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Pääkirjoitus
Kädessäsi on Uudenmaan Ev.lut. Kansan-
lähetyksen uudistunut Ystäväkirje: Suuressa 
mukana – Uusimaa. Se on täynnä uutta ja 
vanhaa. Sitä me myös tarvitsemme – jotain 
uutta, mutta myös jotain pysyvää. Mutta mikä 
on pysyvää? Mielenkiintoisesti eräs kirkko-
herra opetti minulle, että ainoa pysyvä asia 
elämässä on muutos. Samaan aikaan ainoa 
pysyvä kiinnityskohta elämässä on usko 
Jeesukseen. Onko näissä ajatuksissa siis 
ristiriitaa?

Uuden testamentin yksi pääviesti on muu-
tos. Johannes Kastaja julisti mielenmuutosta. 
Paavali puolestaan kehotti jatkuvaan uudis-
tukseen. Pietari taas opetti kasvamaan Jeesuk-
sen tuntemissa, minkä kautta armollisuus ja 
rauha saa tilaa ihmisen elämässä. Jos muutos 
on Jumalasta, se vie aina lähemmäksi Jeesusta 
ja tuo suurempaa kunniaa Jumalalle.

Evankeliumi ei siis muutu, mutta evan-
keliumi muuttaa ihmistä. Jeesus on sama 
eilen, tänään ja huomenna. Uskon kohde ja 
sisältö eivät ole muuttunut 2000 vuoden 
aikana, mutta kulttuuri ja toimintatavat 
muuttuvat alituisesti. Ihmisen tarve 
kokoontua yhteen ja olla osa itseään 
suurempaa eivät ole muuttuneet tai kadonneet 
mihinkään, mutta tavat kokoontua ja tulla 
yhteen muuttuvat jatkuvasti. Nykyiset 
nuotiotulet syttyvät paljolti myös sosiaalisessa 
mediassa.

Yksi suuri muutos Uudenmaan Ev.lut. 
Kansanlähetyksen työssä on tapahtumassa 
tämän kevään aikana. Piirijohtaja Jari Ara-
neva jää eläkkeelle 1.5.2020 alkaen. Kiitoksella 
saamme muistaa Jarin työtä piirissä. Pastori 
Mikko Kaartama puolestaan aloitti uutena 
piirijohtajana 1.2.2020. Häntä ja hänen per-
hettään voi mielellään muistaa rukouksin.

  Suuressa mukana – Uusimaa
  Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen
  Ystävälehti 2/2020
  
  Päätoimittaja: Mikko Kaartama
  Taitto: Mikko Kaartama
  Paino: Laine Direct Oy
  Tilaukset: uudenmaankl (at) sekl.fi
  Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa
  Julkaisija: Uudenmaan 
  Ev.lut. Kansanlähetys ry

Toinen suuri muutos kohdistuu Lähetys-
kirppis Patinaan. Nykyiset tilat menevät 
remonttiin ja tarve uusille tiloille on selvä. 
Niinpä Patina avaa ovensa kesäkuussa 
osoitteessa Unikkotie 10. Uudet tilat ovat 
lähempänä Tikkurilan keskustaa sekä parem-
pien kulkuyhteyksien varrella. Lisäksi tiloista 
tulee löytymään uusi nurkkaus nimeltä Cafe 
Patina, josta voi ostaa kupillisen kahvia.

Kaikkein suurin muutos on kuitenkin 
korona-viruksen aiheuttama maailman-
laajuinen tilanne. Tärkein kysymys kaiken 
keskellä kuitenkin on, missä on turvamme. 
Maailma ei hetkeen tule olemaan saman-
lainen, kuin mitä se oli vielä vuoden alussa. 
Siksi tarvitsemme nyt ennakkoluulottomuutta 
ja luottamusta Jeesukseen. 

Teksti: Mikko Kaartama
Kuva: Sanna Myllärinen
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Herätysvaara

Kansanlähetyksen tilaisuudet tälle keväälle 
on peruttu johtuen koronaviruksen 

tilanteesta.

Päivitetyt tiedot löytyvät seurakuntien ja 
Kansanlähetyksen verkkosivuilta sekä 

facebookista.

Osallistu edelleen internet-osoitteessa:
uusimaa.sekl.fi/kuuntele

774

Monet ovat rukoilleet herätystä. Nyt siihen 
on mahdollisuus. Harvoin ihmiset kaipaavat 
apua aurinkoisina päivinä. Ahdingossa kädet 
menevät helpommin rukoukseen. Nyt on siis 
aika rohkeasti julistaa evankeliumia uudessa 
tilanteessa. Vaikka tilaisuudet on kevääksi 
lopetettu, työ ei ole loppunut. Nyt jos koskaan 
tulee kertoa Jeesuksesta – todellisesta toivosta 
ja tulevaisuudesta.

Uudenmaan Kansanlähetyksen työntekijät 
eivät myöskään ole lopettaneet  työtään. 
Maaliskuun lopulla aloitetaan podcastien ja 
äänitteiden julkaisu internetissä. Nämä tule-
vat löytymään osoitteesta uusimaa.sekl.fi/
kuuntele. Lisäksi Keravan toimisto on maalis- 
ja huhtikuun aikana uudestisyntynyt. Tule 
heti tutustumaan, kun korona-rajoitukset 
loppuvat. Myös lähetystyö ulkomailla ei ole 
keskeytynyt. Taloudellinen tuki on edelleen 
tarpeen sekä ulkomaille että kotimaantyössä.

Siksi ajattelen, ettei ole pelon tai 
lamaannuksen aika. Nyt on aika etsiä uusia 
muotoja ja keinoja itse tekemiseen. Nyt on 
aika etsiä Jeesusta. Nyt on aika kysyä 
johdatusta. Jumala ei jätä yksin, kun kuljemme 
Hänen kanssaan. Maailman parhaimmat 
innovaatiot ovat syntyneet usein suurten 
mullistusten myötä – ikään kuin pakon 
sanelemassa tilanteessa. Nyt on ennakko-
luulottomuuden aika.

Herätysvaara on siis olemassa. Voi olla, että 
ateistinen maailma herää etsimään Jumalaa. 
Mutta yhtälailla kristittyjen tulee nyt 
viimeistään itsekin herätä. Missä on meidän 
turva – tutuissa kaavoissa vai elävässä Juma-
lassa? Herätys alkaa aina minusta, eikä 
toisista.

Teksti: Mikko Kaartama

Vaikka tilaisuudet on kevääksi 
lopetettu, ei työ ole loppunut.
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Lähetystyötä 
Ruudun kau�a

Pappani luki minulle lähetys-
aiheisia kirjoja ollessani vielä 
alle kouluikäinen. Lapsuuteni 
seurakunta oli aktiivinen lähettäjä. 
Kotipaikkakunnaltani tehtiin lähe-
tystyötä muun muassa Japaniin ja 
Keniaan. Ajattelin jo lapsena, että 
haluan olla mukana lähetystyössä. 
Tuolloin lähetys näyttäytyi lähinnä 
seikkailuna ja urotekoina. Mutaan 
juuttuneita jeeppejä Serengetissä, 
nuolisateita Papuan viidakoissa ja 
viikkokausien lauttamatkoja 
Amazonjoella varustuksena pelk-
kä linkkuveitsi. Lähetys-asemien ja 
saunojen rakentamista niille, jotka 
eivät ole vielä evankeliumia 
kuulleet.

Myöhemmin aloin huomata, että 
siirtomaa-ajan hellekypäräroman-
tiikka on taaksejäänyttä elämää. 
Nykyaikana lähetystyö on enem-
mänkin tasa-arvoista kumppa-
nuutta, jossa länsimaalaiset muut-
tuvat entistä enemmän vastaan-
ottajiksi. Eteläisen pallonpuoliskon 
kirkkojen kasvu ja vireä hengel-
lisyys ovat nykyajan länsi-
maalaiselle lähetyseksotiikkaa.

Ammattini olen hankkinut 
media-alalta. Työni on esimerkki 
tyypillisestä lähetystyöstä: toimin 
Kansanlähetyksen kautta kansain-
välisessä SAT-7 järjestössä, missä 
palvelen omalla eriyis-osaamisel-
lani. SAT-7:n päätyötä on kristil-
listen tv-ohjelmien tekeminen ja 
lähettäminen. Sen ohjelmasisällöt 
ovat täysin Lähi-idän alueen 
ihmisten omissa käsissä. SAT-7 on 
myös yhteis-kristillinen ja antaa 
erityistä huomiota vanhoille kirk-
kokunnille, jotka ovat usein myös 
kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevia etnisiä vähemmistöjä 
alueella.

Samalla kun televisio on edelleen 
tärkeä väylä kristilliselle 
sanomalle, on katsottava eteen-
päin. Nuoremmat sukupolvet 
eivät enää käytä aikaansa tv:n 
äärellä siinä määrin kuin 
aikaisemmat. Ihmiset haluavat 
katsoa itse valitsemiaan sisältöjä 
silloin kun itse haluavat. Tämä luo 
myös SAT-7:lle suuria mahdol-
lisuuksia. Lähi-Idässä internetin 
käyttäjiä lasketaan olevan tänä 
vuonna noin 175 miljoonaa. 
Kristillinen sanoma täytyy saada 
niille alustoille, missä nämä 
internettiä käyttävät ihmiset ovat.

Kolmella SAT-7:n käyttämällä 
kielellä (arabia, farsi ja turkki) 
pitäisi saada entistä enemmän 
videoita sosiaaliseen mediaan ja 
verkon muille alustoille. Ne täytyy 
ensin tehdä ja sitten seurata, 
kuinka ne menestyvät. Paljon 
katsottujen ja jaettujen kaltaisia 
sisältöjä täytyy tehdä enemmän. 
Huonosti menestyvien osalta on 
mietittävä, mikä on syynä ja 
vältettävä jatkossa virheitä. Tämä 
on hyvin erilaista kuin tv-kanavan 
osalta, jossa tavoitteena on lähinnä 
saada tietty ohjelma-aika täytettyä. 
Väleihin voi ja täytyy laittaa joskus 
vaatimattomampiakin tuotoksia. 
Tässä mielessä verkon alustat ovat 
armottomia; yleisö lakkaa herkästi 
seuraamasta epäkiinnostavia sisäl-
töjä. Kuitenkin verkon mahdol-
lisuudet tavoittaa uusia yleisöjä 
evankeliumilla ovat hyvin innos-
tavia.

Teksti: Kansanlähetyksen lähetystyöntekijä. 
Turvallisuussyistä henkilönimeä ei mainita.

Televisio ja sosiaalinen
media tavoittaa 
tavoittamattomat
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Raama�u
Rakkaaksi

-
Evankeliumi

Kaiki�e
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Maija on 36 vuotias vantaalainen 
kolmen lapsen perheenäiti, 
aviovaimo ja Lähetys-kirpputori 
Patinan myymälänhoitaja. Amma-
tiltaan hän on sairaanhoitaja, 
mutta myyntialalla Maija on 
ehtinyt olla jo yli 10 vuotta. 
Patinassa hän on ollut mukana 
kolme ja puoli vuotta.

Patinaan hän päätyi yksinker-
taisen kysymyksen kautta. 
”Kuulin että Patinaan etsittiin 
myymälänhoitajaa ja kiinnostuin 
niin kovasti tästä toimesta, että 
halusin ehdottomasti tulla hom-
miin. Olen todella kiitollinen että 
saan olla täällä. Tämä on mahtava 
paikka olla töissä!” Maija toteaa.

Usko Jeesukseen ja oma into-
himo sai kipinän tulla mukaan. 
”Kiinnostus ja rakkaus kirpputori-
toimintaa kohtaan oli suuri syy 
Patinaan tuloon. Tykkään kovasti 
myös järjestellä, siistiä ja somistaa 
niin vapaa-ajalla kuin täälläkin. 
Tuntuu, että on johdatusta olla 
Patinassa. Olen kristitty ja 
kristittynä tuntuu hyvältä saada 
olla töissä Kansanlähetyksen kirp-
putorilla. Patina on kohtaamis-
paikka monenlaisille ihmisille ja 
täynnä hyviä keskusteluja.”

Patina 
Tikkurilantie 44 
01300 Tikkurila 

(31.5. asti) 

Avoinna 
ma-pe 

klo 10-17.30 
la 

klo 10-15 
 

facebook 
Lähetyskirppis Patina -  

Tikkurila 

Internet 
www.kirpputoripatina.fi 

Puh. 09 851 3430 

Usko ja perhe ovat Maijalle 
tärkeimmät asiat elämässä. Myös 
Patina on saanut paikan sy-
dämessä. Aikaa riittää myös muille 
harrastuksille. Teatteri on iso osa 
Maijan elämää. ”Lisäksi luen 
paljon ja tykkään kovasti Patinan 
upeasta kirjaosastosta. Suosittelen 
tutustumaan!” Maija jatkaa.

Patinassa myymälänhoitaja tekee 
kaikkea. Työnkuvaan kuuluu mm. 
asiakaspalvelua, hinnoittelua ja 
kassatyöskentelya, myymälän siis-
timistä sekä järjestelyä. Lähi-
alueilta noudetaan pikku-autoilla 
lahjoitustavaraa ihmisten luota. 
Tämän Maija kokee todella 
mielenkiintoiseksi ja antoisaksi. 
”Olemme päässeet myös sisusta-
maan juuri Suomeen muut-
taneiden ulkomaalaisten koteja ja 
juoneet tulikuumaa turkkilaista 
kahvia syyrialaisessa kodissa!”

Tällä hetkellä Patina sijaitsee 
Tikkurilassa vanhan Silkkiteh-
taan tiloissa, mutta kesäkuussa 
kirpputori muuttaa lähemmäksi 
keskustaa. Uudet tilat löytyvät 
osoitteesta Unikkotie 10. Vielä siis 
ehtii ihastella tyylikkään Silkki-
tehtaan tunnelmaa.

Teksti: Mikko Kaartama
Kuva: Heidi Elomaa

sivu 4

Rakkautta 
Jeesukseen
ja kirpputoriin

sivu 4sivu 48
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Suunnan tarkistus
Kriisit paljastavat ihmisen
sydämentilan

Maaliskuussa maailma hiljeni. Valtakuntien 
rajoja suljettiin. Kouluja meni kiinni. Kaup-
pojen hyllyt tyhjenivät hetkessä. Suomi ajautui 
hysteriaan. Tätä kirjoittaessa yhtään kuole-
mantapausta ei Suomessa vielä ole ilmennyt.  
Mutta silti virus nimeltä korona tulee ottaa 
vakavasti. Kuitenkin jäin miettimään muuta-
maa asiaa.

Mikä sai ihmiset hamstraamaan vessa-
paperia? Onko Suomi sen verran kaukana 
kriiseistä ja kansallisista vastoinkäymisistä, 
että pelko saa aikaan paniikin kaltaisia 
ilmiöitä? Vai hallitseeko ihmisen käyt-
täytymistä enemmän sosiaalinen media kuin 
oma harkintakyky? Itse uskon siihen, että 
kriisit paljastavat ihmisen sydämentilan. Vasta 
kriiseissä ihmisen arvot ja usko koetellaan.

Havannoidessani elämää ympärilläni, olen 
näkevinäni myös toivottomuutta pelon 
lisäksi. Mutta ennen kaikkea huomaan 
turvattomuuden tunteen saavan helposti 
valtaa. Oleellinen kysymys onkin, missä 
meidän turvamme on. Vaikka maailma menisi 
yhä syvempään kaaokseen, niin Jeesus on 
sama eilen, tänään ja huomennakin. Hänessä 
on meidän turva. 

Siksi nyt on äärinmäisen tärkeää osoittaa 
maailmalle, mistä löytyy todellinen turva ja 
rauha. Nyt on kristittyjen aika nostaa päätään 
ja tuoda toivoa maailmaan. Nyt on aika olla 
Kristuksen valona siellä, missä on vain 
pimeyttä. Nyt on aika osoittaa Kristuksen 
rakkautta, eikä taistella viimeisistä purkeista 
markettien hyllyillä. Nyt on aika julistaa 
sanomaa Sairaiden parantajasta ja syntien 
Sovittajasta. Nyt on aika kehottaa 
mielenmuutokseen. Nyt on aika myös 
pysähtyä ja tarkistaa oma suunta.

Teksti: Mikko Kaartama

"Rakkaat ja kaivatut veljeni, te minun iloni ja 
kunniaseppeleeni, pysykää siis horjumatta 
Herran yhteydessä, rakkaat ystävät! Iloitkaa 
aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa! 
Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien 
ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää 
olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina 
se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen 
Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka 
ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän 
sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte 
Kristuksessa Jeesuksessa."

Fil. 4:1, 4–7
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Jeesusta voi 
seurata kriisinkin 

keske�ä
Tätä kirjoittaessa maaliskuun puolessa 
välissä on vaikeaa sanoa, miltä korona-
pandemia näyttää nyt kun luet tätä. Tässä 
vaiheessa monet seurakunnat ovat lopettaneet 
viralliset kokoontumiset. Se on ymmärret-
tävää ja hyvä asia riskiryhmien suojelemiseksi. 
Olen kuitenkin pohtinut myös, että mah-
taakohan joissain seurakunnissa toiminta 
kokonaan loppua. Jeesus ja hengellinen elämä 
pääsevät vaihtoaitioon siksi aikaa, että on taas 
turvallista jatkaa harrastusta. Tämä on vain 
minun vaikutelmani, eikä minulla ole tarvetta 
kritisoida heitä. Ajattelin silti maalata kuvaa 
ensimmäisten vuosisatojen (ja osin nykyajan) 
kristityistä ja heidän hengellisestä elämästään. 
Ehkä he voivat rohkaista meitäkin juuri nyt.

Kaukaisesta Rooman valtakunnasta kerro-
taan seuraava tarina: "Sen alueella eli 
voimakkaasti kasvava vähemmistö-ryhmä. 
Heitä kutsuttiin kristityiksi. Mutta elämä 
kristittynä ei ollut turvallista. Huhuttiin, että 
jotkut olivat jopa menettäneet päänsä 
palvoessaan tätä ihmistä, Jeesusta, niin kuin 
hän olisi ollut Jumalan oma poika. Se oli 
epäilyttävää. He eivät suostuneet kumar-
tamaan valtakunnan keisaria vaan Jeesusta. 
Siksi jotkut luulivat heitä kapinallisiksi ja 
Rooman vihollisiksi. Todellisuudessa he 
kuitenkin olivat alamaisia Roomalle ja sen 
päätöksille, mutta tinkimättömän rakastavia 
ja toisia palvelevia. Jeesuksen tahto oli heille 
kaikki kaikessa. Rakkauden tähden he tekivät 
joskus hullultakin näyttäviä asioita.

Kristityille yhteys ja yhteinen rakkaus oli 
niin tärkeää, että he puhuivat toisistaan vel-
jinä ja siskoina, ja Jumalaa he sanoivat isäksi. 
He olivat perhe. Rakkauden takia heidän oli 
pakko tavata toisiaan, vaikka se oli vaarallista. 
He tapasivat kodeissa usein, söivät yhdessä ja 
rohkaisivat toisiaan jatkamaan ihmisten 
rakastamista ja hyvien tekojen tekemistä.

Kotien lisäksi muita paikkoja kokoon-
tumisille ei ollutkaan. Kun heidät nähtiin 
julkisesti yhdessä, he keskustelivat erilaisten 
ihmisten kanssa Jeesuksesta ja opastivat 
heitäkin käytännölliseen rakastamiseen 
omalla esimerkillään. Jokin tässä ryhmässä 
ihmetytti muita. He olivat kiitollisia ja iloisia. 
Monet olivat nähneet heidän adoptoivan 
kadulle hylättyjä vauvoja. 

Erään epidemian aikana kristityt hoitivat 
sairaita, joita muut välttelivät. Jotkut heistä 
kuolivat itse tämän vuoksi. Kerran minä näin, 
kun yksi kristitty meni antamaan ruokaa 
jollekin kadulla makaavalle sairaalle. Hän 
aikoi ottaa tämän kotiinsa. Huomautin 
hänelle, ettei se ole kovin hyvä idea, saatat 
saada itsekin tuon taudin. Mutta hän hymyili 
ja sanoi ymmärtävänsä. Kysyin mihin hänen 
toiveikkuutensa oikein perustuu. Hän vastasi: 
”Minun kuninkaani Jeesus kuoli rakastaessaan 
mutta nousi kuolleista ja elää nyt aina 
Jumalan kanssa. Siksi minäkin tiedän, että 
saan elää aina Jumalan kanssa. 

Nyt ymmärrän, että voin elää muiden 
ihmisten hyväksi eikä minun tarvitse tais-
tella itseni ja oikeuksieni puolesta. Isä puolus-
taa minua, ja vaikka kuolisinkin, en kuiten-
kaan kuole."

Silloin ymmärsin, miksi tämä vähemmistö 
kasvaa.

Teksti: Vili Sarento

Voin elää muiden ihmisten 
hyväksi

10
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