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Pääkirjoitus
Kansanlähetys ei ole sama kuin 1970-luvulla 
eikä edes sama kuin 2000-luvun alkaessa. 
Uudet tarpeet haastavat Kansanlähetyksen 
vanhoja rakenteita. Haasteellista on muutos-
prosessien moninaisuus ja eriaikaisuus Kan-
sanlähetysliikkeen eri osissa.

Otetaan esimerkiksi vaikkapa raamattu-
opetukset. Yksi kansanlähetyspiiri on omava-
rainen vapaaehtoisine julistajineen, jotka 
käyvät pitämässä puheita eri puolilla piirin 
aluetta. Toisessa piirissä etsitään julistajia 
kissojen ja koirien kanssa Ryttylää myöten 
täyttämään monien raamattutilaisuuksien 
tarpeita. Kolmannessa piirissä raamattu-
opettajien löytyminen ei ole mikään iso 
kysymys, koska yhteistyössä seurakuntien 
kanssa pidettävien raamattuopetustilaisuuk-
sien määrä on jo aikoja sitten vähentynyt.

Oman mausteensa Kansanlähetystyön muu-
tokseen antaa korona-aika. Kun yhtäkkiä 
tilaisuus on pitänytkin viedä striimattuna 
ihmisten olohuoneisiin, miten se on vai-
kuttanut tilaisuuksien toteutustapaan? Puhuva 
pää on helppo järjestää myös ruudun kautta, 
mutta entä se jakaminen ja seurakunnan 
keskustelukulttuuri, miten sen siirrät etä-
tapahtumaan?

Tässä kohtaa tekee mieli arvioida sitä, miten 
hyvin keskustelun ja jakamisen kulttuuri 
on toteutunut Kansanlähetyksen elämässä 
ennen korona-aikaa. Tilaisuuksissa oli näh-
däkseni viime vuosina aiempaa enemmän 
ryhmä-keskusteluja ja vähemmän raamattu-
opettajan yksinpuhelua. Silti moni sanoittaa 
yksinäi-syyden kokemusta. Moni haluaisi olla 
nykyistä paremmin osana hengellistä kotia ja 
tuntea muitakin piirin ihmisiä kuin piirin 
johtajan.
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Korona-ajan kasvattamien yhteydenpito-
mahdollisuuksien äärellä emme voi sanoa, 
että Uusimaa on liian laaja tai että 
Helsingissä on liikaa ihmisiä. Vaikka piiri-
johtaja ei ehdikään kuljettaa autoaan kuukau-
den aikana kaikille Uudenmaan paikka-
kunnille, videoneuvotteluita ja viestiryhmiä 
mahdollistamalla piirijohtaja voi auttaa 
ystäviä erilaisilla kokoonpanoilla yhteen 
rukoilemaan, ideoimaan, suunnittelemaan ja 
jakamaan Raamatun aarteita toisilleen. Sa-
moin Helsingin Alppikodille mahtuu vain osa 
helsinkiläisistä, mutta Youtubeen ja radion 
äärelle mahtuu paljon enemmän.

Tärkeintä on se, että ketään ei jätetä yksin. 
Koska Kansanlähetys on uskonsankareiden 
luvattu maa, jokainen meistä joutuu välillä 
olemaan kuin Daavid omien goljatiensa jätti-
mäisten jalkojen juuressa. Vuorten siirtelykin 
helpottuu, kun piirin työntekijät saavat 
piirihallituksen tuen, piirihallitus vastuuryh-
mien tuen jne. Näkisin, että vastuuryhmät ja 
pienryhmät ovat niitä työmme perusyksik-
köjä, joissa ratkaistaan suomalaisten evankeli-
oimisen ja lähetystyön tekemisen tulevaisuus. 
Piirin ryhmien tulee saada piirin johdon selkeä 
valtuutus tehtäviinsä ja ystävien altis keski-
näinen rukoustuki.

Teksti: Anssi Savonen
Kuva: Sekl
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Usko 
on myös

usko�isuu�a
Me tarvitsemme nyt ammattisotilaan 
uskoa, mikä ottaa todesta Jeesuksen 

sanat ja toimii niiden mukaan. 
Vapautta ei ole se, että saa tehdä juuri sitä, 
mitä itse haluaa. Vapaus löytyy antautu-
misesta. Kuulostaa paradoksilta, ja sitähän se 
onkin. Mutta Jumalan maailma on vasta-
kohtien maailma. Kuten psykologi Tommy 
Hellsten on todennut, saat sen mistä luovut. 
Kun lukee Matteuksen evankeliumia, kaikkein 
suurimmat kehut Jeesukselta saa ammatti-
sotilas, joka uskoi selkeään komentoketjuun.

Sadanpäällikkö vastasi: ”Ei, Herra, en 
minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni 
alle. Sano vain sana, ja palvelijani para-
nee. Minä tottelen itsekin toisten käskyjä 
ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon 
sotilaalle: ’Mene’, niin hän menee, tai 
toiselle: ’Tule’, niin hän tulee, tai palveli-
jalleni: ’Tee tämä’, niin hän tekee.” Tämän 
kuullessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi 
niille, jotka häntä seurasivat: ”Totisesti: 
näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdel-
läkään israelilaisella. Minä sanon teille, 
että niin idästä kuin lännestä tulee monia, 
jotka taivasten valtakunnassa käyvät ateri-
alle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaa-
kobin kanssa. Mutta ne, joiden oli määrä 
periä valtakunta, heitetään ulos pimeyt-
een. Siellä itketään ja kiristellään ham-
paita.” Sitten Jeesus sanoi sadanpääl-
likölle: ”Mene. Tapahtukoon niin kuin us-
kot.” Sillä hetkellä palvelija parani.
Matt. 8:8–13

Ehkä emme tarvitse välttämättä niinkään 
opetusta Raamatusta, vaan Raamatun elä-
mistä todeksi. Mutta tämä ei tarkoita vain 
joidenkin eettisten koodistojen toteuttamista 
tai moraalista puhtautta – kyse on paljon sy-
vemmästä asiasta.

Kuunteletko, mitä Jeesus puhuu sinulle? Nyt 
en tarkoita pelkkää Raamatun lukemista. 
Kuuletko Pyhän Hengen kuiskaukset, kun 
sinua pyydetään antamaan rahaa vähä-
varaisille naapureille, kun sinua pyydetään 
auttamaan sinulle tuntematonta ihmistä, kun 
sinua pyydetään soittamaan kaukaiselle 
sukulaiselle, kun sinua pyydetään pysähty-
mään tai hidastamaan, kun sinua pyydetään 
tekemään, kun sinua pyydetään antamaan 
anteeksi, tai kun sinua pyydetään lähtemään 
lähetystyöhön?

Ammattisotilas luotti siihen, mitä Jeesus 
sanoisi, tekisi ja pyytäisi. Samaa kaliiberia oli 
myös Aabraham, kehen Jeesus myös viittasi. 
Aabraham jätti kaupungin loistokkuuden, 
hyvät kontaktit ja mahdollisesti menestyneen 
yrityksen, koska Jumala pyysi häntä olemaan 
suuressa mukana – suuremmassa kuin Aabra-
ham edes osasi ajatella. Toki helppoa ei hänen 
elämä ollut, aluksi pelkkää aavikkoa. Mutta se 
oli elämää Jumalan kanssa!
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Kun sanon sotilaalle: ’Mene’, 
niin hän menee, tai toiselle: 
’Tule’, niin hän tulee, tai 
palvelijalleni: ’Tee tämä’,
niin hän tekee.

Roomalainen ammattisotilas

Me tarvitsemme nyt ammattisotilaan uskoa 
ja Aabrahamin uskallusta, mikä ottaa 
todesta Jeesuksen sanat ja toimii niiden mu-
kaan. Kreikan kielen sana ’usko’ tarkoittaa 
yhtälailla ’uskollisuutta’. Usko Jeesukseen ei 
ole vain tietoa tai Jumalan ole-massaolon 
hyväksymistä. Usko on suhde henkilöön, 
johon luottaa 100% ja on valmis toimimaan 
hänen kanssaan hänen toimintasuunnitelman 
ja toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Teksti: Mikko Kaartama
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Monenlaista
Mediaa

Kirkot ovat kiinni, joten Helsingin 
Kansanlähetys ottaa askeleita kohti 

mediatyötä. Puolen vuoden aikana on 
julkaistu yli 30 tuntia uutta sisältöä. 
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Saavun pääsiäisen jälkeisenä tiistaina Alppi-
kodille, Helsingin Kansanlähetyksen toimi-
tiloihin Alppilaan. Vanhaan normaaliin ai-
kaan näissä tiloissa käy viikoittain eri tilai-
suuksissa toistasataa ihmistä, mutta uudessa 
normaalissa ne ovat lähes autiot.

Suuntaan kirkkosalin sivuhuoneeseen, 
johon on alkuvuodesta rakennettu podcast-
studio. Pyöreän pöydän ääressä on neljä 
studiomikrofonia kuulokkeineen. Pian pai-
kalle saapuu piirihallituksen puheenjohtaja 
Samuli Virtanen, ja hänen perässään muut 
ohjelman keskustelijat: Uusi Tie -lehden pää-
toimittaja Leif Nummela sekä ex-ministeri 
Timo Soini. On aika äänittää pari uutta 
podcast-jaksoa.

"Kristillinen näkökulma 
yhteiskuntaan."

Kansanlähetys aloitti tänä keväänä useam-
man podcast- eli puheohjelman. Niitä pystyy 
kuuntelemaan useista nettipalveluista, kuten 
Spotifysta, Apple Podcastista ja Kansanlähe-
tyksen omilta kotisivuilta.

Itse ajattelijat on yksi näistä podcasteista: 
yhteiskunnallinen keskusteluohjelma, joka 
lähestyy päivänpolttavia aiheitaan kristil-
lisestä ja arvokonservatiivisesta näkökul-
masta. Jokaisella puolen tunnin mittaisella 
jaksolla on oma teemansa. Ajattelun kohteena 
on ollut mm. sananvapaus, abortti, eutanasia, 
rakkaus, iankaikkinen elämä – sekä tietenkin 
nykyajan kestoaihe, korona. Vakiokeskusteli-
joiden lisäksi ohjelmassa on käynyt pari kertaa 
vieraana myös kansanedustaja Päivi Räsänen. 
Uusi jakso julkaistaan perjantaisin. Ohjelmaa 
julkaistaan Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen 
nimellä, mutta sen teknisenä toteuttajana 
toimii Helsingin piiri. 

Samuli Virtanen on tyytyväinen ohjelmaan. 
Nummela ja Soini ovat äänessä vuorotellen, 
Virtasen isännöidessä ja ohjaillessa keskus-
telun suuntaa. Aina se ei ole ihan helppoa.

– Leif ja Timo vaihtavat aiheen hirveän 
nopeasti hengelliseksi! Ei mulla tietenkään ole 
mitään sitä vastaan. He ottavat toistensa 
puheesta kiinni nopeasti, ja kombo toimii, hän 
pohtii hymyillen.

Keskustelu on jo vauhdissa ja tarinoita 
riittää, vaikka äänityspainiketta ei ole vielä 
painettu. Jutun ohessa sovitaan, että tänään 
äänitettävissä jaksoissa puhutaan identiteetti-
politiikasta ja vakaumuksesta. Siirryn seinän 
toiselle puolelle tarkkaamoon ja käynnistän 
tallennuksen. Jaksoista tuttu tunnusmusiikki 
leikataan mukaan jälkikäteen, mutta Samuli 
osaa ajoittaa aloituspuheenvuoronsa oikein

"Hyvät kuuntelijat, on jälleen 
perjantai ja siten uuden Itse 
ajattelijat -jakson aika."

Itse ajattelijat ei ole HEKL:n ainoa 
lanseeraus puhemediassa. Piirin omien Filia-
messujen saarnat ovat olleet jo pidempään 
kuunneltavissa kotisivuilla, tosin parin viikon 
viiveellä, mutta loppusyksystä myös ne 
siirrettiin kuunneltavaksi podcast-palveluihin. 
Saarnat ovat löydettävissä nimellä Kansan-
lähetys Helsinki.

Koronatilanteen vuoksi Filia-messuja ei voi 
järjestää. Siksi saarnoillakaan ei ole enää 
viivettä: uusi Raamattua opettava puhe ilmes-
tyy joka sunnuntai. Saarnat äänitetään aiem-
min viikolla, samasta puhujanpöntöstä kuin 
mistä opetus pidettäisiin paikalla olevalle seu-
rakunnalle. Eroja on vain kaksi: seurakunta ei 
ole läsnä ja puhe on soljuvampaa, kun siitä saa 
leikattua pois väärinluvut ja yskäisyt.

Jatkuu seuraavalla aukeamalla.
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Vasemmalta oikealle: Timo Soini, Leif Nummela,
Samuli Virtanen. Kuva: Philippe Gueissaz

Filia-saarnat lähetetään myös Radio 
Patmoksen taajuudella, tosin parin viikon 
viiveellä lauantaisin. Lisäksi maanantaisin 
HEKL:llä on oma Alppilan aalloilla -radio-
ohjelma, jossa kuullaan raamattuopetusta ja 
teologisia luentoja.

Viime keväänä piirissä julkaistiin joka 
illalle muutaman minuutin mittainen 
hartaus. Joulukuussa tämä toiminta polkais-
tiin jälleen käyntiin, ja nyt hartauksia on 
julkaistu yli 30 kappaletta. Uusi hartaus tulee 
maanantaisin ja torstaisin iltakuudelta. Ne 
löytyvät samoista podcast-palveluista hakusa-
nalla Iltahartaus. Puhujina hartauksissa on 
työntekijöiden lisäksi piirin vastuunkantajia, ja 
kokonaisuutta koordinoi Susanna Vihervaara. 
Hän on äänittänyt myös Sunnuntairukous-
nimistä rukousohjelmaa, joka korvasi kuukau-
sien ajan Filia-messun esirukousosiota.

Jos haluaisi kuunnella näistä nettiohjelmista 
kaikki viimeaikaiset jaksot yhteen putkeen, 
aikaa pitäisi varata yli 20 tuntia. Itse 
ajattelijoiden äänitykset ovat ohi ja keskus-
telijat lähteneet. Samuli Virtanen kertoo, että 
palaute ohjelmasta on ollut hyvin myönteistä.

– On tykätty siitä, että puhutaan suoraan, ja 
sanottu ettei tällaista puhetta kuule edes 
kirkossa! Formaatti on tuttu USA:sta, mutta 
Suomessa ei ole vastaavaa.

Podcast on tarkoitettu kaikille yhteiskun-
nallisista asioista kiinnostuneille. Se antaa 
ajattelun aihetta ja perusteluja myös niille 
kuulijoille, jotka eivät ole asioista samaa 
mieltä keskustelijoiden kanssa.

– Leif ja Timo ovat omalla tavallaan vajavaisia 
kristittyjä, jotka ovat saaneet pataan monta 
kertaa mutta eivät ole siitä hetkahtaneet. 
Kuulija voi ajatella, että ”näinhän se on! He 
uskaltavat puhua asioista, niin kyllä minäkin 
voin uskaltaa”, Virtanen pohtii.

Itse ajattelijoiden ensimmäinen tuotanto-
kausi käsittää 12 jaksoa ja loppuu touko-
kuussa. Jos toinen tuotantokausi toteutuu 
myöhemmin, Virtasen toiveena olisi vieraita, 
jotka edustavat eri ajatuksellista laitaa kuin 
Soini ja Nummela.

– Toivon, että ohjelma voisi antaa työkaluja 
kristityille, jotka haluavat elää arvomaail-
maansa todeksi omassa arjessaan ja osaavat 
tarpeen tullen myös perustella näkemyksensä.

Muiden Helsingin Kansanlähetyksen 
tämänhetkisten ohjelmien kuuntelijajouk-
ko on selkeä: he, jotka yleensä käyvät Filia-
messuissa tai muussa vastaavassa jumalan-
palveluksessa – sekä he, jotka toivottavasti 
tulevat myöhemmin. Sisältö on pikemmin 
varustavaa ja ruokkivaa kuin kutsuvaa ja 
evankelioivaa.
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Myöhemmin illalla istun Teams-palaverissa, 
jota luotsaa piirin pitkän linjan aktiivi 
Jouko Jääskeläinen. Puhumme uuden alue-
valtauksen jatkosta: jumalanpalveluksista TV7 
-kanavalle.

HEKL on tähän mennessä toteuttanut kolme 
televisiojumalanpalvelusta, joista ensim-
mäinen lähetettiin jouluna. Ensi kesänä on 
luvassa toiset kolme. 45 minuutin jumalan-
palveluksessa on lähes kaikki tutut elementit: 
liturgi, raamattuopetusta, rukousta ja musiik-
kia. Lavasteet esittävät kirkon lasimaalauksia 
ja vievät ajatuksen pois Alppitalon urbaanista 
ympäristöstä. Vain ehtoollinen puuttuu.

Katsojamäärä televisiojumalanpalvelukses-
sa huimaa. Filia-pastori Mika Ebeling laski, 
kuinka yksi TV-lähetys kokoaa ihmisiä saman 
verran kuin kolmen vuoden Filia-messut 
yhteensä.

Kuvallinen toiminta ei rajoitu vain televi-
sioon. Lähiviikkoina on suunnitelmissa aloit-
taa Filia-jumalanpalvelukset ja muu kokoava 
toiminta Zoom-videopuhelusovelluksen kaut-
ta. Nuortenillat ja opiskelijatoiminta ovat 
pyörineet alustalla jo kuukausia. HEKL suun-
nittelee myös oman kuvauskaluston han-
kintaa, jolloin laadukasta videomateriaalia voi 
tehdä itsenäisesti Alppikodilla.

Vaikka erilaisia nimekkeitä alkaa olla jo 
aimo joukko, mediatyö on vielä lapsen-
kengissä. Kokoontuva seurakunta tulee 
jatkossakin olemaan Helsingin Kansanlähe-
tyksen toiminnal-linen sydän, mutta mediatyö 
voi tuoda jotain lisää. Jokainen suomalainen 
käyttää mediaa, joten siihen tarvitaan kristil-
listä näkökulmaa.

Mahdollisuuksia rajoittavat lähinnä mielikuvi-
tus ja tekijät. Tilaa on kaikille, jotka haluavat 
tulla mukaan: tarvetta on tulevaisuudessa 
kirjoittajille, puhujille, muusikoille, teknikoille 
ja tuottajille. Jos jokin näistä kiinnostaa, voit 
lähettää sähköpostia piirin toimistoon.

Puheenjohtaja Virtanen toivoi aiemmin 
päivällä, että piirin ystävät ottavat median 
omaksi – niin kuluttajana kuin tekijänä.

"Tämä on vasta käynnisty-
mässä, kutsu on auki!"
Teksti: Juho Ylitalo
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Jos elämäsi inspiroi toisia unelmoimaan enemmän,
oppimaan enemmän, tekemään enemmän

ja olemaan enemmän, olet johtaja. John Quincy Adams

Jos elämäsi inspiroi toisia unelmoimaan enemmän,
oppimaan enemmän, tekemään enemmän

ja olemaan enemmän, olet johtaja. John Quincy Adams

Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys
on rekrytoimassa piirijohtajaa.

Piirihallitus pyytää esirukousta sekä
Jumalan viisautta ja johdatusta asiaan.
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Elätkö uskoasi
todeksi?

”Vaan etsikää ensin Jumalan 
valtakuntaa ja hänen 

vanhurskauttansa, niin myös 
kaikki tämä teille annetaan.” 

Raamatun keskeinen opetus on kehotus elää 
uskoa todeksi. Kun me uskomme, että Jumala 
on kaikkivaltias, kaikkitietävä, kaikkialla 
läsnä oleva ja rakastava Jumala, joka ei 
säästänyt omaa Poikaansakaan pelastaakseen 
meidät, niin mitä voisi olla uskon todeksi 
eläminen? Looginen johtopäätös tästä on se, 
että Jumalan tahdon tapahtuminen on parasta, 
mitä meille voi tapahtua niin tässä ajassa kuin 
tulevassa. Edelleen voimme ymmärtää, että 
näin on kaikkien ihmisten kannalta.

Kun me oikeasti uskomme tämän, niin ei 
voi olla mitään tärkeämpää kuin Jumala-
suhteemme ja se, että uskomme Jeesukseen 
Kristukseen Vapahtajanamme ja Hänen tun-
temisensa. Myös kaikkien muiden osalta tämä 
on totta riippumatta siitä, ymmärtävätkö he 
tämän vai eivätkö.

Unelmani on, että me uskovaiset eläisimme 
tätä todeksi ilman minkäänlaisia kompro-
misseja. Meidän on syytä muistaa, että jokai-
nen lähimmäisemme on meidän tavallamme 
iankaikkisuusolento. Ajallisen elämän lanka 
lyhenee ja tämän lyhyen elämän aikana 
ratkaiseva kysymys on se, pääsemmekö 
pelastavaan uskonyhteyteen Jeesuksen kanssa. 
Uskon todeksi eläminen tarkoittaa tämän 
raamatullisen totuuden sisäistämistä. Emme 
me kysy Helsingin Sanomien päätoimittajalta, 
mikä on elämän tärkein kysymys. Me uskom-
me, mitä Raamattu kertoo. 

Olen viimeisen reilun vuoden aikana saanut 
ystävystyä yhden entisen mormonin kanssa, 
joka on kertonut, että hänellä ja hänen 
miehellään oli liike Utahissa, jossa he asuvat. 
Kun he saivat Jumalan armosta ymmärtää, 
ettei mormonismi ole totta, he lopulta menivät 
kristilliseen kirkkoon. Siellä tämä ystäväni 
kertoi nähneensä monia entisiä asiakkaitaan. 
Tämä johti hänet pohtimaan, miksi nämä 
kristityt asiakkaamme eivät kertoneet meille 
Raamatun Jeesuksesta? Miksi he eivät ker-
toneet meille siitä, että mormonismi ei ole 
totta ja että olimme matkalla kohti kadotusta?

Unelmani on, että me emme enää kävisi 
niiden ihmisten ohi, jotka Jumala antaa 
tuttavapiiriimme.

Tällä hetkellä Helsingin Kansanlähetyksen 
toiminta on koronan tähden lähes täysin 
etäyhteyksien varassa. Torstaisin nuoret 
aikuiset ja perjantaisin nuoret kokoontuvat 
Zoomin välityksellä yhteen. Linkin saa 
nuorisotyöntekijältämme. Huhtikuun loppuun 
asti Juho Ylitalolta ja sen jälkeen Antti 
Koskenniemeltä. Filia-jumalanpalvelustemme 
saarnat voi kuunnella kotisivujemme kautta 
sunnuntaisin klo 16 alkaen ja iltahartaudet 
maanantaisin ja torstaisin. Kotisivut löytyvät 
osoitteesta helsinki.sekl.fi.

Teksti: Mika Ebeling
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Kohdenna lahjasi haluamaasi työhön käyttämällä alla olevia  
viitenumeroita. Pankkitilimme on FI48 8000 1501 4822 03, 

BIC DABAFIHH 

Lähetystyön kohteet 
22703 Palmu Lauri ja Asako 

21539 Saara Mrcela 
21704 Koskiset 

21526 Ilolat 
21283 Maria Karjalainen 

22208 Kirsti Malmi 
20064 Aitamäki Markus 

16094 Muu lähetystyö 
 

Kotimaantyön kohteet 
16081 Yleiskannatus 

16010 Piirijohtaja 
16052 Juniori- ja nuorisotyö 

Muut kohteet 
 62307 Jäsenmaksut 

49003 Kirjamyynti ym 

Rahankeräyslupa 

Poliisihallituksen myöntämä  
rahankeräyslupa numero 

RA/2020/613. 
Voimassa 1.1.2021 alkaen.  

Keräysalue Suomi. 
(Ei Ahvenanamaa). 

Kerätyt varat käytetään opetus-,  
juniori-, nuoriso- ja julistustyöhön  

Uudellamaalla, sekä  
Lähetystyöhön Suomen Ev.lut.  

Kansanlähetyksen kautta. 

TTuuee  
ttyyööttäämmmmee

"Te olette maailman 
valo. Ei kaupunki

voi pysyä kätkössä,
jos se on ylhäällä 

vuorella. Näin 
loistakoon
teidänkin

valonne
ihmisille,

jotta he
näkisivät

teidän hyvät
tekonne ja
ylistäisivät

Isäänne, joka on 
taivaissa."

Matt. 5:13–16

Säännöllinen tuki on yksityishenkilöille helpoin 
tapa antaa joka kuukausi lahjansa Jumalan 

valtakunnan työhön Uudenmaan Ev.lut. 
Kansanlähetyksen kautta. Voit kohdentaa lahjasi 

haluamaasi työhön käyttämällä oikeaa 
viitenumeroa.

Johtuen vallitsevista   
korona-rajoituksista,   

seuraa   
Kansanlähetyksen   

tulevien tilaisuuksien   
ja  tapahtumien   

ajankohdat Uusi Tie   
-lehdestä,   

paikallisseurakuntien   
tiedotuksista ja   

seuraavilta   
nettisivuilta:   

uusimaa.sekl.fi   
helsinki.sekl.fi  
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"Tämän jälkeen Herra valitsi 
vielä seitsemänkymmentäkaksi 
opetuslasta ja lähetti heidät 
kaksittain edellään jokaiseen 
kaupunkiin ja kylään, johon hän 
aikoi itse mennä. Hän sanoi 
heille: "Satoa on paljon, mutta 
sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää 
siis herraa, jolle sato kuuluu, 
lähettämään väkeä 
elonkorjuuseen."

Luuk. 10:1–2

TTuuee  ttyyööttäämmmmee

Tavallisin ja meille taloudellisesti merkittävin tuki tulee säännöllisesti 
lahjoittavilta yksityishenkilöiltä. Jokainen antaja ja jokainen lahja on kuitenkin 
arvokas. Jeesuksen opetus köyhästä leskestä kertoo, että vähäkin voi olla 
paljon.

 
 
 Rahankeräyslupa

 Poliisihallituksen myöntämä
 rahankeräyslupa numero
 RA/  2019/714.
 Voimassa 1.1.2020 – 31.12.2021.
 Koko Suomi (ei Ahvenanmaa) .  
 Keräysalue Suomi.
 Kerätyt varat käytetään
 Helsingin  
 Evankelisluterilainen
 Kansanlähetys ry:n
 toimintakautena opetus-
,koulutus- ja nuorisotyöhön
 pääkaupunkiseudulla sekä
 ähetystyön tukemiseen Suomen
 Evankelisluterilaisen
 Kansanlähetyksen kautta.

 Kohdenna lahjasi haluamaasi työhön käyttämällä alla olevia
 viitenumeroita.  
 Pankkitilimme on FI 3380 0010 0155 8247, Danske Bank, DABAFIHH. 
 
 Kotimaan kohteet
 Suurin tarve – 93127
 Mika Ebeling, filia-yhteisö – 93020
 Antti Koskenniemi, nuoret (vuorotteluvapaalla) – 93156
 Juho Ylitalo, Antin sijainen (30.4.2021 asti) – 93156

 Lähetystyön kohteet
 Yleinen lähetyskannatus – 93091
 Lauri ja Asako Palmu, Japani – 22703
 Hannu ja Päivi Heinonen, Kypros – 20307
 Mirjami Uusitalo, Etiopia – 24905
 Saara Karttunen, Venäjä – 21270
 Kirsti Malmi, Viro – 22208
 Liliann Keskinen, Venäjä – 21306
 Markus ja Kia Syrjätie, Japani – 21542
 Markus ja Heidi, Muslimityö – 21513
 Heidi, Lähi-itä – 24507

 Muut kohteet
 Tarja – 20608
 Pekka Palosaari – 22800
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Kansanlähetys
Uusimaa

Tämän
tahtoisin
tietää
Raamattuluennot
Tuusulan seurakuntakeskus
Klo 18.30

Korona-rajoitusten johdosta tilaisuudet striimataan suorana 
Tuusulan seurakunnan striimaussivulla.

21.4. Eero Ahonen: Jumalan herättämä
5.5. Lea Pihkala: Monen ahdistuksen kautta
19.5. Asko Matikka: Kohti suurta päämäärää
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Kansanlähetys
Helsinki

18.4. Mistä me todistamme? (1 Jh 1:1–4) Mika Ebeling
25.4. Elämä Jeesuksen yhteydessä (1 Jh 1:5–7) Seppo Palonen
2.5. Kutsu elävään toivoon (1 Pt 1:3–5) Ilkka Rytilahti
9.5. Synti ja Jumalan lapsi (1 Jh 1:8–2:2) Mika Ebeling
16.5. Käskyjen asema uskovan elämässä (1 Jh 2:3–6) Seppo Palonen
23.5. Miksi Jumala lähetti Poikansa? (Jh 3:16–21) Antti Linnapuomi
30.5. Jumala pitää lupauksensa Mika Ebeling
6.6. Tiedätkö, minne olet matkalla? (1 Jh 2:7–11) Jouko Jääskeläinen
13.6. Sana perheenjäsenille (1 Jh 2:12–14) Mika Ebeling
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Uudenmaan Ev.lut.
Kansanlähetys ry
www.sekl.fi/uusimaa
    Kansanlähetys Uusimaa
Kirvesmiehentie 4 A
04200 Kerava

Sopimusperusteinen julistaja
Jari Araneva
044 975 1565

Sopimusperusteinen julistaja
Eero Ahonen
040 528 7238

Hallituksen puheenjohtaja
Veikko Halme
041 546 5510
sähköpostit: etunimi.sukunimi@sekl.fi

Helsingin Ev.lut.
Kansanlähetys ry
www.sekl.fi/helsinki
    Kansanlähetys Helsinki
Karjalankatu 2 A 1
00520 Helsinki

Piiripastori
Mika Ebeling
044 452 2237

Vs. Nuorisotyöntekijä
Juho Ylitalo
044 452 2236

Hallituksen puheenjohtaja
Samuli Virtanen
044 447 7821
sähköpostit: etunimi.sukunimi@sekl.fi

Lähetyskirpputori 
Patina
www.kirpputoripatina.fi
    Kirpputoripatina
Unikkotie 10
01300 Vantaa

09 851 3430
patina@sekl.fi

Myymäläpäällikkö
Maija Teiniranta
044 235 7480

TILAA LEHTI POSTILAATIKKOON TAI SÄHKÖPOSTIIN:
uudenmaankl (at) sekl.fi   //   hekl (at) sekl.fi

Ole Suuressa mukana

Kansanlähetyspäivät 2.-4.7.2021

EEvvaannkkeelliiuummii
kkaaiikkii��ee


