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Ruoho kuivuu, kukka lakastuu,
mutta meidän Jumalamme sana
pysyy iäti. Jes. 40:8
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Pääkirjoitus

Syyskuussa säät vaihtelevat. Välillä sataa rankasti, toisinaan on kova kylmä tuuli ja kirkas
aurinko. Jotkin syksyn päivät ovat olleet
erikoisen lämpimiä.
Pienen poikamme vieminen hoitoon aiheuttaa aamuisin päänvaivaa, kun ei aivan tiedä, mitä taaperolle kannattaisi pukea päälle.
Olen itse ulkoilmaihminen; tykkään liikkua
luonnossa ja järjestää pieniä retkiä ystävien ja
perheen kanssa. Ostin taannoin pitkän harkinnan jälkeen hyvät ja erilaisia olosuhteita
kestävät ulkoiluhousut itselleni. Ehkä niiden
kanssa pääsee syksyn edetessä esimerkiksi
keräämään suppilovahveroita.
Pihalle vihdoin päästyämme huomaan, miten syksy etenee ja kaunis ruska hitain mutta
varmoin askelein valtaa maisemaa. Tällaisenkin varsin tavallisen ja jokavuotisen näyn
edessä voi ihminen hiljentyä ihmettelemään
Jumalan suuria tekoja. Asiat ja ilmiöt, jotka
vuodesta toiseen toistuvat, lienevät osoitus
Jumalan viisaudesta, järjestelmällisyydestä
ja ennen kaikkea suuruudesta. Suuruudessaan hän on anteliaasti suonut luoduilleen
runsaasti hyvää ja kaunista. Daavid sanookin
kiitollisena psalmissaan: ”Sinä seppelöit
vuoden hyvyydelläsi. Missä vaunusi kulkevat,
siellä maa tiukkuu runsautta.” (Ps. 65:12)
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Tässä on helppo yhtyä kuninkaan sanoihin ja
ajatuksiin.
Vuodenaikojen vaihtuminen edellisestä
seuraavaan muistuttaa kai myös siitä, miten
Jumala asettaa määräaikoja eri toiminnoille.
Itselleni ja perheelleni menneen kesän päättyminen ja syksyn alku on ollut aikaa, jolloin
jokin uusi tilanne elämässämme alkaa. Kun
Noa on aamulla viety hoitoon, voin aloitella omaa työpäivääni Vuorikodilla. Vaikka
joitain työhön liittyviä asioita olenkin jo
alkanut omaksua ja oppia, on paljossa vielä
ihmeteltävää ja totuteltavaa. Uskonkin, että
tätä tulee jatkumaan vielä pitkän tovin. Eräs
kollegani sanoi mielestäni osuvasti: ”Toivottavasti jaksat olla kärsivällinen itsesi ja piirisi
kanssa.” Raamattukin kehottaa monessa
kohtaa kärsivällisyyteen, joten aion yrittää
soveltaa sanaa omaan tilanteeseeni.
Ajattelen, että kärsivällisyys itseni kanssa
tarkoittaa malttia oppia, ymmärtää, tutustua ja tarkastella. Asiat eivät välttämättä
onnistu halutusti heti ensimmäisellä tai edes
toisellakaan yrityksellä. Jumalan armoa on,
että emme tee mitään omasta voimastamme,
vaan voimme luottaa, että Jumala varustaa
ja antaa resurssit.
Kärsivällisyys piirin suhteen merkitsee

kohdallani sen sijaan viisautta ja pitkämielisyyttä tutustua piirin eri toimintoihin. Ajan
kanssa ja hyvien työkumppaneiden seurassa
voimme sitten arvioida mitä toimintoja kehittää, missä asioissa jatkaa samalla tavalla ja
minkälaisia asioita jättää piirissä vähemmälle.
Myös tässä nojaudun Jumalan lupauksiin.
Hänhän itse on esikuvamme myös kärsivällisyydessä.
Saatamme joskus ajatella, että Jumala
on hidas antamaan lahjojaan, hidas vastaamaan rukouksiimme ja pyyntöihimme, hidas
täyttämään lupauksensa tulemisestaan.
Pietari toisessa kirjeessään kuitenkin opettaa,
että se, minkä saatamme nähdä Jumalan
hitautena toimia parhaaksemme, on lopulta
hänen kärsivällisyyttään syntistä ihmiskuntaa
kohtaan: ”Ei Herra vitkastele täyttäessään
lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä
on myöhässä. Päinvastoin: hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään
tuhoutuvan vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät.” (2. Piet. 3:9)
Kuvailin yllä, miten on välillä hankalaa
päättää, mitä pukea päälle pienelle Noa-pojallemme aamuisin. Vaikka lapsen pukeminen
on aika ajoin vaikeaa, saa omaan pukeutumiseen onneksi apua Raamatusta. Paavali

nimittäin kirjoittaa Kolossassa kokoontuvalle
seurakunnalle: ”Te, jotka olette Jumalan
valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen,
ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja
kärsivällisyyteen.” (Kol. 3:12) Näitä työvaatteita tahdon käyttää uudessa työssäni ja
toimiessani Varsinais-Suomen Kansanlähetyksen ystävien parissa.
On elämässäsi sitten vakautta, vaikeutta,
sairautta tai muutosta, toivotan sinulle Jumalan rauhaa ja siunausta kaikkiin tilanteisiisi.
Leo Brenner
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Haastattelussa Jenny Kallio

Kapulanvaihto
Monet ovat kysyneet, miltä nyt tuntuu, kun
olet jäämässä näin pitkän työrupeaman
jälkeen eläkkeelle? Tuntuu toisaalta haikealta
ja toisaalta helpottavalta jäädä pois. Ei tämä
kuitenkaan kokonaan sivuun jäämistä tarkoita. Ystävien neuvosta aion kuitenkin puoli
vuotta ottaa rauhallisesta ja kysellä Herralta
seuraavia askelia. Tuntuu hyvältä jättää nyt
piirijohtajan valjaat Leolle.
Kiitos ystävät runsaista lahjoista, mitä sain
4.9 lähtö- ja tulosjuhlassa Mikaelissa. Kiitos
myös kaikille seurakunnille ja järjestöille,
joiden kanssa olen saanut tehdä yhteistyötä.
Myös vaimoni Anne haluaa kiittää rukoustuesta ja rakkaudesta mitä niin monin tavoin
olette osaksemme osoittaneet.
Olen äärettömän kiitollinen siitä rukoustuesta, mitä olen teiltä ystävät saanut. Toivon,
että otatte Leon ja hänen perheensä nyt
rukouksiinne.
Ari Malmi
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Kuka olet ja mitä aiot tehdä loka-marraskuussa?
Olen Jenny Kallio, kolmen kouluikäisen lapsen äiti. Vanhemmuuden myötä Jumala on
kutsunut minut mukaan seurakunnan työhön
ja kertomaan evankeliumia erityisesti lapsille.
Olen jo jonkin aikaa toivonut voivani tehdä
kouluevankeliointityötä, mutta tänä syksynä Jumala on ihmeellisesti tehnyt tämän
haaveen mahdolliseksi. Olen 24.10.-18.11.
lähdössä koulukiertueelle kertomaan ilosanomaa Jeesuksesta Turun koululaisille. Olen
kiitollinen saadessani työparikseni kokeneen
koulutyöntekijän Salme Pakkalan Helluntaiseurakunnasta ja työni mahdollistajaksi
Varsinais-Suomen Kansanlähetyksen.
Miten Kansanlähetys on tullut sinulle
tutuksi?
Kuusi vuotta sitten perheemme päätyi
ensimmäistä kertaa Kansanlähetyspäiville ja
oivalsimme arvostavamme samoja asioita.
Hoksasimme myös, että Turussa on Kansanlähetyksen Varikko-yhteisö, johon saimme
tutustua. Tässä yhteisössä sain oppia muilta
uskovilta lisää Jeesuksen seuraamisesta,
pyhäkouluopettamisesta sekä evankelioimisesta. Ilolla nyt jatkan yhteistyötä Kansanlähetyksen kanssa.
Minkälaista työtä olet lasten parissa
tehnyt?
Merkittävä askel lapsityöhön ja uskoni syvenemiseen oli kun ryhdyin käsikirjoittamaan
kristillistä JeeSOS-sarjakuvaa. Saatuaan
kuvituksen tämä materiaali innosti minua
opettamaan Raamatun kertomusten käytäntöön soveltamista kouluikäisille lapsille.
Viimeiset kolme vuotta olenkin ollut vapaa-

ehtoisena vastuuvetäjänä Mikaelinseurakunnan koululaisten pyhäkoulussa. Lisäksi
yhdessä vapaaehtoisten ja työntekijöiden
kanssa olen toteuttanut erilaisia leiripäiviä ja
lastentapahtumia. Kaksi vuotta sitten koin
kehotusta ryhtyä valmistelemaan alakoululaisille LuomisLabra-kerhomateriaalia, jossa
yhdistyisivät kertomukset Jumalan huolenpidosta ja hauskat laboratoriokokeet. Viime
kauden aikana sainkin mahdollisuuden toimia
Mikaelinseurakunnan perhetyöntekijänä
ja vetää kahta LuomisLabra-kerhoa. Olen
hyvilläni, että koulukiertueella sekä LuomisLabra-kokeet että JeeSOS-sarjakuvat tulevat
uudella tavalla käyttöön.
Mainitse jokin raamatunkohta, joka sopii
pian alkavaan tempaukseen.
”Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät
kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen
Jeesukseen.” (2.Tim.3:15) Rukoillaan, että
Raamatun sana saisi saada aikaan uskoa
lapsissa.
Jenny toimii Varsinais-Suomen Kansanlähetyksen juniorityöntekijänä 24.10.-18.11.
kiertäen turkulaisissa kouluissa kertomassa
ilosanomaa Jeesuksesta.
Kiitos jos tuet hänen työtään rukouksin.
Jos haluat tukea työtä taloudellisesti, käytä
viitettä 17051, tarkemmat ohjeet sivulla 15.

5

Lähettiterveiset
Sakari Heinonen
Ari Salminen
Tervehdys! Mukava oli huilaustauko kesällä,
saatiin perheen kanssa nauttia Turun kesäisestä ympäristöstä. Jopa uusi jätskikioskikin
tuotiin Turun ja Kaarinan seurakuntakeskuksen vastapäätä Lönnrotinpuistoon, ihan meitin
viereen.
Heinäkuussa oli
tilaisuus tehdä päivän
retki Hankoon. Sinne
kokoontui suomalaisia
ja turkkilaisia. Sekä
Varissuolla oli ainakin
vielä kesäkuussa toimin- meno- että paluumatkan
istuimme kaksistaan
nassa paikka, jossa sai
turkkilaisen ystäväni,
turkkilaisia herkkuja,
herra Ha.:n autossa. Papidejä ja lahmacuneita.
luumatkalla hän kertoili
Suosittelen!

perhetilanteestaan, kuinka vaimo, tytär ja
autistinen poika ovat ikään kuin kiinni Turkissa, eivät pääse tulemaan, kun ei ole passia.
Hän pyysi minua myös muistamaan rukouksessa tätä asiaansa, josko vaikka minun
rukoukseni paremmin kuultaisiin. Sanoin,
että tiedän yhden, jonka rukous varmasti
kuullaan, ja se on Jeesus. Hän ei siihen sen
kummemmin vastannut. Tarkoitus
on taas lähipäivinä tavata;
muistakaapa tätä
ystävää!
”... hän myös
rukoilee meidän
Elokuun helteessä, laivan kannelta
edestämme.” otettu kuva, Istanbulin EuroopanRoom. 8:34

puolta.

Anna Vähäkangas
Kesällä pääsin vuoden ensimmäiselle nimikkoseurakuntavierailulle. Pudasjärvellä sain
kertoa niin rippikoululaisille kuin aikuisillekin
lähetystyöstä. Osallistuin myös Kansanlähetyspäiville Ryttylässä ja Rauhan Sanan Suvijuhlille Ylivieskassa. Olen kiitollinen monista
hyvistä kohtaamisista, vaikka loman viettoa
varjostikin sairastuminen koronaan heinäkuussa. Elokuussa jaksoin sentään mennä
lähettipäiville ja lähettien jatkokoulutukseen,
vaikka voimat eivät vielä olleet palautuneet
sairastumista edeltävälle tasolle.
Alen kielen äännetutkimuksessani alkaa tulla
selvyyttä ”ongelmaäänteisiin”. Äännejärjestelmän kokonaisesitys on tosin vielä kesken. Myös alen raamatunkäännöstiimin työ
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Etiopiassa edistyy. Syyskuussa oli vuorossa
Tessalonikalaiskirjeiden konsulttitarkastus.
Kiitos rukouksista ja muusta tuesta. Siunattua loppuvuotta!

Wycliffe Raamatunkääntäjien esittelypiste Kansanlähetyspäivillä. Kuva: Henri Haataja

Heinäkuun lopussa saimme kaikkien ohjelmien tuotantokausien viimeiset ohjelmat
lähetettyä. Voisi ajatella, että sitten voi vähän
levähtää ja ottaa rauhallisesti. Ei toki! Nyt
yritämme saada kaiken valmiiksi uusia kausia
varten.
Golpand- ja Signal-ohjelmien tuotannossa
halutaan hyödyntää enemmän mahdollisuutta käyttää tietokoneella luotuja 3D-lavasteita. Niinpä, olen viimeisten viikkojen aikana

opiskellut lisää uusien ohjelmien käyttöä sekä
rakennellut uusia lavasteita.
Pikkuhiljaa lämpötilat alkavat helpottaa,
varsinkin öisin. Makuuhuoneessa on mittarin
mukaan enää 29 astetta!
Kiitos Herralle koti on pysynyt hyvässä
kunnossa, ja torakoitakin on ollut vain vähän.
Rukousaiheita
Viisautta uusien ohjelmasisältöjen ja lavasteiden suunnitteluun ja rakentamiseen.

Kirsti Malmi
Ukrainan sota on yllättäen poikinut mahdollisuuden käynnistää vihdoin myös venäjänkielinen työ Lasnamäen kaupunginosassa.
Siperian luterilaisen kirkon pappi Pavel Zajakin (56) tuli vaimonsa Ninan kanssa keväällä
turvapaikanhakijoina Viroon. Novosibirskissä
syntyneen Pavelin äiti oli ukrainalainen ja isä
udmurtti. Vuosina 1996-2018 hän palveli
lähetyspappina Etelä-Siperian Hakassiassa
perustaen seurakuntia ensin pieneen Tuimin
kylään ja sittemmin Abakaniin ja Sajanogorskiin. Nina-vaimo toimi pyhäkoulunopettajana
ja kanttorina. Kristillinen partiotoiminta oli
tärkeä osa tavoittavaa nuorisotyötä. Tämän
jälkeen Pavel asui vaimonsa ja nuorimman
tyttärensä Ukrainassa, jossa vastasi sikäläisen
luterilaisen kirkon maallikkoseminaarista
sekä Dnieperin ja Poltavan seurakunnista.
Ukrainasta he palasivat kotiseudulle Novosibirskiin, jossa Pavel nimitettiin Siperian
kirkon itäisten seurakuntien lääninrovastiksi.
Koska Pavel ei voinut sodan alettua vaieta siitä, mitä Ukrainassa todella tapahtui, Siperian
kirkon piispa myöntyi heidän päätökseensä
poistua kotimaastaan turvallisuussyistä.
Positiivinen turvapaikkapäätös saapui

Kuvassa pastori Pavel Zajakin vaimonsa Ninan kanssa.
heinäkuun puolivälissä ja 1.9. alkaen hän
on virallisesti Viron luterilaisen kirkon
pappi. Iloitsemme suuresti Pavelin tavasta
ja rohkeudesta tarttua lähetyshaasteeseen,
levittää kutsuja ja käynnistää säännöllistä
viikkotoimintaa. Syyskuun alusta Lasnamäen
”kellarikirkossa” on joka sunnuntai klo 11
venäjänkielinen jumalanpalvelus. Keskiviikkoisin raamattuluennot jatkuvat ja perjantaisin papin keskustelutunnit ja iltahartaus.
Syyskuun loppupuolella on tarkoitus aloittaa
myös pyhäkoulu ja partiotoiminta.
Rukoilemme johdatusta näihin uusiin alkuihin
ja myös rahoituspuoleen. Odotamme avoimin mielin, miten venäjänkielinen työ lähtee
käyntiin ja onko kenties juuri siinä avain
Lasnamäen seurakunnan kasvuun ja itsenäistymiseen!
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Lähettimme Lähi-Idässä: Annu ja Pedro
Liitythän kanssamme rukoukseen Beit Immanuelin puolesta! Raskain sydämin kuuntelimme arkkitehdin ja insinöörin raportin, heidän
tarkastettuaan rakennuksen kauan odottamaamme remonttia varten: ” Rakennus pitää
sulkea turvallisuussyistä”. Kun rakennuksen
omistavan organisaation johtaja vielä lisäsi,
että he joutuvat ehkä myymään paikan,
emme olleet uskoa korviamme. Suunnitelma
oli ollut, että rakennus remontoidaan kerros
kerrokselta, huone huoneelta ja pystymme jatkamaan toimintaa alakerran tiloissa:
mm:ssa seurakunnat pystyvät jatkamaan

Syrjäteiden kuulumisia

toimintaa, samoin vierailevat ryhmät. Organisaation hallitus tulee koolle lokakuun puolessavälissä päättämään asiasta. Rukoilethan
kanssamme, että päätös on Jumalan tahdon
mukainen, Jumalan varjelusta ja viisautta
kaikille asianomaisille. Talon rikas historia
vetää puoleensa ohikulkijoita kuin magneetti.
Kaunis puutarha houkuttelee istahtamaan
kahvikupposen ääreen ja rauhoittumaan
hetkeksi pois kaupungin melusta. Tai he
tulevat ihastelemaan yli sata vuotta vanhaa
harvinaista puuta, joita on maassa vain kaksi
kappaletta.

Saara Mrčela
Elokuun lopussa yöbussilla saavuin takaisin
Pietariin. Matka sujui ongelmitta ja ihanat
täkäläiset ystävät ottivat ilolla vastaan. Heti
saavuttuani tänne pääsin
muuttamaan uuteen
asuntoon ja pikkuhiljaa
se on muuttunut uudeksi
kodikseni. Kielikouluni
jatkui maanantaina B2
ryhmässä. Pandemian
aikana kielikoulussa oli
50 opiskelijaa, nyt meitä
on vain 10 jäljellä. Päältä
katsottuna elämä Pietarissa jatkuu normaalisti,
mutta pintaa syvemmälle
katsoessa voi nähdä, että
asia on toisin. Katukuvassa on enemmän kerjäläisiä. Hinnat ovat nousseet.
Joitakin tavaroita ei enää
löydy kaupoista. Pelko
toimeentulosta ja köyhyys
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Me olemme Syrjäteiden perhe. Tämä syksy
etenee japanin opiskelun parissa molempien lasten ollessa päiväkodissa. Tämä vaihe
kielikoulussa pitää sisällään todella paljon
”kanjeja” eli japanin kirjakielessä käytettäviä
kuvamerkkejä. Rukoilemme opiskeluihin
kärsivällisyyttä ja viisautta, perheellemme
terveyttä ja sitä, että kielikoulumme opettajat
saisivat tulla uskoon. Kiitos kun olette mukana rukouksissa!
Länsi-Japanin ev.lut. kirkon jokavuotinen
syystapahtuma ”Walk & Run” järjestetään
tänäkin syksynä Kobessa, lauantaina 29.10.
Kyseessä on liikunnallinen varainkeruutapahtuma Koben Luterilaisen seminaarin hyväksi.
Länsi-Japanin ev. lut. Kirkko tarvitsee
kipeästi lisää työntekijöitä, ja siksi pyydämme

teitä tukemaan Markuksen juoksua ja sen
kautta evankelioimistyötä Japanissa! Löydät
lisätietoja Kansanlähetyksen nettisivuilta
siitä, miten voit hauskalla tavalla tukea sekä
seminaaria, että Markuksen kuntoa: https://
kansanlahetys.fi/juosten-tukea-kobeen

ovat kasvaneet. Ihmiset ovat väsyneitä
nykytilanteeseen. Samalla osa ihmisistä on
alkanut kiinnostumaan uskon asioista. Osallistuin Inkerin kirkon Pietarin
rovastikunnan lapsi- ja nuorisotyön vastuunkantajien joka
vuotiseen tapahtumaan ”Älä
anna itsesi kuivahtaa!”. Tämän
tapahtuman aikana sain selkeyttä omaan palvelutehtävään.
Jos Jumala suo, lokakuussa
aloitan pitämään pyhäkoulua
eräässä seurakunnassa Pietarin kupeessa. Rukousaiheita:
Jumalan rakkaus kirkastuisi
venäläisille. Inkerin kirkko,
erityisesti lapsi- ja nuorisotyö.

Ryhmätyöskentelyä lapsi- ja nuorisotyön vastuunkantajien tapahtumassa
Annankirkon uusissa kahvilatiloissa.
Kuva Liliann Keskinen
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Työn tiimoilta

Kokonaisvaltaisen hoidon matka 2022

Pärnuun

6.-12.11.2022 Jesajan kirjan helmiä
Arto Hukari
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 2-h huoneessa:
390 € Helsingistä, 400 € Salosta ja 410 € Turusta.
Yhden hengen huoneen lisä 80 €.

11.9. Hannu ja Päivi Heinosen lähetystilaisuudessa Mynämäellä oli lämminhenkinen
tunnelma. Aluksi oli Mynämäen kauniissa
kirkossa jumalanpalvelus, jossa saarnasi
Hannu Heinonen. Tämän jälkeen siirryttiin
kirkkokahveille Liisa ja Kari Valtasen kotiin,
jossa Hannu ja Päivi esittelivät Kyproksella
tehtävää työtä.
Suurkiitos kaikille mukana olleille.
Turku-aktio käynnisti totuttuun tapaan
syystyökauden. Parin vuoden koronatauon
jälkeen huomasi Henrikin kirkolla monilla ilon siitä, että sai pitkästä aikaa tavata
uskonystäviä. Kahvipöytien äärellä oli iloinen
puheen sorina. Myös kirkkosalissa tunnelma
vaihteli hartaasta nauruun ja iloon. Tätä saatiin kokea erityisesti Arto Myllärisen ja Reetta
Hulmin esittäessä Rakkauden reissumies näytelmän. Välillä itketti ja välillä nauratti, kun
esitys kosketti ja tuli itseä niin lähelle.
Se löytyi -mediamissio oli esillä myös Turkuaktiossa. Mika Tuovinen innosti jokaista
mukaan missioon. V-S:n Kansanlähetys on
mukana missiossa ja nekin, joiden oma seurakunta ei ole mukana, voivat Kansanlähe-

Yllä: Hannu Heinonen saarnasi ynämäen kirkossa 11.9..
Alla: Turku Aktiossa nähtiin Arto Myllärisen ja Reetta
Hulmin esitys Rakkauden reissumies.
tyksen kautta tulla mukaan. Nyt on sadonkoruun aika. Tule kanssamme yhdessä mukaan
sadonkorjuuseen!

Hotelli Emmissä kaikissa huoneissa on oma suihku ja wc.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Salon Matkatoimisto.
Tiedustelut: Ari Malmi 0500 258813 tai ari.malmi@sekl.fi
Käy ilmoittautumassa matkalle nettisivuiltamme:
vskl.fi -> Matkat

Rukousaiheita

Kiitosaiheita

• Viisautta ja varjelusta
Leo Brennerille uuden
työtehtävän parissa
• Jaksamista läheteille niin
Suomessa kuin muuallakin
• Jenny Kallion juniorityö
Turun kouluissa lokamarraskuussa
• Valtakunnallinen Se löytyi
-missio

• Piirissä uusi mahdollisuus
juniorityölle Jenny Kallion
kautta
• Ari Malmin vuosien mittainen työ piirin hyväksi

Tulevaa toimintaa

LÄHDEILLAT sunnuntaisin klo 17 Vuorikodilla, Vuorikatu 8, Turku
9.10.
Raamatun alkulukujen äärellä Markus Kirla
23.10. Raamatun alkulukujen äärellä Markus Kirla
27.11. Raamatun alkulukujen äärellä Markus Kirla
Katso myös viereisen sivun Se löytyi -mission ohjelma.
Rukousaamu joka maanantai klo 10 Vuorikodilla.
Mahdollisuus osallistua myös etänä Teamsin kautta, ks. linkki vskl.fi -> kalenteri.
pIENryhmät vuorikodilla
Raamattupiiri parittomien viikkojen ma klo 18, Jussi Kanervo 0452636170
Ilosanomapiiri parittomien viikkojen ke klo 18, Elina Vuorinen 0400 773 032.
Naisten Raamattupiiri parillisten viikkojen ke klo 16.30, Airi Jääskö 044 381 0228.
Leinon solu parillisten viikkojen ke klo 14, Sirkka Leino 0400 539 911.

Se löytyi -illat Vuorikodilla, sunnuntaisin 2.10., 16.10., 6.11., 20.11., 4.12. klo 17.
Kristinuskoa vasta-alkajille – ja kokeneemmillekin, Leo Brenner
Se löytyi -rukous Vuorikodilla maanantaisin 3.10. ja 17.10 klo 18
Nokipannupisteet Vähätorilla lauantaisin 1.10., 8.10., 26.11., 10.12. klo 12-15

Pointti nuortenilta joka torstai klo 18-21, tiedustele Ville Jokelalta, p. 045 344 1950
Muuta Turussa
Raamattu rakkaaksi -kurssiviikonloppu 12.-13.11. Sinitaivassalilla, Rauhankatu 15D.
Luennoitsijana rovasti Keijo Rainerma.
Yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin, vskl.fi.
Yhteistyössä: Suomen Liikemiesten Lähetysliitto, Varsinais-Suomen Kansanlähetys ja
Kansanlähetysopisto
To 8.12. klo 18.30 Varsinais-Suoemn Kansanlähetyksen joulujuhla Mikaelin srk-talolla
La 24.12. klo 14 Jouluaaton päivähartaus Vuorikodilla, Markus Kirla

Toimintaa Maakunnassa
Salossa
Ke 12.10. klo 18.30 Salon kirkossa Usko arjessa -ilta, Kirkkokatu 7.
Aiheesta: ”Arjen usko, kristityn ihmisen tavat” opettaa Leo Brenner
Ke 16.11. klo 18.30 Salon kirkossa Usko arjessa -ilta, Kirkkokatu 7.
Aiheesta: ”Jumalan rakkaus ja Jumalan viha” opettaa Seppo Palonen

Muiden seurakuntien Se löytyi -päätapahtumia Turussa,
löydät kaikki tapahtumat https://seloytyi.fi/tapahtumat:
La 1.10. klo 13 Se löytyi tapahtuma Yliopistonkadulla, musiikkia, kahvitus
Su 2.10. klo 14-16 Mikkelinpäivän enkelitempaus ja kohtaamisia grillimakkaran äärellä
Hansassa ja kävelykadulla. Turun Mikaelinseurakunta ja Turun Helluntaiseurakunta.
Kaikenikäisten Missiotreffit la 8.10.2022 klo 12-14 Haarlan K-Marketin parkkipaikalla
(Aamunkoitonk.). Kahvittelua, jutustelua, ilmapalloja.
Järjestäjä Martinseurakunta , Missioyhteisö
Se löytyi! -sunnunnuntait Mikaelinkirkossa
Su 16.10. klo 18 Missio-ilta. Late ja Mia Johanssson, Olli Helenius Band.
Su 23.10. klo 18 Missio-ilta. Timo Soini ja Jippu
Su 30.10. klo 17 Missio-ilta. Pekka Simojoki, EtCetera -kuoro ja Ilkka Puhakka.
Pe 28.10. klo 17-20 Turun Mikaelinseurakunnan Love People -tiimi kävelykadulla
Pe 28.10. klo 18 Nuorten pizzakirkko, Betelkirkko
La 29.10. klo 14 Kids’ Action Day, lasten toimintapisteitä, kilpailuja, Jippii-kuoro, tarjoilua.
Helluntaiseurakunta.
Keskiviikkoisin 2.11.-14.12.2022 klo 18.30 Löytöretki uskoon -kurssi,
Raamattu puhuu-seurakunta, Hämeenkatu 28, 2.krs
Keskiviikkoisin ja sunnuntaisin 6.-26.11. Tule tapaamaan Jeesusta -luentosarja,
Betel-kirkko, Yliopistonkatu 29a
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Pidetään yhteyttä
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 palvelemassa, niin ilmoita kiinnostuksestasi
sähköpostilla vskl@sekl.fi tai
puh. 044 239 4178.

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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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 7.12.2022.
Työntekijät
Piirijohtaja
Leo Brenner 041 310 5159
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: Anto Raali,
Philippe Gueissaz, SEKL:n kuva-arkisto,
Unsplash, Kuvia Suomesta
Kansikuva: Anto Raali

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
Brenner Leo. . . . . . . . . 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.

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

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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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.
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Joukkokirje

Siunattua
syksyä!
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

