä eri 
medioissa. Koko Suomi tavoitetaan evan-

keliumilla todistusten ja koteihin jaettavan 
kirjan avulla. Lisäksi 12 maakuntakeskuk-
sessa järjestetään missiotapahtuma. Tämän 
suurtapahtuman lisäksi seurakunnat järjestä-
vät tapahtumia yhdessä alueensa toisten seu-
rakuntien kanssa. Mutta jokainen seurakunta 
ja järjestö voi järjestää myös omia tavoittavia 
tapahtumia. Myös kotiseuroja ja vastaavia 
järjestetään. Todennäköisesti tapahtumia 
järjestetään syksyn aikana yli tuhat, riippu-
en paikallisesta oma-aloitteellisuudesta ja 
aktiivisuudesta.

 Mission diakoninen ulottuvuus on yksi-
näisten kohtaaminen. Heitä riittää ympäril-
lämme. Siksi rohkaisemme seurakuntia ja 
seurakuntalaisia etsimään lähellämme olevia 
yksinäisiä ja ystävystyä heidän kanssaan.

 Miten tavallinen kristitty voi olla missiossa 
mukana? Tämä on tavallisten missio. Me 
kaikki voimme rukoilla. Osallistu mission 
rukousverkostoon omalla paikkakunnallasi ja 
valtakunnallisesti. Rukoile Suomen kansan, 
seurakuntien sekä mission onnistumisen 
puolesta. Mission näkyvyys antaa hyvän 
mahdollisuuden keskustella uskosta syksyn 
aikana. 

Kaikki peliin!

 Rohkaise vielä omaa seurakuntaa-
si tulemaan mukaan. Mitä enemmän 
seurakuntia ja kristittyjä on mukana, sitä 
vaikuttavampi ja tavoittavampi missi-
osta tulee. Jos seurakuntasi ei lähtenyt 
mukaan, kysy kansanlähetyspiiriltä, 
mitä voimme yhdessä tehdä. Iloitsen 
valtavasti kansanlähetyspiirien mukaan 
olosta missiossa.

 Olen iloiten missiossa mukana. Olen 
kiitollinen, kun saamme kristittyjen 
kanssa antaa yhteisen todistuksen 
Jeesuksesta. Haluan antaa itseni likoon 
tähän historialliseen yritykseen. Meni 
syteen tai saveen. Nyt kaikki peliin! 
Haluan toisten kanssa ainakin yrittää ja 
tehdä sen, minkä voimme evankeliumin 
puolesta. Onnistui tai ei, ainakin lai-
toimme itsemme likoon! Ja vielä hyvän 
asian edestä! Ihmisten pelastumisen ja 
taivaaseen pääsemisen puolesta. On sitä 
hullumpienkin asioiden vuoksi vaivaa 
nähty! Herra, anna herätys!
 
mika tuovinen
Valtakunnallisen missiotoimikunnan 
puheenjohtaja

•	Nuorten pointti ryhmä Turussa
•	mahdollisuus jälleen kokoontua 

yhteen
•	medialähetystyön tavoittavuus koro-

nan aikana

•	Kansanlähetyspäivät ja  
bussiretki sinne 

•	uusi piirijohtaja Leo Brenner ja  
hänen perheensä

•	tulevat Pärnun matkat
•	lähettiemme lomat ja terveys

Kiitosaiheita

Rukousaiheita

Rukousaamu 

joka maanantai 
klo 10 jatkuu myös 
kesän ajan. 
Osallistua voi paikan 
päällä tai Teams-
linkin kautta, 
katso linkki 
vskl.fi → kalenteri
Rukoillaan yhdessä.



sunnuntai 28.8. 
klo 11 Jumalanpalvelus saarna Hannu Heinonen, liturgi 
Anne-Marie Odell, avustaa Toni Pätsi
Lähetyskahvit ja lähetystilaisuus
klo 17 Löytöretkellä yhteyteen – aviopariseminaari 
samanaikaisesti Donkkis Big Night alakoululaisille ja lastenhoito 3-6-vuotiaille
Hanna Ranssi-Matikainen, Reino Mäkilä, Anna ja Petteri 
Kotamäki sekä Taru ja Mikko Kervilä
klo 19.15 Perheiden yhteinen iltapala

maanantai 29.8. 
Löytöretkellä Jumalan sanaan
16.30-17.40 sanassa on elämä Mika Tuovinen 
18.00-18.50 sanan aarteet Arto Myllärinen 
19.15-20.30 sana koskettaa  Anna-Kaisa Kallio, 
Leena Kotka, Mika Tuovinen, Arto Myllärinen

tiistai 30.8. 
Löytöretkellä Jumalan hoitoon ja rukoukseen
16.30-17.40 Yhtä minä pyydän  Mika Tuovinen 
18.00-18.50 Löytyykö luottoa? Sami Asp
19.15-20.30 Rukouksen voima  Toni Pätsi, Mika 
Tuovinen, Sami Asp, Mediamissio 2022 -rukous

keskiviikko 31.8. 
Löytöretkellä valoon ja Jumalan tahdon 
tuntemiseen
16.30-17.40 uskon voima Salme Blomster 
18.00-18.50 Johdatuksessa Laura Kalaja 
19.15-20.30 etsitkö suuntaa? Anne-Marie Odell, 
Salme Blomster, Laura Kalaja

toRstai 1.9. 
Löytöretkellä isän rakkauteen
16.30-17.40 Riitänkö minä? Salme Blomster 
18.00-18.50 taakan alta vapauteen Ida Bois 
19.15-20.30 en pelkää  Anssi Miettinen, 
Salme Blomster, Ida Bois

Joka aRkiPäivä 
rukoushetki klo 10, lähetyskahvila väliajoilla

tuRku-aktio Henrikin kirkossa 28.8.-1.9.2022
Peltolantie 2, Turku (bussit 7, 9, 12, 6 ja 801)

Turku-aktion järjestää Varsinais-Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, Kansanlähetysopisto ja Henrikinseurakunta.

Löytöretkellä

Hanna Rans
si-M
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ka
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n

Mika Tuovinen

Salme Blomster

Leena Kotka

Arto Myllärinen

Sami Asp



Kesäillan KeidashetKi sunnuntaisin klo 17 Vuorikodilla, Vuorikatu 8, Turku
5.6.  Johanneksen evankeliumin äärellä Markus Kirla
19.6.  Johanneksen evankeliumin äärellä Markus Kirla
10.7.  Raamatun alkulukujen äärellä Markus Kirla 
24.7.  Raamatun alkulukujen äärellä Markus Kirla
7.8.  Medialähetystyön kuulumisia, Hannu ja Päivi Heinonen
14.8.  Arto Hukari
21.8.  Raamatun alkulukujen äärellä Markus Kirla

ruKousaamu joka maanantai klo 10. Myös etänä Teamsissa, ks. linkki vskl.fi -> kalenteri.
pienpiirit alKaVat syKsyllä
pointti nuortenilta, tiedustele Ville Jokelalta, p. 045 344 1950
raamattupiiri 12.9. alkaen, joka toinen parittoman viikon maanantai klo 18. Apostolien 
teot, Jussi Kanervo 0452636170
ilosanomapiiri 14.9. alkaen, joka toinen parittoman viikon keskiviikko klo 18. 
Elina Vuorinen 0400 773 032.
naisten raamattupiiri 7.9. alkaen, joka toinen parillisen viikon keskiviikko klo 16.30. 
Airi Jääskö 044 381 0228.
leinon solu 7.9. alkaen, joka toinen parillisen viikon keskiviikko klo 14. 
Sirkka Leino 0400 539 911.

muuta turussa 
24.-25.6. Juhannusjuhlat
2.7. Bussiretki Kansanlähetyspäiville
14.8. klo 10 Katariinan kirkko saarna Arto Hukari ja lähetystilaisuus pappilassa
4.9. klo 11 Mikaelin kirkko, messun jälkeen Arin lähtöjuhla ja Leon tulojuhla srk-talolla

toimintaa salossa - 10.8. klo 13 Lähetyskahvila Salon kirkossa, Hannu ja Päivi Heinonen

Tulevaa toimintaa
JuhannusJuhlat 24-25.6. 

Valo voittaa
Kristillisen työväenyhdistyksen talolla, Myllymäentie 22 

lauantai 25.6. 
klo 15.30 rukoushetki 
klo 16.15 Jalkais’ juureen vaivun 
aivan, pääni painan ristihin Turkka 
Aaltonen 
klo 18.00 anna mulle hengen voi-
maa, tulta lamppuun sammuvaan 
Turkka Aaltonen 
klo 19.30 Valon juhla Talmitim-
musiikkiryhmä, Turkka ja Hilkka 
Aaltonen ja Esa Mäkinen 

Väliajoilla kahvia ja makkaraa 
sekä kirjapöytä. 
Tervetuloa! 

perjantai 24.6. 
klo 17.15 rukoushetki 
klo 18.00 Jeesus, kuule ruko-
ukset köyhän, kurjan syntisen 
Turkka Aaltonen  
klo 19.30 aattojuhla Turkka & 
Hilkka Aaltonen ja Leila Myllyoja

Bussiretki Kansanlähetyspäiville ryttyään 
lauantaina 2.7.2022
aikataulu:
klo 6.00 Mynämäki
klo 6.15 Nousiainen
klo 6.30 Raisio ABC
klo 6.45 Turun linja-autoasema
klo 7.00 Vuorikoti

klo 7.15 Kaarina  
pikavuoronpysäkki 
klo 7.35 Lieto kirkko
klo 8.30 Loimaa kirkko
klo 9.00 Forssa ABC
klo 10.00 Ryttylä

Paluu illalla samaa reittiä.

matkan hinta 30 € maksetaan ennakkoon V-S Kansanlähetyksen tilille 
FI39 4309 1520 0011 71 viite 78249

ilmoittautuminen viimeistään 27.6. 
Pertti Hiltuselle: puh. 0405960041 tai hiltunen.pertti@outlook.com

Katso Kansanlähetyspäivien ohjelma: www.kansanlahetyspaivat.fi
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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.

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

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

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

Pidetään yhteyttä
VUoriKoti
Vuorikatu 8, 20700 Turku
Puh. 044 239 4178, 02 251 9540
vskl@sekl.fi 
www.vskl.fi
Aukioloajat kesällä: ma 10-12

Aineisto seuraavaan Ystäväkirjeeseen 
viimeistään 3.8.2022.

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

Lähetit
Hannu & Päivi Heinonen, medialähetystyö
Annu & Pedro, Lähi-Itä
Ari Salminen, maahanmuuttajatyö
Sakari Heinonen, medialähetystyö
Sanna Suurtari, medialähetystyö
Kirsi Malmi, Viro
Saara Mrčela, Venäjä
Kia ja Markus Syrjätie, Japani
Markus ja Heidi, Kreikka
Anna Vähäkangas, Raamatunkäännöstyö

Ystäväkirjeessä olevat kuvat: Philippe 
Gueissaz, SEKL:n kuva-arkisto, Unsplash
Kansikuva: Anto Raali

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.

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

Kansanlähetys radiossa ja 
televisiossa

Lahjoitukset

lahjoitusten kohdekohtaiset viitteet

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
Mrčela Saara . . . . . . . .21539
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.

Kiitos 

tuestas
i!

oletko 
kiinnostunut 
toimimaan  
vapaaehtoisena?
Tarvitsemme Varsinais-Suomen 
Kansanlähetyksen tapahtumiin 
auttavia käsiä mm. seuraaviin 
tehtäviin:
•	kahvituksen järjestämiseen
•	yhteislaulujen säestämiseen 
•	ohjelman striimaukseen
•	kirjamyyntiin

Jos haluat olla näin palvelemas-
sa, niin ilmoita kiinnostuksestasi 
sähköpostilla vskl@sekl.fi tai 
puh. 044 239 4178.
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Siunattua  
kesää!

Toivottavat 
työntekijät ja piirihallitus
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Kyllä kiitos! Tilaan itselleni 3 kertaa 
vuodessa maksutta ilmestyvän 
Ystäväkirjeen

Perun Ystäväkirjeen tilauksen

Vaihdan tilauksen paperiversion 
sijaan sähköpostiini

Osoitteeni on muuttunut, teen 
osoitteenmuutoksen

Haluan saada VSKL:n sähköisen 
uutiskirjeen

Haluan, että minuun otetaan 
yhteyttä

palauta tämä kortti työntekijälle 
tai postitse: 
VSKL, Vuorikatu 8, 20700 Turku

Henkilötiedot tallennetaan Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen, piirijärjestöjen, Uuden Tien ja Kansanlähetysopiston yhteisrekis-
teriin. Tietoja käytetään tietosuoja-asetusten mukaisesti velvoitteiden hoitoon, toiminnasta tiedottamiseen, markkinointiin ja 
yhteydenpitoon. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Yhteydenotot: rekisteri@sekl.fi

Nimi ja vanha osoite:

Uusi osoite: 

Sähköposti:

Puhelin:


