
Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. 
Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. 
Jes. 9:1
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Joulu on juhlakautta. Kenties olet saanut 
kutsun pikkujouluihin. Tai jokavuotisen kut-
sun vierailla sukulaisen luona joulun pyhinä. 
Onnekkaimmat on kutsuttu linnan juhliin 
6.12. joka on myös joulupukin esikuvan 
piispa Nikolauksen merkkipäivä. Joulupukki 
onkin mahdollisesti henkilö, joka maailman-
laajuisesti saa joulun aikaan eniten kutsuja 
koteihin ja erilaisiin juhliin.

Ei kuitenkaan kannata olla joulupukille 
kateellinen. Joulun merkitys ja elämän arvo 
eivät näet ole riippuvaisia saatujen kutsujen 
määrästä tai laadusta. Ratkaisevaa on se, 
kuka kutsuu ja kenet kutsutaan. Sekä tie-
tenkin se, miksi kutsutaan ja miten kutsuun 
vastataan.

Ensimmäisen joulun tapahtumissa voimme 
nähdä monenlaisia kutsuja ja monenlaista 
reagointia kutsuihin. Keisari Augustus kutsui 
- tai oikeastaan käski - kaikkia kirjoittautu-
maan veroluetteloon. Kuuliaisena kansalai-
sena Joosef vastasi keisarin kutsuun ja vei 
raskaana olevan kihlattunsa Marian Betle-
hemiin. Messiaan oli Kirjoitusten mukaan 
määrä syntyä Betlehemissä. Niinpä rahaa ja 
valtaa himoitseva keisari olikin, verollepanon 
määrätessään, tietämättään Jumalan suunni-
telmien välikappale.

Maria ja Joosef olivat saaneet kutsun 
epätavalliseen tilanteeseen. Jumala otti huo-
mioon Marian ja Joosefin tarpeet ja rohkaisi 
heitä kutsumuksessaan antamalla sanomia 
enkelin kautta. Osa Marian ja Joosefin kut-
susta oli erityistä hengellistä kutsua toimia 
erityisessä tehtävässä Jumalan Pojan van-
hempina. Suuri osa heidän kutsumuksestaan 
oli kuitenkin ihan tavallista ihmisen roolia 
eli Jumalan luomisjärjestyksen mukaista 
uskollisuuden harjoittamista ja sitoutumis-
ta pienemmän ja heikomman lähimmäisen 
puolella olemiseen.

Kedolla olevat paimenet saivat enkeleiltä 
kutsun katsomaan vastasyntynyttä Vapah-
tajaa. Kutsutuksi tuleminen yllätti paimenet 
ja pelästytti heidät. Paimenet arvelivat, että 
pyhän Jumalan lähestyminen tietäisi varmaa 
tuhoa heille, jotka olivat halveksitussa ase-
massa ja “hurskaampien” hyljeksimiä. Yllätys 
olikin suuri, kun jumalallinen viesti kuuluikin: 
“Älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosano-
man”. Muistakaamme, että jouluna meitä ei 
kutsuta raastupaan vaan juhliin. Sellainen on 
ilosanoma.

Idän tietäjät eivät saaneet täsmällistä 
kutsukorttia joulun juhliin. Kuitenkin se 
kutsu, jonka Jumala on luomisessa jokaiseen 

Pääkirjoitus

ihmiseen asettanut, vaati näitä miehiä hakeu-
tumaan peräänantamattomasti Vapahtajan 
yhteyteen. Siinä missä paimenet edustivat 
juutalaista kansaa, tietäjät edustivat kaikkia 
muita kansoja, pakanoita. Idän tietäjät tuo-
massa lahjoja ihmeelliselle päivänsankarille 
on kuva siitä, että jokainen kansa ja jokainen 
ihminen on kutsuttu Jumalan juhliin.

Idän tietäjien sisukkaan etsimisen vas-
takohtana on Herodeksen ja hengellisten 
johtajien vetämättömyys. Heillä oli idän 
tietäjien tavoin tieto siitä, että Messias on 
syntynyt Betlehemissä. Silti he eivät Betle-
hemiin rientäneet. Herodes sentään suunnit-
teli Messiaan kohtaamista, vaikkakin pahat 
mielessä. Jumalan kutsuun on mahdollista 
vastata Herodeksen ja uskonnollisten johta-
jien tavalla, mutta joulun sankarin oma toive 
on kuitenkin se, että ottaisit hänen kutsunsa 
vastaan vilpittömästi ja ilolla.

Miten kutsuttu ja toivottu Jeesus itse oli 
tullessaan tähän maailmaan? Jouluevanke-
liumit kertovat, että Jumalan Poika syntyi 
vaatimattomissa oloissa. Jumala tuli vähän 
niin kuin kutsumattomana vieraana omaan 
maailmaansa, kuokkavieraana omiin juh-
liinsa. Tämä vastaanotto ei ollut Jumalalle 
mikään yllätys. Hänet oli kerta toisensa 

jälkeen torjuttu tätäkin ennen paratiisin syn-
tiinlankeemuksesta alkaen. Mitä tämä kertoo 
Jumalan suhtautumisesta meitä kohtaan? 
Jouluevankeliumi avaa Jumalan kärsivälli-
syyttä ja rakkautta meitä kohtaan. Vaikka 
meidän ihmisten asenne Jumalaan on nuiva, 
hän on valinnut ja päättänyt rakastaa meitä. 
Vaikka me emme luonnostaan halua kutsua 
Jumalaa elämäämme, hän on kutsumassa 
itse itseään elämämme arkeen ja juhlaan. 
Tätä työtä hän tekee meissä Sanansa ja Hen-
kensä voimalla.

Ratkaisevaa on se, että Jumala kutsuu 
sinua. Hän ei kutsu sinua syytetyn penkille 
vaan ilojuhlaan. Tänä jouluna Jumala toivoisi 
sinulta myöntävää vastausta hänen kutsuun-
sa.

anssi savonen   
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Lähettiterveiset

Syksyllä osallistuin etänä Etiopian työyhteisö-
ni SIL:n rukous- ja paastopäiviin, sitten työn-
tekijäpäiviin. Toivottavasti pääsen ensi vuon-
na käymään Etiopiassa myös paikan päällä. 
Turvallisuuskoulutusta taas olen saanut niin 
SIL:n kuin Kansanlähetyksenkin taholta. 
Olen saanut hyödyllisiä vinkkejä oman ja 
toisten turvallisuuden parantamiseen, mutta 
viime kädessä turvamme on tietenkin Juma-
lassa. Olen päässyt myös itse opettamaan 
lähetystyöaiheisella Hope-kurssilla siitä, 
miltä kokonaisvaltainen lähetystyö näyttää 
Etiopiassa. Esimerkiksi raamatunkäännös-

työhön liittyy Raamatun kääntämisen lisäksi 
kirjakielen laatiminen, lukutaito-opetus ja 
äidinkielinen kouluopetus, jotka antavat 
mahdollisuuksia oppia uusia asioita ja päästä 
elämässä eteenpäin. Näiden 
lisäksi olen jatkanut eti-
opialaisen alen kielen 
äännetutkimusta.
Kiitos kaikesta 
rukous- ja muusta 
tuesta. Siunausta 
elämääsi!

Anna Vähäkangas

Joulunaika on aina kiireistä. Kohta alkaa 
lavasteiden koristelu ja eri joulunaikaan liitty-
vien Raamatunkertomusten kertominen.
Iloitsen ja kiitän Isää siitä, miten hyvin kaikki 
on mennyt. Lähetystekniikassa tehtiin aika 
paljon muutoksia ja uudet laitteet tuntuvat 
nyt toimivan hyvin.

Vaikka innostun muutoksista, tässä 
osassa teen niitä mielelläni mahdollisimman 
harvoin. Näin voidaan paremmin huolehtia 
järjestelmän toimivuudesta.

Olikin jo aika korvata vanhat laitteet uusilla 
ja samalla tuli käytyä läpi ja päivitettyä työn-
kulkua.

Hyvin ovat uudet järjestelmät lähteneet 
toimimaan. Uusia lavasteita on tarvittu 
viimeisen parin kuukauden aikana ja myös 

muutoksia. Englanninkielenopetusohjelma 
koristeltiin Jouluksi kuusella ja lumikinok-
silla. Taas löytyi uusia työkaluja ohjelmasta 
niiden luontiin.

Tuotannossa on nuortenohjelma ja sitä 
varten haluttiin hiukan kaoottinen lavaste, 
jolla juontaja esiintyy.

Jos Herra suo saamme vielä uusia työka-
luja ennen vuoden loppua. Rukoilisitteko? 
Herran tahto tapahtukoon. Johannes ja 
Samuel ja hänen vaimonsa Bella saapuivat 
kuun vaihteessa viettämään joulua tänne. 
Upea juttu saada viettää aikaa perheenä ja 
nyt ei harmita, että kesällä jäi lomia pitämät-
tä. Jeesus on syntynyt! Siunattua joulua ja 
uutta vuotta 2023!

Sakari Heinonen

Sain joulukuun alussa iloisen lähetyksen 
Suomesta. Ystävät Lappeenrannan seudulla 
ja Mikkelissä olivat pakanneet 215 kenkälaa-
tikollista jouluiloa Viron kehitysvammaisille! 
Kuljetustonttuina olivat Katriina Pyyhtiä ja 
Titta Hämäläinen. Välivarasto löytyi entisestä 
työhuoneestani Viron kirkon lähetyskes-
kuksessa. Olen saanut (etu)nimilistat mm. 
Vääna-Vitin ja Loopealsen kotien asukkaista 
”perheittäin”, joten lähipäivinä on luvassa 
lahjasäkkien pakkausta ja perille toimittamis-

ta. Suurkiitos kaikille 
projektiin eri tavoin 
osallistujille! Vietän 
joulua täällä Tallinnas-
sa. Neljännen adventin 
iltana, kun kuudeskin 
adventtitapahtuma on 
ohi, kokoonnumme 
vielä laulamaan viroksi 
kauneimpia joululau-
luja. Ilokseni Lasnamäen sosiaalikeskuksen 
naisten lauluyhtye Härmalõng on lupautunut 
esiintymään illassa. Attoiltana Lasnamäellä 
on venäjänkielinen messu ja joulupäivänä 
jumalanpalvelus molemmilla kielillä. Kahden 
kieliryhmän yhteiselle koko seurakunnan 
jouluaterialle kokoonnumme 27. joulukuuta. 
Olen Jumalalle kiitollinen uusista siskoista 
ja veljistä! Jumalan siunausta ja huolenpitoa 
Sinulle, missä tilanteessa oletkin!

Kirsti Malmi

Kielikoulu loppui. Takana on 12 kuukautta 
intensiivistä opiskelua. Olen kiitollinen siitä, 
että venäjänkielen tasoni on nyt B2+. Opis-
kelu on ollut välillä rankkaa, mutta myös pal-
kitsevaa. Nyt tuntuu, että on kunnolla evästä 
käyttää venäjää tilanteessa kuin tilanteessa. 
Samalla kielikoulun loppuminen tarkoittaa, 
että on runsaammin aikaa tehdä itse työtä. 
Toistaiseksi pysyn Pietarissa ja siellä teen 
työtä Inkerin kirkon parissa. Katsotaan miten 
Jumala johdattaa tässä asiassa. 

Tämä vuosi on ollut täynnä yllätyskään-
teitä, mutta kaiken keskellä se on vetänyt 
ihmisiä entistä enemmän Jumalan puoleen. 

Venäjälläkin se on nähtävissä. Siksi nyt ru-
koustyö on entistä tärkeämpi kuin koskaan. 
Kiitos rukouksistasi. 

Parhaillaan odotan viisumin uusimista Suo-
messa. Heti kun sen saan, palaan Venäjälle 
jouluvalmisteluihin ja -viettoon. Pushkinin 
seurakunnassa on suunnitelmissa viettää 
kunnon joulujuhla ja pyhäkoululaisiltakin 
on näytelmä valmistumassa siihen. Odotan 
innolla, että pääsen kokemaan ensimmäistä 
jouluani Venäjällä. 

Saara Mrčela
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Radiolähetykset ovat tehneet mahdolliseksi 
evankeliumin kertomisen ohjelmien kautta 
ihmisille jotka asuvat sodan runtelemilla 
alueilla tai ovat olleet pakotettuja lähtemään 
kotiseuduiltaan tai joiden ei ole turvallista 
kokoontua Sanan kuuloon. Jotta radiolähe-
tykset saavuttaisivat kuulijat mahdollisimman 
hyvin, on tärkeää, että niiden kuuluvuutta ja 
laatua seurataan. Tämä on puolestaan mah-
dollista vain jos on laitteet millä kuunnella ja 
seurata ohjelmien laatua ja kuuluvuutta. Me 
olemme Trans World Radion työyhteydessä 

mukana tuon seurantaan käytettävän laitteis-
ton kehittämisessä ja asentamisessa. 
Olemme kiitollisia siitä, että saamme olla 
tässä työssä. Olemme kiitollisia myös ihmi-
sistä ympärillämme ja hyvin kansainvälisestä 
naapurustostamme. Jotkut kreikan sanat 
alkavat jo tarttua mieliimme ja muistiimme. 
Rukoillaan edelleen Päiville johdatusta käsi-
töihin joita hän täällä tekee. Olemme myös 
kiitollisia siitä, että Logos Hope – laiva vieraili 
täällä ja nuorista jotka vierailivat kirkossa 
kertomassa laivan vierailusta. 

Päivi ja Hannu Heinonen

Lämmin tervehdys! Aika on kulkenut joutuin 
sen jälkeen, kun palasin Kyprokselle uudelle 
työkaudelle, ja minulla on ollut paljon uutta 
opeteltavaa uusien vastuualueiden kanssa 
SAT-7:n arabiankielisten ohjelmien parissa. 
Vaikka nykyään SAT-7 tekee työtä kolmella 
eri pääkielellä, farsiksi, turkiksi ja arabiaksi, 
arabiankielinen työ on se, josta kaikki alkoi ja 
joka edelleen on suurin työaloistamme. 
Suurin satelliittitelevisiokatsojaryhmämme 
on Egyptissä, jossa kristittyjä on noin 10% 
maan väestöstä. Se on iloista ja odotettu-
akin. Viimevuotisessa katsojamittauksessa 
Saudi-Arabia nousi hiukan yllättäen suu-
rimpien katsojamäärien listalla. Toinen yhtä 
lailla yllättävä tieto löytyy sosiaalisen median 
seuraajien puolella, jossa yksi suurimmis-
ta käyttäjäryhmistä tulee Algeriasta. Siellä 
kristittyjä on virallisesti hyvin vähän, ja 
viranomaiset harjoittavat aktiivista häirintää 
– esimerkiksi yksi SAT-7:n yhteistyökirkoista 
on ollut suljettuna jo muutaman vuoden. 

Yksittäiset ihmiset kuitenkin kaipaavat kuulla 
Jeesuksesta, joka vapauttaa heidät pimey-
den vallasta ja taakkojen alta, etsivät tietoa 
sosiaalisesta mediasta ja löytävät SAT-7:n 
kanavat. Paikalliset tuottajamme pyrkivät 
tuomaan näitä tarinoita myös ruudulle 
rohkaisuksi muille. Kiitos, että olet mukana 
viemässä ilosanomaa myös näille alueille!

Sanna Suutari

Sanna Suutari ja Anne Tuovinen appelsiinipuun 
varjossa marraskuussa 2022.

Tämän vuoden alussa aloitin Istanbulissa 
sijaitsevan ELRIM-tutkimus- ja koulutusins-
tituutin toiminnanjohtajana. Lähtötilanne 
oli se, että yhteistyö paikallisen tärkeän 
kumppanin, eli Istanbulin luterilaisen kirkon, 
kanssa oli säröillä. Yhdeksän matkaa tämän 
vuoden aikana, ja muu yhteydenpito, on toi-
vottavasti ollut osaltaan vaikuttamassa, kun 
marraskuussa kirkon johto kirjasi päätöksen 
aloittaa tämän instituutin kanssa koulu-
tusyhteistyö. Edessä on vielä yksi matka, 
jonka tätä kirjoittaessani on tarkoitus alkaa 
huomenna. Toivon, että tämä matka veisi 
tätä koulutussuunnitelmaa nyt konkretian 
puolelle, että nyt voitaisiin jo konkreettisesti 
suunnitella ja lähteä toteuttamaan koulutus-
ta. Avainhenkilönä tässä on Izmirin luterilai-

sen seurakunnan apusaarnaaja, jonka olisi 
ensi tilassa hyvä saada pappeuteen vaaditta-
va koulutuksensa valmiiksi, jotta seurakunta 
saisi ihan oikean paimenen. Tämä veli on nyt 
tarkoitus tavata Izmirissä, samoin suoma-
laisia työtovereita, jotka ovat kielikouluvai-
heessa. Tämän viimeisen matkan jälkeen 
on tarkoitus pikkuhiljaa hiljentyä jouluun, 
ja katsotaan sitten mitä ensi vuosi tässä tuo 
tullessaan.

Paavalille sanottiin, ja olkoon tämä myös 
meidän sydämemme huokaus: ”Meidän 
isiemme Jumala on valinnut sinut tuntemaan 
hänen tahtonsa ja näkemään Vanhurskaan 
ja kuulemaan hänen suunsa äänen...” (Apt. 
22:14)

Ari Salminen

Istanbulin ELRIM:in toimistolla pidettiin seminaari marraskuun alussa. 
Vasemmalla kuva seminaarista ja oikealla seminaaritarjoiluista.
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Kiitos Jeesukselle sain lokakuun alussa 
mahdollisuuden lähteä LuomisLabra-kou-
lukiertueelle Kansanlähetyksen tukemana. 
LuomisLabra-tunneilla kerroimme lapsille 
lyhyen kuvitetun kertomuksen luomisesta, 
syntiinlankeemuksesta sekä Jeesuksen avus-
ta. Havainnollistimme Raamatun pääviestiä 
laboratoriokokeilla, joihin lapset saivat myös 
itse osallistua. Työparinani oli Salme Pakkala 
(Turun Helluntaiseurakunnasta) tai ystäviäni 
Mikaelinseurakunnasta. Lisäksi olen kokenut 
laajan rukoustuen olleen ensiarvoisen tärke-
ää, jotta työmme on mahdollistunut. 

Herra avasi yhteensä 13 alakoulun ja 32 
luokan ovet; puolentoista kuukauden aikana 
saimme kohdata lähes 600 lasta. Kiitos 
Herralle, lähes poikkeuksetta palaute luok-
kavierailuista oli positiivista sekä oppilailta 
että opettajilta. Useat lapset totesivat: ”Paras 

uskonnontunti ikinä!” ja ”Koska te tuutte 
uudestaan?” Rukoillaan, että lapset pyytäisi-
vät Jeesukselta apua ja Raamatun sana jäisi 
heidän sydämissään vaikuttamaan uskoa. 

Kouluvierailujen lisäksi olin mukana 
Se löytyi -mission seurakuntien yhteisen 
lastentapahtuman toteutuksessa, järjestin 
vapaaehtoisten kanssa adventti Donkkis Big 
Night-illan Suikkilassa sekä kolme jouluis-
ta LuomisLabra-kerhokertaa Vuorikodilla. 
Ilokseni saan kevätkaudella jatkaa aloitta-
maamme koulutyötä. Jo olemassa olevan 
LuomisLabra-materiaalin lisäksi valmistelen 
muutaman uuden kokonaisuuden, joita tarjo-
ta kouluille. Jätän rukouksiinne uusien ovien 
ja sydämien avautumisen Jeesukselle.

Juniorityöntekijä 
Jenny Kallio

luomislabra-koulukiertueen kuulumisia

LuomisLabrassa kemiallisella reaktiolla havainnollistettiin Jeesuksen sovitustyötä.

Kokonaisvaltaisen hoidon kylpylämatkat

Pärnuun 

26.2.-4.3.2023 Estonia Viiking Spa hotel
Jumalan suuressa suunnitelmassa 
- Efesolaiskirje
Opettajina Leif ja Irene Nummela

Matkan hinta Helsingistä 
•	430 € puolihoidolla (aamiainen ja päiväl-

linen)
•	460 € täysihoidolla (aamiainen, lounas ja 

päivällinen)
•	Salosta + 10 € ja Turusta +20 €
•	2-h soluhuone  + 30 €
•	Yhden hengen huone + 120 € 

Matkan hintaan sisältyy:
•	6 yötä Estonia Viiking Spa hotellissa 
•	15 hoitoa
•	laivaliput Viking Expressiin mennessä ja 

Eckerö Lineen tullessa
•	menomatkalla kokouskahvit ja hedelmät 

kokoushuoneessa
•	kylpytakit hotellissa 
•	aamusauna ja -uinti
•	kylpyläkeskuksen ja kuntosalin käyttö
•	hengellinen ohjelma ja tutustuminen 

Viron lähetystyöhön
•	oma bussi koko ajan käytössä

Vastuullinen matkanjärjestäjä: 
Tmi Urpo Muhonen 1275/19/Mj
Tiedustelut: Ari Malmi 0500 258813 tai 
ari.malmi@sekl.fi
Käy ilmoittautumassa nettisivuilta: 
vskl.fi -> Matkat
Varaa paikkasi ajoissa, ettet jää rannalle!

4.-10.6.2023 Hotelli Emmi
Kuninkaasta on lauluni (Ps. 45:2)
Opettajina: Turkka ja Hilkka Aaltonen

Matkan hinta Helsingistä 
•	430€ täysihoidolla (aamiainen seisovas-

ta pöydästä,  
lounas ja päivällinen tarjoillaan pöytiin)

•	Salosta + 10 € ja Turusta + 20 €
•	Yhden hengen huone + 120 € 

Matkan hintaan sisältyy:
•	6 yötä hotelli Emmissä 
•	12 hoitoa
•	laivaliput Viking Expressiin mennessä ja 

Eckerö Lineen tullessa
•	menomatkalla kokouskahvit ja hedelmät 

kokoushuoneessa
•	iltapäiväkahvit 
•	saunan käyttö
•	hengellinen ohjelma ja tutustuminen 

Viron lähetystyöhön



•	Paljon on ollut muutos-
ta, Herra on johdattanut 
kuitenkin hienosti kaiken 
keskellä

KiitosaiheitaRukousaiheita

Mennyt syksy on ollut vauhdikas. Loka-
kuun lopussa työntekijät ja vastuunkantajat 
kokoontuivat Ryttylään vastuunkantajaret-
riittiin. Sieltä ammennettiin paljon voimaa ja 
ideoita arkiseen työhön. Oli hieno nähdä, miten 
moni tahtoo antaa ajastaan Kansanlähetyksel-
le ympäri Suomea. Samassa yhteydessä myös 
siunattiin uusia lähettejä matkaan. Jeesuksen 
lähetyskäsky on voimassa ja voi hyvin!

Marraskuussa järjestimme syksyn ainoan 
Raamattu Rakkaaksi-kurssiviikonlopun 
Sinitaivassalissa. Viikonlopusta tullut palaute 
on ollut positiivista. Keijo Rainerman syvälliset 
opetukset halki Raamatun ravitsivat ja virvoit-
tivat kokeneempaakin raamatunlukijaa. Toivot-
tuja raamattuopetusviikonloppuja on tiedossa 
lisää keväällä. Nyt on suunnitteilla viikonloput 
maalis-, huhti- ja toukokuuhun.

Syyskokouksessa piirihallitukseen valittiin 
uusia jäseniä. Yhdeksänhenkisessä Varsinais-
Suomen Kansanlähetyksen piirihallituksessa on 
aina kolme piirihallituksen jäsentä erovuorossa 
kolmen toimintavuoden jälkeen. Tällä kertaa 
erovuorossa olivat Jouko Mäenpää, Johannes 
Ahtola ja Satu Marttila. Lämpimät kiitokset 
heille kaikille panoksestaan piirin hyväksi. 
Heidän tilalleen valittiin Tuula Eklund, Ville 
Jokila ja Reijo Kalaja. Lisäksi Johanna Frujen-
ce oli pyytänyt eroa piirihallituksesta kesken 
kolmivuotiskautensa ja hänen tilalleen valittiin 
Perttu Terho. Rukoillaan viisautta ja johdatusta 
koko piirihallitukselle myös tulevan vuoden 
työskentelyyn. 

8.12. keskustelimme piirin tulevaisuudesta. 
Vieraana päivässä oli SEKL:n aluekoordinaattori 
Anssi Savonen. Monesta asiasta iloittiin, monen 
asian kohdalla pohdittiin myös kehityskeinoja. 
Oli hienoa, kun suuntaviivoja voitiin piirrellä 
yhdessä työntekijöiden ja vapaaehtoisten kes-
ken. Kaikkien ääni ja palaute on arvokas!
Samana iltana kokoonnuimme vielä piirin ys-
tävien kesken joulujuhlaan Mikaelin seurakun-

takodille. Puuro- ja torttutarjoilun lisäksi juh-
lakansaa ilahdutti Jenni Leino ja Ville Salminen 
sävelillään. (Kuva joulujuhlasta: Anto Raali)

Syksyllä on järjestetty neljä Se löytyi -noki-
pannupistettä Vähätorilla. Olemme tarjon-
neet kahvia ja kirjallisuutta, sekä pyrkineet 
pitämään evankeliumia Jeesuksesta esillä. 
Kohtaamisia on ollut paljon. Olemme rukoilleet 
ihmisten erilaisten asioiden puolesta, onpa joku 
pyytänyt Jeesusta tulemaan elämäänsä johdat-
tamaankin. Koemme, että on tärkeää kohdata 
ihmisiä ja muistuttaa heitä Jumalan olemas-
saolosta, sekä kertoa heille Hänen suuresta 
rakkaudestaan. Teemme tätä evankeliumin 
työtä yhdessä Raamattu puhuu -seurakunnan ja 
Calvary Chapel Turun kanssa.

Työn tiimoilta

•	Kevään osalta, että Jumala 
antaisi viisautta tehdä työtä 
piirissä Hänen tahtonsa 
mukaan

•	Johdatusta 
evankeliointityöhön

•	Kevään kurssiviikonloput
•	Lapsityö piirissä

työmme ystävä, 
seuraatko meitä 
jo somessa?

Löydät meidät nyt myös 
Instagramista: 
vskansanlahetys. 
Siellä on jo uusia päivityksiä.

Facebookissa sivumme on 
Kansanlähetys Varsinais-
Suomi

Kerromme toiminnastame 
myös nettisivuillamme 
www.vskl.fi sekä Uusi Tie 
-lehdessä.
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KohtaamispaiKKa 
sunnuntaisin klo 17 Vuorikodilla, Vuorikatu 8, Turku
Opetusta, rukousta ja yhteislaulua.
15.1. Raamatun alkulukujen äärellä, Markus Kirla
22.1. tarkentuu myöhemmin
29.1. Raamatun alkulukujen äärellä, Markus Kirla
5.2. tarkentuu myöhemmin
12.2. Raamatun alkulukujen äärellä, Markus Kirla
19.2. tarkentuu myöhemmin
26.2. Raamatun alkulukujen äärellä, Markus Kirla

Loppukevään päivämäärät tarkentuvat myöhemmin, seuraa ilmoittelua Uudessa Tiessä ja net-
tisivuilla vskl.fi sekä sosiaalisen median kanavissamme.

ruKousaamu joka maanantai klo 10 Vuorikodilla, alkaa 9.1.
Mahdollisuus osallistua myös etänä Teamsin kautta, ks. linkki vskl.fi/kalenteri.

pienryhmät VuoriKodilla
pointti nuortenilta joka torstai klo 18-21, tiedustele Ville Jokelalta, p. 045 344 1950. 
Alkaa 12.1. 
leinon solu parillisten viikkojen ke klo 14, Sirkka Leino 0400 539 911. Alkaa 11.1.
naisten raamattupiiri parillisten viikkojen ke klo 16.30, Airi Jääskö 044 381 0228. 
Alkaa 11.1.
raamattupiiri parittomien viikkojen ma klo 18, Jussi Kanervo 0452636170. Alkaa 16.1.
ilosanomapiiri parittomien viikkojen ke klo 18, Elina Vuorinen 0400 773 032. Alkaa 18.1.

muuta turussa 
raamattu rakkaaksi -kurssiviikonloput Sinitaivassalilla, Rauhankatu 15 D. 
Yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin, vskl.fi.
Yhteistyössä: Suomen Liikemiesten Lähetysliitto, Varsinais-Suomen Kansanlähetys ja 
Kansanlähetysopisto.
11.-12.3. Vesa Ollilainen
22.-23.4. Raimo & Ulpu Lappi
12.-13.5. (PE-LA) Markus Malmivaara

eVanKelioiVat noKipannupisteet 
Aikataulu kevään osalta tarkentuu myöhemmin. Seuraa nettisivuiltamme: vskl.fi/kalenteri

toimintaa maaKunnassa
salossa klo 18.30 Salon kirkossa Usko arjessa -illat, Kirkkokatu 7. 
25.1. Aiheesta: ”Hengelliset kokemukset” opettaa Arto Hukari.
15.2. selviää myöhemmin
15.3. Aiheesta: ”Matkalla Taivaaseen” opettaa Daniel Nummela
19.4. selviää myöhemmin

Tulevaa toimintaa

Naisten brunssi
Lauantaina 4.2.2023 klo 11-14

Vuorikodilla, Vuorikatu 8
Ohjelmassa lyhyitä puheenvuoroja, sanaa ja toisiimme  

tutustumista ihanan brunssin ääressä.

Ilmoittaudu viimeistään 1.2. 
niin osaamme varata riittävästi tarjottavaa.
Brunssin hinta 5 €, maksetaan paikan päällä.

Ilmoittautumiset: terhi.haverinen@sekl.fi tai 050 577 8228 
(tekstiviestillä tai wa-viestillä)

Lämpimästi tervetuloa!
Terhi Haverinen ja 

Enni Brenner
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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: 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 ja VSKL:n kuva-
arkisto, Pexels
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
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.

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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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:

Siunattua joulua 
ja uutta vuotta 

2023!

Toivottavat 
työntekijät ja piirihallitus


