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Uudenmaan Evankel is luter i la inen K ansanlähet ys

Japanissa meillä on tapana 
käydä seurakuntamme 

haudalla pääsiäisenä 
ja pyhäinpäivänä.

 

Tänä syksynä vietimme kahden viime vuon-
na äkillisesti menehtyneen seurakuntalaisen 
muistojuhlaa. Molemmat olivat seurakun-
tamme kantavia vastuunkantajia. Toinen 
kuoli tapaturmaisesti ja toinen aggressiivi-
sen syövän lannistamana. Nuorempi heistä, 
47-vuotias nainen, piti seurakunnassamme 
syöpäpotilaille tarkoitettua vertaistukiryh-
mää. Omaa perhettään hän ajatteli, sillä äi-
dillä oli todettu syöpä. Eipä tainnut nainen 
aavistaa, että vertaistukiryhmä olikin hänen 
itsensä takia olemassa. Tytär kuoli ensin ja 
sitten tämän vuoden helmikuussa kuoli äiti. 
Molemmat syöpään.

Kirkossa meillä oli mennessä edeltä Tai-
vaaseen kutsuttujen seurakuntalaisten ku-
vat esillä. Muistimme erityisesti vuosi sitten, 
kolme vuotta sitten, sekä viisitoista vuotta 
sitten menehtyneitä seurakuntalaisiamme. 
Jumalanpalveluksen jälkeen söimme kevyen 
lounaan ja lähdimme ajamaan noin tunnin 
matkan päässä olevalle haudalle. Työnsim-
me neljän hengen voimin yhtä pyörätuolissa 
istuvaa seurakuntalaista ramppia pitkin ylös 
vuorenrinnettä. Ylimmälle tasolle saavuttuam-
me, Etelä-Nishinomiyan seurakunnan Otsun 
seurakunnalta perimän haudan äärellä katsoin 
hautakiveä, sen ristiä ja ympärille kokoontu-
nutta muistoväkeä. Moniko meistä läsnäoli-
joista on vielä jonain päivänä tässä samassa 
haudassa? Sadepisarat tipahtelivat paperei-
den päälle, apupappi yritti suojata virsikonetta 
muovitaskulla, ettei se vaan kastuisi liikaa.

Jeesus sanoi: 

”Minä olen ylösnousemus ja elämä. 
Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka 
kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja 

uskoo minuun, ikinä kuole. 
Uskotko tämän? ”

(Joh.11:25-26)

Vaikka meidän ruumiimme kuolisi ja tuhkat 
ripoteltaisiin hautaan, kuolema ei ole kai-
ken loppu. Meitä odottaa ylösnousemus ja 
taivaallinen ilo. Niin kuin Jeesus nousi kuol-
leista, niin mekin saamme ylösnousemus-
ruumiin, jotta me yhdessä kaikkien pyhien 
kanssa voimme olla läsnä Taivaan Valtakun-
nan riemujuhlassa. 

Jeesus sanoi:
”Minä jätän teille rauhan. 

Oman rauhani minä annan teille, 
en sellaista jonka maailma antaa. 

Olkaa rohkeat, 
älkää vaipuko epätoivoon. ” 

(Joh.14:27)

Herran siunauksen jälkeen lähdimme alas 
haudalta kohti parkkipaikkaa. 

Sade oli lakannut ja Biwako-järven pinta 
kimmelsi tyynenä.

Lauri Palmu

TERVEHDYS
JAPANISTA
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Shalom rakkaat piirimme
ystävät ja tukijat
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Vuosi on jälleen lähes-
tymässä loppuaan, päivät 
ovat lyhentyneet ja tätäkin 
kirjoittaessani ulkona on 
täysin hämärää, vaikka kello 
ei ole vielä kahtakaan. 

Paksu pilvikatto taivaalla 
ja tiuha tihkusade peittävät 
valon aika täydellisesti. 

Mutta kohta taas jo alkaa 
valkenemaan, kunhan pääs-
tään joulukuusta ohi. 
Olen puhunut tällä palstalla paljon piirin 
haasteista ja niitä on riittänyt tänäkin vuon-
na. Talousasiat ovat olleet tapetilla koko 
vuoden ja tulevat olemaan myös tulevaisuu-
dessa. Niistä me emme vain yksinkertaisesti 
pääse eroon. 

Yksi suurimmista kysymysmerkeistä on 
ollut ja on yhä edelleen meidän Kirppis Pa-
tinan jatko. Toimimme edelleen Vantaan Tik-
kurilan Silkin tiloissa, kuten ennenkin, mutta 
yhden kuukauden irtisanomisajalla. Eli tilan-
ne saattaa muuttua aivan yhdessä hetkes-
sä. Uusia tiloja emme ole löytäneet ja tällä 
hetkellä elämme senkin suhteen pimeässä, 
epätietoisina siitä, kuinka kauan saamme 
jatkaa. Eli tulevaisuus näyttää siltä osin hyvin 
hämärältä. 

Vaikka olen tässä alkuun maalannut 
hieman synkkiä kuvia, niin kyllä piirin toi-
mintaan on mahtunut paljon iloakin. Muu-
ta toimintaa on ollut hyvinkin runsaasti ja 

toiminta tulee jatkumaan 
myös tulevaisuudessa. Em-
me ole vähentämässä toi-
mintaamme millään tavoin, 
vaan kartoitamme myös si-
tä, miten saada toimintam-
me vieläkin suuremmaksi. 
Sellaiseksi, joka tavoittaisi 
yhä uusia ihmisiä, niin uskovia ja myös niitä, 
joiden usko on ajan myötä päässyt haalis-
tumaan, mutta ennenkaikkea vielä uskosta 
osattomia, jotka eivät Vapahtajaa vielä tun-
ne. 

Apostoli Johannes 
kirjoittaa evankeliuminsa 1 luvussa 1:9
Totinen valkeus, 
joka valistaa jokaisen ihmisen, 
oli tulossa maailmaan. 

Me alamme laskeutumaan kohti Joulua. 
Päivää, jolloin me muistelemme sitä, miten 
tämä toteutui siinä, kun Jeesus syntyi ihmi-
seksi tämän pimeän maailman keskelle. Tai-
vasten Valtakunta tuli Jeesuksessa näkyvällä 
tavalla ihmisten keskelle. 

Meidän tehtävänämme on olla kanta-
massa tätä valoa tämän pimeän maailman 
keskellä, jotta se tavoittaisi mahdollisimman 
monia ihmisiä. Että mahdollisimman moni 
pääsisi osalliseksi samasta Armosta, jolla Ju-
mala on meidät armahtanut. 

Olkoon rukouksemme se, että Jumala Ar-
mossaan antaisi meille sitä viisautta ja niitä 
eväitä, millä me voisimme olla toteuttamas-
sa tätä tehtävää sillä tavoin, kuin Jumala on 
sitä tehtäväksi tarkoittanut. Hiljentykäämme 
tänäkin jouluna Jouluevankeliumin äärelle 
kuuntelemaan, mitä Jumala meille tämän 
sanoman kautta tahtoo tänä päivänä sanoa:

–>
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Luukaan evankeliumi 2
1.Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari 
Augustukselta kävi käsky, että 
kaikki maailma oli verolle pantava. 
2. Tämä verollepano oli ensimmäinen 
ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian 
maaherrana. 
3. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, 
kukin omaan kaupunkiinsa. 
4. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasare-
tin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin 
kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, 
hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, 
5. verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, 
kanssa, joka oli raskaana. 
6. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, 
että Marian synnyttämisen aika tuli. 
7. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja 
kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, 
koska heille ei ollut sijaa majatalossa. 
8. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla 
vartioimassa yöllä laumaansa. 
9. Niin heidän edessään seisoi Herran 
enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän 
ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. 
10. Mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää pel-
jätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suu-
ren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: 
11. teille on tänä päivänä syntynyt 
Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, 
Daavidin kaupungissa. 
12. Ja tämä on teille merkkinä: te löydät-
te lapsen kapaloituna ja seimessä 
makaamassa.” 
13. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri 

joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylisti-
vät Jumalaa ja sanoivat: 
14. ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja 
maassa rauha ihmisten kesken, joita 
kohtaan hänellä on hyvä tahto!” 
15. Ja kun enkelit olivat menneet paimen-
ten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat 
toisillensa: ”Menkäämme nyt Beetlehe-
miin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut 
ja minkä Herra meille ilmoitti.” 
16. Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät 
Marian ja Joosefin ja lapsen, joka 
makasi seimessä. 
17. Ja kun he tämän olivat nähneet, 
ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu 
heille tästä lapsesta. 
18. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmetteli-
vät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. 
19. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat 
ja tutkisteli niitä sydämessänsä. 
20. Ja paimenet palasivat kiittäen ja 
ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat 
kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin 
heille oli puhuttu.

Antakaamme tämän sanan työntää mielis-
tämme pois kaikki vilinä ja vilske, helinä ja 
helske. Antakaamme tuon sanoman kirkas-
tua todeksi meissä ja meidän kauttamme 
myös niissä ihmisissä, joita Jumala meidän 
eteemme tuo, että me osaisimme oikealla 
tavalla kohdata nuo ihmiset ja antaa heille 
juuri ne sanat, joita Jumala meidän kauttam-
me tahtoo heille antaa. 

Oikein Siunattua 
Adventin ja Joulun aikaa teille kaikille.

Siunaavin terveisin
Jari
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I k i a i k a i n e n
s a a p u u

”Sitten oikeus istuu tuomiolle ja häneltä otetaan pois valta,
hänet hävitetään ja tuhotaan perin pohjin. Kuninkuus ja valta ja valtakuntien 

mahti kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. 
Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta,

ja kaikki vallat palvelevat ja tottelevat häntä.”
- Dan 7:26-27
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Järjestimme lokakuussa Ryttylässä Kipinän – 
yhdessä oppimisen viikonlopun Jumalan lä-
hetysnäkyyn keskittyen. 

Minulla on siitä asti ollut sellainen olo, 
että Jumala tekee nyt jotain pysäyttämä-
töntä Suomessa ja koko maailmassa. Hänen 
valtakuntansa kasvulla ei ole loppua. Jotkut 
ovat edelleen huolissaan siitä ”mihin tämä 
maailma on menossa” tai että kirkko sitä tai 
Kansanlähetys tätä. Nyt on jo aika katsoa sii-
hen, mitä Jumala tekee, eikä enää siihen mitä 
ihminen yrittää saada aikaan. 

Tässä Jumalan liikehdinnässä ei ole ky-
symys minusta, työstäni, Kansanlähetykses-
tä, kirkosta tai mistään organisaatiota. Sitä 
ei ole rakennettu ihmisten voimalla. Se ei 
perustu ihmisiin, eikä sitä voi kaataa tuhoa-
malla ihmisiä. Siinä on kysymys Jumalan 
valtakunnasta ja Kuninkaan opetuslapsista. 
Siinä on kysymys Jeesuksesta. 

Niinhän Jeesus itsekin sanoi: 

”minä rakennan seurakuntani, 
eivätkä tuonelan portit sitä voita” 

(Mt 16:18b). 

Portit eivät muuten ole mikään hyökkäys-
ase vaan puolustusta varten. Seurakunta 
on hyökkäävä osapuoli eikä mikään pimeys 
kestä sitä. 

Jeesus ei antanut käskyä rakentaa seurakun-
taa. Jeesus ei edes mainitsee seurakuntaa 
kuin pari kertaa. Seurakunta on väline, jol-
la Jumalan valtakunta (josta Jeesus puhuu 
vaikka kuinka paljon) tulee todelliseksi. Mut-
ta Jeesus kyllä antoi käskyn tehdä opetus-
lapsia. Miksi? Koska hänellä on kaikki valta.

Uskon, että tulevaisuudessa saamme 
entistä enemmän elää ilossa ja Jumalan voi-
massa. Ne ovat valtakunnan todellisuutta. 
Todellinen vapaus on Jumalan lapsena elämi-
sessä, ja ilo ja voima ovat tämän lapsen vapau-
den ilmentymiä. Ne ovat erikoinen yhdistelmä 
vapautta tehdä suuria tekoja Jeesusta matkien 
ja vapautta levätä. Se ei ole voimaa, joka han-
kitaan kovalla suorituksella, eikä iloa, joka pa-
kenee maailmaa. Se on sen Pojan elämää, jolla 
on valta.

Kerroin viimeksi, että aloitimme muutami-
en ihmisten kanssa opetuslasten tekemiseen 
tähtääviä ryhmiä eräällä tietyllä mallilla. Ryh-
miä on syntynyt nyt varmaan noin viitisen-
toista Uudellemaalle ja eri puolille Suomea, ja 
suurimmalla osalla niihin osallistuneista suhde 
Jeesuksen kanssa on syventynyt ja uskosta on 
tullut konkreettisempaa ja todellisempaa. 

Vielä kukaan ei tietääkseni ole perustanut 
elokuussa kokeiluun otetulla mallilla ryhmää 
ei-uskovan kanssa, joten haluan vielä selvittää 
voiko tällä mallilla auttaa ei-uskovia lähemmäs 
Jeesusta. 
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Suunta on joka tapauksessa selvä: Kuningas 
on tulossa, ja me valmistaudumme siihen.

Näetkö sinä jo mitä Jumala on luomassa? 
Jos et, kysy Jeesukselta. Jos näet, kysy Jeesuk-
selta, miten sinä voit liittyä siihen mitä Jumala 
tekee.

”Tällä voimallaan hän vaikutti 
Kristuksessa herättäessään hänet 
kuolleista ja asettaessaan hänet 
istumaan oikealla puolelleen tai-
vaallisissa, ylemmäksi kaikkea halli-
tusta ja valtaa, voimaa ja herruutta 
ja jokaista nimeä, joka mainitaan, 
ei vain tässä maailmanajassa vaan 
myös tulevassa. Jumala on alista-
nut kaiken hänen jalkojensa alle ja 
asettanut hänet kaiken yläpuolelle, 
pääksi seurakunnalle, joka on hä-
nen ruumiinsa ja täyteytensä, hä-
nen, joka kaiken kaikessa täyttää.” 
 

Ef 1: 20 - 23

Vili Sarento
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Uusi piirijohtaja

SEKL:n Liittohallitus 

on lauantaina 16.11.2019 

pitämässään kokouksessa 

vahvistanut Uudenmaan Ev.lut. 

Kansanlähetyksen piirihallituksen 

päätöksen valita 

TM,  pastori Mikko Kaartama 

piirimme uudeksi piirijohtajaksi. 

Mikko aloittaa työssään 1.2.2020. 

Toivotamme Mikon tervetulleeksi 

piirimme työhön. 

Sulkekaamme 

Mikko rukouksiimme.
 

Amen
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Uudenmaan 
Kansanlähetyksen 

toimisto on avoinna 
keskiviikkoisin 

klo 10 - 12

Osoite: 
Kirvesmiehentie 4A, 

04200 KERAVA

Muina aikoina 
sopimuksen mukaan

Toimistoasioissa 

yhteys Jari Araneva 

044- 975 1565



Lähettimme maailmalla
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ETIOPIA 

Maria Karjalainen

Maria Karjalaisen työtä voit tukea Uudenmaan Kansanlähetyksen kautta:
  Tilinumero 

FI48 8000 1501 4822 03 
viite 21283

KYPROS:

Ilolan perhe 

Ilolan perhettä voit tukea Uudenmaan Kansanlähetyksen kautta:
Tilinumero 

FI48 8000 1501 4822 03 
viite 21526
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JAPANI 

Palmu Lauri ja Asako

Palmujen työtä voit tukea Uudenmaan Kansanlähetyksen kautta:
Tilinumero 

FI48 8000 1501 4822 03 
viite 22703
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VIRO

Malmi Kirsti

Kirsti Malmin työtä voit tukea Uudenmaan Kansanlähetyksen kautta:
Tilinumero 

FI48 8000 1501 4822 03 
viite 22208

Ystäväk ir je  4   2019 Uudenmaan Evankel is luter i la inen K ansanlähet ys

Lähettimme maailmalla
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Muistathan rukouksin myös Etu-Aasiassa tehtävää työtä!

VENÄJÄ 

Aitamäki Markus ja Mari

Blogi: aitamaet.blogspot.fi

Aitamäkien työtä voit tukea Uudenmaan Kansanlähetyksen kautta:
Tilinumero 

FI48 8000 1501 4822 03 
viite 20064 

Uudenmaan Evankel is luter i la inen K ansanlähet ys

Lähettimme maailmalla
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Lehtisten tulojuhla 
Tuusulassa

Saimme viettää Lehtisen perheen tulojuhlaa 
Tuusulan srk-keskuksessa 29.9. 

Päivä alkoi messulla Tuusulan kirkossa, jossa Mika 
saarnasi päivän aiheesta ”Jumalan sanansaattajat”. 

Sieltä siirryimme Tuusulan srk-keskukseen, 
jossa varsinainen tilaisuus oli. 

Tilaisuudessa Johanna Makkonen 
välitti seurakunnan kiitokset, 
Lea Ahonen seurakuntaväen 
kiitokset ja Jari Araneva kiitti 
Uudenmaan piirin puolesta 
Mikaa ja Tanjaa kaikesta työstä, 
jota he näinä vuosina ovat 
Etiopiassa tehneet. 

Tämän lehden välityksellä me
kaikki tahdomme vielä kiittää 

Mikaa ja Tanjaa perheineen 
ja toivottaa heille runsasta 
Jumalan Siunausta heidän 

tuleviin haasteisiinsa. 
Toivottavasti tapaamme 

joissain yhteyksissä 
tulevaisuudessakin. 

Kuva: Martti Väyrynen. 
Kuvassa seisomassa Mika ja Tanja Lehtinen. 
istumassa Antero Leikola ja Tuusulan srk:n lähetyssihteeri Johanna Makkonen



Käy tutustumassa sivuihimme!
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L ähet ysk irppis
PATINA

Tikkurilan keskustassa, Tikkurilantie 44
Silkin talo, puhelin 09 851 3430

Myymälänhoitaja Maija Teiniranta 044 235 7480

 Avoinna: ma - pe 10.00 - 17.30
   la 10.00 - 15.00

Otamme kiitollisuudella vastaan 
hyväkuntoisia tavaralahjoituksia !

Lahjoittamalla ja ostamalla tuet Hyväntekeväisyys- ja 
Lähetystyötä Kansanlähetyksen kautta. 

Meidät löytää myös verkosta

kirpputoripatina.fi
Fa c e b o o k

Lähetyskirppis Patina - Tikkurila

Vetoomus talkooavusta

UUSIA VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖITÄ TARVITAAN
Samalla, kun kiertelet katselemassa löytyisikö jotain ostettavaa, katsele myös 

sillä silmällä, josko voisit joskus myös työskennellä Patinassa talkoolaisena.

Voisitko ajatella uhraavasi ajastasi vaikka 4 tuntia viikossa, kahdessa viikossa tai 
kuukaudessa. Löytyisikö Sinulle sopivaa aikaa ja tehtävää tässä palvelutyössä. 

Tai tiedätkö jonkun, joka on eläkkeellä, työttömänä tms. ja kaipaisi itselleen 
jotain tekemistä. Meitä on iloinen joukko, tervetuloa mukaan. 

Kiitos kiinnostuksestasi!

TERVETULOA PATINAAN OSTAMAAN JA MY YMÄÄN 
L Ä H T Y S H E N G E S S Ä
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02.03 - 10.3.2020
Kaunis Keväinen Israel

JERUSALEM, GALILEA

Matkanjohtajat: 
Jari ja Merja Araneva

Alustava Ohjelma
 

Maanantai 2 maaliskuuta  LENTO ISRAELIIN, AJO JERUSALEMIIN
 Yö: hotelli Prima Kings, Jerusalem

T i i s t a i 
3. maaliskuuta JERUSALEM
Lähtö aamupäivällä. 
Khirbet Hanutin roomalaistie ja bysanttilaisajan rauniot sekä kaunis luontopolku, 
Soreqin tippukiviluolat, ehtoollinen Puutarhahaudalla.

Yö: hotelli Prima Kings, Jerusalem

K e s k i v i i k k o 
4. maaliskuuta JERUSALEM
Öljymäki, Kanaemon kirkko, Getsemane, Kidronin laakson haudat Raamatun ajalta, 
Silwanin arabikylä, Yläsali, Siiloan lammikko, jonka äärellä Jeesus paransi sokean miehen. 

Yö: hotelli Prima Kings, Jerusalem

To r s t a i 
5. maaliskuuta JERUSALEM
Jad Vashem (Vainojen museo), Jerusalem Instituutti, osa Via Dolorosaa, 
Vanhan kaupungin basaarit.

Yö: hotelli Prima Kings, Jerusalem

Pe r j a n t a i 
6. maaliskuuta 
JERUSALEMISTA TIBERIAASEEN KUOLLEENMEREN KAUTTA
Kellunta Kuolleellamerellä, Daavidin lähde.

Yö: hotelli Lake House, Tiberias
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Tulevia Matkoja
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L a u a n t a i 
7. maaliskuuta 
TIBERIAS, RETKI POHJOIS-GALILEAAN. Vuorisaarnan vuori, Hermon vuoren ku-
peessa Banias (Uuden testamentin Filippuksen Kesarea) ja Danin luonnonpuisto, jossa kanaa-
nilaisajan “Aabrahamin portti” sekä israelilaiskaupungin massiiviset muurit. Danilla Israelin 
kuningas Jerobeam I pystytti kultaisen sonnipatsaan israelilaisten jumalaksi.
Paluu Tiberiaaseen Golanin ylängön länsilaitaa, Jordanjoen tuntumassa.

Yö: hotelli Lake House, Tiberias

S u n n u n t a i 
8. maaliskuuta 
TIBERIAS, RETKI JEESUKSEN ELÄMÄN KESKUKSIIN
Kapernaum ja Hiilivalkean ranta, jossa Jeesus kohtasi opetuslapset ylösnousemuksen jälkeen.  
Uintia Sahnen luonnonpuiston +27 asteisissa altaassa. Käynti Kinneretin maustekaupassa.

Yö: hotelli Lake House, Tiberias

M a a n a n t a i 
9. maaliskuuta TIBERIAAASTA RETKEILLEN BEN GURIONIN LENTOKENTÄLLE
Purjehdus Gennesaretin järvellä.  Nasaretin raamattukylä, ajo Megiddon rauniokummulle, jos-
ta jatketaan Välimeren rannikon kautta Ben Gurionin lentokentälle.
 

T i i s t a i  10. maaliskuuta  PALUU SUOMEEN
 

Ilmoittautumiset:
Jari Araneva  jari.araneva@sekl.fi  044 975 1565 

 

Matkan hinta 1799 € (Israelpaketti + lento) 

Israel -pakettiin kuuluvat bussikuljetukset, majoitus puolihoidolla, retket ja opastukset.
Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan matkapaketista ennakkomaksu 300 €. 

Yksityishuonelisä 530 €. Alle 12 vuotias kahden aikuisen seurassa 170 € alennus.

Matkavakuutus on välttämätön sairaus- ja vahinkotapausten varalta. 

Oppaamme 
ovat erikoistuneet Raamatun ja Israelin historiaan, 
kulttuuriin, politiikkaan, arkeologiaan ja luontoon.

LENTO FINNAIR, suora lento Tel Aviviin. Lento kuuluu matkan hintaan.
AY 1979 02. maaliskuuta   Helsinki – Tel Aviv    19:50   00:15 +1 

AY 1980 10. maaliskuuta   Tel Aviv – Helsinki    01:05   05:45

Lisää tietoa puh. 09 2316 3373  •  susanna.kangas@kinnerettours.fi

Uudenmaan Evankel is luter i la inen K ansanlähet ys
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Hiihto- ja laskettelumatka

 • Ylläkselle •
29.3. – 4.4.2020

Teemme hiihto- ja laskettelumatkan Ylläkselle. 
• Majoitumme Siltalassa, joka sijaitsee aivan latuverkoston vieressä. 
• Matkaa laskettelurinteeseen n. 4 km, jonne viemme laskettelijat 
 bussilla. 
• Matkan hinta on 540 e/henkilö, joka sisältää matkan, majoituksen, 
 ruuan, retkieväät, myös matkalla ruokailun sekä saunat. 
• Matkanjohtajana toimivat pastori Mikko Kaartama 
 (Uudenmaan Kansanlähetyksen uusi piirijohtaja 1.2.2020 lähtien ) 
 ja eero Ahonen.   

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
•	 eero Ahoselta
 eero.ahonen@sekl.fi
 040-5287238

Tulevia Matkoja
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ESIRUKOUSPALSTA 
•

Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa 
pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa 

Jumalalle tiettäväksi. Fil. 4:6

• Rukoillaan kaikkien piirimme tilaisuuksien puolesta
• Rukoillaan Mikko Kaartaman puolesta, 
kun hän aloittaa uutena piirijohtajana

• Rukoillaan Kirppis Patinan toiminnan puolesta. 
Rukoillaan, että Herra antaisi meille uudet tilat, 

missä voisimme tätä toimintaa jatkaa ja myös uusia 
vastuunkantajia kirpputorille, erityisesti sellaisia, 

jotka olisivat apuna 
raskaiden kalusteiden kuljetuksissa

• Rukoillaan kaikkien piirimme toiminnassa mukana 
olevien puolesta

• Rukoillaan, 
että Herra herättäisi uusia vastuunkantajia 

piirin toimintaan
• Rukoillaan kaikkien lähettiemme puolesta

• Rukoillaan Israelin puolesta
• Rukoillaan oman maanosamme turvallisuuden puo-

lesta olemassa olevien kriisien keskellä

Aamen

Uudenmaan Evankel is luter i la inen K ansanlähet ys
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Toimintaa piirissä   •   Talvi 2019 - 2020

Hyvinkää

 31.12.2019 
  Klo 19.00   Uuden Vuoden aattoilta 
      Hyvinkään Vanhassa kirkossa.  Katso ilmoitus

  20. - 22.3.  Ajassa liikkuu- seminaari Hyvinkään kirkossa. 
       Tarkemmat tiedot seuraavassa Ystäväkirjeessä

Järvenpää

 Kirkolla 
  raamattupiiri 
   Kirkonkulman Violetissa (3. krs) 
    parillisten viikkojen maanantaina, 
     20.1., 3.2., 17.2., 2.3., 16.3., 30.3., 27.4. 
     klo 18 - 20 
      Piirissä käsitellään 
      1. Tessalonikalaiskirjettä Hannu Väliahon johdolla.

Kerava
 

 Toimistolla Kirvesmiehentie 4 A; 

  raamattupiiri 
   Parittomien viikkojen maanantaina 
    klo 18.00  Arto Teppo

  Loppiaisjuhla 
   Kalevan srk- keskuksessa 
    ma 6.1. 
     klo 14.00     Katso ilmoitus
 

  raamattuillat 
   Kalevan srk- keskuksessa 
    klo 18.00
     Pe 10.1., 24.1. ja 14.2. 
      Aiheena Danielin kirja. 
      Luennot pitää Jari Araneva
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Lapinjärvi
 

 raamattu- ja Lähetyspiiri 
 kokoontuu kerran kuukaudessa klo 12.30.
 13.1., 10.2., 16.3., 20.4., 11.5.

 raamattuluennot 
 Lapinjärven srk-kodilla 
  keskiviikkoisin klo 18.00
   1.4.,15.4., 29.4.     Katso ilmoitus

Lohja

 Uudenvuoden seurat 
  Mäntynummen srk-keskuksessa 
   1.1.2020 
    klo 14.00  Tenho Tiilikainen, Jari Araneva

 ilta sanan äärellä tilaisuudet 
  Lohjan seurakuntakeskuksessa klo 18.30:
         7.1., 11.2., 3.3., 7.4., 5.5.

 Lähetyspyhä 
  Lohjan Mäntynummen srk-keskuksessa 
   su 15.3.     Enemmän seuraavassa Ystäväkirjeessä

Loviisa

 Sanan äärellä- illat 
  klo 18 
   Loviisan srk-koti, Itäinen Tullikatu 6B
    15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5.

Myrskylä

 Seurat 
  Seurat seurakuntakeskuksessa 
   klo 18.00
    22.1., 19.2., 18.3., 16.4., 13.5.

Toimintaa piirissä   •   Talvi 2019 - 2020
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Toimintaa piirissä   •   Talvi 2019 - 2020

Mäntsälä

 Sanan äärellä -illat 
  klo 19.00 

 raamattuluennot 
  Mäntsälän srk-keskuksen alasalissa 
   torstaisin klo 18.00, 
    aiheena Sakarjan kirja     
     9.1., 16.1., 23.1., 6.2., 13.2., 20.2., 27.2. Katso ilmoitus

Nurmijärvi

 Hyvän Sanan iltapäivät 
  kirkonkylän seurakuntakeskuksessa 
   klo 15.00

 raamattupiiri 
 kokoontuu Röykän Toimelassa 
  parittomien viikkojen maanantaina 
   alkaen 13.1. 
    klo 18.30 - 20.30  Timo Gummerus

Porvoo

 Seurat 
  Klo 18.00  12.1.  Kevätkumpu
     9.2.  Huhtinen
     15.3.  Kevätkumpu
     19.4.  Huhtinen
     3.5.  Kevätkumpu
     24.5.  Huhtinen

Pukkila

 raamattuluennot 
  Pappilassa, klo 15.00
    12.1., 9.2., 29.3., 19.4., 17.5.

Sipoo

 Seurat 
  klo 18.00: 21.1., 18.2., 17.3., 21.4., 19.5.
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Toimintaa piirissä   •   Talvi 2019 - 2020

Tuusula

 raamattuluennot keväällä 2020 
  klo 18.30 
   Tuusulan seurakuntakeskuksen auditoriossa, Rykmentintie 34 Tuusula
          Katso ilmoitus

 Päiväraamattupiiri kokoontuu 
  parittomien viikkojen tiistaina 
   klo 13.00 
    Tuusulan kirkkotuvalla, os. Kirkkotie 34. 
     Marjatta Liukola, p. 040- 706 3738

Vihti

 raamattuviikonloppu 
  Nummelan srk- keskuksessa 30.1. - 2.2.2020
   Aiheena Kolossalaiskirje    Katso ilmoitus

 ilosanoman illat 
  Nummelan seurakuntakeskuksessa 
   klo 18.00:
    15.3., 19.4., 24.5.

Tervetuloa Uudenmaan piirin joulujuhlaan                                 

Juhla pidetään sunnuntaina 15.12. klo 14 - 17 
•

Tuusulan srk-keskuksessa
Rykmentintie 34.                 

  •
Juhlassa mukana 

Vili Sarento, Ulpu Leino, Jari Araneva
•

Olet sydämellisesti tervetullut!
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Uuden Vuoden aattoilta
Hyvinkään Vanhassa kirkossa

Uudenmaankatu 13   
31.12.2019               

  
   Klo 19.00   raamattuluento, Jari Araneva
                       Tarjoilutauko

   Klo 20.30   Messu, 
       mukana Janne rönni, Jaakko Uronen

illan juontaa Arja Suikkanen
TerVeTULOA

Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys | Hyvinkään seurakunta

Loppiaisen 
perinteinen Lähetysjuhla

Keravan Kalevan seurakuntatalolla, 
ritakatu 2, 6.1.2020 klo 14.00

  Ohjelma:

  Klo 14.00   raamattuluento, Jorma Pihkala
  
      Tarjoilutauko

  Klo 15.30   Loppiaisen Lähetysjuhla

Mukana Jorma Pihkala, Jari Araneva
TerVeTULOA

Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys | Keravan seurakunta
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RAAMATTULUENNOT 
MÄNTSÄLÄN SRK-KESKUKSEN ALASALISSA 

TORSTAISIN klo 18.00 - 20.00

 Sakarjan kirja:  Toivon ja rohkaisun sanomaa ahdingon keskelle. 
 Luennot pitää Jari Araneva, mukana myös riikka Näätänen
      To 9.1.  1 Kehotus kääntymykseen
        2  Mies ja mittanuora
      To 16.1.  3 Kun Saatana syyttää
        4 Jumala vastaa työstään
      To 23.1. 5 Lentävä kirjakäärö
        6 Kenelle kuninkuus kuuluu
      Ke 6.2 . 7 ei tekojen, vaan Jumalan sanan kautta
        8  Jerusalemin onnen aika
      To 13.2.   9 Pakanavallat sortuvat
        10 Voimattomat epäjumalat
      To 20.2.   11 Suurinkin puu kaatuu
        12 Jerusalem on pelastuva
      To 27.2.  13  Avoin lähde
        14 Herran päivä koittaa

Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys | Mäntsälän seurakunta

UUDENMAAN Ev.lut. KANSANLÄHETYKSEN ILLAT 
KERAVALLA – Kalevan seurakuntakeskuksessa, Ritakatu 2 

perjantaisin klo 18 - 20

        10.1.  Danielin kirja, luvut 7, 8
        24.1.  Danielin kirja, luvut 9, 10
        14.2.  Danielin kirja, luvut 11, 12
 Luennot pitää piirijohtaja Jari Araneva
 Sydämellisesti tervetuloa

Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys | Keravan seurakunta
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Tämän tahtoisin tietää
Raamattuopetusillat 

   klo 18.30  Tuusulan seurakuntakeskuksessa, rykmentintie 34 

     15.1.  Kuinka ihminen voi kohdata Jumalan?  
        Seppo Palonen 

     29.1.  Vieläkö israel on Jumalan kansa, 
       vai onko kirkko vienyt sen paikan?  
        Pasi Turunen

     12.2.  Jeesus –  täynnä Armoa ja totuutta Joh.1:1 - 18 
        Vesa Ollilainen 

     26.2.  Totuus ja valhe     
        Leif Nummela

     11.3.  Mitä tarkoitetaan Jumalan vihalla?  
        Liisi Jokiranta 

     25.3.  Jumala tarvitsee sinua    
        Mikko Kaartama 

     8.4.   Seurakunnan merkitys nykyajassa 
        Lauri Seppänen 

     22.4.  Jeesus palaa takaisin    
        Jorma Pihkala

     6.5.  Auttaisiko rippi?     
        Seppo Palonen 

Sydämellisesti tervetuloa

Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys • Tuusulan seurakunta
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RAAMATTUILLAT
NUMMELAN SRK-KESKUKSESSA KLO 18.00

AIHEENA KOLOSSALAISKIRJE; LUENNOT PITÄÄ JARI ARANEVA

 To 30.1. klo 18.00  Taivaaseen talletettu toivo
     19.00  Yksin Kristuksessa
 Pe 31.1.  klo 18.00  Kristus teissä, Kirkkauden toivo
     19.00  Viisauden ja tiedon aarteet kätkettynä Kristukseen
 La 1.2.  klo 18.00  Kristuksessa eläväksi tehty
     19.00  Ankkuroituna Kristukseen
 Su 2.2.   klo 18.00  Kristukseen kastetut
     19.00  Kristukseen kätketyt

Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys • Vihdin seurakunta

RAAMATTUILLAT
LAPINJÄRVEN SRK-KODILLA 

KLO 18.00
AIHEENA AAMOKSEN KIRJA
LUeNNOT PiTÄÄ JAri ArANeVA

   1.4. klo 18.00  Herra ärjyy Siionista ja jylisee Jerusalemista
      19.00  israelin kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden

   15.4.  klo 18.00  Herra puhuu, kuka ei ennustaisi
      19.00  Kaatunut on neitsyt israel

   29.4. klo 18.00  Suruttomat Siionissa, 
        huolettomat Samarian vuorilla
      19.00  Minä käännän kansani israelin kohtalon, 
        sanoo Herra

Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys • Agricolan seurakunta



Kuuntele:
Kansanlähetys 

radiossa

Radio Dei

Raamattuavain,
 9 minuuttia raamatun äärellä, 
  arkisin kello 7:05 ja 17:15

Raamattuavain Extra,
 aamu raamatun äärellä,
  lauantaisin kello 8:35 - 9:55

Lähetysavain,
 15 minuuttia lähetyksen parissa, kaksi kertaa kuukaudessa,
  lauantaisin kello 14:35 (kuukauden toinen ja neljäs lauantai)

Junioriavain,
 juniori-ikäisten raamatunjakeen opetus,
  sunnuntaisin kello 8:30 
  (sama opetus päättää lauantain raamattuavain extran)

Raamattu-buffet, 
 kolme varttia Pyhäpäivän tekstin parissa, 
 opetuksen ja keskustelun kuljettamana 
  sunnuntaisin kello 12:05 
  (ei kesä-, heinä- ja elokuussa)
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Katsele:
Kansanlähetys TV:ssä

TV7
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Cafe Raamattu

 Leif Nummelan toimittama 
 keskusteluohjelma lauantaisin kello 19:30

avaimia.net 

•		 Lähetyskeskuksen	Jumalanpalveluksen	videolähetys	kello	13	
 (ei kesä- heinä- ja elokuussa)

•		 Kanavalla	kuultavissa arkisin	Raamattuavain	opetukset	koko	päivän

•		 Lauantaisin	osia	Raamattuavain	Extrasta	ja	Lähetysavain	ohjelma

•		 Sunnuntaisin	Raamattubuffet	koko	päivän	
 (ei Jumalanpalveluksen aikana)
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Ryttylässä tapahtuu
Tervetuloa Kansanlähetyskouluun! 

 

Nyt on aika hakea Kansanlähetyskouluun opiskelijaksi!

Löydät lisää Kansanlähetyksen internetsivulta 
www.kansanlahetys.fi/tapahtumatKansanlahetyskoulu

ilmoittautuminen päättyy 31.12.2019
 

Kansanlähetyskoulun johtajina toimivat Jukka repo ja Anssi Savonen. 
 

Tervetuloa opiskelemaan ja löytämään paikkasi suuressa tehtävässä
julistaa Kristusta ja rakastaa lähimmäisiämme. 

 
Siunauksen toivotuksin 

 
Mika Tuovinen 
Lähetysjohtaja 

Suomen ev.lut. Kansanlähetys

Moni kokee kutsumusta julistajaksi, evanke-
listaksi, raamatunopettajaksi, sielunhoitajaksi, 
raamattupiirin vetäjäksi,  pyhäkoulunopetta-
jaksi, lapsi- tai nuorisotyöhön, taloudenhoito-
tehtäviin, piirihallitukseen ja moneen muuhun 
tehtävään. Kansanlähetyskoulu on tarkoitettu 
niille, jotka kokevat kutsua tehtävään ja halua-
vat selvittää itselleen, mikä se tehtävä voisi ol-
la.  
 

Kansanlähetyskoulu on puolentoista vuoden 
jakso, jonka aikana varustamme Kansanlähe-
tyksen vapaaehtoisia tai sellaiseksi haluavia 
Jumalan valtakunnan työhön. Koulu on tar-
koitettu maallikoille. Sen suorittaminen ei an-
na mitään tutkintoa, mutta haluamme siunata 
Kansanlähetyksen vapaaehtoistyöhön sellai-
set koulun suorittaneet, joille maakunnallinen 
Kansanlähetyspiiri tai keskustoimisto (Suo-
men Ev.lut. Kansanlähetys) voi osoittaa jonkin 
palvelutehtävän. Ensimmäisen ryhmän siu-
naaminen  ja valtuuttaminen tehtäviinsä  ta-
pahtuu Kansanlähetyspäivillä 2021. 
Kansanlähetyskoulussa saat käsityksen Kan-
sanlähetyksen teologiasta, toiminnasta ja 

opetuksesta. Tutustut Kansanlähetyksen työn-
tekijöihin, toisiin opiskelijoihin ja kansanlähe-
tyspiirisi toimintaan. Kansanlähetyskoulu on 
myös pienimuotoinen raamattukoulu. 

Kansanlähetyskouluun pyrkijöiltä odotamme 
halua toimia erilaisissa vapaaehtoistehtävis-
sä Kansanlähetyksessä.  Kansanlähetyksen 
olemukseen kuuluu kristittyjen omatoimi-
suus ja rohkeus etsiä omia palvelupaikko-
jaan. Tähän haluamme Kansanlähetyskoulun 
opiskelijoita rohkaista ja tukea.  Opiskele-
maan hakevalle on eduksi, jos hänellä on suo-
sittelija ja olemassa oleva yhteys omaan 
Kansanlähetyspiiriin, mutta nämä eivät ole 
välttämättömät. Kansanlähetyspiirien tar-
peiden ohella opiskelijan halu ja avoimuus 
palvella Jumalan valtakuntaa omilla lahjoil-
laan on kaikkein tärkein valintakriteeri. 

Kansanlähetyskoulu kokoontuu vuonna 
2020 neljänä viikonloppuna. 

Keväällä 2021 on kaksi viikonloppua. 

Koulu päättyy Kansanlähetyspäiviin 2021.
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IBAN SWIFT_BIG 
FI48 8000 1501 4822 03 DABAFIHH

 KOHDE Viitenumerot

Saaja Palmu Lauri ja Asako 22703
Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys Karjalainen Maria 21283
Kirvesmiehentie 4 A Koskinen Pekka ja Kaarina 21704
04200 KERAVA Ilolat 21526
 Aitamäki Markus ja Mari 20064
  Malmi Kirsti 22208
  Muu lähetystyö 29007
Maksaja Piirin työ 4161
 Juniori- ja nuorisotyö 16049
  Jäsenmaksut 62307
 Kirjamyynti ym.  49003

 Viitenumero

Tililtä Eräpäivä Euroa

• Säännöllisesti Suuressa mukana •
Evankeliumin ja rakkauden tarve maailmassa on suuri. 

Me uskovat tiedämme siihen parhaan mahdollisen lääkkeen. 
Se on Kristuksen sisäinen tunteminen ja Jumalan omaksi tuleminen.

Tule mukaan evankeliumin työhön ja ryhdy kuukausilahjoittajaksi.

NÄiN rYHDYT KUUKAUSiLAHJOiTTAJAKSi

Verkkopankkisi kautta
Tee omassa verkkopankissasi maksuohjelmalla toistuva maksu tai suoritus:

• Ilmoita tilinumero, jolle maksu suoritetaan
• Anna haluamasi viitenumero alla olevista vaihtoehdoista
• Päätä itse summa ja eräpäivä
• Määritä maksun toistuvuus

TAI  ilmoita pankkisi asiakaspalvelussa seuraavat asiat:
• Haluat tehdä toistuvan maksun tai suorituksen
• Oma tilinumero, jolta haluat maksun veloitettavan
• Tilinumero, jolle maksu suoritetaan alla olevasta lomakkeesta
• Viitenumero alla olevista vaihtoehdoista
• Maksuväli kuukausittain
• Euromäärä

KERÄYSLUPA:
• Poliisihallitus nro RA/2018/564, voimassa 31.12.2020. • Keräysalue Uusimaa

Viitenumeroita käyttämällä säästät rahaa lähetykselle. Kiitos!



Uudenmaan 
Ev.lut. Kansanlähetys
Kirvesmiehentie 4 A
04200 KERAVA
Puh. 044 975 1565

Piirijohtaja
Jari Araneva
Vyyhtitie 26
01260 VANTAA
Puh. 044 975 1565
jari.araneva@sekl.fi

Puheenjohtaja
Veikko Halme
Neulastie 7
Talma
Puh. 041 546 5510

Piiripastori
Vili Sarento
Puh. 044 550 3304
vili.sarento@sekl.fi 

Ulpu Leino
Aittomäentie 96, 
04530 OHKOLA
Puh. 050 527 9127
ulpul@hotmail.com

Lähetyskirppis PATINA
Tikkurilantie 44, Silkin talo
Puh. 09 851 3430

Patinan myymälävastaava
Maija Teiniranta
Puh. 044 235 7480

Ystäväkirjeen taittaja 
Ari Pesonen, Living Types
ari.pesonen@ltoy.pp.fi
Puh. 0400 527 917

Kotisivujen ylläpitäjä 
Mikko Saari
saarimj@hotmail.com

Eero Ahonen
Pappilantie 23, 05400 Jokela 
Puh. 040- 528 7238

Lähettien tiedot toimistolta


