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"Kukin palvelee omien lahjojensa mukaan
yhteisessä työssä."

Mikä maksaa? s. 6

"Uudenmaan piirin talous on ollut pahasti
alijäämäinen viimeiset puolitoista vuotta."

Uusi alku Unikkotiellä s. 10

"Vuosien rukouksiin on tullut vastaus
tänä keväänä."
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"Japanilaisten on vielä vaikeampi erottua
massasta kuin meidän suomalaisten."
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Pääkirjoitus
Missä on Kansanlähetyksen elinvoima?
Kansassa, eikä palkatuissa työntekijöissä –
sekä raikkaassa suhteessa Jeesukseen. Vuonna
1970 julkaistiin kirja nimeltä "Kolme vuotta
Kansanlähetystä" jossa todetaan seuraavasti:
"Kansanlähetyksen näyn mukaan Jumalan
valtakunnan työn varsinainen suorittaja on
kullakin paikkakunnalla Pyhästä Hengestä
syntyneiden uskovien ryhmä. Tällaiset uskovien ryhmät muodostavat Kansanlähetyksen
rungon – nämä ovat Kansanlähetys."
Näyn mukaan tulee päästä irti sellaisesta
virheellisestä käsityksestä, jonka mukaan
ainoastaan palkatut työntekijät voivat osallistua Jumalan valtakunnan rakentamiseen.
Jumalan valtakunnan työ kuuluu jokaiselle
uskovalle ihmisille. Uuras Saarnivaara kiteytti
asian seuraavilla sanoilla 50 vuotta sitten:
"Kansanlähetyksen työnäyssä keskeinen uskovien yleisen hengellisen pappeuden ja kunkin
paikkakunnan uskovien aktiivisen vastuun
korostaminen on suoraan Raamatusta."
Tätä alkuperäistä Raamatusta kumpuavaa
näkyä on pitänyt esillä ansiokkaasti myös
tehtävästään siirtyvä lähetysjohtaja Mika
Tuovinen. Kirjassaan "Ainutlaatuinen tehtävä"
hän toteaa näin: "Kansanlähetysnäyssä kunkin
paikkakunnan uskovat ovat vastuussa oman
paikkakuntansa evankelioinnista ja hengellisestä toiminnasta."

Todellisuus on kuitenkin se, että Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen talous ei ole
elinvoimainen. Lähetystyöhön saamme kyllä
lahjoituksia runsaasti, mutta samaan aikaan
kotimaantyölle Uudellamaalla annetaan vain
noin kolmannes verrattuna ulkomaantyöhön.
Lisäksi korona-pandemia vaikutti Patinan tulokseen kevätkuukausina. Yhdistyksen talous
on ollut pahasti alijääminen viimeiset
puolitoista vuotta. Tämä johti keväällä siihen,
että valitettavasti jouduimme irtisanomaan
piiripastori Vili Sarennon sopeuttaaksemme
taloutta.
Monet ovat tulleet kosketetuksi Vili Sarennon kautta. Saamme olla kiitollisia hänen
lempeydestään, tinkimättömästä asenteesta
Raamattuun sekä kristityn elämäntavan
esimerkistään. Vaikka hän ei ole enää 1.8.
2020 alkaen palkattu työntekijä, saamme
muistaa häntä ja hänen koko perhettään rukouksin. Jumala heitä siunatkoon.
Teksti: Mikko Kaartama
Kuva: Sanna Myllärinen

Jokainen Jeesuksen oma on siis valtuutettu
rakentamaan Jumalan valtakuntaa juuri
hänelle annetuilla lahjoilla. Mutta kukin
meistä voi antaa vain sitä, mitä meillä on – ei
sitä, mitä meillä ei ole. Siksi on tärkeää
tunnistaa kaksi asiaa: oma henkilökohtainen
suhde Jeesukseen sekä omat vahvuudet ja
heikkoudet. Vain silloin kun pysymme läheisessä suhteessa Jeesukseen ja omilla henkilökohtaisilla vahvuus-alueilla, työ voi kantaa
hedelmää. Täytyy myös muistaa se, että rakentaminen on aina yhdessä rakentamista.
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Tärkeä tehtävä
yhdistää
lähe äjän ja lähtijän
Lähetin työn mahdollistaa
kotimaassa oleva
lähettäjäverkosto.
Vuonna
1968
Kansanlähetys
lähetti
ensimmäiset työntekijänsä Japaniin Norjan
luterilaisen lähetysliiton (NLM) työyhteyteen.
Norjalaisilla oli valmiiksi olemassa oleva
yhteistyösopimus Länsi-Japanin Ev.lut. kirkon
kanssa. Vuonna 1974 itsenäiseen toimintaan
ajettu Kansanlähetys teki oman sopimuksensa
kirkon kanssa palaten sen työyhteyteen
vuonna 1989. Myös Suomessa on voimassa
oleva
yhteistyösopimus,
joka
takaa
Kansanlähetykselle aseman virallisen aseman
yhtenä Suomen Ev.lut. kirkon lähetysjärjestöistä. Lähetystyöntekijän kannalta on
siis tärkeää, että ylätason yhteistyö on
virallisesti olemassa ja molemminpuoliseen
luottamukseen perustuvaa.
Japanissa lähetystyöntekijän ensisijainen
työkumppani on usein oma puoliso. Näin
siis perheemmekin kohdalla. Olemme Asakon
kanssa tehneet työtä Japanissa yhdessä
työparina koko ajan. Viimeiset vuodet
Nishinomiyassa
olemme
olleet
siitä
harvinaisessa asemassa, että me olemme
saaneet eläkeläispastori Yoshiaki Hironon
mukaan
seurakunnan
työntekijätiimiin.
Yhdessä me kolme työntekijää olemme
jakaneet vastuut seurakunnan toiminnan
pyörittämiseksi niin, että kukin palvelee
omien lahjojensa mukaan yhteisessä työssä.
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Lähetin työn mahdollistaa kotimaassa oleva
lähettäjäverkosto.
Olemme
kiitollisia
Uudenmaan Kansanlähetykselle siitä, että
meillä on sen kautta lukuisia uskollisia
esirukoilijoita ja taloudellista kannatusta
pitäviä lähettäjiä. Ilman lähettäjiä ei olisi
lähtijöitä, tärkeässä tehtävässä Jumalan
valtakunnan evankeliumin julistamisessa
tarvitaan juuri molempia.
Perheemme on ollut Japanissa vuodesta
2005. Tullessamme lähetystyöhön esikoisemme oli juuri kolme vuotta täyttänyt
pikkupoika. Nyt hän on aloittamassa lukion
viimeisen luokan, joten ensi vuoden kesällä
olemme perheenä tulossa kahden vuoden
kotimaanjaksolle näistä lasten opiskelukuvioista johtuen. Ajatuksena on kuitenkin
vielä palata jatkamaan tätä yhteistä työtä
Japanissa heti kun toinen lapsemme saa lukion
opintonsa päätökseen vuonna 2023.

Maallistuneessa Japanissa moni elää ilman
toivoa ja tarkoitusta elämälleen. Suorittamisen
ja onnistumisen paineessa monet japanilaiset
päätyvät itsemurhaan. Useimmat japanilaiset
eivät ole koskaan kuulleet evankeliumia.
Teemme lähetystyötä Japanissa, koska uskomme, että heillä on oikeus evankeliumin kuulemiseen. Japanilaiset ovat arvokkaita ja Jumalalla on tarkoitus heistä jokaiselle.
Lähes 500 vuoden lähetystyön historiasta
huolimatta kristittyjen määrä Japanissa on
edelleenkin alle 1%. Kristityksi kääntyminen on
vaikea ja hidas prosessi.

Nishinomiyan
seurakunnan
kohdalla
historia toistaa itseään. Syyskuussa seurakunnan työntekijätiimiin tulee norjalainen
lähettipariskunta. Syksyn ja kevään teemme
siis yhteistyötä suomalaisten ja norjalaisten
ystävien lähettämien työntekijöiden sekä japanilaisen pastorin muodostamana vastuunkantajatiiminä. Kiitos juuri sinulle, että olet
mukana tässä tärkeässä tehtävässä!

Kerromme evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta ja tarjoamme seurakuntayhteyden uusille
ja kasvaville kristityille. Seurakunta on monelle
ainoa paikka, jossa sanotaan, että sinä kelpaat
sellaisena kuin olet.

Kotimaanjakson aikana meillä on tarkoitus
jatkaa yhteistyötä. Uudenmaan Kansanlähetys on suunnittelemassa opintomatkaa
Japaniin loka-marraskuussa 2021, johon olen
lupautunut mukaan oppaaksi. Suunnitelmissa
on tutustua Kansanlähetyksen Japanin
lähetystyöhön, vierailla Länsi-Japanin Ev.lut.
kirkon keskustoimistolla, viettää aikaa
japanilaisten kristittyjen kanssa sekä tietysti
tutustua Japanin nähtävyyksiin ja ruokakulttuuriin. Kaikki kiinnostuneet: Laitathan
kalenteriin ja seuraa tiedotusta!
Teksti: Lauri Palmu
Kuva oikealla ylhäällä: Lauri Palmun arkisto
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Mikä
Maksaa?
Uudenmaan Ev.lut.
Kansanlähetyksen
talous on pahasti
alijäämäinen.
Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen talous on ollut pahasti alijäämäinen viimeiset
puolitoista vuotta. Pelkästään kuluneen
vuoden osalta ensimmäiset viisi kuukautta
tuottivat yli 40 000 euron tappiot. Lisäksi
viime vuoden tilinpäätös oli lähes 50 000
euroa alijäämäinen. Tase on silti ollut vahva.
Toukokuussa teimme laskelmia, ja silloisella
kulurakenteella piirin kassavarat loppuisivat
pahimman ennusteen mukaan jo vuoden 2021
alkupuoliskolla. Taloudellisesti tilanne on
kestämättömällä pohjalla.

Yksityiset lahjoittajat tukivat Kansanlähetyksen lähetystyötä Uudenmaan piirin kautta
viime vuonna noin 60 000 eurolla. Kotimaan
työtä puolestaan tuettiin noin 30 000 eurolla.
Kotimaantyön kulut ovat tämän kesän
sopeutusten jälkeenkin vielä kaksinkertaiset
suhteessa lahjoituksiin. Vahva tase menneisyydestä sekä Patinan tuotot ovat mahdollistaneet tilanteen, mutta yksi tulevaisuuden
näkymä on se, ettei piirillä ole mahdollista ylläpitää enää palkattuja työntekijöitä toiminnallisella puolella.

Kesän kynnyksellä olimme tilanteessa, jossa
oli pakko etsiä sopeuttavia toimia. Suurin
kuluerä piirin toiminnassa ovat henkilöstökulut. Näin ollen jouduimme valitettavasti
irtisanomaan piiripastorin. Vili Sarento ei ole
enää työsuhteessa Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetykseen 1.8.2020 alkaen. Tämä oli
kuitenkin vasta ensimmäinen ratkaisu
talouden tasapainottamiseksi.

Evankeliumi on onneksi ilmainen kaikille,
eikä se ole kiinni euroista. Kansanlähetyksen
alkuperäinen idea onkin siinä, että jokainen
uskova on itse vastuussa oman paikkakuntansa evankelioinnista. Siihen ei tarvita
palkattuja työntekijöitä. Siksi tulevaisuus ei
ole niin synkkä kuin voisi ajatella. Evankeliumi ei ole kahleissa, kuten Paavali totesi jo
2000 vuotta sitten.

Varainhankinnan kaksi pilaria ovat yksityiset lahjoittajat ja Tikkurilassa toimiva
Patina. Korona-pandemian myötä Patinan
tulos painui miinukselle kevätkuukausina.
Mutta olosuhteista huolimatta pidimme
myymälän auki, mikä auttoi paljon muuton ja
näkyvyyden osalta. Kesäkuun avajaisten
jälkeen myynti on palautumassa vähintään
samalle tasolle kuin ennen koronaa.

Tärkeää olisi siis löytää omat lahjansa ja
paikkansa Jumalan valtakunnassa. Yhdellä
on sana, toisella laulu, kolmannella järjestely,
neljännellä into, viidennellä viisaus jne.
Kaikki näistä ovat yhtä tärkeitä. Jos Kansanlähetyksen työ on kiinni vain taloudellisista
resursseista, niin silloin olemme myös ajautuneet sivuun alkuperäisestä kutsustamme ja
Raamatusta. Siksi tulevaisuus ilman palkattuja
työntekijöitä ei olekaan enää niin pelottava
asia. Se haastaa meitä etsimään oman elämän
merkityksellisyyttä tässä maailmassa.
Teksti: Mikko Kaartama
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Mitä minä voin tehdä?
• Liittyä Uudenmaan Ev.lut. Kansalähetyksen jäseneksi
• Tukea taloudellisesti Kansanlähetyksen kotimaantyötä
Uudellamaalla
• Toimia vapaaehtoisena erilaisissa tehtävissä
‣ Pienpiirin perustaminen omalle paikkakunnalle
‣ Tapahtumien ja toiminnan suunnittelu
‣ Evankelioinnin organisointi ja toteutus
‣ Jumalanpalvelusyhteisön rakentaminen
‣ Taloushallinnon johtaminen ja kehittäminen
‣ Mediatyö
‣ Musiikkityö
‣ Opettaminen ja kristillinen kasvatus eri ikäryhmille
‣ Nuoriso- ja lapsityö
‣ Asiakaspalvelutyö Patinassa
‣ Arkistointi ja toimistonhoitajan tehtävät
• Ota yhteytttä Piirijohtaja Mikko Kaartamaan
050 361 8855 /// mikko.kaartama@sekl.ﬁ
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Kiitos tuestasi
Kaikkea todellista
hengellistä työtä voi tehdä
myös ilman palkkaa eli eiammattilaisena.
Moi! Saatat jo tietää, että Uudenmaan Ev.lut.
Kansanlähetys irtisanoi minut taloudellisin
perustein elokuun alusta. Tätä lukiessasi en
siis enää ole töissä. Olen kiitollinen tuesta, jota
te lukijat olette osoittaneet eri tavoilla rukoilemalla, rohkaisemalla ja rahallisesti.
Osan teistä tunnen, osaa en. Esirukous on kai
yhtä tärkeää joka tapauksessa. Tärkeämpää
kuin usein ajattelemme. Kiitos siitä.

Omasta puolestani irtisanominen tarkoittaa, että voin nyt keskittyä enemmän
pääkaupunkiseutuun. Olemmekin jo aloittaneet tiimin kokoamista ja ihmisten
varustamista. Suurin käytännön haaste työn
aikana oli asuminen työalueen ulkopuolella.
En oikeastaan enää usko, että yhteisöä voi
synnyttää niin, paitsi varustamalla muita
tekemään se. En suosittele palkkaamaan
yhteisönrakentajaa, vaan opettamaan kaikki
rakentamaan yhteisöä ympärilleen. Se alkaa
kysymyksellä: kenen kanssa minä voin jakaa
sitä, mitä Jeesus on minulle lahjoittanut?
Vastaus voi olla uskova mutta mielellään eiuskova ihminen.

Tuntuu oudolta kirjoittaa tätä, koska
minulla pitäisi varmaan olla haikea olo
poislähdöstä. Totuus on kuitenkin, että aion
jatkaa samaa työtä vähän eri paikassa ja
ilman palkkaa. Osittain jatkan yhteyttä
samojen ihmistenkin kanssa. Olen hyvin
kiitollinen monista, joihin olen tutustunut
työni aikana.

Suurelta osin nämä kolme vuotta ovat olleet
uudenlaisen
perustuksen
laskemista.
Ymmärrykseni seurakunnasta ja Jumalan
lähetyksestä on kasvanut paljon, ja olen saanut
jakaa näitä asioita myös muille. Olemme
harjoitelleet Jeesuksesta
kertomista
ja
syvempää yhteyttä ja minä olen opetellut
johtamista. Tuntuu, ettei talon rakentaminen
uudelle perustukselle ehtinyt vielä tänä aikana
kunnolla käyntiin, mutta kuten sanoin
aiemmin, sen rakentamiseksi ei tarvita minua.
Uskon, että tulevaisuudessa pieniä yhteisöjä
tulee syntymään paljon eri puolille Uuttamaata ja muualle Suomeen. Jeesuksen valtakunta tulee!

En näe irtisanomista tappiona itselleni enkä
Kansanlähetykselle.
Kansanlähetys
on
alusta alkaen rakentunut tavallisten
maallikoiden varaan. Kysymys on kansanlähetysnäystä ja opetuslasten tekemisestä, ei
työntekijöistä ja brändeistä. Ehkä työntekijöistä luopuminen vähintään väliaikaisesti on
välttämätöntä yleisen pappeuden palauttamiseksi. Kaikkea todellista hengellistä työtä
voi tehdä myös ilman palkkaa eli eiammattilaisena.

Teksti: Vili Sarento
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Uusi alku
Unikkotie ä
Jumala kuulee rukoukset.
Vuosien rukouksiin on tullut vastaus tänä
keväänä. Remontin uhka oli Silkkitehtaalla
läsnä koko 19 vuotisen historian. Lähes koko
sen ajan mitä Patina toimi Silkkitehtaalla, oli
tieto siitä että olemme tässä ”toistaiseksi”.
Viime vuoden syksyllä muuttui kolmen
kuukauden irtisanomisaikamme vuokranantajamme toimesta yhteen kuukauteen.
Tämä kertoi siitä, että nyt tosiaan remontti
tiloissamme saattaisi alkaa hyvinkin lähiaikoina.
Uusia tiloja Tikkurilasta olin jo etsinyt
parisen vuotta ilman minkäänlaisia tuloksia.
Tikkurila on iso, jatkuvasti kasvava alue,
jonka läheisyydessä on valtava määrä ihmisiä.
Olemme paikallisille hyvin tuttu, joten halumme oli vahva pysyä samalla alueella.
Samoihin aikoihin, kun irtisanomisaikamme
muuttui, tuli tieto, että Tikkurilan keskustassa
voisi ollakin meille sopivat tilat. Tätä tekstiä
kirjoittaessa istun nyt Unikkotie 10 kellarissa,
myymälämme hinnoitteluhuoneessa.

Olen suunnattoman kiitollinen Jumalalle,
jonka uskon johdattaneen Patinaa kaikki
nämä vuodet. Jumalan ansiosta tänä keväänä
Silkkitehtaalla Patinassa oli monta viikkoa
kestäneet muuttomyynnit eikä loppuunmyynnit! Koko koronakevään pakkasimme
lahjoituksia, joita meille Uudenmaan Ev.lut.
Kansanlähetykselle on siunaantunut aivan
valtavasti ihmisten kevätsiivousten myötä.
Samalla kun pakkasimme ja suunnittelimme uutta myymälää, rakensimme
vanhoista Silkkitehtaan hyllyistä uusia rekkejä ja hyllyjä. Lisäksi useampi patinalainen
maalasi vanhoja hyllyjä valkoisiksi viikkoja
myymälämme takaosaan tehdyssä maalauspisteessä. Katsoessani uutta upeaa Kansanlähetyksen myymälää, ei voi muuta kuin
ihastella, miten uutta ja hienoa kaikki on.
Kuitenkaan mikään ei ole uutta, vaan kaikki
on kierrätettyä.
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Suuri työ on takana
tämän kevään osalta ja
nyt on kiitosten aika

Suurin kiitos ja kunnia Jumala e.
Kiitos perheelleni,
joka on jaksanut ja tukenut minua.
Kiitos Kalevi Niemi
ja Muuttopalvelu Niemi.
Kiitos kaikki Patinaa rukouksissa muistaneet ja
vierellämme kulkeneet.
Kaikki asiakkaat.
Kaikki vapaaehtoiset,
jotka olette koronakevään johdosta olleet kotona.
Olette olleet paljon mielissämme ja puheissamme!
Taivaan Isä käde ään kantakoon, joka ikinen päivä.

Tiistaina 2.6.2020 klo 7.50 Niemen valtavan
iso kuorma-auto oli Silkkitehtaan pihassa
kuljettajan ja kahden kantajan kera! Patinan
perustaja Kalevi Niemi oli luvannut jo vuosia
sitten, että kun Patina joskus muuttaa, niin
hän järjestää muuton. Olemme kovasti
kiitollisia Kaleville ja Niemen Muuttopalvelulle upeasti sujuneesta muutosta!

Maija Teiniranta

Muuttopäivänä oli 15 muuttajaa, mistä suuri
kiitos jokaiselle mukana olleelle. Eväinä oli
15 herkullista pizzaa paikallisesta pizzeriasta.
Silkkitehtaalla oli noin 500m2 tilat eli tavaraa
oli paljon. Päivä oli kuuma ja ikimuistoinen.
Nykyiset tilamme Unikkotiellä ovat puolta
pienemmät. Tästä syystä olemme joutuneet
rajaamaan vali-koimasta pois suuremmat
huonekalut kuten sohvat, sängyt, ja kirjahyllyt.
Liiketila oli aiemmin toimisto-käytössä, mikä
edellytti ennakkoluulottomuutta suunnittelussa.
Sisään tultaessa on iso aula, joka toimii
kirjaosastona ja sen lisäksi kuusi pienempää
huonetta, jotka ovat nimetty mm. keittiöksi,
lastenhuoneeksi ja vaatehuoneeksi. Huoneiden
sisällön voi arvata nimen perusteella. Patina
on nyt kodinomainen ja hyvin viihtyisä
”huonekirppis”, niin kuin eräs asiakas totesi.

Haluatko olla osa yhteisöä ja
tekemässä yhdessä hyvää?
Patinanassa toimivat vapaaehtoiset
eivät ole pelkästään hinnoittelijoita,
kassalla tai järjestelemässä paikkoja.

Sekä me patinalaiset että asiakkaat olemme
hyvin onnellisia uudesta paikasta, joka on
valoisa, ihana ja avara. Kaikki on sujunut
keväästä asti oikein upeasti. Kun tiistaina 2.6.
oli muuttopävä, niin myymälämme avajaisia
vietettiin jo maaanantaina 8.6. Kiitos kaikille
ahertajille. Jokainen otti oman huoneen omakseen ja laittoi sen kuntoon. Eevi oli vaatehuoneessa, Aino ja Jaana asusteissa, Liisa
hääräsi keittiössä ja Pirjo makuuhuoneessa
lakanoita viikaten. On tämä ollut ihmeellinen,
raskas ja ihana kevät. Päivääkään en vaihtaisi
pois.

Patinan väki on kuin iso perhe,
kokonaisuus, missä saa kokea
merkityksellisyyttä. Voit tulla
kokeilemaan vaikka yhdeksi päiväksi
ja jatkaa siitä parhaaksi haluamallasi
tavalla tai olla jatkamattakin.
Ota yhteyttä:
Myymälänhoitaja
puh. 044 235 7480

Teksti ja kuvat: Maija Teiniranta
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Loikkia

Oudoksi leimaamisen pelko
ja muut mielikuvat voivat
estää uskomasta
Jeesukseen.
Aloitin balettiharrastuksen tämän vuoden
alussa. Aika kova veto näin keski-ikäistyvältä
ja keskivartaloa kasvattavalta suomalaiselta
mieheltä, vai mitä? Eihän se minun balettini
tosin ihan kunnon balettia ole balettia
harrastavan perheeni mielestä. “Ryttylän
tanssikehonhuolto” on tuon kerran viikossa
kokoontuvan balettiryhmäni nimi. Siinä
hyödynnetään baletin tuomia näkökulmia
ihmisen kehoon ja kehon eri osien hallintaan.
Tästäkin Jumalan kuvasta olen löytänyt
sellaisia lihaksia ja kehon osien yhteistyön
muotoja, mitä en tiennyt olevan olemassakaan. Ihmeellinen on tämä Jumalan luomistyö.

Jeesuksen seuraamiseen liittyy uskon
loikkia. Oudoksi leimaamisen pelko ja muut
mielikuvat, joita uskoviin saatetaan liittää,
voivat ihan oikeasti estää loikkaa Jeesuksen
pelastavaan syliin. Japanissa, jossa olen ollut
lähetystyössä, Jeesuksesta kiinnostunut ihminen saattaa kokea kristityksi kääntymisen
todella isona loikkana. Siihen loikkaan liittyy
perheen ja yhteiskunnan tuottamia paineita
liittyen mielikuvaan kunnon japanilaisen
elämästä. Japanilaisen on vielä vaikeampi
erottua massasta kuin meidän suomalaisten.
Kaikesta huolimatta sydämen loikka häntä
kohti, joka on sydäntämme suurempi, on
huikein ja paras kuviteltavissa oleva loikka
tässä maailmankaikkeudessa.

Vaikka en heti vuoden alussa päässytkään
siis ihan oikeaan balettiin, korona-aika
mahdollisti minulle senkin kokemuksen.
Koska tanssiopisto ei ole voinut järjestää
kokoontumisia liikuntasaliin, baletti-tunnit
ovat menneet nettiin. Sain opettajaltani luvan
osallistua netin kautta oman ryhmäni lisäksi
myös
naapurikuntalaisille
suunnattuun
“Lopen mammabalettiin”. Tuo ryhmä on
teknisesti jo omaa ryhmääni pidemmällä ja
siinä olen saanut haastaa itseäni enemmän.
Tuossa ryhmässä on tehty - kukin osallistuja
omista olohuoneistaan käsin - korkeita
hyppyjä ja loikkia. Näistä loikista olen
tykännyt tosi paljon. Loikat, kuten koko balettiharrastus, ovat työfysioterapeuttini suosittelemaa kuntoutusta viime syksynä jalkapallokentällä katkenneen akillesjänteeni jälkihoidossa.

Kansanlähetyspiireissä on tehty hienoja
digiloikkia
poikkeusajan
seurauksena.
Uusien toimintatapojen kokeilua ja löytämistä
kohti on loikattu ennakkoluulottomasti. Sydämen loikka toisen ihmisen sydäntä kohti on
ihmissuhde-elämän vaikein, mutta antoisin
loikka. Kansanlähetystyössä meitä ei jaksa
olla innostamatta missiomme kirkas kutsu
näihin loikkiin.
Kristityn elämässä ei tule sellaista muuria
vastaan, josta ei voisi Jeesuksen kanssa
selvitä. “Jumalani avulla minä hyppään
muurien yli” Ps.18:30 oli Daavidin kokemus,
kun Herra oli pelastanut hänet Saulin ja
kaikkien vihollisten käsistä. Vaikka kaikki
maailman 7,5 miljardia ihmistä hyökkäisi
sinun kimppuusi, Jeesuksen ystävänä sinä voit
selvitä ja loikata tuon tilanteen yläpuolelle,
koska Jeesus ja sinä muodostatte aina enemmistön.

Akillesjänteeni kuntoutusprosessi balettiharrastuksineen kuvaa ihmisen elämää.
Kun ihminen ottaa kylmiltään harkitsemattomia ja rikkovia loikkia, kuten minä
jalkapallopelissä, joutuu jälkeenpäin tekemään
monta harkittua ja korjaavaa loikkaa.
Harkitut loikat vaativat rohkeutta.

Teksti: Anssi Savonen
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Elojuhlat
30.8.2020
Klo 12 Haastatteluja

Näky tulevaan Klo 14

Paul Juslenius
Jari Araneva
Mikko Saari

Kari Valkama
Jukka Repo

Klo 13 Kontakti kentälle

Juonto

Ilolat langan päässä

Mikko Kaartama

Kahvit
Järvenpään seurakuntakeskus
Raamattupäivät
Järvenpäässä

Raamattupäivät
Porvoossa

Syyspäivät
Lohjalla

Sakarjan kirja
Järvenpään seurakuntasali
Jari Araneva

Sakarjan kirja
Porvoon seurakuntakoti
Jari Araneva

Su 8.11. klo 10 Messu
saarna Mikko Kaartama

To 5.11. klo 18,
Pe 6.11. klo 18,
La 7.11. klo 15,
Su 8.11. klo 15,
Vanhankirkon alasali
(paikkoja vain max 40)

Pe 23.10. klo 18
La 24.10. klo 18
Su 25.10. klo 18
Ma 26.10. klo 18

Pe 13.11. klo 18,
La 14.11. klo 15.30
Su 15.11. klo 15,
Vanhankirkon alasali
(paikkoja vain max 40)

Pe 20.11. klo 18
La 21.11. klo 18
Su 22.11. klo 18

klo 11.30 Lähetystilaisuus,
Saara Mrcela, Tenho
Tiilikainen, Mikko Kaartama
Ma 9.11.klo 18
Raamattuopetus
Seppo Palonen
Ti 10.11.klo 18
Raamattuopetus
Seppo Palonen
Ke 11.11.klo 18
Puheenvuoroja

14

Ohjelmaa ja
Tapahtumia
Tuusula
”Tämän tahtoisin tietää” raamattuluennot,
Tuusulan seurakuntakeskuksen auditorio
Ke 2.9. klo 18.30 Seurakunta hengellisen
elämän rakentajana: Lauri Seppänen
Ke 16.9. klo 18.30 Auttaisiko rippi?
Seppo Palonen
Ke 30.9. klo 18.30 Jumalan
periksiantamaton armo: Leif Nummela
Ke 14.10. klo 18.30 Kuorman kantaja,
vai kannettava: Mika Tuovinen
Ke 28.10. klo 18.30 Särkymisen siunaus:
Asko Matikka
Ke 11.11. klo 18.30 Jumala tarvitsee
sinua: Mikko Kaartama
Ke 25.11. klo 18.30 Kun elämä koskettaa:
Liisi Jokiranta

Lohja
Sanan ja lähetyksen illat, Lohjan
seurakuntakeskus
Ti 8.9. klo 18.30 Jari Araneva
Ti 13.10. klo 18.30 Eero Ahonen
Ti 1.12. klo 18.30 Jorma Pihkala
Nurmijärvi
Hyvän Sanan iltapäivä, Nurmijärven
seurakuntakeskus
Su 13.9. klo 15 Mika Patjas
Su 25.10. klo 15 Mika Patjas
Su 22.11. klo 15 Mika Patjas
Raamattuluennot Hoosean kirjasta,
Rajamäen kirkko, Jari Araneva
To 15.10 klo 18
Ke 28.10. klo 18
To 12.11. klo 18
Ke 25.11. klo 18
Ke 9.12. klo 18
Ke 13.1.2021 klo 18
To 21.1.2021 klo 18

Ystävä-messu, Jokelan kotikirkko,
Mikko Kaartama, Timo Huuhtanen
Su 20.9. klo 17
Su 22.11. klo 17
Kerava
Keskusteleva raamattupiiri, Toimisto,
Arto Teppo, parittomat viikot maanantai
7.9. alkaen.

Lapinjärvi
Raamattupiiri Jesajan kirjasta, Lapinjärven
seurakuntakoti Jari Araneva
Ma 14.9. klo 12.30
Ma 12.10 klo 12.30
Ma 9.11. klo 12.30
Ma 14.12. klo 12.30

Järvenpää
Raamattupiiri, Kirkonkulman Violetissa,
3. krs
Parillisten viikkojen maanantaina 28.9. 7.12. klo 18. Tessalokalaiskirjeet
Hannu Väliahon johdolla.

Loviisa
Sanan äärellä ilta, Itäinen tullikatu 6,
Loviisa
Ke 9.9. klo 18, Jari Araneva
Ke 23.9. klo 18, Jari Araneva
Ke 7.10. klo 18 Jari Araneva
Ke 21.10. klo 18 Jari Araneva
Ke 4.11. klo 18 Mikko Kaartama
Ke 18.11. klo 18
Ke 2.12. klo 18

Myrskylä
Raamattuluennot, Myrskylän
seurakuntakoti Jari Araneva
19.8. klo 18 alkaen
Pukkila
Raamattupiiri, Pappila
Su 6.9. klo 15
Su 27.9. klo 15
Su 18.10. klo 15
Su 13.12. klo 15

Nummela
Ilosanoma-ilta kerran kuukaudessa. Seuraa
Uusi Tie-lehden ja seurakunnan ilmoituksia
Sosiaalinen media
Seuraa internetissä julkaisitavia sanoja,
kuvia, ajatuksia ja puheita:
www.sekl.ﬁ/uusimaa
facebook: Kansanlähetys Uusimaa

Mäntsälä
Ilta Sanan äärellä ”Loista omilla lahjoillasi”
Mikko Kaartama, ajankohta lokakuussa
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Uudenmaan Ev.lut.
Kansanlähetys
www.sekl.ﬁ/uusimaa
Kansanlähetys Uusimaa
Kirvesmiehentie 4 A
04200 Kerava

Lähetyskirppis
Patina
Unikkotie 10
01300 Vantaa
09 851 3430
patina@sekl.ﬁ

Piirijohtaja
Mikko Kaartama
050 361 8855

Myymälänhoitaja
Maija Teiniranta
044 235 7480

Sopimusperusteinen julistaja
Jari Araneva
044 975 1565
Sopimusperusteinen julistaja
Eero Ahonen
040 528 7238
sähköpostit
etunimi.sukunimi@sekl.ﬁ
Hallituksen puheenjohtaja
Veikko Halme
041 546 5510
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