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Raamattu kertoo meil-le ilosanoman Jeesuk-sesta. Usko Jeesukseen antaa elämään  toivoa etenkin silloin, kun elämää varjostavat vaikeat asiat. Se kantaa läpi elämän iloissa, suruissa ja ihan tavallisen arjen keskellä. Raamatun alussa kerrotaan, että Jumala on luonut maail-man hyväksi ja ihmisen elä-mään hänen yhteydessään. Maailmassa on paljon kaunis-ta ja hyvää, kuitenkin päivittäi-set uutiset kertovat meille, että kaikki ei ole niin kuin pitäisi. Myös oma elämämme näyttää kuinka toimimme väärin niin itseämme, toisia ja Jumalaa kohtaan. Olemme itsekkäitä ja rakkaudettomia. 
Raamattu on hyvin realisti-nen kirja. Se kertoo meille sii-tä, että synti on katkaissut suh-teemme Luojaamme: ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vail-la ja saavat lahjaksi vanhurs-kauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa…” Room. 3:23

Jumala kuitenkin rakastaa luomaansa ihmistä ja tahtoo 

elää yhteydessä meihin. Jee-sus kuoli ristillä syntiemme sovitukseksi. Hän kärsi meille kuuluvan rangaistuksen.”Hän on haavoitettu mei-dän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain teko-jemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi.” Jes. 53:8
”Sillä niin on Jumala maail-maa rakastanut, että hän an-toi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Joh. 3:16Suuri uutinen on se, että Jee-sus julkisen kuolemansa jäl-keen nousi ylös kuolleista. Hän osoitti, että elämä ei pääty kuo-lemaan vaan jatkuu iankaik-kisesti. Hän avasi myös meille syntisille tien Jumalan luokse. Ilman häntä emme sinne pääse, koska pahuutemme estää sen.Jeesus kutsuu ihmisiä elä-mään yhteydessään, Jumalan lapsina. Hän odottaa, että sinä ja minä ottaisimme vastaan sen pelastuksen jonka hän on maa-ilmalle lahjoittanut.

”Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.” Joh. 6:37

”Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tul-la Jumalan lapsiksi, niille, jot-ka uskovat hänen nimeensä.” Joh. 1:12
Ihmisestä tulee Jumalan lapsi kun hän saa vastaanottaa Jeesuksen ja syntien anteeksi-antamuksen omaan elämään-sä. Itse Jumala ei vaadi meiltä mitään mitä hän ei olisi valmis antamaan. Muutosvoima tulee Jumalalta.

”Jos me tunnustamme syn-timme on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän an-taa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 1. Joh. 1:9Voit halutessasi rukoilla vaikka näin: ”Pyydän anteek-si Jumala, että olen kääntä-nyt liian usein selkäni sinulle. Tunnustan kaikki syntini ja pyydän, että saisin vastaan-ottaa anteeksiantamuksen ja voiman tulla Jumalan lapsek-si. Tule Herra Jeesus elämää-ni, tule Herra Jeesus sydä-meeni. Anna minulle voimaa seurata sinua. Amen!”

Saanko kysyä sinulta muutaman kysymyksen?  Niin, juuri sinulta. Tuntuuko, ettei elämälläsi ole tarkoitusta?  Pelottaako sinua?Oletko miettinyt, onko Jumalaa olemassaTai mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?
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Mistä on kyse?
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Kun luet Raamattua, niin laita merkille 
kuinka paljon se puhuu meille ihmisten 
välisestä yhteydestä.  Jo luomisessa oli 
ajatus: yhdessä!

Jumalan seurakunnalle antama teh-
tävä viedä evankeliumi kaikkeen maa-
ilmaan on ennen kaikkea joukkuelaji 
yksilösuoritusten sijaan. Joukkueet tar-
vitsevat valmennusta, että ne tietävät 
mitä tehdään, miksi ja miten? Ne tarvit-
sevat huoltoa ja myös yhteyttä vahvista-
vaa vapaa-aikaa jossa tutustua joukkue-
tovereihin paremmin ihmisinä.

Kansanlähetys muodostaa yhden 
joukkueen suomalaisessa kristikunnas-
sa. Nämä kristilliset joukkueet eivät kil-
paile toisiaan vastaan. Tehtävä jonka 
Jeesus on antanut on yhteinen:  ”Men-
kää ja tehkää kaikki kansat…”

Minua puhuttelee Raamatussa se, 
että Daavid kokosi itselleen menestyk-
sekkään joukkueen hänen luokseen ko-
koontuvista jotka olivat  ”kaikenlaista 
ahdingossa olevaa, velkaantunutta ja 
katkeroitunutta väkeä…” (1.Sam.22:2). 
Meidänkin joukkomme on ”kaikenlais-
ta.” Joukkueeseen ei tarvita supersanka-
reita vaan Jumalan rakkauden sytyttä-
miä sydämiä, ihmisiä jotka ymmärtävät, 
että ”tämä aarre meillä on saviastioissa, 
että tuo suunnattoman suuri voima oli-
si Jumalan eikä näyttäisi tulevan meis-
tä” (2.Kor.4:7). Olet tervetullut mukaan!

Tässä lehdessä puhutaan Jeesuksen 
lähetyskäskyn toteuttamisesta eli lä-
hetystyöstä. Siinä tarvitaan ihmis-
ten sydämiä, käsiä ja jalkoja, aikaa 
ja varoja, luovuutta ja kekseliäi-
syyttä, esirukoilijoita ja lähettä-
jiä. Vaikeaa on keksiä että mitä 
siinä ei tarvittaisi. Sama kos-
kee myös lähetystyötä täällä 
Suomessa ja suomalaisten 
parissa.

Kun Jumala kutsui pro-
feetta Jesajan työhön, 
Jesaja vastasi:  ”Katso, 
tässä minä olen, lähetä 
minut.” (Jes.6:8). Muis-
tan Kalevi Lehtisen joskus 
kirjoittaneen, että meillä 
tuo menee helpommin näin: 
”Katso, tässä minä olen, lähe-
tä meidän kirkkoherra.” Par-
hain tilanne on se, että ”Kat-
so, tässä me olemme, lähetä 
meidät!”

Siunattua uutta 
vuotta 2023 sinulle ja 
tervetuloa  mukaan 
joukkueeseen!

Ilkka Päiväsaari

YHDESSÄ!

” Yksin emme työtä tee, toinen toista tarvitsee. 
Tuomme vaihtopöydälle lahjamme ja puutteemme.

Tässä valtakunnassa ovat heikot vahvoja, 
sairas terveen parantaa, saaja auttaa antajaa.

Täällä tieto, viisaus, kaikki taito, 
rakkaus kätketty on Kristukseen,

aarteeseemme yhteiseen.”
VIRSI 428:4-6

 →  www.hameenk.fi/lahjoitus 
tai soittamalla  
040 9603 690 tai 
sähköpostilla:  
hameenkl.@sekl.fi

 → Esirukoukset ja 
taloudellinen tuki 
mahdollistavat työn.  
Tee lahjoitus Ilkan työn 
tukemiseksi:  
FI71 5730 0820 0457 02  
viitenumero: 94016

LIITY MUKAAN ILKKA PÄIVÄSAAREN RUKOUSRENKAASEEN 
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Olen nyt viisikymppisenä toisella kierroksella 
lähetystyötä, kun vuoden 2021 lopulla 
mediajärjestö SAT-7 kutsui minut auttamaan 
työnohjaajana ja koulutussuunnittelijana 
paikallista henkilöstöään. 

Olin perheeni kanssa aiemmin 
15 vuoden jakson lähetystyössä 
Virossa ja muutaman vuoden 
ajan välillä Saksassakin turkki-
laismaahanmuuttajien parissa. 
Suomeen palattua Kansanlä-
hetysopiston opettajana olles-
sa kiinnostuin opiskelemaan 
työnohjausta ja valmentamis-
ta, ja olen tehnyt sitä Kansanlä-
hetyksen töiden ohessa muiden 
suomalaisten lähetysjärjestöjen 
työntekijöille jo monta vuotta.

Asun nyt Kyproksella noin 
puolet vuodesta ja toisen puo-
len teen etätöitä perheemme 
kodista Ryttylästä käsin. Riippu-
matta siitä, missä maassa olen, 

toimin edelleen osa-aikaisesti 
myös Kansanlähetyksen alue-
koordinaattorina vastuullani se 
osa lähetystyöstämme, joka kul-
loisessakin miehityksessä minul-
le katsotaan sopivaksi. Mieheni 
Mika on Mission Europe -nimi-
sen järjestön toiminnanjohtaja 
samoin osaksi Ryttylästä ja osak-
si Kyprokselta käsin. Ensimmäi-
sellä lähetystyökierroksella mu-
kana kulkeneet kaksi tytärtä ovat 
nousseet omille siivilleen.  

VASTAVIRTAAN

SAT-7 tekee kristillisiä satelliit-
titelevisio-ohjelmia Pohjois-Af-

rikkaan ja Lähi-itään ja on yhä 
enemmän aktiivinen myös so-
siaalisessa mediassa. Viimei-
simmän tutkimuksen mukaan 
SAT-7:lla oli alueella katsojia 
25 miljoonaa, ja sosiaalisen me-
dian tultua mukaan katsojamää-
rät ovat valtavasti kasvaneet. Eri 
puolilla maailmaa arabiaa, far-
sia ja turkkia puhuvat maahan-
muuttajat – ja kaikki muutkin 
– voivat katsoa ohjelmia suora-
toistopalvelussa joko nettisivul-
la www.sat7plus.org tai kännyk-
käsovelluksessa SAT-7 PLUS. 

SAT-7:lla on työntekijöitä rei-
lut kaksisataa noin 15 eri kan-
sallisuudesta eri puolilla maa-
ilmaa. Studiot ovat Beirutissa, 
Kairossa, Istanbulissa, Lon-
toossa ja Kyproksen Limasso-
lissa. Viimeksimainitulla kor-
vataan sitä todellisuutta, että 
ohjelmia iranilaisille ei voi teh-
dä Iranin maaperällä. Itse pi-

LÄHETETTYNÄ 
TUKEMAAN
Uusi nimikkolähettimme Anne Tuovinen kirjoittaa:
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dän tukikohtanani Kyproksen 
pääkaupunkia Nikosiaa, jossa 
on SAT-7:n pääkonttori.

Innostuin mahdollisuudes-
ta auttaa SAT-7:n väkeä, koska 
kristillinen mediatyö Pohjois-
Afrikan ja Lähi-idän maissa ei 
ole läpihuutojuttu. Jokainen, 
joka laittaa itsensä likoon vie-
däkseen evankeliumia sellaisiin 
maihin kuin Libya, Jemen, Alge-
ria, Sudan, Saudi-Arabia, Turk-
ki, Iran tai Afganistan ansaitsee 
rinnalleen toisen, joka tukee. 

On ollut hienoa nähdä, miten 
elämän varrella puolivahingos-
sa reppuun kertyneet taidot 
ovat hyödyksi uusissa tehtävis-
sä, kun autan SAT-7:n työnteki-
jöitä jaksamaan, menestymään 
ja kehittymään työssään. Vaik-
ka oma suomalainen tapani aja-
tella asioista ei toimi kaikkialla, 
ihminen haasteineen on kui-
tenkin pohjimmiltaan kaikissa 
kulttuureissa sama.

MITÄ TÄSTÄ 
OPITAAN?

”Me olemme kaikin tavoin ah-
taalla mutta emme umpikujas-
sa, neuvottomia mutta emme 

Anne Tuovinen 
tukee ja kouluttaa 
medialähetysjärjestö 
SAT-7:n työntekijöitä.

toivottomia, vainottuja mutta 
emme hylättyjä, maahan lyötyjä 
mutta emme tuhottuja.” Nämä 
2. korinttilaiskirjeen 4. luvun sa-
nat ovat alkaneet itselleni elää 
uudella tavalla.

SAT-7:n toiminta-alueilta 
olemme tottuneet kuulemaan 
vain huonoja uutisia: sotia, le-
vottomuuksia, pakolaisleire-
jä, nälkää, valtiontalouksien 
ongelmia, kristittyjen vainoa, 
naisten epätasa-arvoista koh-
telua ja lasten koulutusmahdol-
lisuuksien puuttumista. Monet 
SAT-7:n työtovereistani asu-
vat näissä maissa tai ainakin 
ovat tiiviissä yhteydessä niihin. 
Kun kuuntelen heitä, ihmette-
len, miten he ollenkaan jaksa-
vat. Kaiken inhimillisen järjen 
mukaan he ovat ahtaalla, neu-
vottomia, vainottuja, maahan 
lyötyjä. 

Oman elämänsä haasteiden 
lisäksi jotkut työtovereistani 
vastaavat katsojien yhteyden-
ottoihin. Jaksaisitko itse kaiken 
päivää kuunnella puhelimes-
sa tuskaisia kertomuksia vä-
kivallasta, vainosta, lapsiavio-
liiton uhasta, oman perheen 
vihamielisyydestä, todellises-
ta äkkikuoleman – tai vielä pa-
hempaa: hitaan kuoleman – 

vaarasta? Rohkaista, lohduttaa 
ja rukoilla, tietää oma avutto-
muutesi ja silti vakuuttaa, että 
kyllä se siitä? 

Silmät säteillen he kuitenkin 
todistavat Jumalan rakkau-
desta, toivosta Kristuksessa, 
kristittyjen veljien ja sisarten 
huolenpidosta toisiaan koh-
taan. Näyttää tosiaankin pitä-
vän paikkansa, että myrskyn 
silmässä on tyyntä. Jumala on 
erityisesti läsnä siellä, missä on 
kaikkein vaikeinta. Tai ainakin 
olemme valmiita huomaamaan 
hänen läsnäolonsa juuri siellä. 

Työntekijäkokouksissa kes-
kitymme jakamaan rohkaise-
via raamatunkohtia ja rukoi-
lemaan. Psalmien kirjoittajien 
ahdistuneet kysymykset ja roh-
keat vetoomukset ovat run-
saassa käytössä. ”Herra, kuin-
ka kauan vielä?” ”Auta meitä 
väkevällä kädelläsi, pelasta ne, 
joita rakastat.” 

Jumala näkee ahtaasta pai-
kasta ulospääsyn ja valmistaa 
sen ajallaan; ahdas paikka ei 
ole umpikuja. Neuvottomuus ei 
tarkoita, ettei olisi toivoa. Vai-
no ei tarkoita, että Jumala olisi 
hylännyt. Maahan lyöty tarttuu 
Isän käteen, nousee ylös ja jat-
kaa matkaa. 
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Lähetystyö on Jeesuksen an-
tama tehtävä koko kristi-
kunnalle. Diasporassa elä-

vät juutalaiset saivat Jerusalemin 
helluntaijuhlilla ensi kertaa kuul-
la julistusta – ja ihmeen kautta 
omilla kielillään! Opetuslapset ja 
muut Jeesuksen seuraajat Pyhän 
Hengen johtamina todistivat Jee-
suksen ylösnousemuksesta ja Ju-
malan tekemästä sovinnosta ris-
tillä.  Pyhä Henki johti ihmisiä ja 
historian tapahtumia niin, että 
sanoma Jeesuksesta Jumalan 
poikana ja pelastajana levisi no-
peasti Välimeren alueella, Etiopi-
aan ja Lähi-idän suuntaan aina 
Intiaan saakka. Apostoli Paavali 
matkakumppaniensa kanssa kul-
kivat tuhansia kilometrejä maal-
la ja merellä saavuttaakseen uu-
sia kaupunkeja. Julistustoiminta 
aloitettiin useimmiten synago-
gissa, mutta jatkui monesti kau-
pungin vankilassa ja salaisissa 
kotikokouksissa: Vaino ja muu 
vastustus oli Jeesuksen lupaama 
seuraus. Tästä kaikesta voimme 
tarkemmin lukea vaikkapa Apos-
tolien teoista, joka kirjana jää 
monen lukijan mielestä kesken. 
Itse ajattelen, että kristityt noin 
60-luvulta eteenpäin saavat jat-
kaa ”Apostolien tekoja”. Lähe-
tyshistorian kertomukset olkoon 
rohkaisuksi ja opetukseksi seu-
raaville sukupolville! 

Maailma muuttuu ja julistuk-
sen mahdollisuudet monipuo-
listuvat, mutta tehtävä on sama! 
Jokainen kristitty on kutsuttu 
mukaan. Jokainen ei voi lähteä 

”maailman ääriin”, mutta voi olla 
mahdollistamassa sitä, että sa-
noma Jeesuksesta ei kuulu vain 
siellä, missä kristityt kokoontuvat 
yhteen, vaan myös siellä, missä ei 
ole yhtään Jeesukseen uskovaa.

Suomessa on perinteisesti 
”kirkko keskellä kylää” ja harva 
voi välttyä kuulemasta evankeliu-
mia. Mutta viimeisen parin kym-
menen aikana on selkeästi huo-
mattavissa muutos: yhä useampi 
suomalainen vieraantuu kristilli-
syydestä, varsinkin suurissa kau-
pungeissa. Tämä haastaa rukouk-
seen herätyksen puolesta!

Suomessa on muutaman sadan 
vuoden aikana ollut erilaisia he-
rätyksiä ja suurin osa näistä herä-
tyksen aalloista edelleen vaikut-
taa suomalaisessa kristillisessä 
kentässä. 

1960-luvun nopean kaupun-
gistumisen ja muuttoliikkeen 
aikana syntyi ns. viidesläinen 
herätys, joka vaikutti erityises-
ti opiskelijoiden keskuudessa ja 
vaikutti laajaa lähetysinnostus-
ta. Silloiset lähetystyön raken-
teet eivät kuitenkaan tarjonneet 
luontevaa kanavaa tälle laajalle 
lähetysherätykselle, joka vieras-
ti sosiaalisten näkökulmien pai-
nottamista kirkon ja lähetyksen 
toiminnassa. Sen sijaan haluttiin 
selkeästi julistaa Jeesuksen ai-
nutlaatuisuutta - tienä pelastuk-
seen ja elämään Jumalan lapse-
na.

Tässä herätyksen aallossa syn-
tyi Kansanlähetys, joka on perus-
tamisestaan saakka lähettänyt lä-

hettejä niin paikallisten kirkkojen 
kuin kansainvälisten järjestöjen-
kin palvelukseen. Parhaimmil-
laan lähettejä oli yli 100. Nyt pit-
käaikaisten lähettien lukumäärä 
55 tienoilla. Edelleen lähes vuo-
sittain koulutetaan uusi joukko 
lähettikandidaatteja. Osa kohde-
maista on samoja (Venäjä, Etio-
pia, Japani, Lähi-Idän maita), 
mutta uusina on tullut mm. Kyp-
ros mediatyön keskuspaikkana 
sekä pakolaistyö eri Euroopan 
maissa. Raamatunkäännöstyön 
eri projekteissa on lähettejä myös 
Suomesta käsin töissä. Myös osa 
islam-työssä olleista läheteistä 
on voinut käyttää osaamistaan ja 
kutsumustaan Suomessa.

Miten lähteä 
lähetystyöhön 
Kansanlähetyksen 
kautta?

Reitti pitkäaikaiseen lähetystyö-
hön Kansanlähetyksen kautta 
sisältää monia askeleita. Kiin-
nostuneelle lähetetään lomake 
täytettäväksi, joka auttaa hah-
mottamaan, olisiko reitti lähe-
tystyöhön realistisempi ensin 
vaikkapa kansainvälisyyslinjan 
kautta.  Lyhytaikaisen lähetys-
työn tukena toimiva kansain-
välisyyslinja alkaa 6 viikon val-
mennusjaksolla, jota seuraa 
2kk-2vuoden ulkomaanjakso ja 
lyhyt paluujakso. Opiskelu on 
luonteeltaan lähetystyöhön ja 
muuhun kansainväliseen kris-
tilliseen työhön tutustumista ja 

MITEN LÄHTEÄ 
LÄHETYSTYÖHÖN 

KANSANLÄHETYKSEN 
KAUTTA?
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työssäoppimista vapaaehtoise-
na. Opiskelijan odotetaan pohti-
van omaa sopeutumistaan, kult-
tuurien välisiä ja eri kristillisten 
tahojen välisiä eroja, kansainvä-
lisessä työyhteisössä suomalaise-
na olemista sekä muiden uskon-
tojen edustajien kohtaamista. 
Raportointi linjavastaavalle ja 
kurssityö kuuluu opintosuunni-
telmaan, samoin ns. ystäväkirje 
omalle lähetysrenkaalle. Lisätie-
toja ja hakulomake: https://kan-
sanlahetysopisto.fi/opiskelu/
opintolinjat/pitkat-opintolinjat/
kansainvalisyyslinja/. 

Jos kiinnostunut kutsutaan lä-
hettikuraattorin ja apulaislähe-
tysjohtajan alustavaan haastat-
teluun ja sen jälkeen prosessia 
halutaan jatkaa eteenpäin, an-
netaan kiinnostuneelle varsinai-
nen hakulomake täytettäväksi. 
Sopivat hakijat kutsutaan yhtei-
seen haastattelupäivään, jossa 
eri haastattelupisteiden avulla 
luodaan hakijasta kokonaiskuva. 
Sopivat hakijat lähetetään vie-
lä psykologiseen haastatteluun, 
jonka perusteella saattaa tul-
la suosituksia henkilökohtaisiin 
prosesseihin ennen lähetyslin-
jalla aloittamista. 

Lähetyslinjalle voi päästä opis-
kelemaan myös ilman moniaske-
leista hakuprosessia, jos on toi-
sen lähetysjärjestön lähettämä 
tai hakee ”freelancerina”, joka 
itse kustantaa koulutuksen eikä 
sitoudu Kansanlähetyksen nor-
maaliin lähettämisprosessiin. 
Teltantekijätyöhön lähteville voi 
hyvin suositella koko lähetyslin-
jaa tai siitä sovellettua opintoko-
konaisuutta.

Lähetyslinja on vuoden pitui-
nen Kansanlähetysopiston opin-
tolinja, joka alkaa monimuo-
tojaksolla ja loppuu noin 4 kk 
intensiivijaksoon Kansanlähe-
tysopistolla. Koulutuksen aikana 
orientoidutaan järjestöön, raken-
netaan lähettäjäkumppanuuk-

sia, annetaan valmiuksia kult-
tuurien väliseen työskentelyyn 
evankeliumin asialla ja syvenne-
tään luterilaista herätyskristillis-
tä ajattelua ja uskoa. Tärkeä osa 
koulutusta on vanhempien lähet-
tien vierailut ja keskustelut mo-
ninaisista lähetin elämään liit-
tyvistä aiheista. Koko koulutus 
on prosessi, joka rakentaa lähe-
tystyöntekijän identiteettiä ja 
valmistaa lähetystyöhön lähte-
miseen ja siellä pitkäaikaiseen 
työskentelemiseen. 

Lähetyslinjan loppuvaihees-
sa lähettikandidaatit tekevät vi-
rallisen hakemuksen Kansan-
lähetyksen läheteiksi. SEKL:n 
liittohallitus vahvistaa lähetys-
työntekijöiksi ottamisen ja linjan 
päättymistä seuraa lähetiksi siu-
naaminen Hausjärven kirkossa. 
Matkaan siunaaminen yhdessä 
uudelle työjaksolle lähtevien van-
hempien lähettien kanssa tapah-
tuu perinteiseen tapaan heinä-
kuun ensimmäisen viikonlopun 
Kansanlähetyspäivillä.

Entä millaisia henkilöitä Kan-
sanlähetys etsii lähetystyöhön? 
Tarvittavia ominaisuuksia on 
mm. joustavuus, yhteistyökyky, 
soveltuva ammattitaito ja vah-
va kristillinen identiteetti, johon 
kuuluu sisäinen lähetyskutsu ja 
luterilaiseen tunnustukseen si-
toutuminen. Erityisesti etsitään 
raamattukouluttajia, seurakun-
tatyön ammattilaisia, mediatyön 
osaajia sekä niitä, jotka haluavat 
sitoutua raamatunkäännöstyö-
hön. Myös talousammattilaisia, 
IT-alan osaajia, opettajia ja ter-
veydenhoitoalan ihmisiä tarvi-
taan eri yhteistyökuvioissa. Pa-
kolaistyö mahdollistaa hyvin 
erilaisista ammattitaustoista tu-
levien lähettämisen. Lisätietoja: 
https://kansanlahetys.fi/suu-
ressa-mukana/lahetystyo/mina-
ko-lahetystyohon/. 
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Miksi et ole jo lähetys-
työssä?” kysyi opiske-
lutoverini ollessamme 

syksyllä 2009 ulkomaanhar-
joittelussa Etiopiassa, olinhan 
jo neljä vuotta aiemmin saa-
nut ajatuksen lähtemisestä. 
Meni kuitenkin vielä viisi vuot-
ta, ennen kuin saavuin uudel-
leen Etiopiaan, ja siitäkin vie-
lä reilusti yli vuosi, ennen kuin 
pääsin aloittamaan varsinaisen 
työni. Miksi polkuni oli niin pit-
kä, vaikka suunta olikin selvä? 
Aloitetaanpa alusta.

Lähetystyö tuli tutuksi jo lap-
suudessa, sillä vanhempani tu-
kivat lähetystyötä ja muistim-
me lähettejä iltarukouksessa. 
Kun me lapset opimme kirjoit-
tamaan, aloimme kirjoittaa raa-
matunkääntäjille Papua-Uu-
dessa-Guineassa, ja meillä oli 
muutenkin kirjekavereita ul-
komailla. Ymmärsimme, että 
maailmassa on muitakin mai-
ta kuin Suomi, ja että kun elää 
säästeliäästi, on mistä antaa 
lähetykselle. Kotikasvatuksen 
merkitystä kuvaa sekin, etten 

ollut sisaruksistani ensimmäi-
nen, joka lähti lähetystyöhön, 
vaan veljeni Mika on ollut per-
heineen Tansaniassa.

Uskosta tuli kuitenkin mi-
nulle henkilökohtaista vas-
ta lukioaikana. Olin aina ollut 
kiinnostunut kielistä, ja silloin 
minussa heräsi halu hyödyntää 
kielitaitoani Jumalan valtakun-
nan työssä. Niinpä lähdin Tu-
run yliopistoon opiskelemaan 
englantilaista filologiaa, yleis-
tä kielitiedettä ja fonetiikkaa. 
Monet työtehtäväni ovat myös 
liittyneet kieliin: kääntäminen 
englannista suomeen, englan-
nin opetus ja oikoluku. Vuonna 
2007 olin viisi kuukautta Isra-
elissa Jerusalemin raamatun-
kääntäjien kodilla vapaaehtoi-
sena toimistonhoitajana. Sieltä 
palattuani kyselin Jumalalta, 
mitä hän halusi minun tekevän 
seuraavaksi. Tuo rukous johti 
minut kouluttautumaan raa-
matunkäännöstyön tehtäviin. 
Koulutukseen sisältyi neljä vii-
konloppua kestänyt lähetyksen 
esikoulutuskurssi Hope, kan-

sainvälisyyslinja, jonka kautta 
tutustuin raamatunkäännös-
työhön Etiopiassa kolmen kuu-
kauden ajan, ja vuosi teologian 
opiskelua – kaikki nämä Kan-
sanlähetysopistossa – sekä kie-
litieteellistä koulutusta Englan-
nissa Wycliffe-keskuksessa.

Vuonna 2013 oli vuorossa 
Kansanlähetyksen lähetyslin-
ja. Seuraavana vuonna oli vielä 
rokotusten hankkimista ja pa-
perisotaa, ennen kuin pääsin 
joulukuussa 2014 lähtemään 
Etiopiaan Kansanlähetyksen 
ja Wycliffe Raamatunkääntä-
jien yhteislähettinä. Vuoden 
kestävän amharan kielikou-
lun jälkeen suuntasin viimein 
Lounais-Etiopiaan Mekane Ye-
sus -kirkon raamatunkäännös-
tiimien kielitieteelliseksi neu-
vonantajaksi tekemään työtä 
sen eteen, että etiopialaisten vä-
hemmistökielten puhujat saisi-
vat Jumalan Sanan omalla kie-
lellään.

ANNA VÄHÄKANGAS

”

Puun lehdet edustavat 
Etiopiassa puhuttavia kieliä. 

Osoitan alen kieltä, jota tutkin.

Polkuni lähetystyöhön
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Tärkeä rukous- ja 
lahjoitushaaste 

sinulle!
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ansanlähetys on osallistunut jo useiden vuosien ajan erilaisiin tori- ja 
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eessä. Lisäksi katutyö 

on aktiivista. N
äissä tapahtum

issa kohdataan ihm
isiä, keskustellaan ja jaetaan 

Jeesuksesta kertovaa m
ateriaalia lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihm

isille. 

Toritapahtum
ien hyvä suunnittelu ja toteutus on ollut onnistum

isen avain. 
K

eskeisessä roolissa on hyvät telttakatokset. O
n tullut aika uusia kovassa 

käytössä olleet katokset ja tarvitsem
m

e varoja 20
0

0
 €

. Tässä olisi hyvä 
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älahjoituskohde sinulle joka haluat näin olla m
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K
ansanlähetys tavoittaa H
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isiä vuosittain kaduilla – on aika 
hankkia uudet telttakatokset tori- ja m

essutapahtum
iin sekä katutyöhön.
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ukanaolostasi ja rukouksistasi!

H
ä

m
e

e
n

 K
a

n
sa

n
lä

h
e

ty
k

se
n

 
kev

ä
tke

rä
y

s 20
23

SIN
N

E M
ISSÄ

 
IH

M
ISE

T
 O

V
A

T
!



Kiitos 
mukanaolostasi!



Vuosia sitten pohdiskelin, 
mikä voisi olla minun 
paikkani lähetystyös-

sä. Olen tuiki tavallinen nel-
jän lapsen äiti ja matemaattis-
ten aineiden opettaja, innokas 
käsitöiden harrastaja ja ahkera 
lukija. Minulla ja miehelläni ei 
ole ollut kutsua itse lähteä lä-
hetyskentälle, mutta kuitenkin 
tuntui, että haluaisin tehdä jo-
tain konkreettista lähetystyön 
hyväksi. Useita ystäviäni ja tut-
taviani on ollut ja on edelleen 
lähetystyössä ja olen saanut lä-
heltä seurata lähettien arkea. 
Lähettien tukeminen taloudel-
lisesti ja rukouksin on tärkeää, 
mutta jotenkin kaipasin lisäksi 
jotain omaa tehtävää lähetys-
työn parissa. 

Ystäväni Anu oli lähettikurs-
silla, kun mietiskelin, kehtai-
sinko tarjoutua Anun lähetti-
sihteerin tehtävään. Pohdin, 
hoitaisiko joku muu tuon tehtä-
vän minua paremmin. Samaan 
aikaan Anu mietti, voisiko pyy-

tää minua lähettisihteerikseen. 
Häntä mietitytti, olisinko halu-
kas ottamaan tehtävän vastuul-
leni, onhan minulla jo perhe-
elämässä ja työssä tekemistä. 
Kaikeksi onneksi Anu päätti 
ottaa asian puheeksi ja sain lu-
pautua hänen lähettisihteerik-
seen.

Lähettisihteerin tehtäviin on 
perinteisesti kuulunut lähetin 
rukouskirjeiden postittaminen 
lähettäjärenkaan jäsenille sekä 
lähettäjärenkaan ylläpito. Vie-
lä lähettisihteerinä aloittaessa-
ni kävin säännöllisesti postitta-
massa ison nipun paperikirjeitä 
Kansanlähetyksen keskustoi-
mistolla Ryttylässä. Nykyään 
välitän Anun kirjeet sähköi-
sesti vastaanottajille sekä pos-
tituspalveluun paperiversion 
postittamista varten. Kirjeiden 
postituksen ja lähettäjärenkaan 
ylläpidon lisäksi lähettisihteeri 
on tarpeen mukaan linkkinä 
lähettäjien ja lähetin välillä ja 
voi järjestää monenlaista puu-

haa ”oman” lähettinsä tukemi-
seksi. Itse olen mm. saanut olla 
musisoimassa Anun lähetysti-
laisuuksissa ja järjestänyt hei-
jastinkeräystä Anun työn tuek-
si. Jokainen lähettisihteeri voi 
tehdä tehtävästä oman näköi-
sensä sen mukaan, mikä itselle 
tuntuu luontevalta. 

Lähettisihteerinä toimiminen 
on minulle tärkeä ja merkityk-
sellinen tehtävä. Koen, että olen 
löytänyt oman pienen paikka-
ni lähetystyön tukena. Uskon, 
että lähetyskäsky koskee meis-
tä ihan jokaista. Me saamme 
olla kertomassa Jeesuksesta 
omassa lähiympäristössämme 
ja lisäksi voimme olla eri tavoin 
tukemassa ulkomailla tehtävää 
lähetystyötä. Rukoustyö on 
tärkeää ja kaikkien ulottuvilla. 
Useimmat meistä voivat olla tu-
kemassa lähetystyötä myös ta-
loudellisesti tai vaikkapa vapaa-
ehtoistyön merkeissä. 

HEINI SOPPI

Lähetti-
sihteerin 

tehtävässä
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Kun Mattias Kaitainen 
syntyi vuonna 1993 Itä-
Lontoossa Redbridgen 

kaupunginosassa Tapani ja 
Anita Kaitaisen nuorimmai-
seksi, maailmasta oli tulossa 
kaikkiallinen: kuka tahansa voi 
tavoittaa kenet tahansa verkon 
välityksellä. Samana vuonna in-
ternet oli juuri muuttunut ny-
kyisen oloiseksi. Paria vuotta 
aiemmin oli avautunut graafi-
nen käyttöliittymä, World Wide 
Web. Mattiaksen syntymävuon-
na julkistettiin Mosaic-selain, 
joka mahdollisti sen, että ta-
valliset ihmiset pystyivät alkaa 
käyttämään nettiä. 

”Sähköpostit olivat jo meillä 
käytössä, vaikka telefax oli vielä 
yleisempi kirjeenvaihdon muo-
to. Osasin lähettää faksin suo-
raan tietokoneelta ja se tulostui 

puhelinlinjoja myöten Kansan-
lähetyksen keskustoimiston au-
lassa sijaitsevasta laitteesta”, 
Tapani Kaitainen muistelee.

Mattiaksen ollessa pari-
vuotias perhe siirtyi maahan-
muuttajatyöstä Englannista 
lähetystyöhön Etiopiaan. Sai-
raanhoitajaäiti työskenteli pai-
kallisella klinikalla terveyden-
hoitotehtävissä sekä vierastalon 
emäntänä. Pastori-isä toimi 
Mekane Yesus -kirkon Teologi-
sen seminaarin koulutusohjel-
massa teologien etäkoulutuk-
sen opettajana. 

”Etäkoulutus tarkoitti sitä, 
että opiskelijat kokoontuivat 
lähiopetukseen Addis Abebaan 
parin viikon välein keskuste-
lemaan opitusta ja jakamaan 
kuulumisia. Väliajat he lukivat 
kirjallisuutta ja tekivät tehtäviä 

oman työnsä ohella. Näin he 
pystyivät suorittamaan perus-
tutkintonsa ilman, että heidän 
toimeentulonsa romahti.” 

Isänsä tavoin Mattias Kaitai-
nen on myös valinnut tieteen-
alakseen teologian. Valmistut-
tuaan Helsingin yliopistosta 
maisteriksi keväällä 2020 hän 
hakeutui Kansanlähetysopiston 
palvelukseen. Mattiaksen teh-
tävänä on erityisesti etäkoulu-
tuksen järjestäminen internetiä 
hyödyntäen. 

”Kansanlähetysopisto nos-
ti verkkokurssitarjontaa niin 
verkkoraamattukoulun puo-
lella kuin striimattujen perio-
dien kautta. Nyt nettitarjonta 
on suurinta koskaan ja myös 
periodiosallistuminen kasvaa. 
Tähän mennessä suurin osal-
listujamäärä on ollut Paavalin 

Isänsä poika
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Kansanlähetysopiston 
etäkoulutuksessa työtavat 
vaihtelevat laajasti 
kuunneltavista podcasteista 
itsenäiseen lukemiseen, 
tehtäviin ja keskusteluun. 
Opiskelu ei edellytä sitoutumista tiettyihin ajankoh-
tiin. Kaikki podcastit tai luennot ovat kuunneltavissa 
Moodle-alustalta oman aikataulusi mukaan. Opiskelu 
on pyritty ajoittamaan siten, että kurssit eivät ole liian 
raskaita suorittaa työelämän ohessa. Koska vuorovai-
kutteisuus on olennainen osa kurssia, tulisi opiskeluun 
pystyä käyttämään pari kertaa viikossa noin 1 - 2 tun-
tia kerrallaan.

LUE LISÄÄ: 
kansanlahetysopisto.fi/opiskelu/
verkkokurssit/

kirjeiden verkkolukupiirissä, 
jossa oli yhteensä 80 osallistu-
jaa. Tällöin ryhmä jaettiin kuu-
teen osaan”, Mattias Kaitainen 
kertoo.   

Hän pyrkii järjestämään 
kursseja monipuolisesti opis-
ton tarjonnan paletin mukai-
sesti. Tavoitteena on, että kris-
tityt voivat kasvaa hengellisesti 
kohtaamaan elämän tuomia ilo-
ja ja vastoinkäymisiä. Kurssit 
antavat myös valmiuksia kertoa 
uskosta sekä henkilökohtaises-
ti että digitalisaation antamia 
mahdollisuuksia hyödyntäen.  

TEKSTI: ANNE LEPIKKO

Kyllä kiitos! Tilaan itselleni  
4 kertaa vuodessa maksutta 
ilmestyvän Pisara -lehden
Perun Pisaran tilauksen
Vaihdan tilauksen 
paperiversion sijaan 
sähköpostiini
Osoitteeni on muuttunut: 
teen osoitteenmuutoksen
Haluan, että minuun 
otetaan yhteyttä

Palauta tämä kortti 
työntekijälle tai postitse: 
HÄKL, Hämeenpuisto 41 b, 
33200 Tampere

Nimi ja vanha osoite:

Uusi osoite:

Sähköposti:

Puhelin:

PA
LV

EL
U

KO
RT

TI

Tapani ja Mattias Kaitaista 
yhdistää myös kiinnostus 
koneisiin. Kuvan Honda CB 
500 Four vuodelta 1974 on 
Mattiaksen, hänen veljensä 
Markuksen sekä Tapanin 
yhteinen projekti. 
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Matti Ahonen kertoo, miten 
kahvilatoiminnan idea sai al-
kunsa.

-Kuuntelin vuonna 2021 usei-
ta Pohjois-Karjalan piirijohta-
jan Gerson Mgayan YouTube-
opetuksia. Yhdessä videossa 
esiteltiin Pohjois-Karjalan 
Kansanlähetyksen kahvilatoi-
mintaa. Siellä eräs eläkkeelle 
jäänyt henkilö oli alkanut jär-
jestää päiväkahvilatoimintaa. 
Tästä syntyi ajatus, että voisiko 
myös Hämeenlinnassa kokeilla 
jotakin vastaavaa.

Jäätyään itsekin eläkkeelle 
Matti ehdotti kahvilatoiminnan 
aloittamista Keitaalla. Ensim-
mäinen Hyvän uutisen kahvila 
järjestettiin syyskuussa 2021. 
Aluksi kahvila oli auki joka toi-
nen keskiviikko. Vuoden 2022 
alusta se on ollut auki joka kes-
kiviikko klo 13–15 kesätaukoa 
lukuun ottamatta.

-Ennen toiminnan aloitta-
mista minulle nousi Raama-

tusta mieleen Sakarjan kirjasta 
luvun 4 sanat: ”Kuka pitää hal-
pana pienten alkujen päivän?”, 
Matti kertoo.

Kahvilassa kohdataan erilai-
sia ihmisiä. Toiset poikkeavat 
vain pikaisesti kahvilla, mutta 
monet jäävät juttelemaan pi-
demmäksikin aikaa. Lähes joka 
kerta kahvilaan on tullut uusia 
kävijöitä. Monet ovat alkaneet 
myös tulla uudestaan. 

-Tarjoamme kahvia ja teetä, 
keskustelemme ihmisten kans-
sa ja kutsumme heitä mukaan 
viikkotoimintaamme ja ennen 
kaikkea Jeesuksen luo. Iloitsen 
ja kiitän Jumalaa myös kaikis-
ta henkilöistä, jotka ovat olleet 
palvelemassa mahdollistaen 
kahvilan toiminnan, Matti sa-
noo.

Sopivan tilanteen avautues-
sa Hyvän uutisen kahvilassa 
kysytään, haluaako joku, että 
hänen puolestaan rukoillaan. 
Moni haluaa.  

-Aivan erityinen hetki on ol-
lut, kun joku on halunnut tulla 
uskoon ja on saatu rukoilla hä-
nen puolestaan, Matti muiste-
lee.

-Olemme myös jakaneet Raa-
mattuja, arvokortteja ja muuta 
hengellistä materiaalia. Muuta-
man kerran meillä on ollut elä-
vää musiikkia ja todistuksia. 
Silloin tällöin kahvilassa on ol-
lut tarjolla myös ruokaa. 

Vähitellen kahvilassa esitetyt 
kutsut Keitaan eri tilaisuuksiin 
ovat alkaneet kantaa hedelmää.

-Viime syksyn aikana muuta-
ma kahvilassa kävijä rohkaistui 
tulemaan mukaan Hoitavaan 
päiväpiiriin, Avoimeen raamat-
tupiiriin tai Hyvien uutisten il-
taan, Kansanlähetyksen työn-
tekijä Miina Makkonen kertoo.

Rukousten merkitys kahvi-
latyössä on tärkeä. Kahvilassa 
palvelevat hiljentyvät rukoile-
maan ennen kuin kahvila ava-
taan. Jumalalta pyydetään vii-

SIUNATTUJA 
KOHTAAMISIA 

HYVÄN UUTISEN 
KAHVILASSA

Hämeenlinnan Keitaalla toimii viikoittain Hyvän uutisen 
kahvila, johon kutsutaan ohikulkijoita poikkeamaan 

ilmaiselle kahville tai teelle. Tarjolla on myös kahvileipää 
sekä juttuseuraa ja halukkaiden puolesta rukoillaan.
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Muilla viitteillä tulevat 
lahjoitukset kohdistetaan 
Hämeen Kansan lähetyksen 
kotimaan työn hyväksi.

Yleislahjoitustilimme numero on 
TSOP FI71 5730 0820 0457 02 ja BIC OKOYFIHH  

Käytäthän kohdekohtaisia viitenumeroita – säästämme kuluissa 
ja helpotamme kirjanpitoa.

LAHJOITUS-
NUMEROT ja 
MOBILEPAY

SOITA 0600 18210 
Lahjoitus 10.01 € /  

puhelu + pvm
SOITA 0600 18220 

Lahjoitus 20,45 € /
puhelu + pvm

MOBILEPAY 51283 
Syötä haluamasi 
summa ja viesti.

Kiitos!

Rahankeräyslupa – 
RA/2021/1201

TYÖNTEKIJÄT:
Ilkka Päiväsaari .....................94016 
Miina Makkonen ................. 94045
Paula Jääskö ........................ 94074 
Helena Vähäkangas ........... 94142

PIIRIN OMAT KOHTEET:
Hämeen piirin  .....................................
yleiskannatus ....................... 94087
Mihin eniten tarvitaan ...... 94126
Evankelioimistyö .................94414
Katuevankeliointi .................94401
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LAHJOITUSTEN 
KOHDEKOHTAISET VIITENUMEROT

sautta jokaiseen kohtaamiseen. 
Ihmisiä, joita on kahvilassa 
kohdattu, muistetaan myös jäl-
kikäteen. 

-Jokainen keskiviikko on jän-
nittävä yllätys. Koskaan ei tie-
dä, keitä ovesta astuu sisään ja 
millaisia keskusteluja tänään 
avautuu. Moni jakaa yllättä-
vänkin avoimesti omasta elä-
mästään, Miina sanoo.

-Kerran kaksi kouluikäistä 
tyttöä pyysi minulta: ”Kertoi-
sitko meille Jeesuksesta?” Mi-
käpä sen mieluisampi pyyntö.

Matti on usein kadulla kut-
sumassa ihmisiä henkilökoh-
taisesti kahville. Kadulla syntyy 
keskusteluja myös niiden kans-
sa, jotka eivät ehdi tai uskaltau-
du sisälle asti.

-Minua on siunannut eräs 
TV-ohjelma, jossa kerrottiin 
miehestä, joka jakoi traktaatte-
ja Lontoon kadulla. Hän jakoi 
niitä useita vuosia ja kohtasi 
useita ihmisiä. Hän ei eläessään 
tiennyt miten ihmiset olivat ot-
taneet sanoman vastaan. Mie-
hen kuoltua oli ihmisiä tullut 
kertomaan ohjelman tekijöille, 
miten nämä kohtaamiset olivat 
vaikuttaneet heidän uskoontu-
loonsa, Matti kertoo.

-Mekään emme välttämättä 
näe tuloksia tässä ajassa. Tai-
vaan Isä näkee ja tietää kaiken. 
Kutsukaamme kuitenkin ihmi-
siä Jeesuksen luo! 

Pyydämme myös teiltä Pisa-
ran lukijoilta esirukousta Hy-
vän uutisten kahvilan puolesta. 

Kantakaa niin kahvilan kävijöi-
tä kuin siellä palveleviakin Ju-
malan eteen. Rukoillaan, että 
Taivaan Isä kutsuisi ihmisiä 
Jeesuksen luo näidenkin koh-
taamisten kautta. 

MA & MM
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LIITY MUKAAN MIINA MAKKOSEN 

RUKOUSRENKAASEEN. 

 →  www.hameenk.fi/lahjoitus tai soittamalla  

040 9603 690 tai sähköpostilla: hameenkl.@sekl.fi

 → Esirukoukset ja taloudellinen tuki mahdollistavat 

työn. Tee lahjoitus Miinan työn tukemiseksi:  

FI71 5730 0820 0457 02  
viitenumero: 94045

Viisitoista vuotta sitten 
opiskelin Kansanlähe-
tyksen lähetyskurssilla 

valmistautuen lähetystyöhön 
Venäjällä. Jumala oli taivutellut 
lähtijäksi minut, joka olin ollut 
varma, että paikkani lähetys-
työssä on lähettäjänä. Hän pu-
hui minulle lempeästi siitä, että 
paras tie elämässä olisi hänen 
tahtoonsa suostuminen. 

Kun minut siunattiin lähe-
tystyöntekijäksi kesällä 1998 
Vaasan Kansanlähetyspäivillä, 
siunaamiskaavassa oli sanat: 
”Siunatkoon sinua kolmiyhtei-
nen Jumala ja pyhittäköön si-
nut palvelemaan Kristuksen 
kirkkoa aina ja kaikkialla.”

Kymmenen vuotta sain pal-
vella Inkerin kirkkoa Venäjällä 
ja ne olivat rikkaita vuosia. Ei 
todellakaan aina helppoja, mut-
ta se sai pysyttelemään lähellä 
Jumalaa. Kolmiyhteisen Juma-
lan siunaus kantoi. 

Kotimaahan palattuani ha-
keuduin joksikin aikaa muihin 
töihin, mutta Jumala kutsui ta-

Hän, joka 
kutsuu, on 
uskollinen

kaisin hengelliseen työhön. Vii-
meiset viisi vuotta olen toimi-
nut Hämeen Kansanlähetyksen 
tavoittavan työn koordinaatto-
rina. Ulkoisesti kutsumus on 
muuttanut muotoaan, mutta 
työn ydin on sama. 

Olen saanut palvella Kristuk-
sen kirkkoa sillä paikalla, mihin 
Jumala on eri elämän vaiheis-
sa asettanut ja niiden ihmisten 
keskellä, joita hän on ympäril-
leni antanut. 

Lähetystyön voi ymmär-
tää laajasti. Lähetystyönteki-
jä on ihminen, jonka sydämes-
sä Jeesus asuu. Lähetyskenttä 
taas on ihminen, jonka sydä-
messä Jeesus ei asu. Suomi on 
yhä selvemmin lähetyskenttä, 
jossa moni ei edes tiedä, mikä 
on kristinuskon perussanoma. 
Vielä enemmän on heitä, joi-
den sydämessä Jeesus ei vielä 
ole saanut sijaa. 

Omien ulkomaan vuosien jäl-
keen minulle on ollut luonte-
vaa työssäni kohdata ja tukea 
myös maahanmuuttajia. Ukrai-

nan sodan alettua venäjän kie-
len taidollekin on taas ollut käyt-
töä, koska monet ukrainalaiset 
puhuvat hyvin venäjää tai se on 
jopa heidän äidinkielensä. Viime 
vuonna sain panostaa osan työ-
ajastani Ukrainan pakolaisten 
kohtaamiseen. Monilla on ollut 
valtava tarve puhua ja kertoa ko-
kemuksistaan. Yhteisen kielen 
löytyminen on avannut padot.

Hämeenlinnan Keitaalla aloi-
timme viime syksynä venäjän-
kielisen raamattupiirin. Tampe-
reen lähetyskodilla puolestaan 
on syksyn ajan kokoontunut 
Suomi-klubi ukrainalaisille ja 
se jatkuu myös kevätkaudella. 
Kielen opiskelun rinnalla tär-
keää on ollut yhteinen arjen 
kokemusten jakaminen ja raa-
mattuhetken tarjoama rohkai-
su Jumalan sanasta. On hienoa 
saada jakaa lupausta siitä, että 
Jumalassa voi löytää rauhan sy-
dämeen myös silloin, kun ulkoi-
nen rauha puuttuu. 

MIINA MAKKONEN
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Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys on v.1969 perustettu itsenäinen yhdistys, 
joka toimii Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä viedäkseen evankeliumia 
eteenpäin ja tukeakseen lähetystyötä Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen 
kautta. Yhdistyksen talous perustuu täysin vapaaehtoisten lahjoitusten 
sekä testamenttien varaan. 

FORSSA
TIISTAISIN  
Donkkis Big Night –illat  
klo 18-20, ala-asteikäisille 
lapsille kerran kuussa (31.1., 7.3., 
21.3., 18.4.), Forssan seurakun-
ta talolla, Kartanokatu 16

HÄMEENKYRÖ
TORSTAISIN 
Donkkis Big Night –illat  
klo 18-20, kerran kuussa (9.2., 
9.3., 4.5.)  Mahnalan ympäristö-
koululla, Maisematie 761
Donkkis Big Night –ilta 
11.5. klo 18-20, Kyröskosken 
Sykkeellä

HÄMEENLINNA 
Keidas 

Kaivokatu 2
TIISTAISIN 
Hoitava päiväpiiri klo 14
Venäjänkielinen raamattupiiri 
klo 18 (parillisilla viikoilla)
KESKIVIIKKOISIN
Perhekahvila klo 10-12 
(parillisilla viikoilla)
Rukoushetki klo 12-13
Hyvän uutisen kahvila  
klo 13-15
Hyvien uutisten ilta klo 17.30, 
kerran kuussa (1.2., 1.3., 20.3., 
26.4., 24.5.)
Naisten kesken ilta klo 17.30, 
kerran kuussa (15.2., 15.3., 
12.4., 10.5.)
Avoin raamattupiiri klo 18, 
paikanpäällä ja Teamsissa 
(parillisilla viikoilla)

TORSTAISIN
Olohuoneilta nuorille 
aikuisille ja opiskelijoille  
klo 18
PERJANTAISIN
Sinkkuilta klo 18-21, kerran 
kuussa (3.2., 3.3., 14.4., 5.5.)
LAUANTAISIN
Raamattuiltapäivä  
11.2. klo 13-15 
15.4. klo 13-15

ORIVESI
MAANANTAISIN  
Avoin raamattupiiri klo 17, 
parittomilla viikoilla (SRK-
keskuksen kahviossa, 
Latokartanontie 5)

RYTTYLÄ
TIISTAISIN 
Donkkis Big night –illat  
klo 18-20, kerran kuussa  
(14.2., 14.3., 18.4.) Ryttylän 
koululla, Pajatie 1-3

TAMPERE 
Lähetyskoti 

Hämeenpuisto 41
TIISTAISIN
Lähetyksen käsityöpiiri  
klo 13, (parittomilla viikoilla)
KESKIVIIKKOISIN
Suomi-klubi klo 10-12, 
(parillisilla viikoilla)
Päiväraamattupiiri klo 13
Pointti-illat klo 18,  
nuorille ja opiskelijoille
Lenkki + saunaillat klo 18, 
(miehet parittomilla viikoilla, 
naiset parillisilla viikoilla)

TORSTAISIN
Nuorten aikuisten raamis  
klo 18 (parillisilla viikoilla)
Raamattu rakkaaksi –illat  
klo 18, kerran kuussa  
(23.2., 23.3., 20.4.)
LAUANTAISIN
Donkkis Big Day -perhepäivät 
klo 15-17, kerran kuussa  
(18.2., 18.3., 15.4., 6.5.)
Raamattuiltapäivä 11.3. klo 14
Kevätmyyjäiset 1.4. klo 11-14
 Senioripäivä 29.4. klo 13-17
SUNNUNTAISIN
Lähteellä -ehtoollisjuhla  
klo 16, kerran kuussa  
(5.2., 5.3., 2.4., 7.5.)
Sunnuntaiseurat klo 16,  
kerran kuussa (19.2., 19.3., 16.4., 
21.5.)
Lähetyskodin  
helluntaijuhla  28.5. klo 16
NETISSÄ
MAANANTAISIN  
Avoin raamattupiiri klo 18
TIISTAISIN 
Nettirukouspiiri klo 13-14

VILJAKKALA
TORSTAISIN 
Donkkis Big night –ilta  
klo 18-20. kerran kuussa 
(23.2., 23.3., 20.4.) Viljakkalan 
seurakuntatalolla, Virkatie 2

VIRRAT
MAANANTAISIN 
Raamattu rakkaaksi illat  
klo 18, kerran kuussa (6.2., 6.3., 
8.5.) Virtain seurakuntatalolla, 
Rantatie 9

HUOM. Muutokset mahdollisia, tarkistathan ajanmukaiset tiedot Hämeen Kansanlähetyksen 
nettikalenterista osoitteessa: https://hameenkl.fi/toiminta/kalenteri/
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Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys, Hämeenpuisto 41 b, 33200 Tampere

Olen Eira Huhtiranta Hä-
meenlinnasta. Kotoisin 
olen Imatralta. Ikää mi-

nulla on jo 60 vuotta.
Ensimmäisen kerran kuulin 

Jeesuksesta ja Raamatun ker-
tomuksista ollessani 3-vuotias. 
Tällöin vanhemmat sisarukseni 
ottivat minut mukaansa pyhä-
kouluun, jota naapurin Elma-tä-
ti piti. Lapsen muistiin jäivät lu-
kuisat kertomukset ja opetukset 
Jeesuksesta. Oli aina jännittävää 
mennä pyhäkouluun. Kun kou-
lutaival alkoi, pyhäkoulu jäi ja 
tilalle tuli seurakunnan tyttö-
kerho, jossa kävin silloin täl-
löin.

Rippikoulun kävin iltakou-
luna ja koin ettei se puhutellut 
erityisemmin. Perheeni ei ollut 
uskonnollinen, eikä Raamatus-
ta ja uskon asioista puhuttu koto-
na. Joten asia jäi vieraaksi, vaik-
kakin siemen oli jäänyt itämään 
pienen lapsen sydämeen.

Elämäni kului omaa rataan-
sa. Useampien muuttojen ja elä-
mänkoettelemusten jälkeen pää-
dyin asumaan Helsinkiin vuonna 
2008 ja sain hyvän työpaikan. 
Samaan aikaan liityin jäsenek-
si yhdistykseen, jossa puhuttiin 
Jeesuksesta ja kuntoutettiin ih-
misiä. Ajattelin, että on hienoa 
auttaa ihmisiä tällä tavoin. Vuo-

"Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää 
voidaan: huutakaa häntä avuksi, kun hän 
läsnä on.  Jumalaton hyljätköön tiensä ja 

väärintekijät ajatuksensa ja palatkoon Herran 
tykö; niin Hän armahtaa häntä ja meidän 
Jumalamme tykö, sillä Hänellä on paljon 

anteeksiantamusta."
JESAJA 55: 6-7

kuoltua ja kuunnellut opetuksia 
Raamatusta. Pikkuhiljaa minulle 
avautui Jeesuksen ristintyön sa-
noma ja merkitys, että minäkin 
voin saada syntini anteeksi ja tul-
la pelastetuksi. Rukoilin paljon.

Monta vaikeaa hetkeä koin, 
kunnes luin Mikko Sataman kir-
jan ”Ilmestyskirja avautuu”.  Tie-
sin, että nyt on tehtävä päätös. Et-
sin New Age aiheisia kirjoituksia 
ja löysin Uusi tie -lehden haastat-
telun, josta löysin oman tarinani 
osittain. Lopussa oli puhelinnu-
mero. Laitoin viestin ja sain heti 
vastauksen, miten rukoilla Juma-
laa tässä tilanteessa. Itkin ja ru-
koilin ja Herra kuuli rukoukseni. 

Seuraavana päivänä tyhjensin 
asunnostani kaiken, mikä liittyi 
New Ageen. Illalla menin nuk-
kumaan voipuneena, mutta hel-
pottuneena. Yöllä näin unen, jos-
sa likaiset ja haisevat vaatteeni 

matkalaukusta pestiin ja niis-
tä tuli kirkkaan valkoiset. Aa-
mulla heräsin ja kuulin sanat: 
Älä pelkää ja lauseen "Jokai-
nen päivä on Herran päivä." 
Oli 29.4 2019,  isäni syntymä-
päivä. Tiesin, että elämäni oli 

nyt muuttunut peruuttamatto-
masti. Siemen, joka lapsena is-

tutettiin, on nyt lähtenyt kasva-
maan.

Luen paljon Raamattua ja se 
on ainut kirja, jonka tarvitset 
oppaaksi elämässäsi. Tällä ta-
voin voit oppia tuntemaan elä-
vää Jumalaa, joka sanansa kautta 
haluaa puhua Sinulle joka hetki. 
Kehotan kaikkia lukemaan Raa-
mattua päivittäin ja säilyttämään 
ensirakkautensa Jeesukseen!

SIUNAUSTA VUODELLE 2023! 
TERVEISIN, EIRA

sia myöhemmin tuli selväksi, että 
olinkin ajautunut johonkin sellai-
seen, mikä ei ollut Raamatusta.

Tuohon aikaan tulivat mu-
kaan kuvaan myös jooga, enkeli 
- ja tarotkortit, monenlaiset te-
rapiat ja luontaishoidot. Helsin-
gissä tarjontaa oli paljon ja yritin 
etsiä apua, sillä kaikkinainen hy-

vinvointi oli romahtanut kotini 
homevaurion takia. Ahdistukse-
ni oli suurta, mutta apua ei löy-
tynyt. Päädyin tilanteeseen, jos-
ta ei ollut ulospääsyä. Tai ainakin 
luulin niin.

Kunnes eräänä päivänä tuli 
muutto Hämeenlinnaan. Olin 
jo ennen muuttoa alkanut lu-
kea Raamattua, jonka sain äitini 

Minun todistukseni


