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Teksti: piirihallituksen puheenjohtaja Sakari Leppänen

PÄÄKIRJOITUS

”Turvissa taivaan suojaavain siipein, 
runsahin rauha osamme on!”

Katso, sinä luotat Egyptiin, tuohon 
särkyneeseen ruokosauvaan, joka 
tunkeutuu sen käteen, joka siihen 

nojaa, ja lävistää sen. Sellainen on faarao, 
jotka häneen luottavat. Vai sanotko ehkä 
minulle, me luotamme Herraan, meidän 
Jumalaamme” Jes.36:6,7.

Egypti symbolisoi Vanhassa testamentissa 
maailman ruhtinaan valtakuntaa, jonka ju-
malana on mammona ja muut pakanaju-
malat. Tuo sana on noussut mieleeni, kun 
katson euroon nojanneiden hätää. Ruoko-
sauva on purrut, jättänyt jälkeensä tyhjyy-
den ja toivottomuutta.

Maan korvessa tarpovilla ei ole diplomaa-
tin koskemattomuussuojaa. Jokainen on 
koko ajan altistettuna jumalattomuuden 
basilleille. Syntisyys ei ole basilli, vaan 
on ihmisperimänä meissä jokaisessa. Sitä 
emme pääse pakoon! 

Taivaan laboratorio on kehittänyt meille 
rokotteen. Se on jokaiselle jaossa, ilmai-
seksi. Jeesus Kristus on sen hankkinut! 
Hän on ristille noussut kuoleman voitta-
ja. Uhriveren suojassa uskovat ovat suo-
jassa maailman alkeisvoimilta. Vaikka ne 
meitä kiusaavat ja koskettavatkin, me 
emme ole niiden vankeja!

Jumalan lapsina olemme maailman kes-
kellä – meillä on viesti Jumalalta: Joka 
uskoo Jeesukseen, ei ikinä kuole! Siitä 
kerromme Satakunnassa mm. ”Rohkai-
sua Raamatusta elämän kipuihin” -esit-
teellä (traktaatti). Esitettä saa jaettavaksi 
Lähetyskodilta. 

Luulemme että elämän kivut ja basillit oli-
sivat kypsyttäneen ruokosauvoihin nojan-
neita etsimään pysyvää suojaa elämälleen.

Tässä lehdessä esittelemme uusimmat 
lähettiperheet – eläköityneiden missio-
näärien asemapaikoille. Meitä rohkaisi 
kovasti yhden jäsenemme viesti: ”Olen 
päättänyt kaksinkertaistaa uhrini tämän 
koronan vuoksi!” Näin Armon vapaut-
tamat tekevät! Niinhän Paavalikin totesi: 
”… hänen armonsa minua kohtaan ei 
ole ollut turha, vaan enemmän kuin he 
kaikki minä olen työtä tehnyt – en kui-
tenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka 
on minun kanssani” 1.Kor.15:10.

Kiitän lämpimästi työtoveruudesta kans-
sasi – Herran elopellolla – rokotteen ja-
kamisessa!

Sakari Leppänen
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Satakunnan Ev.lut. Kansanlähetys 
Lähetysystävä -lehti 2/2020
Painopaikka: Skyprint, Leväsjoki
Taitto: Satakunnan Kansanlähetys
Kannen kuva: Sirpa Vallinen

Lähetysystävä

Ev.Lut. Kansanlähetys on vuonna 1967 
perustettu hengellinen liike, joka te-
kee laajalti työtä kotimaassa yhdessä 

kansankirkossamme kanssa, sekä ulkomailla 
lähetyskentillä.

Kansanlähetyksen peruspilarina on aina ol-
lut ajatus siitä, että kaikki saavat ja voivat 
olla mukana toiminnassa, Kansanlähetys on 
kaiken kansan liike. Opetus ja evankelioin-
ti ovat olleet lähetystyön lisäksi tärkeimpiä 
työmuotoja.

Yhdistyksen sääntöjen peruspykälä kiteyt-
tää hyvin Kansanlähetyksen tarkoituksen ja 
tavoitteen: ” Tarkoituksena ja tehtävänä on 
evankelioida ja edistää Jumalan valtakun-
nan leviämistä, sekä oman kansamme kes-
kuudessa, että muiden kansojen keskuudessa 
johdattamalla ihmisiä Jeesuksen tuntemi-
seen ja ohjaamalla heitä kasvamaan uskossa 
ja toimimaan Jumalan valtakunnan työssä.”

Kaikkea työtä ohjaa ja tukee uskollisuus Ju-
malan Sanan totuudelle ja ilmoitukselle.

Toiminta-ajatuksena on sitouttaa ja kutsua 
ihmisiä henkilökohtaiseen uskoon ja 
suhteeseen Jumalan kanssa, opettamalla 
heitä elämään armosta osallisina. 
Rohkaista lähtemään ja lähettämään 
evankeliumin  ilosanoman viejinä, sekä 
omalla paikkakunnalla, että tukemalla 
lähettien työtä ulkomailla. Kun rakastat 
Jeesusta, rakastat evankeliumin eteenpäin 
viemistä lähellä ja kaukana, näin uskomme.

Näinä aikoina on tärkeää Satakunnan ja 
kotimaan työn vahvistaminen.

Siksi tavoit-
teenamme 
on panostaa 
nyt erityisesti 
Satakun-
nan alueelle 
kutsuen ja                   
rohkaisten ih-
misiä tulemaan  
toimintaamme 
mukaan. Ilman 
lähettäjiä 
ei ole lähti-
jöitäkään.

Panostaminen 
tarkoittaa 
käytännössä Raamattuun sitoutuvan 
opetuksen ylläpitämisen, hengellisen 
kodin rakentamisen ja erilaisten kutsuvien 
evankelioimistilaisuuksien järjestämisen sekä 
Porissa, että maakunnissa. Tämä tarkoittaa 
myös sitä, että kutsumme sinuakin rohkeasti 
mukaan toimintaamme - jos et vielä ole!

Sakari Kalliomaa

Mikä on Kansanlähetys?

Teksti: Sakari Kalliomaa  Kuva: Philippe Gueissaz

Satakunnan Kansanlähetyksen 
jäsenet! 

Maaliskuulta siirtynyt kevät-
kokous pidetään su 14.6. klo 18 
Porin srk-keskuksessa. 

Käsitellään mm. vuoden 2019 
toimintakertomus ja tilinpäätös. 
Jäsenille postitetaan erillinen 
kutsu.
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Teksti ja kuva: Sakari Leppänen

Soili Lunden – kaksinkertaisessa     
karanteenissa

Laitilalaisen Soilin polku on kulkenut 
Rauman kautta Luvialle, meren ää-
reen, eristyksiin. 

Vuonna 1962 vihitty aviopari, Soili ja Rai-
mo, asui hyvän tovin Raumalla. Elanto 
saatiin louhinta- maansiirto- ja nosturialan 
toimista. Soili työskenteli myös pesulassa, 
minkä kemikaalien hän arvelee olleen poh-
jasyynä myöhemmin puhjenneelle sähköyli-
herkkyydelle. 

Lapsuudessa näkemänsä köyhyys ja lähipii-
rin ristiriitaisuus vaikutti sen, että rippikou-
lusta lähtien Soili sanoi tietoisesti kääntä-
neensä selkänsä Jumalalle. Mutta keski-iässä 
Soili tunsi: ”Olin koko ikäni tiennyt, että 
olen ihan hukassa. Minulla oli tunne, että 

tämä ei ole sitä, mikä on minun elämääni.” 
Sisäinen kaipuu ohjasi askeleet iltaisin kesä-
torille, missä Sauli ja Jaana Ahvenjärvi lau-
loivat hengellisiä lauluja. 

Etsijän askeleet veivät ”vahingossa” myös 
erään pienryhmän kokoontumispaikkaan. 
”Olen varmaan ihan väärässä paikassa”, sa-
noi Soili ovella, mutta Laila Kivimäki veti 
hänet viereensä sanoen tämän olevan juuri 
oikea paikka. Soili sai kirkon alttarilla kos-
ketuksen armovalosta ja omassa luostariko-
kemuksessaan myös vahvistuksen Taivaan 
Isän ansiottomasta armosta. Laila,  ”paras 
uskonäiti”, rinnallaan Soili sai laittaa palve-
lijan lahjansa käyttöön. Siinä sydämellä ollut 
halu lähetystyössä mukana olemisesta konk-
retisoitui.

Ihmeelliset vaivat, rytmihäiriöt, verenpai-
neen hullut heittelyt, kohtuuton väsymys, 
jopa tajuttomuuskohtaukset, hyppyyttivät 
vähän väliä lääkäreissä. Viimein heille han-
kitun hybridiauton koeajossa tuli raju fyy-
sinen romahtaminen. Tämä vahvisti lopul-
lisesti, että Soili ei voi sellaisella ajaa. Soili 
on sähköyliherkkä – diagnoosiin oli pakko 
antautua! 

Nyt Soili ja Raimo asuvat kuin Faradeyn 
häkissä, sähköltä ja puhelinsäteilyltä suojatussa 
talossaan. Rukoilijan tehtävän Pyhä Henki 
on laskenut Soilille lähetyksen taustatyöksi. 
Autona on Kuplavolkkari, jossa on mahdolli-
simman vähän elektroniikkaa, ja matkassa sä-
teilykentät paljastava mittari. Siinä on eristystä 
yhdelle ihmiselle kerrakseen, mutta linkki ylä-
kertaan on auki!

Soili Lunden

 Rohkeasti      eteenpäin 
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Esko Mäkinen – Jumala on hyvä

Teksti:Sakari Kalliomaa kuva: Kari Teikari Rohkeasti      eteenpäin 

Esko opiskeli Ryttylässä vuoden 
Raamattua ja innostui Kansanlähetyk-
sen Raamattu-uskollisuudesta. Esko 

kävi myös Kansanlähetyksen järjestämän 
Alfakurssin ja on pikkuhiljaa tullut mukaan 
kantamaan vastuuta Kansanlähetyksen Rau-
man vastuuryhmään yhdessä vaimonsa San-
nan kanssa. Esko on tullut tutuksi Sannan 
kanssa hyvistä ja tuoreista ajatuksistaan.

Minkälaista johdatusta olet kokenut?

Tyytyväisen oloinen nuorimies kertoo jäl-
keenpäin huomanneensa Jumalan hyvyyden 
ja johdatuksen kaikessa elämässään. Esko 
sanoi, että tuntuu ihan hävettävän hyvältä, 
kun huomaa kuinka hyvä Jumala on ollut.

Hän kertoo vaikeina hetkinään laulavansa 
virsiä. Virrenveisuu on tuttu tapa Eskon lap-
suuden kodista asti.

Mitä tulevaisuudessa?

Lapsityöhön panostaminen on Eskon 
sydämellä.

Mikä Kansanlähetyksessä tärkeintä?

Eskon mielestä tärkeintä on Raamattuun pitäy-
tyminen ja tukeutuminen kaikessa toiminnassa. 
Se tuo turvallisuutta ja selkeyttä.

 Esko Mäkinen

Lapsille
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Teksti: Sakari Kalliomaa Kuva: Kari Teikari

Juhani on ollut mukana Kansanlähetyk-
sen toiminnassa jo yli 40 vuotta. Juhani 

tutustui Kansanlähetykseen Asseri Nikkilän 
karismaattisessa raamattupiirissä Siikaisissa.

Juhanille on aina ollut tärkeää seurata ja elää 
uskoa todeksi arjessa. Tärkeimpänä ohjeena 
on raamattupiiristä jäänyt ymmärrys anteek-
siantamisen tärkeydestä. Ihmisten vaellus 
on vajavaista ja kasvu tapahtuu anteeksian-
tamisen kautta, ensin itselle ja sitten muille. 
Nöyryys tehdä parannusta on myös tullut 
tutuksi vuosien varrella.

Mikä on Kansanlähetyksessä hy-
vää?

Kaikissa herätysliikkeissä on puolensa. 
Alkuaikoina Raamattuun pitäytymisen halu 
ja ehkä sen kovakin painotus loi liikkeen 
toimintaan lakihenkisyyden leiman, aina- 
kin osalle julistajia. Toisaalta ilman selkeää 
ymmärrystä syyllisyydestämme ei armokaan 
tahdo avautua oikealla tavalla. Tarvitaan la-
kia ja evankeliumia. Nämä yhdessä johtavat 
Pyhän Hengen avulla haluun tehdä päätös 
tuntea Jeesus henkilökohtaisena Vapahtaja-
na.

Juhani kertoi hyvin selkeästi ja ymmärret-
tävästi Jumalan ja ihmisen mahdollisuuk-
sista painottamalla sanaa ”uskon teko”, joka 
tarkoittaa halua ihmisen puolelta ja tekoa 
Jumalan puolelta. Silloin Jumala pääsee 
ottamaan vallan ja vastuun elämästämme. 
Päätös lähteä seuraamaan Jeesusta on aina 
vaikea ja sisältää taistelun.

Juhani itse sai tulla uskoon toimiessaan opet-
tajana silloin, kun kehitysoppi ryntäsi kou-
luihin. Hän huomasi ja ajatteli kaiken  siinä 
ilmoitetun olevan ristiriidassa oman ymmär-
ryksen kanssa. Oppilaatkin olivat kehotta-
neet siihen aikaan, 70-luvulla, tutkimaan 
Raamatusta, miten luominen tapahtui: ei 
niin kuin oppikirjassa sanotaan. Tämän 
taistelun keskellä Juhani sai hiljentyä Herran 
edessä ja pyytää lopulta Jeesus elämäänsä. 
Yhdessä oppilaiden kanssa sitten mustattiin 
kehitysopin perusteet oppikirjoista.

Suurimpana huolenaiheena Juhani mainitsee 
nuoret. Tässä onkin meille kaikille erityinen 
rukousaihe.

 Juhani Lehmuskallio

“Ihmisen vaellus on vajavaista ja kasvu tapahtuu 
anteeksiantamisen kautta”
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Teksti ja kuva: Sakari Kalliomaa

Missä asioissa elämässä olette koke-
neet johdatusta?

Tärkeimpänä huolenpitona ja johdatuksena 
olemme kokeneet avioliittomme. 64 vuotta 
yhteistä elämää on suuri kiitosaihe.

Toinen tärkeä johdatus ja asia molemmille 
on ollut lähetystyö, jossa Kaarina ja Arvo ovat 
saaneet olla näköalapaikalla lähettämässä 
perheitä ja yksinäisiä eri puolille maailmaa, 
ja olla mukana rukoilemassa ja tukemassa 
lähtijöitä monin eri tavoin. On aina 
suurta, kun joku saa kutsun lähteä viemään 
evankeliumia eteenpäin.

Onko Jumala huumorintajuinen ja 
onko syntiä kiukutella Jumalalle?

Ei ole syntiä vakuuttavat molemmat.                       
Jumala ymmärtää ihmistä ja hänen tunteitansa. 

Kaiken  lisäksi  Jumala  on huumorintajuinen, 
me teemme hänestä vakavan ja tosikon. 
Mietitään vaikkapa Joonaa, joka purnasi  
Jumalalle, että miksi hänen pitää olla armollinen 
niin pahoille ihmisille, kuin niniveläiset olivat? 
Saamme olla rehellisesti Jumalan edessä sitä, 
mitä olemme.

Mistä tulee ilo?

Yksinkertaisesti siitä, että saa olla Herran oma 
ja saa olla yhteydessä elävään Jumalaan.

Millainen on hyvä rukous?

Rukous ei tarvitse edes sanoja, Jumala 
näkee sydämeemme. Vanhempana rukous 
on muuttunut enemmän kuunteluksi. Isä 
meidän-rukous on tullut tärkeäksi. Henki 
rukoilee puolestamme, ja Jeesus on suuri   
esirukoilijamme.

Mitä elämä on Koronan jälkeen?

Toivottavasti vauhti vähän hiljenee ihmisten 
elämässä, jotta ehdittäisiin ajatella myös 
elämän tärkeintä asiaa, ikuisuusasioita ja 
pelastusta Jeesuksessa.

Kaarina ja Arvo Hautala

“Jumala ymmärtää ihmistä ja hänen tuntei- 
tansa ja on kaiken lisäksi huumorintajuinen”

Karvian kesäpäivät
Su 7.6. klo 10 messussa saarnaa 
Sakari Leppänen, kirkkokahvit ja 
seurat srk-talolla, Seija ja Sakari Lep-
pänen, S. Myyryläinen, K. Hautala.

Ma 8.6. klo 18 seurat Tervatuvalla, 
S. Kalliomaa, K. Teikari, S. Myyryläi-
nen, K. Hautala, Prinkkiläntie 181.
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Millä miettein aloitat Kankaanpäässä?

Aloitan työt Kankaanpään seurakunnassa iloisel-
la ja kiitollisella mielellä. Odotan ennen kaik-
kea seurakuntalaisten, työntekijöiden ja luotta-
mushenkilöiden kohtaamista. Saamme iloita 
yhteisestä uskosta ja välittää maailman tärkeintä 
sanomaa Jeesuksesta myös eteenpäin yhä uusille 
ihmisille niin kotimaassa kuin lähetyskentilläkin.  

Oletko tehnyt Länsi-Porista luopumis-
en surutyötä? Jos, miten?

Samaan aikaan sydämessäni on sekä ilo että hai-
keus. Poriin jää niin monia uskonystäviä, joita 
tapaan jatkossa väkisinkin nykyistä harvemmin. 
Eli ihmisiä jää ikävä. Aika monelle porilaiselle 
ystävälle olen viime viikkojen aikana laittanut 
viestiä tai soittanut. Se on varmaan osaltaan 
sitä surutyötä. Ilo sydämeen tulee uuden työn 
uusista haasteista ja työmatkan lyhenemisestä.   

Jatkuuko yhteys luontevana Kansan-
lähetykseen?

- Ilman muuta tiivis yhteys Kansanlähe-
tykseen jatkuu!  Olen ollut Länsi-Porissa 
lähetystyöstä vastaava pappi yhdessä lähe-
tyssihteerin Aki-Petri Heinon kanssa ja on 
ollut ilo sekä siunaus tehdä yhdessä työtä 

Kansanlähetyksen kanssa. Länsi-Porin 
srk:n nimikkolähettinä Kansanlähetyksen 
kautta jatkaa Sanna Suutari hengellisessä 
mediatyössä SAT- 7 Kyproksella. Myös 
Mordvassa olevan ystävyysseurakuntamme 
Moksa-Ersan tukeminen jatkuu entiseen 
tapaan Porista poislähtöni jälkeenkin.

- Kankaanpäähän perustettiin noin kaksi vuot-
ta sitten Kansanlähetyksen vastuuryhmä, jonka 
perustamisessa mukana oli paitsi seurakunnan 
työntekijöistä, niin ennen kaikkea lähetystyötä 
ensiarvoisen tärkeänä pitäviä seurakuntalaisia 
ja luottamushenkilöitä. Kankaanpään laajen-
tuneen seurakunnan (mukana myös Jämijärvi 
ja Honkajoki) nimikkolähetteinä Kansanlähe-
tyksen kautta ovat toimineet Maria ja Mikko 
Vuorma Papua-Uusi-Guinealla. Ihan uusina 
Kankaanpään seurakunnan lähetteinä Kia ja 
Markus Syrjätie ovat lähdössä syksyllä Japaniin. 

Luonteva yhteys Kansanlähetyk-
seen jatkuu

Satakunnan LähetysYstävä kyseli 
Mika Kyytiseltä, millä miettein 
hän siirtyy Länsi-Porin kirkko-

herran tehtävästä Kankaanpään kirk-
koherraksi 1.6.2020.

Kankaanpään uusi kirkkoherra Mika Kyytinen vakuuttaa

Mika Kyytinen

Teksti: Marjaana Perttula Kuva: srk-yhtymän tiedoitus
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Kankaanpään uusi kirkkoherra Mika Kyytinen vakuuttaa

Eli   yhteistyö   ja   ystävyys  jatkuu  Kansanlähe-
tyksen työntekijöiden  ja  vapaaehtoisten kanssa 
vanhaan tapaan, vaikka minulla seurakunta vai-
htuukin.    

Mitä annettavaa Raamatulla on 
tämän ajan ihmiselle? Entä nimen-
omaan koronaviruksen aikana?

Koko maailma muuttuu jatkuvasti, eikä ko-
ronaepidemian loputtuakaan maailma ole 
enää ihan samanlainen kuin ennen kriisiä. 
Kaiken henkilökohtaisen ja yhteiskunnassa 
tapahtuvan muutoksen keskellä on turvallis-
ta tietää, että kaksi asiaa eivät muutu. Ne ovat 
pyhä Jumala ja hänen Sanansa Raamattu. Ju-
mala ilmoittaa Sanassaan tien pelastukseen ja 
syntien anteeksisaamiseen. Ainoa Raamatun 
kertoma tie pelastukseen on Jeesus Kristus. 
Jumalan antamat 10 käskyä ovat edelleen 
voimassa, samoin kuin murheessa lohdut-
tavat psalmit. Meidän aikammekin ihminen 
löytää Raamatusta Jumalan tahdon mukai-
sen suunnan elämään. Vastauksen siihen, 
miksi täällä eletään ja mitä tapahtuu Jeesuk-
seen turvanneille tämän elämän jälkeen. 
Erittäin keskeinen Raamatun sano-
ma tämän ajan ihmiselle on viesti ar-
mosta ja uudelleen aloittamisen mah-

dollisuudesta. Jumala ei hylkää, kun 
turvaamme omakohtaisesti Jeesukseen!
 
Tarvitaanko Suomessa evankeliointia?

Yhä useammin kuulee sanottavan, että 
Suomesta on tullut uusi lähetyskenttä. Mie-
lestäni tämä pitää aika pitkälle paikkansa. 
Rippikouluun tulevien nuorten raamattu-
osaaminen ja uskonasioista tietäminen on 
monen kohdalla heikompaa kuin aiemmis-
sa ikäluokissa. Toki aina on nuorissa myös 
positiivisia poikkeuksia. Yhä usempi jättää 
Suomessa lapsensa kastamatta ja kirkos-
ta eroaminen on edelleen  runsasta.  Yhä 
useammin esitetään säädettäväksi sellaisia 
lakeja, jotka ovat ristiriidassa Raamatun 
opetuksen kanssa. Kouluissa on rajoitettu 
tosi paljon uskonasioista opettamista ja ru-
koilemista. Tämä muutos näkyy eritityisesti 
aamunavauksissa. Päiväkodeista on jätetty 
pois ruokarukoukset. Eli kyllä Suomes-
sa tarvitaan totisesti evankeliointia kaiken 
ikäisten parissa. Tärkeää on evankelioinnis-
sakin muistaa, että se tehdään rakkaudessa 
ja toisia ihmisiä kunnioittaen. Mutta Jeesuk-
sesta kertomista ei tarvitse koskaan hävetä!
Jeesuksen kannattaa uskoa, sillä hän itse sanoo: 
"Minä olen tie, totuus ja elämä." (Joh. 14: 6)

 

  Hoitavan Sanan iltapäivä verkossa

KOHTI SISÄISEN 
VAPAUDEN ILOA
Miten katkaisen ja kartan katkeruuden vallan?
Miten vapaudun sekä aidosta että väärästä syyllisyydestä ja hä-
peästä?

 
  Teologi, Kirjailija

Anna-Liisa ValtavaaraAnna-Liisa Valtavaara
Tule kuulolle ja kerro ystävällesikin!

P
ix

ap
ay
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Mitä meille ihan oikeasti kuuluu? Uskallemmeko avata 
sydäntemme tuntoja edes itsellemme? Maailma muut-
tuu yhä nopeammin. Pysynkö enää matkassa mukana? 
Arvaamaton arki ja tulevaisuus? Mitä minulle tapahtuu? 
Taistelut käydään sydämessä ja mielessä –  onko vielä 
mahdollisuuksia muutokseen. Ei ”kaavoja” oppimaan vaan 
kohtaamaan elävän Jumalan, yhdessä oman keskeneräi-
syytemme ja kipujemme kanssa. Alla avaimia  alkuun.

Epävarmuus eri elämäntilanteista, esimerkiksi sairastumisesta voi 
tuoda  kuolemanpelkoa ja ahdistusta, eikä ihmisten apu aina poista 
pelkoa, vaikka lähimmäisiä tarvitsemmekin. Raamattu kertoo pal-
jon Jumalan halusta ottaa meidät suojiinsa  ja auttaa.

Psalmin 91 jakeissa 1-5 sanotaan: 
”Joka korkeimman suojassa istuu ja 
Kaikkivaltiaan varjossa viipyy, se sanoo Herralle: 
”Sinä olet minun turvani ja linnani, minun Jumalani,
johon minä luotan”. 

Hän päästää sinut linnustajan ansasta 
 ja surmaavasta rutosta. 

Sulillaan hän suojaa sinua, 
hänen siipiensä alla sinä saat turvan. 
Hänen totuutensa on kilpi ja suojus.
Sinä et pelkää yön kauhuja, 
et päivällä lentävää nuolta, 
et ruttoa, joka kulkee pimeässä, 
et tautia, joka tekee tuhojaan 
keskellä päivää.”

Yksinäisyyden ja 
hiljaisuuden hetkissä 
voit rukoilla ja kohdata 
elävän Jumalan.

ROHKAISUA RAAMATUSTA  
elämän kipuihin...

Pelkoon ja ahdistukseen

Kuva: Pixapay

Satakunnan  Ev.lut. Kansanlähetys

Näytesivuja evankelioivasta 
esitteestämme
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Pyörätuolipappi Reijo Ahteela 
ja ydinpappi Sakari halukkaita 
julistajiksi maakuntaan Reijon 
Inva-autolla.

Kustantaa 1€/km. Tilata voi      
Reijolta 040 549 4549 
tai Sakari 0400 729 383

”Tämän olen teille puhunut, että teillä olisi minussa (Jeesuksessa) 
rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat: minä 
olen voittanut maailman.” (Joh.16:33)

Jumala haluaisi olla jokaiselle hyvä Isä, jonka puoleen voi 
aina kääntyä kaikissa asioissa. Rukouksessa opettelemme 
luottamaan Hänen huolenpitoonsa.  Sisäinen rauha perustuu 
Jeesuksen meille hankkimaan sovintoon Jumalan kanssa. 
Jeesuksen uhrikuolemassa syntimme sovitettiin – tuli rauha 
meidän ja Jumalan välille! Pyhä Henki vakuuttaa Jumalan 
rauhan Jeesuksessa. Se on ulkoisista olosuhteista riippuma-
ton, Jumalan ihme ja lahja sisimmässämme. ”Kaikki yhdessä 
vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa.” 
(Room. 8:28) 

Elämän raiteilla kriisi toimii siunattuna 
palvelijana, jotta olemme valmiit 
kuolemaan vanhoille hedelmättömille 
tottumuksillemme ja suuntautumaan 
elämäämme rakentaviin ja suojaaviin 
ratkaisuihin.

Kriisissä Jumala tekee työtään, 
irrottaa tämän maan kahlehtivista 
voimista ja asettelee kulkuamme 
taivastielle!   ”Loppusijoituspaikkamme” 
on iankaikkinen elämä, missä ”Jumala 
pyyhkii pois kaikki kyyneleet silmistämme.” 
(Ilm. 7:17)

Kriisi – polku uuteen

Huoli ja ahdistus – kohti Jumalan rauhaa
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SAT-7 (Sat seven) työ tapahtuu pääosin ääni- ja 
TV /videopalvelimilta isolle alueella Lähi-Itää. 

Ilolat pääsivät asemapaikalleen Kyprokselle ennen 
kuin korona sulki rajat. 

Gülsüm (rouva) järjesti pääsiäisenä katolisen kirkon 
tervehdyskuvaukset kotoa käsin. Korona on saanut 
aikaan työtapojen muutoksia ja uusien työtapojen 
toteutuksia myös tuossa työssä. Jotkin projektit 
mutkistuvat, toiset tuovat kevennyksiä. 

   J u m a l a n  j a        m e i d ä n  v a r a s s a

Palmujen perhe Japanissa

Lähetyslapset Asako (os. Pihkala) ja Lauri ovat viet-
täneet lapsuutensa lähetyskentillä; Asako Japanissa 

ja Lauri Etiopiassa. Asakolla japanin kieli on jo vahva-
na lapsuuden lahjana. Lauri puolestaan on joutunut 
opiskelemaan yhden maailman vaikeimmista kielistä. 

”Me olemme perheenä lähetystyössä Japanissa. Toimimme 
Japanissa Suomen ev.lut. kirkon lähetystyöntekijöinä 
Kansanlähetyksen palveluksessa. Lähdimme kolmannelle 
työkaudellemme kesäkuussa 2015.”

Palmut asuvat Nishinomiyan kaupungissa olevan 
eteläisen seurakunnan palveluksessa. Pienissä japanilai-
sissa seurakunnissa lähetti on monitoimihenkilö.  Vähäisiäkin lah-
joja saa käyttää täysipainoissesti, he sanovat. Pappi-suntio Lauri 
lakaisee roskat kadulta, kirkon edestä. Hän myös asettelee kirkon 
istuimet tarvittavaan järjestykseen. Emäntä-Asako siivoaa kirkon tilat ja valmistelee kirkkokahvit. 
Sihteerin roolissa Lauri puolestaan printtaa ohjelmat ja julisteet. Heilläkin  lapsilla  etäkoulu  ne-
tissä. Ilona heillä nyt koronan vallitessa on ollut, että netin kautta jopa 45 henkilöä seuraa heidän 
kirkkonsa lähetyksiä. Lisätietoja Palmujen omilla nettisivuilla: http://www-palmu.st. Voit tilata 
myös Palmujen kerran kuukaudessa ilmestyvän ystäväkirjeen “Palmunen” toimistolta.

Aimi,  Asako, Lauri,  
Benjamin ja Helen

Ilolat SAT-7- työssä

Jani, Gülsüm ja Defne Ilola

”Yleisöä SAT-7:n kanavilla on nyt ennätysmäärä. Katsojapalautetta tulee enemmän kuin 
koskaan ennen. Facebook-seuraajamäärä on kasvanut jopa 500%!” Defne-lapsen esikoulu 
alkoi etänä. Jani on vastuussa enemmän kotitarhasta. Lapselle tietokoneen ruudulla tapah-
tuva opetus on vaikeaa varsinkin kun ei ehtinyt tutustua opettajiinsa ennen koulun alkua. 
”Tuntuu, että Herra johdatti meidät tänne juuri oikeaan aikaan. Jumala vie pandemian 
aikana työtään eteenpäin. Kiitos rukouksistasi, Jumala siunatkoon sinua ja varjelkoon!”

Koonnut: Sakari Leppänen     Aukeaman kuvat: Philippe Gueissaz

   U U T I S I A      E T U R I N T A M A L T A
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13   J u m a l a n  j a        m e i d ä n  v a r a s s a

Markus ja Kia Japaniin 

Markuksen ja Heidin matkassa 

Markus ja Heidi, lapset Milka, 
Ruth ja Ester.

Markus  ja  Kia:   “Olemme   vuoden   2020  loppu-
puolella lähdössä Japaniin. Kevät ja kesä on varattu 

lähtövalmisteluihin.” Lähtevien lähettien tehtäviin kuu-
luu ennen kenttävaihetta tukijoukkojen luona vierailut, 
mutta nyt ne tietenkään eivät toteudu. Tarkoitus on tulla 
tutuksi lähettäjien kanssa ja kertoa tarpeista, johdatukses-
ta ja taloudellisen tuen välttämättömyydestä.

”Japanissa työmme alkaa kielikoululla Koben kaupungis-
sa. Kaksivuotisen kielikoulun jälkeen siirrymme tavoit-
tavaan seurakuntatyöhön L-Japanin ev.lut. kirkkoon. 
Markus pappina ja Kia diakonina. 

Markus ja Kia Syrjätie, 
lapset Noomi  ja Lydia

Maata kuvataan usein `kovana maaperänä’ evankeliumille, ja vaikka työ siellä etenee 
hitaasti, Jumala ja enkelit riemuitsevat jokaisesta, joka kääntyy ja turvaa syntiensä so-
vittajaan Jeesukseen.  Me  lähdemme,  koska pystymme,  ja  Jumala on meidät  työhön 
kutsunut. Olemme kiitollisia siitä, että rukoilet meidän ja Japanin puolesta. Pyydämme 
myös rukouksessa harkitsemaan Japanin lähetystyön taloudellista tukemista.”

Markus ja Heidi kertovat: “Kielitaidon kehit-
tyessä on kielitunneista tullut mielenkiin-

toisia historian ja kulttuurin oppitunteja. Olemme 
oppineet paljon myös paikallisesta kulttuurista. 
Perhettä ja sukua arvostetaan paljon, ja yhteyden 
pitämiseen käytetään aikaa, vaikka sukulaisia asuisi 
ulkomailla.”   

“Naisen oikeudet täällä ovat hyvin erilaiset kuin 
Suomessa. Toisaalta naista arvostetaan äitinä ko-
vasti, ja eläkkeelle pääsee sitä nuorempana mitä 
enemmän on lapsia. Perheestä tai naisen ja miehen 
asemasta keskustellessa kristilliset arvomme tulevat 
esiin. Olemme keskustelleet kielitunneilla paljon 
myös suoraan uskonnosta.”

Pääsiäistä vietimme yhdessä ulkomaalaisten ystäviemme kanssa ja silloin saimme viettää myös 
Milkan synttäreitä. Hän täytti 8 vuotta. Hiukan oli haikea mieli, kun sukulaiset ja ystävät 
ovat kaukana. Toisaalta oli hienoa huomata, kuinka koulusta on syntynyt uusia ystäviä, 
joita kutsua kylään ja internetin kauttakin sai yhteyden Suomeenkin helposti.”    Rukoillaan 
Alajokien puolesta, jotta he saisivat uusittua viisumin, voimia ja viisautta kielten opiskeluun 
sekä varjelusta ja johdatusta arjen kaikissa asioissa. 

   U U T I S I A      E T U R I N T A M A L T A

UUSIA LÄHETTEJÄ



Loikkia

Teksti: Anssi Savonen  Kuva: SEKL

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 per-
heeni mielestä. “Ryttylän tanssikehonhuolto” 
on tuon kerran viikossa kokoontuvan balet-
tiryhmäni 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.

Vaikka en ihan heti vuoden alussa päässyt-
kään siis ihan oikeaan balettiin, korona-ai-
ka mahdollisti minulle senkin kokemuksen. 
Koska tanssiopisto ei ole voinut järjestää 
kokoontumisia liikuntasaliin, balettitunnit 
ovat menneet nettiin. Sain opettajaltani lu-
van osallistua netin kautta oman ryhmäni 
lisäksi myös naapurikuntalaisille suunnattu-
un “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 hyp-
pyjä ja loikkia. Näistä loikista olen tykännyt 
tosi paljon. Loikat, kuten koko balettiharras-
tus, ovat työfysioterapeuttini suosittelemaa 
kuntoutusta viime syksynä jalkapallokentällä 
katkenneen akillesjänteeni jälkihoidossa.

Akillesjänteeni kuntoutusprosessi balettihar-
rastuksineen kuvaa ihmisen elämää. Kun ih-
minen ottaa kylmiltään harkitsemattomia ja 
rikkovia loikkia, kuten minä jalkapallopelissä, 
joutuu jälkeenpäin tekemään monta harkit-
tua ja korjaavaa loikkaa. 

Harkitut loikat 
vaativat roh-
keutta. Vaikka 
olenkin kansan-
lähetystyössä 
saanut teflonia 
pintaan, silti 
naisvaltaiseen 
balettiharrastuk-
seen loikkaami-
nen on vaatinut 
siviilirohkeutta. 
Balettiloikasta 
selvittyäni olen 
ollut hyvin  
iloinen, että 
kykenin tähän.

Jeesuksen seuraamiseen liittyy uskon loik-
kia. 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 ih-
minen 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.

LAULUJA – SAULI AHVENJÄRVI

Pixapay

Nettiosoiteessa: 
https://youtu.be/bshgvL2XFPQ

Anssi Savonen
aluekoordinaattori, 
SEKL
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Kansanlähetyspiireissä on tehty hienoja   
digiloikkia poikkeusajan seurauksena. Olen 
ollut erityisen iloinen siitä, että kansanlähe-
tyspiireissä on vahvistettu yhteyttä ihmisten 
välillä. Yhteistä rukousta ja raamatunlukua 
ei ole unohdettu, vaan sitä on toteutettu  
digiloikkia hyödyntämällä. Yhteyttä on pi-
delty ja ihmisten välisiä henkisiä muureja 
on voitu rikkoa, kun fyysiset muurit ovat 
kokemukseni mukaan helpottaneet henkistä 
lähentymistä. Tämäkin on tosi ihmeellistä 
Jumalan johdatusta!

Syrjäytymisvaarassa oleviin on oltu yhteyk-
sissä. Uusien toimintatapojen kokeilua ja 
löytämistä kohti on loikattu ennakkoluulot-
tomasti. Sydämen loikka toisen ihmisen 
sydäntä kohti on ihmissuhde-elämän vai-
kein, mutta antoisin loikka. Kansanlähety-
styössä meitä ei jaksa olla innostamatta mis-
siomme 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 kimp-
puusi, Jeesuksen ystävänä sinä voit selvitä 
ja loikata tuon tilanteen yläpuolelle, koska 
Jeesus ja sinä muodostatte aina enemmistön.

Kaikkien haparoivien loikkiemme ja vaja-
vaisten korpivaellustemme keskelle Jumalan 
sana lupaa ihanat toivon näköalat:

“Miksi valitat, Jaakob, Israel, miksi puhut 
näin: – Ei ole Herra nähnyt elämäni taival-
ta, minun asiastani ei Jumala välitä. Etkö 
jo ole oppinut, etkö ole kuullut, että Herra 
on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja? 

Ei hän väsy, ei uuvu, tutkimaton on hänen     
viisautensa. Hän virvoittaa väsyneen ja antaa 
heikolle voimaa. Nuoretkin väsyvät ja nään-
tyvät, nuorukaiset kompastelevat ja kaatu-
vat, mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, 
saavat uuden voiman, he kohoavat siivilleen 
kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he 
vaeltavat eivätkä väsy.” (Jes.40:27-31)

Anssi Savonen

Markus ja Kia Syrjätien matkassa Japaniin

Youtube – Syrjäteillä Japanissa 

Japanin Palmut – http://palmu.st/fi/

 Tule mukaan!

Palmun perheen mukana Japanissa



Tule mukaan 

JOULUSUKKAPROJEKTIIN 2020

Nuttuprojekti on yhdessä partne-
riorganisaatiomme kanssa lähet-
tämässä 10.000 joulupakettia ensi 

jouluksi 2020 köyhille lapsille Moldovaan, 
Valkovenäjälle, Ukrainaan ja Balttiaan.

Joulupakettiin laitetaan karkkia, koulutar-
vikkeita, saippuaa, shampoota, hammastah-
naa, hammasharja, lelu, hengellinen lasten-
kirja, vaatteita ja sukat.

Paketit jaetaan ensisijaisesti lastenkoteihin ja 
vammaisten lasten laitoksiin. Tämän lisäksi 
paketteja jaetaan lapsille seurakunnissa, kou-
luissa, sairaaloissa, ja sisäoppilaitoksissa.  

Paikalliset seurakunnat jakavat lahjat.

Paketteihin laitetaan lisäksi VILLASUKAT, 
joita tarvitaan koosta 23, naisilla kokoon 42, 
miehillä kokoon 46. Huom. Isoja sukkia tar-
vitaan kehitys- ja liikuntavammaisille lapsil-
le, jotka ovat jo aikuisen kokoisia. Yhteensä 
siis 10.000 paria!

Sukat pitäisi laittaa langalla kiinni pareittain 
ja jos mahdollista laittaa sukkaan kokonume-
ro. Novitalla on erinomainen kokotaulukko, 
joka löytyy hakusanalla sukkakoot. Langaksi 
käyvät sukkalangat esim. 7 veljestä ja Nalle 
ym. Villasukan teko-ohjeita löytyy netistä 
googlettamalla.

Sukat lähetetään nuttuvarastolle osoitteella: 
Hanna Saarenpää, Apilapolku 1, 63610 Tuuri,  
p. 040  769 2077. Hanna asuu hy-
vin lähellä Keskisen kyläkauppaa, jo-
ten sukat voi myös toimittaa Hannan 
kotiin sopimalla ensin puhelimitse. 

PORISSA sukat voi toimittaa Kansanlähe-
tyksen toimistolle elokuun loppuun men-
nessä, Eteläpuisto 10 A, 5 krs., 28100 Pori, 
p. 02 633 3468 ja 040 778 9611.

Sukat pitäisi saada lähtemään Suomesta 
15.9.2020, jotta paketit saadaan lapsille jou-
luksi.

Nyt ollaan sukkaprojektissa ja koronapande-
miassa sellaisessa vaiheessa, että Hanna varas-
tolla pystyy ottamaan vastaan sukkia (koosta 
23 kokoon 46 asti) VAIN osoitteessa Hanna 
Saarenpää, Apilapolku 1, 63610 Tuuri.

Vienneistä Hannan varastolle voi sopia etukä-
teen puhelimitse puh 040 7692077. Nutuille 
toimivat samat ohjeet.

NUTTUJA OTETAAN edelleen vastaan 
ylläolevassa osoitteessa.
Tule mukaan kilistelemään iloisesti puikkoja!
Lisätiedot:

Pirkko Tuppurainen 
0400 385 774 
pirkko.tuppurainen@sekl.fi

www.nuttu.info 
FB:ssa Nuttu

Kohtaamispaikka joka sunnuntai klo 16. 

 Pixapay

Youtube – Satakunnan Kansanlähetys
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Taloudesta
Teksti ja kaavio: Sirpa Vallinen  Kuva: Karoliina Vallinen

Me työntekijät olemme maaliskuun 
puolivälistä  alkaen työskennelleet 
pääsääntöisesti etänä.        Hallituksen 

kokoukset sekä rukousyhteys ovat toimineet 
netin kautta,  kiitos nykytekniikan.  

Moni    ystävä on kertonut, että     yksityisiin   
Raamattu – ja rukoushetkiin on tänä 
keväänä löytynyt uutta aikaa ja halua. 
Se tulee kantamaan hyvää hedelmää. 
Vaikka toiminnan hiljeneminen ja työtahdin 
seestyminen teki aluksi hyvää, olen yhä enemmän 
alkanut kaivata ihmisten kohtaamista. Voimassa 
olevien rajoitusten takia, olemme päätyneet 
pitämään kesäajankin hiljaisena. Jos Luojamme 
suo ja yhteiskunta sallii, toimintamme 
käynnistyy Kohtaamispaikkamessulla 23. 
elokuuta. Seuraa ilmoitteluamme !

Kirjanpito-ohjelman uudistus on siinä vaiheessa, 
että vuosien 2019 ja 2020 talousluvut ovat nyt 
helposti verrattavissa. 

Toukokuun puolivälissä talouden ylijäämä on 
9  996 €. Tällainen taloustilanne on vuosien 
vertailussa harvinainen! Iso kiitos siitä Jumalalle 
ja yksityisille työmme tukijoille. Jatkamalla työn 
tukemista, ja jopa korottamalla lahjoitussummia, 
olemme kauttanne saaneet viestin: Satakunnan 
Kansanlähetystä tarvitaan! 

Yksityislahjoituksista  36 % kohdentuu  
tällä hetkellä piirin työlle Satakunnassa 
ja 64 % lähetystyölle. Erityiskiitos 
suurista yksittäisistä lahjoituksista piirin 
kotimaantyölle.  Tästä on hyvä jatkaa. 
Jumalan rauhaa ja Pyhän Hengen läsnäoloa 
kesääsi!

Virkistystä kropalle ja mielelle olen     
tarvinnut ja saanut. Kiitos Jumalan!
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Virtuaalitapahtumia verkossa
Youtube – Satakunnan Kansanlähetys 
Kotisivut: www.satakunnankl.fi

Kohtaamispaikka joka sunnuntai klo 16. 

Miksi vedenpaisumus vesitetään?

EVOLUUTIO-TARUA VAI TOTTA?

EVOLUUTIO-TARUA VAI TOTTA?

Todistusten arviointi

MATTI LEISOLA

PEKKA REINIKAINEN

PODCASTIT  

Sakari Kalliomaa – Kari Teikari
 
Jeesus tulee – oletko valmis?
https://anchor.fm/jeesustuleeoletkovalmis

Suomen Kansanlähetyksen 
Jumalanpalvelukset sunnuntaisin  

Pixapay

Pixapay

 Pixapay

LAULUJA – SAULI AHVENJÄRVI

Pixapay

Pixapay

Pixapay

Nettiosoiteessa: 
https://youtu.be/bshgvL2XFPQ
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Porin Lähetyskoti
Eteläpuisto 10 A, 28100 PORI
puh. (02) 633 3468
Avoinna ma-to 10-15, 
pe suljettu ja sopimuksen mukaan

satakunnankl@sekl.fi
www.satakunnankl.fi

Piirinhallituksen puheenjohtaja 
Sakari Leppänen                                          
0400 729 383 sakarinserviisi@gmail.com

Piirijohtaja
Sakari Kalliomaa
0400 726 736, sakari kalliomaa@gmail.com

Toimistonhoitaja
Sirpa Vallinen
040 778 9611, satakunnankl@sekl.fi

Piirityöntekijä
Marja Mattila
044 737 4243, lähetyssihteeri.satakunta@sekl.fi

Vammalan Seudun Kansanlähetys
Matti Hautamäki
050 464 7143, matti.hautamaki@elisanet.fi

Markus ja Heidi, Pakolaistyö, Kreikka
Hannu ja Päivi Heinonen, Kenia 
Ilolan perhe, SAT-7
Pekka ja Kaarina Koskinen, Etu-Aasia
Lauri ja Asako Palmu, Japani
Sanna Suutari, SAT-7
Markus ja Kia Syrjätie, Japani
Esko ja Sandi Mäki-Soini, Projektit 
Mikko ja Maria Vuorma, Papua Uusi-Guinea

KOHDEKOHTAISET VIITENUMEROT:
Työntekijämme ulkomaan työaloilla

Markus ja Heidi.......................................21513
Heinonen Hannu ja Päivi ........................20307
Ilolan perhe..............................................21526
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Syrjätie Markus ja Kia..............................21542
Vuorma Mikko ja Maria ..........................25551

Piirin omat kohteet
Piirin työ Satakunta..................................14083
Sakari Kalliomaa......................................14012
Sirpa Vallinen...........................................14070
Marja Mattila...........................................14041
Juniorityö.................................................14054
Radio Dein työ Satakunta........................14119
Lähetysystävä-lehti...................................14106

SATAKUNNAN KANSANLÄHETYS, 
LÄNSI-SUOMEN OSUUSPANKKI

IBAN FI10 5700 0220 0055 91
BIC OKOYFIHH

Keräysluvan tiedot 1.1.2018 - 31.12.2020.
Luvan saaja: Satakunnan Ev. lut. Kansanlähetys
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus/Arpajaishallinto
Luvan numero: RA/2017/927
Keräyksen toimeenpanoaika- ja alue: 
Lupa voimassa 1.1.2018 - 31.12.2020 koko 
Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunotta-
matta

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: 
Kerätyt käytetään lähetystyöhön Suomen 
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta.  
Lisäksi varoja käytetään piirin opetus-, evankeli-
oimis- ja perhetyön tukemiseen kotimaassa.

PANKKIYHTEYS 

YHTEYSTIEDOT • LÄHETIT

Yhteystiedot Työntekijämme ulkomaan 
työaloilla

Piirihallitus 2020
Sakari Leppänen, pj., Pori                 
Marjaana Perttula vpj., Pori                                             
Jukka Hietamäki, Pomarkku                           
Jorma Rienoja, Rauma         
Taina Saarelainen, Rauma
Satu Salo, Nakkila
Esko Salmi, Noormarkku
Raimo Tuppurainen, Eura
Elina Äijälä, Pori
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Lähettäjä: 
Satakunnan 
Ev.lut. K

ansanlähetys, 
Eteläpuisto 10 A, 
28100 PO
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piirijärjestöjen, U
uden Tien ja K

ansanlähetysopiston 
yhteisrekisteri. Yhteydenotot: rekisteri@

sekl.fi.

Mitä meille ihan oikeasti kuuluu? Uskallemmeko avata 
sydäntemme tuntoja edes itsellemme? Maailma muut-
tuu yhä nopeammin. Pysynkö enää matkassa mukana? 
Arvaamaton arki ja tulevaisuus? Mitä minulle tapahtuu? 
Taistelut käydään sydämessä ja mielessä –  onko vielä 
mahdollisuuksia muutokseen. Ei ”kaavoja” oppimaan vaan 
kohtaamaan elävän Jumalan, yhdessä oman keskeneräi-
syytemme ja kipujemme kanssa. Alla avaimia  alkuun.

Epävarmuus eri elämäntilanteista, esimerkiksi sairastumisesta voi 
tuoda  kuolemanpelkoa ja ahdistusta, eikä ihmisten apu aina poista 
pelkoa, vaikka lähimmäisiä tarvitsemmekin. Raamattu kertoo pal-
jon Jumalan halusta ottaa meidät suojiinsa  ja auttaa.

Psalmin 91 jakeissa 1-5 sanotaan: 
”Joka korkeimman suojassa istuu ja 
Kaikkivaltiaan varjossa viipyy, se sanoo Herralle: 
”Sinä olet minun turvani ja linnani, minun Jumalani,
johon minä luotan”. 

Hän päästää sinut linnustajan ansasta 
 ja surmaavasta rutosta. 

Sulillaan hän suojaa sinua, 
hänen siipiensä alla sinä saat turvan. 
Hänen totuutensa on kilpi ja suojus.
Sinä et pelkää yön kauhuja, 
et päivällä lentävää nuolta, 
et ruttoa, joka kulkee pimeässä, 
et tautia, joka tekee tuhojaan 
keskellä päivää.”

Yksinäisyyden ja 
hiljaisuuden hetkissä 
voit rukoilla ja kohdata 
elävän Jumalan.

ROHKAISUA RAAMATUSTA  
elämän kipuihin...

Pelkoon ja ahdistukseen

Kuva: Pixapay

Satakunnan  Ev.lut. Kansanlähetys

 – “Kylvötyöt ovat alkaneet 
Jumalan elovainioilla” –


