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Pääkirjoitus
Aina ollut ja ikuisesti oleva Jumala on 
luonut taivaan ja maan ja kaiken mitä niissä 
on (1. Moos. luvut 1–2). Jumalan luomistyön 
seurauksena me olemme myös olemassa. To-
dellinen elämä löytyy vain Jumalasta ja hänen 
yhteydessään. Ilman tätä yhteyttä todellista 
elämää ei ole. Yhteys Jumalaan on mahdollista 
vain Jeesuksessa Kristuksessa, jossa on totuus 
ja elämä. Jeesuksessa ihmisen elämä löytää 
tarkoituksensa ja syvemmän merkityksen. 
Jeesuksessa olevaa elämää ei voi kuolema-
kaan sammuttaa.

Luomisen alusta saakka Jumala on puhunut 
ihmiselle, eli ollut ihmisen kanssa persoo-
nallisessa kanssakäymisessä. Jumala on luo-
nut ihmisen omaksi kuvakseen, mistä kertoo 
myös se, että Jeesuksessa Jumala otti näkyvän 
ihmisen muodon, pelastaakseen meidät – 
synnin, perkeleen ja kuoleman kahleisiin 
jääneet – ihmiset itselleen. Jeesuksen eli Juma-
lan Sanan kautta on kaikki oleva saanut al-
kunsa, ja siksi vain hänen yhteydessään löytyy 
todellinen ja kestävä elämä (Ef. 1: 13–20).     

Jeesus kutsuu jokaista ihmistä luokseen, 
ottamaan uskolla vastaan kaiken sen, minkä 
Jumala on jo maailman luomisesta alkaen 
hänen kauttaan ja hänessä varannut omil-
leen. Jeesus tuli maailmaan antamaan yltä-
kylläisen ja iankaikkisen elämän. Tämä elä-
mä on tarkoitettu meille kaikille. Itse löysin 
tien Jeesuksen yhteyteen 35-vuotiaana. Sitä 
ennen olin eksyksissä ja monen pahan tavan 
orja. Olin etsinyt pysyvää onnea ja elämän 
syvempää merkitystä monesta (väärästä) pai-
kasta – sitä kuitenkaan löytämättä. Jeesuk-
sessa löysin todellisen elämän; uuden ja täy-
teläisen elämän, jonka pystyin myös aidolla ja 
syvemmällä tavalla jakamaan muiden kanssa. 
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Tähän samaan yhteyteen Jumala kutsuu 
myös sinua. Jos et ole vielä Jeesusta löytänyt, 
niin kehotan sinua vilpittömin mielin koko 
sydämestäsi etsimään. Jos näin teet, löydät 
kyllä tien hänen luokseen, sillä sanoohan 
Jeesus itse: ”Etsikää, niin te löydätte” (Matt. 
7:7). Yhteyttä Jumalaan ja toinen toisiimme 
ylläpidämme ja rakennamme myös Kansan-
lähetyksessä. Tahdon rohkaista sinua tule-
maan mukaan toimintaamme, varustautu-
maan ja kasvamaan Jeesuksen opetuslapsena 
sekä palvelemaan niillä lahjoilla, joilla hyvä 
Jumala on sinua siunannut. Kansanlähetyk-
sessä rakennamme yhdessä yhteistä hengel-
listä kotia, jossa jokainen saa levähtää ja kas-
vaa ihmisenä ja kristittynä. 

Jeesus kutsuu meitä kaikkia seuraamaan 
häntä ja viemään hänen evankeliumiansa 
eteenpäin, jotta kaikilla ihmisillä olisi mah-
dollisuus oppia tuntemaan hänet, elämään 
totuudessa ja pelastua hänen ristintyönsä 
sovittamina. Jokainen meistä on kutsuttu vie-
mään sanomaa Jeesuksesta eteenpäin niille 
ihmisille, jotka eivät vielä tunne häntä. Tässä 
lehdessä teemana on lähetystyö, eli saamme 
lukea tarinoita siitä, millaiseen lähetystyöhön 
– sekä kotimaassa että erityisesti ulkomailla – 
Jumala on kutsunut ihmisiä. Entä millaiseen 
Jumalan työhön sinä koet kutsumusta?

Teksti: Timo Kaukomaa
Kuva: Philippe Quessaz
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Hyvä o�a
Hyvinkää�ä
Terhi Knuutinen löysi

Jeesuksen myötä totuuden.
Olen Terhi Knuutinen Hyvinkäältä, kahden 
aikuistuvan tyttären äiti ja toiminut yli 30 
vuotta opettajana. Kiihkeimmät ruuhkavuo-
det kotona ovat jo vähän takana, mutta työ-
elämän hektisyys pitää velttoilun loitolla. 
Koulumaailma vaatii opettajilta nykyään aika 
paljon. Kouluun kohdistuu paljon odotuksia ja 
joskus tuntuu, että perustyö jää muiden vaa-
timusten jalkoihin. 

Olen paljosta kiitollinen elämässäni. Lap-
suuteni oli huoleton, turvallinen ja onnel-
linen. Äiti ja isä pitivät meistä kolmesta 
sisaruksesta hyvää huolta. Mitään ei puut-
tunut, vaikka olen jälkeen päin ymmärtänyt, 
että elämä oli monella tavoin niukkaa. Sain 
hyvää mallia omankin taloudenpitoon: ei 
suuret tulot vaan sopivat menot. Vanhempieni 
sairastamiset varjostivat jonkin verran elä-
määmme lapsuudessa, mutta opin heiltä mo-
lemmilta, miten niistäkin selvitään ja eletään 
elämää sairastamisista huolimatta. ”Joka vai-
vojansa valittaa on vaivojensa vanki”, oli isäni 
lausahdus, ja hän ei paljon valittanut.

Minun koulumuistoni ovat hyviä. Arvostan 
suomalaista koulua ja koin, että koulun 
koko henkilökunta puhalsi samaan hiileen. 
Oppilaista pidettiin hyvää huolta. Suomalai-
nen yhteiskunta sosiaali- ja terveyspalve-
luineen oli sekin ennen kaikkea turvallinen. 
Apua löytyi, jos tarvetta oli. Suomesta pidet-
tiin hyvää huolta kaikin puolin. Se oli minun 
kokemukseni. Oma hengellinen elämäni oli 
ohutta, mutta pidin kirkkoa ja sen sanomaa 
yhtä totena kuin kaikkea muutakin suomalai-
sessa yhteiskunnassa. Se oli luonnollinen osa 
elämää, yksi turvallinen saareke lisää. Syvem-
min en sitä ymmärtänyt, enkä osannut kaiva-
ta.

Pelkästään suurella kaihomielellä en muis-
tele omaa nuoruuttani ja varhaista aikui-
suuttani. Päällisin puolin katsottuna elämäni 
meni varmaankin hyvin tai hienosti, mutta nyt 
kauhulla muistelen omaa koheltamistani. 
Menin virran mukana ja paljon ajattelematta. 
Luultavasti paljolta myös varjeltiin.
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Kuva: https://commons.wikimedia.org/
Asema old school Hyvinkää by Htm (CC 4.0)



Traumaattisin elämänvaiheeni liittyi omaan 
avioliittooni ja sen hajoamiseen lastemme 
ollessa vielä pieniä. Vaikka kyyti tuntui 
kylmältä ja harmitus lasten roolista kahden 
kodin välissä reissaajina tuntui ikävältä, halu-
sin äitinä lasten arjen sujuvan mahdol-
lisimman huolettomana ja turvallisena. On-
neksi lasten isä teki ja tekee kaikkensa lasten 
eteen myös. Joillakin lapsilla kokemukset 
lienevät kovempia.

Nämä ikävät kokemukset saivat minut 
hakemaan apua yhteiskuntamme tarjoa-
mista turvaverkoista. Sosiaali- ja terveys-
palveluita oli kyllä ja siellä toimittiin, mutta se 
apu ei tukkinut sydämeen jäänyttä aukkoa. 
Siksi lähdin tutkimaan hengellisen puolen 
antia. Löysin sieltä Sanan, joka resonoi minun 
syvimpien tarpeitteni kanssa. Sain balsamia 
haavoilleni, löysin turvasataman, jossa sain 
alkaa toipua ja parantua. Sain löytää Pai-
menen, joka on luvannut pitää huolen jokai-
sesta, joka Häneen turvautuu. Sain taas sen 
turvallisen lapsen aseman, jonka lapsuudes-
sani koin omassa kodissani. Opin elämään 
maailmassa, mutten enää maailmasta, vaan 
Jeesusta seuraten, tuli mitä tuli.

Kului useita vuosia. Luin Raamattua, 
vaihdoin radioasemat Radio Deihin ja Pat-
mokseen, katselin TV 7 kanavaa, kuuntelin 
Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa. Löy-
sin ystäviä, joiden kanssa pidimme raamat-
tupiiriä. En tiedä tulinko vain uskoon, sillä 
tunsin tulleeni ennen kaikkea totuuteen. Olin 
kuitenkin myös hämmentynyt, miten tätä 
totuutta pidettiinkin aika laajalti hölynpölynä. 
Vielä enemmän hämmennyin, että Raamattua 
ja kristillisyyttä alettiin koulumaailmassakin 
siirtää marginaaliin ja pitää jopa haitallisena 
lapsille. 

Kansanlähetykseen lähdin mukaan kansan-
lähetyskouluun vuonna 2020 radiomainok-
sen houkuttelemana. Halusin mahdollisuu-
den vapaaehtoisena toimia Jumalan valtakun-
nan hyväksi. Koulutus oli erittäin monipuo-
linen ja laadukas. Sain sieltä hyvät eväät ja 
paljon uusia tuttavuuksia. Valitsin pienryhmät 
ja yhteisöt -suuntautumisen, sillä se oli lähin-
nä omaa sydäntäni. Uskon, että Suomessa on 
paljon ihmisiä, joiden silmät eivät vielä ole 
auenneet ”Totuudelle”, jossa elämme. Se 
totuus löytyy vain Raamatusta. Ihminen ei itse 
sitä keksi eikä löydä eikä voi ymmärtää. Se 
täytyy kuulla ja ottaa vastaan. Koin, että 
minunkin täytyy tehdä jotain lähetyskäskyn 
eteen, omalla paikkakunnallani.

Hyvinkäällä ei ole vähään aikaan ollut täällä 
maaliskuisen Ajassa liikkuu -viikonloppu-
tapahtuman lisäksi paljon muuta Kansan-
lähetyksen toimintaa. Nyt uuden piirijohtaja 
Timo Kaukomaan innoittamana pidimme 
joulukuun 10. päivä Kansanlähetyksen Uu-
denmaanpiirin joulujuhlan Martin seurakun-
takeskuksessa. Sain olla mukana juhlan järjes-
telyissä talkoolaisena. Pääsen myös aloit-
tamaan yhdessä Pirjo Erstan kanssa 
Ilosanomapiiri-nimistä raamattupiiriä Hyvin-
kään seurakuntakeskuksessa joka toinen 
viikko torstaisin 19.1. alkaen. Saamme Hyvin-
kään seurakunnalta tilat tähänkin käyttöön. 
Yhteistyö Hyvinkään seurakunnan kanssa on 
muutenkin toiminut kaikin puolin hienosti.

Saan olla edelleenkin kiitollinen elämästäni 
– tässäkin iässä. Oloni on turvallinen omassa 
kodissani, omieni ympäröimänä, omalla pai-
kallani työssäni ja suomalaisena – ja ennen 
kaikkea kotiin palanneena tuhlaajatyttönä.  

Teksti: Terhi Knuutinen
Kuvat: Pixabay ja Terhi Knuutisen arkisto
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Miia on yhteisöpedagogi AMK, kirkon 
nuorisotyönohjaaja ja lähetyssihteeri. Hän 
on suorittanut myös naisten vapaaehtoisen 
asepalveluksen vuosina 2016–2017. Reservin 
arvoltaan hän on kersantti ja sotilasdiakoni. 
Seurakunnissa Miia on tehnyt rippikoulu-, 
nuoriso- ja lähetyssihteerintyötä. Perheessä on 
kaksi pientä lasta. Parhaillaan Mikko ja Miia 
ovat valmistautumassa juutalaistyön tehtäviin 
Suomessa. Lähtö kentälle tapahtuisi tulevana 
kesänä.

Evankeliumin esillä pitäminen on viral-
lisesti sallittua työkentällä. Julkisuudessa 
tulee kuitenkin puhua työstä Lähi-idässä. 
Kyseisellä alueella kristillisen sanoman esillä 
pitämisessä on monenlaisia rajoituksia, niin 
islamin, kuin myös juutalaisen ympäristön ta- 
holta. "Tämän vuoksi julkisuudessa emme voi 
kertoa työn yksityiskohdista", Mikko toteaa. 
Tietoa voi saada uutiskirjeiden kautta, jonka 
voi tilata alla olevasta osoitteeesta:

https://kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-
kohteet/mikko-ja-miia-lahdossa-lahi-
itaan/

Jeesus
juutalaisi�e

Lähi-idässä asuvista juutalaisista
alle 1% uskoo Jeesukseen heidän

messiaanaan. Mikko ja Miia haluavat
pitää evankeliumia esillä heidän 

keskellään.
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Miian sydän palaa niille juutalaisille, jotka 
eivät vielä tunne Messiastaan. "Haluan 
kertoa, että heidän odottamansa Messias on jo 
tullut maailmaan 2000 vuotta sitten", hän 
sanoo. "Lisäksi haluan tukea paikallisten 
uskovien evankelioimistyötä", Miia jatkaa.

Mikolle innostusta antaa Luukas 2:32: Jeesus 
on valo, joka koittaa pakanakansoille, ja 
kirkkaus, joka loistaa Jumalan omaisuus-
kansalle. "Juutalaiset ovat edelleen tärkeä osa 
Jumalan suunnitelmaa. Siksi haluan tukea tätä 
kansaa teologisella osaamisellani ja vasta-
vuoroisesti myös oppia heiltä", Mikko kertoo. 
Hän on koulutukseltaan teologian maisteri ja 
pappi. Työkokemusta hänellä on eri paikal-
lisseurakunnista ja lähetysjärjestön tehtävistä 
yli 11 vuotta.

Kuva: Philippe Quessaz



Asako ja Lauri ovat toisen polven lähetys-
työntekijöitä. Palmut lähtivät lähetystyöhön 
Japaniin vuonna 2005 ja ovat nyt lähtemässä 
viidennelle työkaudelle kesällä 2023.

Asako (s. Pihkala) on viettänyt lapsuutensa 
Japanissa, mistä nimikin on peräisin. Lauri 
taas on viettänyt lapsuutensa Etiopiassa. 
Palmujen kaksi vanhinta lasta opiskelee jo 
Suomessa, vain nuorin lapsista tulee nyt 
mukaan Japaniin, jossa hän tulee käymään 
kansainvälistä lukiota. Kotona käytettävän 
suomen kielen ja koulussa käytettävän 
englannin kielen lisäksi koko perhe puhuu 
sujuvaa japania, sillä seurakunnissa käytettävä 
kieli on japani. 

Palmut tulevat seuraavalla työkaudella 
asumaan Koben kaupungissa. Länsi-Japanin 
ev.lut. kirkko tulee nimittämään heille vas-
tuuseurakunnan, jonka seurakunta- ja tavoit-
tavaa evankelioimistyötä he tulevat tekemään. 
Kokeneina lähetteinä Palmuilla tulee olemaan 
tärkeä rooli lähetyksen hallinnollisissa teh-
tävissä Japanissa, erityisesti kirkkosuhteiden 
hoitamisessa. Lauri toimii seurakunnassa pas-
torina ja sekatyömiehenä, Asako puolestaan 
tekee monipuolisesti niin aikuis- kuin lapsi-
työtä. Lisäksi Länsi-Japanin Ev. lut. kirkko 
toivoo Asakolta panosta Koben raamattu-
koulun opiskelijahuoltotyöryhmässä. Palmujen 
sydämellä on kohdata erityisesti niitä japani-
laisia, jotka eivät ole vielä koskaan kuulleet 
ilosanomaa Jeesuksesta. Palmujen uutiskirjeen 
voi tilata alla olevasta osoitteeesta:

https://kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-
kohteet/palmu-lauri-ja-asako/

Toisen polven
lähe�ejä

Palmujen sydämellä on kohdata 
erityisesti niitä japanilaisia, jotka eivät 
ole vielä koskaan kuulleet ilosanomaa 

Jeesuksesta.
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Viimeiset vuodet olen ollut päätoimisesti 
seurakuntatyössä jatkamassa lähettikol-
legoideni Lappalaisten käynnistämää seura-
kunnan perustamista Tallinnan Lasnamäen 
kerrostalokaupunginosassa, jossa asuu noin 
kymmenesosa koko Viron väestöstä, mutta ei 
ole ollut omaa luterilaista seurakuntaa. Tässä 
vaiheessa on hyvä selventää, että Virossa 
seurakunnan jäsenyys ei ole kytköksissä 
asuinpaikkaan. Säännöllistä seurakuntatyötä 
on tehty Lasnamäellä nyt jo kahdeksan vuotta 
ja hiljalleen on liikuttu itsenäisen seurakunnan 
suuntaan. Vuoden 2022 suuri askel oli 
venäjänkielisen työn käynnistäminen, kun 
saimme ”Ukrainan sodan siunauksena” 
venäjänkielisen pastorin Siperiasta. Voitte 
lukea Pavelista enemmän kirjeistäni sekä Uusi 
Tie -lehden haastattelusta, joka ilmestyi vuo-
den 2023 ensimmäisessä numerossa.

Olen Viron lähetti Kirsti Malmi. Synnyin 56 
vuotta sitten Lappeenrannassa. Maailman-
laaja lähetystyö tuli tutuksi jo varhain mm. 
kodissamme kokoontuvan lähetyspiirin sekä 
vierailevien lähettien ja raamattukuriireiden 
majoittamisen kautta. Opiskeluaikana vietin 
kolme kesää Kansanlähetyksen Italian 
-aktiossa.

Vuonna 1992 minut vihittiin Suomen 
kirkon diakoniksi ja päädyin diakonia-
työntekijäksi pieneen maalaisseurakuntaan 
kaakkoisrajalla. Viisi vuotta myöhemmin 
koin Jumalan avaavan uuden oven Viroon. 
Jätin virkani Miehikkälässä ja toimin kolme 
vuotta Operaatio Mobilisaation tiimissä. Vi-
ron arki ja kieli tulivat tutuiksi ja koin dia-
konisen ystävyysevankelioinnin mieluisaksi 
tehtäväksi.

Suomeen palattuani hakeuduin Kansanlähe-
tyksen lähetystyöntekijälinjalle. Jumalan tiet 
johtivat takaisin Viroon keväällä 2003, jolloin 
aloitin Viron luterilaisen kirkon lähetys-
keskuksen (EELK Misjonikeskus) pääsihtee-
rinä (johtajan oikeana kätenä) kehittämään 
keskuksen toimintaa ja lähetyskasvatustyötä. 
Myöhemmin hallinnolliset tehtävät vaihtuivat 
kiertävään ”matkalaulajan” työhön. Diakonina 
iloitsin mahdollisuudesta olla mukana kehi-
tysvammatyössä sekä kiertää laulamassa Tai-
vaan Isän terveisiä hoitokodeissa asuville 
vanhuksille ja vammaisille eri puolilla maata.

Vilkaisu
Viroon

Diakoni Kirsti Malmi on palvellut 
Kansanlähetyksen lähetystyöntekijänä 

Virossa vuodesta 2003 alkaen.
Tällä hetkellä hän tekee tavoittavaa 

seurakuntatyötä.
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Seurakuntatyön ohella olen edelleen 
mukana Viron kirkon kehtysvammatyössä. 
Käyn pitämässä kuukausittain kirkkohetkiä 
neljälle ryhmälle ja autan syksyisin kahden 
viikonlopun riparilla. Viime vuoden joulu-
paketti-projektin aikana sain kutsun kahdesta 
muustakin ryhmäkodista Tallinnassa aloittaa 
säännöllisiä kirkkohetkiä.

Olen asunut Virossa melko lailla puolet 
elämästäni. Vanhempani ovat jo kuolleet, 
mutta minulla on kiintopisteenä kesämökki 
äidin syntymäkodin maisemissa Lappeen-
rannan ja Lemin rajamailla. Sinne asetun taas 
huhtikuussa lyhyen kotimaanjakson ajaksi. 
Olen aina viihtynyt luonnossa. Edellisellä 
kotimaanjaksolla innostuin opettelemaan 
verkkokalastusta ja kirjoitin kokemuksista 
Vilkaisu Viroon -kirjeissäni. Löysin kokemuk-
sistani monenlaisia liittymäkohtia lähetys-
työhön.

Kaksi vuotta sitten pieneen perheeseeni tuli 
sekarotuinen löytökoira Venäjältä. Ruskasta 
on tullut uskollinen ja ihana kumppani sekä 
työpari. Lenkkeilemme sen kanssa lähikort-
teleissa sekä kodin lähellä virtaavan Pirita-
joen rantapoluilla. Ruska on usein mukana 
töissä sekä Lasnamäellä että kehitysvammais-
ten parissa.

Olen tulossa pääsiäisen alla kolmen kuu-
kauden kotimaanjaksolle, jonka aikana vie-
railen nimikkoseurakunnissani. Tervetuloa Si-
poon kirkkoon 16.4. kello 10. Minun uutis-
kirjeeni voi tilata alla olevasta osoitteeesta:

https://kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-
kohteet/malmi-kirsti/

Teksti: Kirsti Malmi
Kuvat: Sekl, Pixabay ja Kirsti Malmi
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Kansanlähetysopisto

 Matkoja
Maailma�e

Kylpylämatka
Pärnuun
26.2.-4.3.2023 

Matkanjohtajat:
Ari Malmi
Leif ja Irene Nummela

Kokonaisvaltaisen 
hoidon kylpylämatka 
Estonia Medical & Spa 
hotelissa. Aiheena
Jumalan suuressa 
suunnitelmassa – 
Efesolaiskirje.

HINTA 430–550 €
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
ari.malmi (at) sekl.fi
0500 258813

Eteläisen Kyproksen 
opintomatka 
5. - 12.5.2023 

Matkanjohtaja:
Sanna Suutari

Matka suuntautuu jaetun 
saaren eteläiselle 
puolelle. Ohjelmassa on 
mielenkiintoisia luonto- 
ja kulttuurikohteita, 
lähetyshistoriaa sekä 
medialähetystyöhön 
tutustumista tämän 
päivän 
lähetystyöntekijöiden 
tapaamisten kautta.

HINTA  1100 €

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
timo.tuikka (at) sekl.fi
044 5651391



Tämän hetken suunnitelmissa on, että Laura 
kohtaisi naisia ja lapsia tai tukisi ammat-
titaidollaan paikallisten kristillisten järjes-
töjen pakolaistyöntekijöitä. Lauraa kiinnos-
tavat erityisesti tunne- ja stressinsäätelyn tee-
mat. Antilla on taitoa opettaa esimerkiksi 
puuntyöstöä ja rakentelu- ja remontointi-
työtkin sujuvat. Usein pakolaisten keskit-
tymiin perustetaan päivätoimintakeskuksia, 
joissa on tarjolla konkreettista apua, miele-
kästä toimintaa ihmisten odotellessa turva-
paikkapäätöstä jopa vuosia ja tottakai mah-
dollisuuksia tutustua Raamattuun omalla 
äidinkielellään. Lapsemme käyvät paikallista 
kansainvälistä koulua ja elävät kanssamme 
pakolaistyön värittämää, mahdollisimman ta-
vallista lapsiperhe-elämää. Rukoilemme, että 
Jumala valmistaisi heitäkin uuteen maahan 
muuttoon. 

Olemme kokeneet Jumalan johdatusta uu-
sissa askelissamme ja luotamme, että Jumala 
valmistelee lähettäjiä myös. Ilman vahvaa 
tausta- ja rukoustukea työ on mahdotonta. Jos 
haluat tilata uutiskirjeemme, joka ilmestyy 
noin kuukausittain, voit tehdä sen alla ole-
vassa osoitteessa:

https://kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-
kohteet/antti-ja-laura-lahdossa-
pakolaistyohon/

Perheeseemme kuuluvat Antti ja Laura sekä 
4-vuotias Aamos ja ekaluokkalainen Eemi-
Amiel. Olemme Pohjanmaalta kotoisin, Antti 
Seinäjoelta ja Laura Kokkolasta, mutta olem-
me asettuneet Järvenpäähän jo noin 10 vuotta 
sitten. Me aikuiset olemme työskennelleet tä-
hän asti pääasiassa Keski-Uudenmaan kristil-
lisellä koululla, Antti matemaattisten aineiden, 
liikunnan ja käsityön opettajana, Laura luo-
kanopettajana ja erityisopettajana. Astuimme 
uudelle polulle viime elokuusssa, kun aloi-
timme opinnot Kansanlähetysopistolla Ryt-
tylässä. Nyt olemme Kansanlähetyksen työssä 
ensin kotimaasta käsin ja ensi kesän lopulla 
pakolaistyössä Euroopassa.

Ennen lasten syntymää olimme Kansan-
lähetysopiston kansainvälisyyslinjan kautta 
vajaan vuoden lähettiperheen lasten koti-
opettajina Kyproksella. Siitä asti olemme ru-
koilleet Jumalan johdatusta siihen, että olisiko 
tulevaisuudessakin meille käyttöä ulkomaan- 
työssä. Lauralla maahanmuuttajien ja pako-
laisten parissa tehtävä työ tuli lähelle sydäntä 
jo noin 20 vuotta sitten, kun hän oli työ-
harjoittelussa Kokkolan seurakuntayhtymän 
maahanmuuttajatyössä. 

Lopullinen kohdemaamme on vielä auki. 
Meitä kuitenkin suunnitellaan lähetettäväksi 
sellaiseen Euroopan maahan, jonka kautta pa-
kolaisia saapuu Eurooppaan esimerkiksi Lähi-
idän, Keski-Aasian ja Pohjois-Afrikan maista 
hädän keskeltä paremman elämän toivossa. 
Heidän kotimaissaan evankeliumin julista-
miselle ja kristityksi kääntymiselle on esteen-
sä. Tämän vuoksi nyt Euroopassa on erittäin 
otollinen aika kohdata heitä ja osoittaa heille, 
että Jeesus on tie rakastavan Jumalan luokse.

An�i ja Laura 
lähdössä 

pakolaistyöhön 
Euroopassa on nyt erityisen otollinen 

aika kohdata pakolaisia.
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Kuva: Philippe Quessaz



AJASSA LIIKKUU 25.–26.3.2023
HYVINKÄÄN KIRKOSSA

La 25.3.
klo 13 Hanna Tolonen
klo 15 Juha Ahvio
klo 17.15 Esa Kokko

Su 26.3.
klo 13 Santeri Marjokorpi
klo 15 Mika Tuovinen

12

HYVINKÄÄ
Ilosanoma-raamattupiiri Hyvinkään 
seurakuntakeskuksen kappelissa,
Hämeenkatu 16, parittomien viikkojen torstaina 
19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 
11.5. ja 25.5. klo 18, yhteyshenkilö Terhi 
Knuutinen, puh. 045 130 9053

JÄRVENPÄÄ
Kodeissa päivällä kokoontuva raamattupiiri, ota 
yhteys Martti Lehikoiseen, puh. 0400 874 515

Raamattupiiri Kirkkopihassa, violetti 
neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 C, parillisten 
viikkojen maanantaina klo 18, Hannu Väliaho

KERAVA
Timo Kaukomaa tavattavissa torstaisin klo 9–12 
Lähetyskodilla, Kirvesmiehentie 4 A. Tarjolla 
kahvia, teetä ja pikkupurtavaa! Olet tervetullut 
Lähetyskodille muinakin aikoina sen ollessa auki.

Kaikenikäisille avoin miesten ja naisten 
raamattupiiri Lähetyskodilla klo 18. Miehille ja 
naisille on omat raamattupiirit, jotka kokoontuvat 
vuoroviikoin seuraavasti: miesten raamattupiiri: 
12.1., 26.1., 9.2., 2.3, 16.3., 30.3., 20.4., 4.5. ja 
naisten raamattupiiri: 19.1., 2.2., 16.2., 9.3., 
23.3., 13.4., 27.4., 11.5. Yhteyshenkilöt: Timo 
Kaukomaa, puh. 050 5539913 ja
Niina Kultalahti-Nikamaa, puh. 050 5508274.

Kaikille avoin keskusteleva raamattupiiri 
Lähetyskodilla parittomien viikkojen maanantaina 
klo 18 jatkuen joulutauolta 16.1., Arto Teppo

Rukouspiiri Lähetyskodilla torstaisin klo 11–12, 
Timo Kaukomaa

LAPINJÄRVI
Raamattupiiri seurakuntakodissa
Lapinjärventie 24
klo 12.30 maanantaisin
9.1., 13.2., 13.3., 17.4. ja 8.5. 
Jari Araneva

LOVIISA
Sanan äärellä -illat seurakuntakodissa,
Itäinen tullikatu 6 B,
parittomien viikkojen keskiviikkoina klo 18
18.1. Jorma Pihkala
1.2. Jorma Pihkala
15.2. Eero Ahonen
1.3. Seppo Palonen
15.3. Jari Araneva
29.3. Timo Kaukomaa
2.4. Jari Araneva
26.4. Eero Ahonen
10.5. Jari Araneva
24.5. Jari Araneva

Donkki Big Night -tapahtumat kevätkaudella 
Koskenkylällä (Agricola-halli) 19.3. ja 23.4.
klo 14. Mukana Iida Hovi

Uude�amaa�a tapahtuu
www.kansanlahetys.fi/uusimaa

MYRSKYLÄ
Raamattuluennot Myrskylän seurakuntakodissa, 
Keskustie 2, keskiviikkoina klo 18
11.1., 8.2., 8.3., 19.4. ja 17.5. 
Aiheena Danielin kirja, Jari Araneva

MÄNTSÄLÄ
Jumala tavattavissa -illat Mäntsälän 
seurakuntakeskuksen kahviossa
Urheilutie 1 klo 18
9.2. ”Uskon varassa – Aabraham”, Jari Araneva
9.3. ”Kun usko ei kestä – Saul”, Jari Araneva

NURMIJÄRVI
Raamattupiiri Nurmijärven 
seurakuntakeskuksessa torstaisin klo 18.30
12.1. alkaen

Raamattuluennot Esterin kirjasta Rajamäen 
kirkossa, Patruunantie 7, keskiviikkoina
18.1., 25.1. ja 1.2. klo 18

Hyvän Sanan Iltapäivät Nurmijärven 
seurakuntakeskuksessa, Kirstaantie 5, 
sunnuntaina klo 15
22.1., 26.2. ja 19.3.

PUKKILA
Raamattupiiri Pukkilan Pappilassa, Veteraanitie 2, 
sunnuntaina klo 15
8.1., 12.2., 12.3., 23.4. ja 7.5.
Jari Araneva

SIPOO
Kotiseuroja tiistaisin klo 18
10.1. Tuula Nordman, Georg Bergström
Talmankaari 30, mukana Lauri Palmu
21.2. Marjatta ja Veikko Halme, Neulastie 7, 
mukana Liisi Jokiranta
21.3. Tarja ja Hannu Maliniemi, Albackantie 58, 
mukana Seppo Palonen
18.4. Päivi ja Antti Linnapuomi, Kylävuorentie 39, 
mukana Anssi Savonen

VIHTI
Ilosanoma-illat klo 17
5.2. Vihdin seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6B
5.3. Nummelan seurakuntakeskus, Kappelitie 5
2.4. Nummelan seurakuntakeskus
7.5. Vihdin seurakuntatalo



 Kohdenna lahjasi haluamaasi työhön käyttämällä alla olevia
 viitenumeroita. Pankkitilimme on FI48 8000 1501 4822 03, 
 BIC DABAFIHH 

 Lähetystyön kohteet 
 23391 Petteri ja Joanna Rantamäki, Japani 
 79015 Kansallisten kääntäjien tuki, Kaakkois-Aasia 
 21539 Saara Mrcela, Venäjä 
 22703 Lauri ja Asako Palmu, Japani 
 71055 Inkerin kirkon lapsi- ja nuorisotyö 
 32609 Juhani pakolaistyössä 
 21704 Pekka ja Kaarina, Etu-Aasia 
 22208 Kirsti Malmi, Viro 
 20064 Markus Aitamäki, Venäjä 
 21526 Ilolat 
 16094 Muu lähetystyö 
 
 Kotimaantyön kohteet 
 16081 Piirin työ 
 16010 Piirijohtaja Timo Kaukomaa 
 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

Kohdenna lahjasi haluamaasi Uudenmaan Ev.lut. 
Kansanlähetyksen työhön käyttämällä alla olevia 
viitenumeroita. Säännöllinen tuki on 
yksityishenkilöille helppo tapa antaa joka 
kuukausi lahjansa Jumalan valtakunnan työhön.
Jos haluat, voit myös hakea Uudenmaan 
Kansanlähetyksen jäseneksi netin kautta.

   
  

Tule tutustumaan
talven valikoimaan
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TUUSULA
Raamattuluennot Jeesuksen vertauksista 
seurakuntakeskuksessa, Rykmentintie 34, 
keväällä 2023 klo 18.30–20

17.1. Miksi Jeesus kehui epärehellistä 
huoneenhaltijaa? Leif Nummela
31.1. Jeesus ja suuret onnettomuudet
Timo Kaukomaa
14.2. Miksi rikkaan on vaikea päästä Jumalan 
valtakuntaan? Mika Tuovinen
28.2. Isä ja hänen kaksi poikaansa, Asko Matikka
14.3. Kuka on minun lähimmäiseni?
Lauri Seppänen
28.3. Palkka Jeesuksen seuraamisesta
Seppo Palonen
11.4. Mahdottomia vaatimuksia, Liisi Jokiranta
25.4. Jumalan tuska ihmisen tähden
Ilkka Rytilahti

Luennon jälkeen keskustelua ja kysymyksiä 
kahvikupposen äärellä. Tule ja kuule, miten 
ajankohtaisia ovatkaan Jeesuksen vertaukset!

Kaipaatko merkityksellistä
tekemistä? Etsimme auttavia 
käsiä mm. nettisivujen 
päivitykseen ja kehittämiseen 
sekä Suuressa mukana 
-lehden tekemiseen. Ota 
rohkeasti yhteyttä piirijohtaja 
Timo Kaukomaahan.

Lähetystyöntekijöiden 
uutiskirjeitä voi tilata alla 
olevasta osoitteesta:
https://kansanlahetys.fi/
suuressa-mukana/lahetystyo/
lahetystyontekijat/
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ÄÄllää  jjääää  yykkssiinn!!

TULE MUKAAN
HELSINGIN KANSANLÄHETYKSEN

TOIMINTAAN
www.kansanlahetys.fi/helsinki

Kansanlähetyksen messut Alppikodilla, Karjalankatu 2 A 1 sunnuntaisin klo 11

Luotamme Raamattuun Jumalan Sanana ja olemme kiitollisia Jeesukselle, joka omasta 
vapaasta tahdostaan halusi tulla tänne maan päälle kantamaan meidän syntivelkamme, jotta 
saisimme syntimme anteeksi ja pääsisimme Taivaaseen.

Olemme satsanneet pyhäkoulutyöhön, mikä näkyy lapsiperheiden ja lasten määrässä. 
Tiloihimme on myös esteetön reitti.

Toivomme, että Helsingin Kansanlähetyksen messu saa koota yhä suuremman joukon 
Jumalan Sanan ja ehtoollispöydän ääreen. Tavoitteemme on, että messu on tilaisuus, jossa 
ihmiset tuntevat olonsa kotoisaksi, jossa iloitaan yhteisestä uskosta, kohtaamme yhdessä 
Kaikkivaltiaan Jumalan ja kannamme toinen toistemme taakkoja.

Samalla toivomme sen olevan tilaisuus, johon on helppo kutsua ystäviä ja tuttavia, myös vielä 
uskosta osattomia.

Kansanlähetyksen jumalanpalvelukset striimataan eli videoidaan ja näytetään sekä suorana 
että nauhoituksena Youtube -kanavallamme.

Maanantaisin
18.00 Miesten raamattupiiri Alppikodissa 
tai Zoomissa, lisätietoja txt-viestillä Mika 
Ebelingiltä p. 044 452 2237

Tiistaisin
19.30 Nettirukouspiiri, Zoom

Keskiviikkoisin 
19.30 Nettirukouspiiri, Zoom

Torstaisin 
13.00 Nettirukouspiiri, Zoom
18.00 Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden 
3K-ilta, Alppikoti
19.30 Nettirukouspiiri, Zoom

Perjantaisin
9.30 Perhekerho parillisina viikkoina, 
Alppikoti
18.00 Stadin Pointti -nuortenilta, Alppikoti

Lauantaisin
5.30 Radioitu Jumalanpalvelus, Radio 
Patmos

MUUTA SÄÄNNÖLLISTÄ TOIMINTAA
linkki HEKL:n Zoomiin löytyy kotisivuiltamme helsinki.sekl.fi 
> sieltä painike ”Osallistu Zoom”



Se, joka asuu Korkeimman 
suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan 
varjossa, sanoo näin: "Sinä, 
Herra, olet linnani ja 
turvapaikkani. Jumalani, sinuun 
minä turvaan." Herra pelastaa 
sinut linnustajan ansasta ja 
pahan sanan vallasta. Hän 
levittää siipensä yllesi, ja sinä 
olet turvassa niiden alla. Hänen 
uskollisuutensa on sinulle muuri 
ja kilpi.Et pelkää yön kauhuja 
etkä päivällä lentävää nuolta, et 
ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et 
tautia, joka riehuu keskellä 
päivää.

Psalmi 91:1–6

TTuuee  ttyyööttäämmmmee

Kohdenna lahjasi haluamaasi Helsingin Ev.lut. Kansanlähetyksen työhön 
käyttämällä alla olevia viitenumeroita. Tavallisin ja meille taloudellisesti 
merkittävin tuki tulee säännöllisesti lahjoittavilta yksityishenkilöiltä.
Jokainen antaja ja
jokainen lahja on
kuitenkin arvokas.

 
 
 Rahankeräyslupa

 Poliisihallituksen myöntämä
 rahankeräyslupa numero
 RA/2021/1730
 Voimassa 1.1.2022 alkaen
 Koko Suomi (ei Ahvenanmaa) .  
 Keräysalue Suomi.
 Kerätyt varat käytetään
 Helsingin  
 Evankelisluterilainen
 Kansanlähetys ry:n
 toimintakautena opetus-
,koulutus- ja nuorisotyöhön
 pääkaupunkiseudulla sekä
 lähetystyön 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
www.sekl.fi/uusimaa
    Kansanlähetys Uusimaa
Lähetyskoti: Kirvesmiehentie 4 A
04200 Kerava

Piirijohtaja
Timo Kaukomaa
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
www.sekl.fi/helsinki
    Kansanlähetys Helsinki
Alppitalo: Karjalankatu 2 A 1
00520 Helsinki

Piiripastori
Mika Ebeling
044 452 2237

Nuorisotyöntekijä
Aija Ahonen
044 452 2236

Helsinki tiimin puheenjohtaja
Esko Särkkälä
040 562 4880

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:
https://uusimaa.sekl.fi/lehti/

Ole Suuressa mukana

Opiskelijoiden ja nuorten 
aikuisten KRUNU-illat 

perjantaisin klo 18
Järvenpäässä 

Keski-Uudenmaan kristillisellä koululla
Yliopettajankatu 6, opinaukio, punainen koulurakennus 

Aloitusilta 24.2.
Tervetuloa mukaan

Kansanlähetys
Uusimaa


