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Pääkirjoitus
Se tapahtui lopulta niin salakavalasti. Altis-
tumisen huomasi vasta, kun tauti oli jo 
tarttunut. Vaara oli tiedossa, mutta silti se 
pääsi yllättämään. Kielletyn hedelmän syömi-
sen jälkeen Aadamilla ja Eevalla “soitteli” pian 
omatunto perään korona-jäljittäjän tavoin ja 
kaksikko meni omaehtoiseen karanteeniin: 
“Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa pii-
loon puutarhan puiden sekaan”. Kohta kuiten-
kin kaikki tiesivät tartunnasta – sitä ylintä 
“aluehallintoviranomaista” myöten. Peli oli 
menetetty. Jäi vain tuskallinen elämä tart-
tuvan taudin kanssa.

Kuten koronapotilas voi tarvita hengitys-
konehoitoa, tarvitsemme joka päivä anteek-
siantamusta ja armoa voidaksemme elää 
syntiongelman kanssa. Elämä syntisenä tulee 
mahdolliseksi, kun on kiinnitettynä Jeesuk-
seen ja häneltä saatavaan elämään. “Ilman 
minua te ette saa aikaan mitään”, sanoo Jeesus 
( Joh.15:5). Tähän toteamukseen sisältyy kään-
teisesti lupaus, että hänen kanssaan me saam-
me jotakin aikaan. 

Kansanlähetyspiirien työssä saamme nähdä 
hyvää hedelmää. Uudenmaan Kansanlähe-
tyksessä rakennetaan uuden piirijohtaja 
Timo Kankaan johdolla rakkaudellista yhtei-
söä ja tehdään suunnitelmia uusimaalaisten 
tavoittamiseksi evankeliumin sanalla. Helsin-
gin Kansanlähetyksessä rakkaus Jumalan val-
takunnan työtä kohtaan on rohkaissut pitkän 
linjan vastuunkantajia luovuttamaan viesti-
kapuloita uusille sukupolville. On aivan upeaa, 
että Helsingissä järjestetään Kansanlähetyk-
sen jumalanpalvelus. 
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Kuka oikeastaan edes kaipaa koronaa 
edeltävää elämää? Sen verran lupaavat työ-
maat on meille avautumassa juuri tässä armon 
ajassa 2020-luvulla. Kotimaantyön strategiaan 
vuosille 2021-2026 kirjatun mukaisesti meillä 
on odoteltavissa ihania Jumalan lahjoja vas-
taanotettaviksi. Koko strategian löydät osoit-
teesta: www.kansanlahetys.fi/suuressa-
mukana/kotimaantyo/.

Listaan tässä kuitenkin muutamia helmiä, 
joita on odotettavissa: Palvelevat ja evankeli-
oivat tiimit, pienryhmämateriaalit, kotimaan-
työn mentorointikoulutus, Kansanlähetyskou-
lu 2.0, nuorten kesäaktiomatkat ja hengellisen 
kodin rakentaminen koko liikkeen tasolla. Jos 
sinulta kysytään, mitä Kansanlähetyksessä ta-
pahtuu koronan jälkeen, voit vastata: “Kiitos 
Jumalalle, aivan mahtavia asioita!”

Sinua kutsuisin mukaan ainakin seuraaviin 
toimenpiteisiin: rukoile piirien työntekijöi-
den puolesta, rukoile, että osasisimme yhdessä 
antaa tilaa uusille, lahjoita työhön, etsi omaa 
kutsumustasi ja tarjoa lahjojasi työhön. Ja 
mikä tärkeintä: älä pelkää! Jeesus on tullut 
hoitamaan taudin seuraukset kuntoon. Hän 
on se “rokotepassi”, joka avaa kaikki ovet. Ja 
vielä kerran saamme elää ilman virusta. Siihen 
asti eletään Jeesuksen yhteydessä ja tehdään 
työtä hänelle, joka “kantoi meidän kipumme, 
otti taakakseen meidän sairautemme” ( Jes. 
53:4). 

Teksti: Anssi Savonen
Kuva: Sekl
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Kutsu
Yhteyteen

Työ etenee rukouksen kautta.
Siksi tarvitsemme
rukousyhteisöjä.

Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys sai uuden 
piirijohtajan 1.9.2021 alkaen. Autoilijan 
poika Timo Kangas on syntynyt Pohjan-
maan Lappajärvellä, mutta hän on nähnyt 
maailmaa sekä Suomessa että ulkomailla. 
"Vuonna 1969 olin 4-vuotiaana isoveljeni 
kanssa kuorma-auton lavalla, kun per-
heemme muutti Ruotsiin. Suomeen palasimme 
muutaman vuoden päästä, kun aloitin koulun." 
Paluuvuosi oli 1972 – sama jolloin Lasse Viren 
voitti olympiakultaa. Tämän innoittamana 
Timolla oli oranssi paita päällä perheen 
palatessa Lappajärvelle. "Olen tietoinen ja 
ylpeä isästäni." hän tiivistää.

Opiskelu luokanopettajaksi vei Timon 
Jyväskylään, missä hän tapasi myös tulevan 
vaimonsa. Toinen merkittävä hetki Jyväsky-
lässä oli uskoontulo ensimmäisenä opiske-
luvuotena. Nyt heillä on neljä poikaa, joista 
kaksi asuu vielä kotona Helsingissä.

Kahdeksan vuotta sitten Timon elämä 
pysähtyi – kirjaimellisesti. Hän sai yllättäen 
kotonaan sydänkohtauksen. ”Kävin kuole-
maa lähellä, kun sydämeni pysähtyi. Silloin 
jouduin pohtimaan elämän rajallisuutta ja 
kaikkea sitä, mitä elämäni on sisältänyt. 
Kokemukseni siihen saakka oli ollut paljolti se, 
ettei sairaudet tai onnettomuudet koske 
minua.  Ymmärsin, ettei elämä olekaan pelk-
kää kiitorataa, vaan siihen kuuluu myös 
mutkia, joista emme etukäteen tiedä. Saamme 
kuitenkin mennä eteenpäin luottaen Jumalan 
hyvyyteen."

”Elämä on ikään kuin pitkä matka, mihin 
mahtuu monenlaista. Tässä elämänvaiheessa 
katsoo sekä taaksepäin että eteenpäin. 
Ymmärrän, että Jumala on pitänyt huolta. 
Huomaan Jumalan johdatuksen mennei-
syydessäni, mikä puolestaan antaa luot-
tamusta ja toivoa myös tulevaisuuteen. 
Elämässä tarvitsemme voimaa ja rohkeutta, 
mitkä kumpuavat siitä, että on saanut kokea 
Jumalan johdatusta ja läsnäoloa elämässä – 
sekä tietysti armoa.” Timo pohtii.
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Kansanlähetyksen työhön Timo päätyi so-
siaalisen median kautta. ”Kansanlähetyksen 
työ Uudellamaalla tuli vastaan facebookin 
kautta kevättalvella. Aloin rukoilemaan asian 
puolesta ja päädyin hakemaan piirijohtajan 
tehtävää." Työuran alussa Timo on toiminut 
myös Kansan Raamattuseuran työntekijänä, 
joten Kansanlähetys oli hänelle myös tuttu. 

Kristuksesta kertominen on ollut Timon 
kutsu uskoontulon myötä. ”Tehtävämme ei 
niinkään ole kertoa kristillisyydestä, vaan 
Kristuksesta.” Evankeliointi ja rukousyhteys 
ovat aina olleet lähellä Timon sydäntä. ”Työ 
etenee aina rukouksen kautta. Oma näkyni on 
rukousyhteisöjen syntyminen eri paikkakun-
nille.” hän jatkaa. 

Tällä hetkellä uuden piirijohtajan työ on 
pitkälti verkostoitumista ja ihmisiin tutus-
tumista. ”Toivon, että ihmiset ottaisivat myös 
minuun suoraan yhteyttä. Piirin alueella on 
niin paljon ihmisiä, ettei kaikkia edes osaa 
tavoittaa." Etenkin perheet ovat nousseet 
Timon mieleen. ”Oma sydän on perheiden 
puolella. Parhaiten nuoria perheitä tavoittaa 
toiset nuoret perheet. Siksi toivon, että myös 
perheelliset olisivat rohkeasti minuun yhtey-
dessä.”

Teksti: Mikko Kaartama
Kuvat: Pixabay ja Mikko Kaartama

Teologiaa Timo alkoi opiskelemaan vuonna 
2018. ”Teologia on aina kiinnostanut minua. 
Lisäksi työelämässä tuli vaihe, että nyt on 
uuden aika. Seurakuntatyö kiinnosti.” Timo 
innostuu kertomaan. Papiksi hänet vihittiin 
tammikuussa 2021 Mikkelissä piispa Seppo 
Häkkisen käsien alla. Hyppy ei kuitenkaan 
ollut täysin tuntemattomaan, sillä Timo on 
pitkään toiminut oman opettajan viran ohella 
seurakunnan vapaaehtoisena rukous- ja evan-
keliointityössä.

Timo luonnehtii itseään kuivaksi karismaa-
tikoksi. ”Pyhän Hengen rohkaisu on itsel-
leni tärkeää arjessa.” hän toteaa. Mutta 
yhtälailla C.S. Lewis on ollut tärkeä vaikuttaja 
Timon omaan teologiseen pohdiskeluun. 
”Minua kiinnostaa myös uskon järjelliset pe-
rusteet, vaikka uskossa lopulta onkin kyse 
Pyhän Hengen työn vaikutuksesta. Loogiset 
argumentit eivät välttämättä riitä vakuut-
tamaan uskon tarpeellisuudesta, vaan meidän 
tulee vakuuttua siitä sydämen tasolla." Arjessa 
usko Jeesukseen tarkoittaa Timolle Taivaan 
Isän lapseutta. "Jumalan perheeseen kuulu-
minen on kokemus, joka määrittää minua tosi 
paljon. Olen tietoinen ja iloinen taivaallisesta 
Isästäni." hän iloitsee. 
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Kansanlähetyksen Uudenmaan piiri 
järjestää la 20.11.2021 Yhteyspäivän, 
jossa on  tarkoitus rukoilla, suunnitella

ja visioida Kansanlähetyksen työtä.
Mukaan toivotaan vanhoja ja uusia työn 
ystäviä. Ilmoittautuminen iltapäivään: 
timo.kangas@sekl.fi // 050 553 9913

Tilaa piirijohtajan rukouskirje:
timo.kangas (at) sekl.fi

050 553 9913



Kansanlähetyksen 
messut alkoivat 

Helsingissä
Helsingin Kansanlähetyksen pitkä 

koronan aiheuttama messutauko on 
päättynyt. Messut käynnistyivät 

uudelleen syyskuun alussa.
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Marraskuun 2020 jälkeen messuja ei ollut 
järjestetty. Ensimmäisen messun jälkeinen 
pitkään jatkunut puheensorina kertoi, että 
yhteen tulemisesta oli kaivattu. Messu ei 
kuitenkaan palannut täysin entiselleen, vaan 
pitkän tauon jälkeen tehtiin joitakin uudis-
tuksia, joista ensimmäisenä on syytä huomi-
oita uusi alkamisaika, klo 11. Uusi alkami-
saika tarkoittaa sitä, että tarjoamme mes-
suamme selkeästi ihmisten päämessuksi. Hel-
singissä kirkon jäsenmäärä on pudonnut tai 
putoamassa oletettavasti alle 50 % tänä vuon-
na. Olemme sikäli siirtyneet uuteen tilantee-
seen. Enemmistökirkkoa ei pääkaupungissa 
ainakaan pian enää ole.

Toinen huomiota kiinnittävä seikka on se, 
että messu ei enää ole nimeltään Filia-messu 
vaan Kansanlähetyksen messu. Helsingissä 
tavallinen ihminen ei edes tiedä, mikä on 
Kansanlähetys, niinpä Helsingin Kansanlähe-
tyksen Filia-messu oli kaksinkertaisesti vieras 
asia. Jatkossa riittää, että kutsuessamme ker-
romme ihmisille, mikä on Kansanlähetys. 

Uudistuksen myötä Kansanlähetyksen mes-
suissa alettiin noudattaa kirkkovuoden 
mukaisia tekstejä. Tämä edelleen vahvistaa 
messumme asemaa. Muodoltaan uusi messu 
noudattaa pitkälti Ryttylän messujen kulkua. 
Tarkoitus on aiempaa paremmin pyrkiä 
tavoittamaan niitä, jotka ovat aiemmin kotiu-
tuneet Ryttylän messuihin, jotta he löytäisivät 
Helsinkiin tullessaan messumme. Viime ai-
koina tilanne on ollut sellainen, että pää-
kaupunkiseudulla on merkittävä määrä ns. 
Ryttylän kansanlähetysläisiä, jotka eivät kui-
tenkaan ole Helsingin kansanlähetysläisiä. 
Tarjotessamme Helsingissä Ryttylän messuja 
enemmän muistuttavia jumalanpalveluksia, 
toivomme Ryttylästä tulevien paremmin 
kotiutuvan joukkoihimme.

Tammikuussa ei mittään, helmikuussa ei mit-
tää.Korona hiljensi kirkkosalin pitkäksi aikaa.

Nuorekas elämä on jälleen vallannut Alppi-
kodin kirkkosalin.

Merkittävä osa toiveista on tehty erityisesti 
nuoremman väestön mukaan saamiseksi. 
Uusi messu onkin tässä suhteessa lähtenyt 
liikkeelle mukavasti. Esim. ensimmäisellä 
kerralla n. kolmannes osallistujista oli alle 30-
vuotiaita. Lapsien määrä on jälleen mukavasti 
kasvusuunnassa. On kuitenkin sanottava, että 
samalla kun iloitsemme siitä, että nuorempi 
väki on löytämässä messumme, emme tahdo 
menettää ketään.

Suuri ilo on ollut se, miten uuteen messuun 
on tullut vastuunkantajiksi monia nuoria, 
kuten myös se, että moni Filia-messuissa 
vastuuta kantanut on kantamassa vastuuta 
uudessakin messussa.

Kirkollinen tilanne on Suomessa nopeasti 
muuttumassa. Helsinki kulkee kehityksen 
kärjessä. Erityisesti nuoret aikuiset eivät voi 
luottaa elävänsä loppuelämäänsä Ev. lut. 
paikallisseurakuntien turvissa. Siksi Kansan-
lähetyksen messuyhteisöstä on muodostu-
massa yhä selvemmin seurakunta, joka pyrkii 
tarjoamaan Jumalan väärentämätöntä Sanaa 
kaikille, jotka kaipaavat seurakuntaa, jonka 
opetukseen voi luottaa. Tahdomme myös olla 
paikka, jossa yhdessä pyritään toteuttamaan 
Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä. Hyvään 
seurakuntaan kuuluu pitäytyminen Jumalan 
Sanaan, rukous, keskinäinen yhteys ja leivän 
murtaminen. Tähän rakentamiseen kutsumme 
kaikkia, jotka tahtovat elää Jeesuksen opetus-
lapsina tosissaan.

Teksti: Mika Ebeling
Kuvat: Pixabay ja Mika Ebeling

Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys
käynnisti koronan keskeyttämän

messutoimintansa uudelleen 5.9.2021.

Messu järjestetään
sunnuntaisin klo 11:00

Alppikodin toimitiloissa,
Karjalankatu 2 A, HELSINKI
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Niin kuin vastasyntyneet lapset 
tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa, 

jo�a sen ravitsemina kasvaisi�e 
pelastukseen.

Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven 
luo, jonka ihmiset ovat hylänneet 

mu�a joka on Jumalan valitsema ja 
hänen silmissään ka�isarvoinen.Ja 
rakentukaa itsekin elävinä kivinä 

henge�iseksi rakennukseksi, pyhäksi 
papistoksi, toimi�aaksenne henge�isiä 
uhreja, jotka ovat Jumala�e oto�isia 

Jeesuksen Kristuksen tähden.

1. Piet. 2-5



Järvenpää, raamattupiiri Kirkonkulman 
Violetissa 3.krs.  Parillisten viikkojen 
maanantai. Hannu Väliaho. 

Kerava, keskusteleva raamattupiiri, 
Lähetyskoti Kirvesmiehentie 4 a. 
Parittomien viikkojen maanantai. Arto 
Teppo 

Lapinjärvi, raamattupiiri 
seurakuntakodissa, Lapinjärventie 24, 
25.10., 9.11., 13.12. Klo 12.30.  

Lohja, Sanan ja lähetyksen illat Lohjan 
srk-keskus, klo 18.30. 27.10. Timo 
Kangas, 3.12. Arto Hukari, Leena 
Lehtinen. 

Lähetystapahtuma 7.-10.11. Lohjalla 
Messu Lohjan kirkossa 7.11. klo 10, saarna 
Timo Kangas, 11.30 lähetystapahtuma srk-
keskus, mukana Lauri ja Asako Palmu, 
Timo Kangas, Anniina Javanainen. 

Lähetysillat Virkkalan kirkossa 8.-10.11. 
klo 18.30.  8.11. Seppo Palonen, 9.11. 
Leena Lehtinen, 10.11. Timo Kangas. 

Loviisa, Sanan äärellä-illat, Lohjan srk-
koti, keskiviikkoisin klo 18. 13.10., 27.10, 
10.11., 24.11., 8.12. Jari Araneva 

Myrskylä, Raamattuluennot Myrskylän 
srk-koti, Keskustie 2, 20.10., 17.11., 
15.12., klo 18. Jari Araneva. 

Nurmijärvi, Röykän raamattupiiri joka 
toinen viikko, Timo Gummerus.   

Hyvän sanan iltapäivät sunnuntaisin klo 
15 Nurmijärven srk-keskus, 17.10. Ja 
21.11.

Raamattuluennot Hoosean kirja, 
Artturisali, Patruunantie 1, 3.11., 16.11., 
1.12. klo 18. Jari Araneva 

Pukkila, raamattupiiri sunnuntaisin klo 
15, Pukkilan pappila, Veteraanitie 2.  

Tuusula, Tämän tahtoisin tietää-
raamattuopetusillat, Tuusulan srk-
keskus, Rykmentintie 34. 13.10. Jorma 
Pihkala: Evankeliumin voima, 27.10. Liisi 
Jokiranta: Mitä on hengellinen 
herääminen, 10.11. Eero Ahonen: Lähellä 
Herraa, 24.11. Asko Matikka: Vapauttava 
tuomio, 8.12. Daniel Nummela: Jumalan 
lupaukset Raamatussa. Lisäksi Timo 
Kankaan työhön siunaaminen 8.12. 
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SEURAAVAT TILAISUUDET 
ALPPIKODISSA,
KARJALANKATU 2 A 1, HELSINKI

Kansanlähetyksen messu sunnuntaisin 
klo 11 (pyhäkoulu messun yhteydessä)
Lisätietoja: Pastori Mika Ebeling, 
044 452 2237 / mika.ebeling@sekl.fi

Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden 3K-
illat torstaisin klo 18
Lisätietoja WhatsApp-ryhmästä, 
instagramista @3k_helsinki tai Juholta 
044 45 222 36

Lapsiperhekerho alle kouluikäisten 
vanhemmille ja heidän lapsilleen 
perjantaisin klo 10-13
Yhteyshenkilö: Eveliina Ebeling,
040 509 8988
eveliina.ebeling@gmail.com

Nuorten illat (Stadin pointti)
perjantaisin klo 18
Kysele rohkeasti lisätietoja Juholta
044 452 2236 / juho.ylitalo@sekl.fi).

Tiedot myös Pointin WhatsApp-ryhmässä, 
kysy Juholta niin pääset mukaan.

SEURAAVATTILAISUUDET
NETISSÄ JA RADIOSSA

Zoom-tilaisuuksiemme linkki löytyy 
kotisivuiltamme https://helsinki.sekl.fi/

Kansanlähetyksen ohjelmaa Radio 
Patmokselta maanantaisin klo 14.30 ja 
lauantaisin klo 5.30.

Miesten raamattupiiri maanantaisin klo 
18-20 korona-aikana Zoomissa. 
Lisätietoja: Pastori Mika Ebeling,
044 452 2237 / mika.ebeling@sekl.fi

Nettirukouspiirit keskiviikkoisin klo 19.30 
sekä torstaisin klo 13 ja 19.30 Zoomissa. 
Lisätietoja: Aulikki Puusa, 
0409 629 907 / aulikki.puusa@gmail.com

Ohjelmaa ja Tapahtumia



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 

71055 Venäjän lapsi- ja nuorisotyö 
  79015 Kansallisten kääntäjien tuki 

16094 Muu lähetystyö 
 

Kotimaantyön kohteet 
16081 Yleiskannatus 

16010 Piirijohtaja Timo Kangas 
16052 Juniori- ja nuorisotyö 

Muut kohteet 
 62307 Jäsenmaksut 

49003 Kirjamyynti 

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.

   
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, piiripastori 93020
 Nuorisotyöntekijä 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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Uudenmaan Ev.lut.
Kansanlähetys ry
www.sekl.fi/uusimaa
    Kansanlähetys Uusimaa
Kirvesmiehentie 4 A
04200 Kerava

Piirijohtaja
Timo Kangas
050 553 9913

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

 29.-31.10.2021 Ryttylässä 

Vastuunkantajaretriitti on Kansanlähetyksen vastuunkantajien ja 
työntekijöiden koulutustapahtuma, jota seuraamaan ovat tervetulleita 

myös muut järjestön työstä kiinnostuneet.
Ilmoittautuminen tapahtumaan viimeistään 15.10.2021

www.kansanlahetys.fi

VVaassttuuuunnkkaannttaajjaarreettrriiiittttii  


