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Teksti: piirijohtaja Sakari Kallimaa Kuva:Philippe Gueissaz

PÄÄKIRJOITUS

Anteeksi saaminen ja anteeksi 
antaminen

Markuksen 
evan-

keliumissa 
11:25 keho-
tetaan meitä 
seuraavasti: 
”Antakaa 
anteeksi, jos 
kenellä teistä 
on jotakin 
toistansa 
vastaan, että 
myös teidän 
Isänne, joka 
on taivaissa, 

antaisi anteeksi teidän 
rikkomuksenne.”

Meitä myös kehotetaan, ennen Jumalan 
eteen tulemista, menemään sopimaan asi-
oista, jos tiedämme jollakin olevan jotakin 
meitä vastaan. Sovinnon tekeminen täällä 
arjen keskellä, saattaa kuitenkin olla ja tun-
tua suorastaan mahdottomalta vaatimuk-
selta, ainakin, mikäli koemme omasta mie-
lestämme oikeutusta vihanpitoon.

Onneksi Raamattu sanoo, että luonnol-
liselle ihmiselle on mahdotonta ottaa vas-
taan hengellistä, sitä mikä Jumalan Hengen 
on, sillä se on hänelle ”hullutus”, eikä hän 
voi sitä ymmärtää, koska sitä on tutkisteltava 
hengellisesti (1 Kor. 2:14). Sopiminen ja an-
teeksiantaminen onkin käsitettävä uskossa.

Matteuksen evankeliumin sopimiskohta, 
(Matt. 18:18-20), vakuuttaa meille Juma-
lan antavan ja vahvistavan anteeksiannon 
kahden näin sopiessa. Usein kuulee kyllä 
kohdan tarkoittavan jotain ihan muuta: so-

vitaan keskenämme vaikka Ferrareiden saa-
mista, mutta tätä ei teksti kuitenkaan vakuu-
ta. Sopimiseen, eli anteeksiantamiseen saat 
vahvistuksen taivaasta.

Miksi anteeksiantaminen on 
usein niin vaikeaa? 

Anteeksiantaminen tekee meistä rikkojia ja 
epäonnistuneita, syyllisiä. Kovuus ja ylpeys 
on vaikeaa myöntää. Sielunvihollisen tav-
oitteena on sitoa meidät hänen asettamiinsa 
ansoihin, kuiskuttelemalla korvaamme val-
heita sopimisen tärkeydestä. (2 Tim. 2:25-
26) Raamattu kuitenkin vakuuttaa totuuden 
vapauttavan.

Miksi sitten anteeksiantaminen on niin 
tärkeää? Jeesus avasi tien taivaaseen anteek-
siantamisen kautta ja palautti yhteyden 
taivaalliseen Isään. Anteeksiantaminen on 
siis avain taivaan aukeamiseen ja avoinna 
pysymiseen. 

Synnissä pysyminen eli anteeksiantamatto-
muus kasvattaa velkaamme, ja tästä velasta 
Jeesus haluaa meidät vapauttaa. Psalminkir-
joittaja kuvaa vakuuttavasti luidensa riu-
tuneen kaiken päivää, elinnesteidensä kuiv-
uvan ja unettomuuden vaivaavan synnin 
vaikenemisesta (Ps. 32:34). Kaikille meille 
on varmasti tuttua se, että jos jokin sopi-
maton asia on sydämellämme, kuvaus on 
osuvasti totta. Psalmin 34 viides jae todistaa 
synnin tunnustamisen johtavan vapauteen.

Sakari Kalliomaa
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Lähetysystävä

Miten toimia käytännössä?

Usko on kuuliaisuutta: usko tulee kuulemis-
esta, ei kuuntelemisesta. Herra tekee niin 
kuin lupaa, ja pitää huolta niin kuin sanoo 
(1 Moos 21:1). Kuulemalla saat tietää Ju-
malan uskollisuuden käytännössä ja uskosi 
vahvistuu, kysymys voi olla vaikka jonkun 
uskoon tulemisesta.

Pyhän Hengen tehtävä on synnin osoittami-
nen ihmisille. Mikäli Pyhä Henki ei osoit-
taisi meille vääryyksiämme, joutuisimme 
riutumaan velassamme. Vain sellainen ihmi-
nen, joka on saanut anteeksi osaa myös itse 
olla armollinen. Kun saamme nähdä omat 
vikamme, emme suhtaudu muihinkaan 
kyynisesti.

Jumalakin antaa meille anteeksi omasta 
käsittämättömästä rakkaudestaan, lahjaksi 
ilman ehtoja. Ei Hän laskeskele kertoja, ei 
sitä oletko kenties hukannut armosi hetken 
päästä. Jumala on rakkaus, joka antaa ar-
mon ilman ehtoja ja ilman vastapalveluksia.
Jesaja 30:18 sanookin Herran vain odotta-
van saadakseen olla armollinen. Hän jopa 
nousee armahtaakseen, sillä Hän on oike-
uden Jumala.

Kiitos ystävät uskollisuudestanne, työ jat-
kuu niin Satakunnassa kuin ulkomaillak-
in. Lähettivaihdokset ovat sujuneet hyvin. 
Meillä on nyt neljä uutta lähettiperhettä 
kentällä.

Niin kauan kuin on päivä teemme työtä, vai-
kka maallinen ote taivaallisesta kiristyy jat-
kuvasti. Jumalan Sanan arvovalta ja uskon-
nonvapaus on haastettu, jopa valtiovallan 

taholta. Nyt tarvitsemme uskollisuutta ja 
toinen toisemme tukemista, evankeliumis-
sa on edelleen voima. Jumala on sama eilen 
tänään ja iankaikkisesti.

Työni on ollut erittäin innostavaa tämän en-
simmäisen vuoden aikana, paljon olen saa-
nut nähdä Jumalan suuria tekoja työssämme. 
Tulevan kevään aikana käynnistämme sään-
nöllisen miesten raamattupiirin sekä teemao-
petukset tärkeistä aiheista, kuten: lopunajat, 
avioliitto, eutanasia, abortti, luonnonsuo-
jelu, evoluutio ja sielunhoito. Seuraa ilmo-
ituksia ja tule mukaan.
 
Rukouksenne kantavat, 
siunaten Sakari K

Me Miehet

Miesten raamattupiiri aloittaa 9.3.          
alkaen joka toinen maanantai klo 
18. Lähetyskodilla. 

Sakari Kalliomaa, Kari Teikari,    
Marko Virtanen ja Sakari Leppänen.

SAT 7 - työ laajeni lähettävissä 
seurakunnissa Satakunnassa 
vuoden alusta lukien.

Sanna Suutari Keski-Porin seurakun-
nan nimikkolähetiksi. 

Jani Ilolan perhe Merikarvian seura-
kunnan nimikkoläheteiksi. 
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Teksti ja kuva: Sakari Leppänen

Raamattua ja virkistystä

Satakunnan Kansanlähetys teki ensim-
mäisen virkistysmatkansa Viron Pärnu-
un 16.2. – 22.2. Matkan inspiroijana ja 

kuskina toimi Raimo Tuppurainen.

Pärnu on se kaupunki, missä Viron it-
senäiseksi julistautuminen tapahtui. Pieni 
hotelli tarjosi intensiivisen raamattuluento- 
ja hoitopaketin. Luennoista vastasi sielun-
hoitoterapeutti, ex-lähetti, pastori Asko Ma-
tikka. Seija ja Sakari olivat myös rooleissaan.

Joku kertoi kielteisenä sen, ettei saanut       
miestään mukaan, mutta aikoo jatkossa 
yrittää uudestaan, kun on hyvät kokemuk-
set hieronnoista, porealtaista ym. Seuraava                  
virkistysmatka tehdään kuvan Viking kyl-
pylään syksymmällä.

Kansanlähetysväki on tottunut pääosin 
uhraamaan ja uhrautumaan. Herramme var-
maan suo meille myös irtiottoja arjesta ja 
kehon, sielun ja hengen virvoitusta - itsensä 
rakastamista.

Viking kylpylän altaat.

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
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”Kiittäkää joka tilanteessa.” (1. Tess. 5:18)
 
”Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja 
anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ym-
märrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuk-
sessa. (Fil. 4:6-7)
 
”Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan korottaisi teidät. 
Heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen.”    
(1. Piet. 4:6-7)
 
”Älkää pelätkö mitä he pelkäävät, älkääkä säikkykö, vaan pyhittäkää Herra Kris-
tus sydämessänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan kaikille, jotka kysyvät teiltä, 
mihin toivonne perustuu.” (1. Piet. 3:14-15)
 
”Jokaisen tulee olla alamainen sille esivallalle, jonka alainen hän on.         
(Room. 13:1)
 
”Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että paran-
tuisitte. Vanhurskaan voimallinen rukous saa paljon aikaan.” (Jaak. 5:16)

Koonnut Anna Talvitie

Herra, kenen luo me menisimme?  
Sinulla on iankaikkisen elämän sanat.”  
Joh. 6:68

Kuva: Gerd Altman Pixapaysta

“Rohkaisua Raamatusta”
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Gal. 1:6-7

Jos ihmisiltä 
kyselee, kuin-
ka voi päästä 
t a i v a a s e e n , 
useimmat vas-
taavat - jos nim-
ittäin uskovat 
taivaan olemas-
saoloon ollen-

kaan - että kaiketi pitäisi elää kohtuullisen 
hyvää elämää. Ei siis saa tehdä mitään suuria 
rötöksiä. Tämä käsitys istuu jokaisessa meissä 
sangen lujassa, vaikka vaatimustaso jonkin 
verran vaihtelee.

Paavali oli julistanut galatalaisille evanke-
liumia, jonka mukaan ihmisen pelastus on 
yksinomaan uskossa Jeesuksen kuolemaan 
meidän puolestamme. Hänen sanomansa 
oli otettu iloiten vastaan, ja oli syntynyt mo-
nia seurakuntia. Paavalin perässä tuli toisia 
julistajia, jotka sanoivat, ettei pelkkä usko 
sentään riitä. Piti noudattaa tiettyjä ulkonai-
sia tapoja, jotka koskivat mm. sapattia ja er-
ilaisia ruoka- ja puhtaussääntöjä. He koros-
tivat Mooseksen lakia pelastuksen ehtona ja 
vaativat lopulta ympärileikkausta.

Uusi oppi tuntui jotenkin luonnollisem-
malta ja ymmärrettävämmältä kuin Paav-
alin armon evankeliumi. Ehkä monien oli 
vaikea nähdä näissä opetuksissa mitään 
eroa, koska myös uudet opettajat puhui-
vat Jeesuksesta ja hänen kuolemastaan ja 
ylösnousemisestaan. Niinpä ihmiset lipuivat 

mahdollisesti aivan huomaamattaan armon 
evankeliumista palkkioajatteluun. Toisin 
sanoen: Tiettyjen tapojen noudattaminen 
osoitti heidät paremmiksi kristityiksi kuin 
jos he olisivat vain uskoneet ristiinnaulit-
tuun ja ylösnousseeseen Jeesukseen. Tosin 
he kadottivat sen omantunnon vapauden ja 
pelastusvarmuuden, jonka Paavalin julistus 
oli aikaansaanut. Evankeliumi ei ollut enää 
puhdasta, vapaata kaikista ehdoista. Siitä tuli 
evankeliumi + jotakin, niin kuin eräs hen-
kilö asian ilmaisi. Näin evankeliumi vääris-
tyi. Se ei ollut enää pelastavaa evankeliumia! 
Se oli toisenlaista. Se näytti oikealta, mutta 
se oli harhauttavaa.

Paavali kirjoittaa: 
"6. Minua kummastuttaa, että te niin pian 
olette luopumassa Hänestä, joka on kutsunut 
teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen 
evankeliumiin. 7. Toista evankeliumia ei 
kuitenkaan ole. On vain eräitä, jotka häm-
mentävät teitä ja tahtovat vääristää Kristuk-
sen evankeliumin."

Jos meillä on virheellinen kartta, emme 
löydä tietä etsimäämme osoitteeseen. Jos 
meillä on väärä oppi, eksymme iankaikkisen 
elämän tieltä.

Jos sielunvihollinen ei saa houkutelluk-
si ihmisiä syntiin ja kääntämään selkäänsä 
Jumalalle, hän houkuttelee muunnettuun 
evankeliumiin. Tulos on kummassakin ta-
pauksessa sama.

Toisenlainen evankeliumi 

Teksti: Liisi Jokiranta Kuva: SEKL

Liisi Jokiranta
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Evankeliumi muuntuu monella muullakin 
tavalla. Se tapahtuu mm. silloin, kun ju-
listetaan Jumalan rakkautta ja syntien an-
teeksiantoa ilman Jeesuksen kuolemaa. Näin 
evankeliumista leikataan pois olennainen 
sisältö, eikä sellainen sanoma pelasta ihmisiä.

Sitten on niitä, jotka kyllä paheksuvat teko-
jen vaatimista evankeliumin lisäksi, mutta 
alkavat julistaa Pyhän Hengen voimaa ja 
vaikutusta ohi ja yli Kristuksen. He puhuvat 
siihen tapaan, että ihminen pelastuu kyllä 
yksin uskosta Jeesukseen, mutta sitten on 
päästävä eteenpäin, pidemmälle. 

Tosiasiassa evankeliumi haalistuu suurten 
kokemusten rinnalla. Toisinaan evankeliu-
miin vain viitataan, ehkä varsin epämääräis-
esti. Sen sijaan keskitytään Pyhän Hengen 
vaikutuksiin, ihmeisiin, parantumisiin, pro-
fetioihin ja muuhun vastaavaan. Tietenkin 
Pyhän Hengen armolahjat ovat todellisuut-
ta, mutta keskittyminen niihin vie ihmisen 
harhaan. Pyhän Hengen keskeisin tehtävä 
on kirkastaa meille Kristus, ja se on meille 
tärkeintä päivästä päivään. Jos keskitytään 
vääriin asioihin, voi käydä niin kuin Jeesus 
sanoo vuorisaarnassaan: Mt. 7: “22. Moni 
sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Her-
ra, emmekö me sinun nimessäsi ennustaneet, 
sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja sinun 
nimessäsi tehneet monta voimatekoa?’ 23. Sil-
loin minä julistan heille: ‘En ole koskaan teitä 
tuntenut. Menkää pois minun luotani, te lait-
tomuuden tekijät’.”

Vielä on niitä, jotka tahtovat olla niin vapaita 
kaikista ihmisen omista teoista, että heille on 
jäänyt vieraaksi Raamatun kehotus paran-
nuksen tekemiseen eli syntiensä katumiseen 
ja tunnustamiseen. He kuvittelevat omista-
vansa evankeliumin, mutta sen uskominen 
on jäänyt vielä teorian tasolle.

Toisenlaisen evankeliumin julistajilla on 
seuraajansa kaikkina aikoina. He puhuvat 
kyllä Kristuksesta, mutta he eivät julista 
Kristuksen evankeliumia. Näillä kahdella 
julistamisen tavalla on merkittävä ero. Kris-
tuksesta voidaan puhua paljon ja vakuut-
tavasti, mutta vaieta kuitenkin Jumalan py-
hyydestä ja Kristuksen sovituskuolemasta. 
Jos emme usko evankeliumia Kristuksen 
täytetystä työstä sellaisena kuin apostolit 
ovat sen meille välittäneet, meillä on erilain-
en evankeliumi kuin heillä, eikä se pelasta 
meitä synnin vallasta ja Jumalan vanhurs-
kaasta vihasta (Jh. 3:36).
Jumala sanoo meille tänään: “Katso, Ju-
malan Karitsa, joka ottaa pois maailman 
synnin!”
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Olen 66-vuotias eläkkeellä oleva myynnin 
ja markkinoinnin ammattilainen Raumal-
ta. Muutimme tänne elokuussa 2019, kos-
ka vaimoni sai täältä uuden viran johtavana 
perheneuvojana Perheasiain      neuvot-
telukeskuksesta.

Oma työelämäni on kulkenut    terveyden-
huollon parissa. Toimin useita vuosia Töölön 
tapaturma-asemalla ja Riihimäen alue-
sairaalassa lääkintävahtimestari-sairaankul-
jettajan virassa. Sieltä siirryin myynti- ja 
markkinointi alalle, missä toimin reilut 
30-vuotta edustajana, alue- ja myyntipääl-
likkönä sairaalatarvikkeita markkinoivissa 
yrityksissä. Tällä hetkellä vietän ilolla ansait-
tuja eläkepäiviä.

Kansanlähetykseen tutustuin 1968 
Oronmyllyn rippileirin jälkeen Kouvolassa. 
Leirin isonen Esa, kansanlähetyksen nuoris-
ta veti minut aktiiviseen toimintaan mu-
kaan heti rippileirin jälkeen. Toimintaa johti 
silloin innokas parivaljakko Timo Rämä ja 
Risto Rasimus. Tutuiksi tulivat työkeskus 
Kointähdessä ja monissa kaupunkiaktioissa 
evankelistat, opettajat ja pastorit kuten Olli 
Pessala, Pauli ja Arvo Silventoinen, Raili 
Wasten, Eino Vironen, Väliahon veljekset, 
Väisäsen Matti ja Peltolan Olavi ym. ym.

Monet aktiot telttamestarin apulaisena ympäri 
Suomea olivat hienoa aikaa. Ehkä nuo aktiot 
vaikuttivat siihen, että löysin itseni raamat-
tukurssilta Ryttylästä. Siellä ollessani palasi Tai-
wanin lähetti Martti Haataja Suomeen hengel-
lisen radio- ja tv-asemanäyn kanssa. 

Raamattukurssin jälkeen siirryin Mar-
tin johtaman  KRTV:n (Kansan Radio ja      
Televisio)  palvelukseen. Toimitimme siellä 
hengellisiä kasetteja ja levyjä. Itse sain tehdä 
myös silloiseen Neuvosto-Karjalaan lähetet-
täviä suomenkielisiä kristillisiä radio-ohjel-
mia, jotka lähetettiin Ecuadorin pääkau-
pungista, Quitosta asti!

KRTV:n aika teki minusta myös vahvas-
ti yhteiskristillisesti ajattelevan ihmisen.  
Palvelimme silloin kaikkia Suomessa olevia 
kristillisiä seurakuntia, esimerkiksi äänit-
tämällä heidän kesäjuhliaan kasettimyyntiä 
varten.

Vuosien varrella olen arkisessa seurakun-
taelämässä saanut toimia vapaaehtoisena, 
kirkkovaltuutettuna ja eri johtokunnissa. 
Luottamushenkilövaihe on avannut hienol-
la tavalla myös ymmärtämään kirkkomme 
hallintoa.

Jorma Rienoja

Jorma Rienoja Satakunnan Kansanlähe-
tyksen piirihallitukseen vuoden alusta

Teksti ja kuva: Jorma Rienoja

jatkuu seuraavalla sivulla
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Mitä Kansanlähetyksessä painottaisin nyt? 
Alkuperäinen näky oli ”Evankelioikaa kansa 
evankelioimaan kansoja”. Se saa mielestäni 
edelleen olla ja sen täytyykin olla toiminnan 
ydin! Lähetystyöhön lähtijöiden lisäksi tarvi-
taan tunnustavia kristittyjä, jotka lähettävät 
heidät työhön.

On tärkeää myös huolehtia piirien työnteki-
jöistä ja heidän jaksamisestaan. Voisiko tässä 
asiassa myös ”pääkonttori” Ryttylässä laittaa 
enemmän sisarellisia ja veljellisiä hartioita 
likoon tukemalla piirejä ja sen työntekijöitä?

Keskitytään julistamaan armollista ja syn-
tistä rakastavaa Kristusta. Välitetään toisis-
tamme ja seistään toistemme rinnalla, kun 
näemme, että joku väsyy.

Lopuksi toivon sydämestäni, että voisimme 
piirinä ja koko herätysliikkeenä seistä rukoil-
len ja tukien myös niiden paimenten rinnal-
la, jotka saivat kirkossamme pappisoikeuden 
vuonna 1986.

TOIMINTAMME 
SIIRTYY NETTIIN, 

TERVETULOA MUKAAN!
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Markuksen ja Heidin perheen matka 
sujui hyvin perille! Vuokraemäntä oli 
vastassa ja esitteli iloisesti taloa. Aika 
etenee nopeasti ja saapumisen ensim-
mäisestä päivästä tuntuu olevan jo 
pitkä aika. Paljon on opittu uusia asi-
oita.  He keräsivät vihkoon ensimmäis-
inä päivinä tarpeellisia sanoja.  Pork-
kanoiden ja perunoiden osto kaupasta 
sujuu paikallisella kielellä. 

Tavalliset asiat vievät kuitenkin enem-
män aikaa kuin ennen.  Hanavettä ei 
voi keittämättä käyttää, ja tuoreet he-
delmät ja vihannekset täytyy puhdistaa 
jodivedessä. 

Ulkona olemme saaneet nauttia aurinkoisesta ja suomalaisittain lämpimästä säästä.  
Lämpötila on päivällä ollut jopa 15 astetta. Lasten mielestä koti on paljon hienompi kuin 
koti Suomessa,  koska täällä on kultaiset verhot ja kultaisia koristeluja tapeteissa. Ei haitan-
nut, että kaikki tytöt nukkuvat samassa huoneessa. Lapset Milka ja Ruth ovat sopeutuneet 
englannin kieliseen kouluun yllättävänkin hyvin ja oppivat uusia sanoja joka päivä. 

Markus ja Heidi, lapset Milka, Ruth ja Ester.

Vuormat Papua-Uusi -Guineassa

Kevätkaudella Marialla  on luokassaan 18 oppilasta: yksi 
suomalainen, yksi intialainen, yksi hollantilainen, kaksi pap-
uauusiguinealaista, yksi britti ja loput amerikkalaisia. Aika 
kansainvälinen kokoelma. Päivät ovat kiireisiä ja on paljon 
valmisteltavaa, mutta siihen on nyt muodostunut rutiini ja 
oppilaiden vanhemmilta on tullut paljon hyvää palautetta.

Mikolla on ollut kiirettä töissä. Uusi työntekijä on  sopeu-
tunut porukkaan oikein hyvin.  Lisäksi Mikolla on ollut 
paljon organisoimiseen ja koulutukseen liityviä tehtäviä vuo-
den alussa. Maria on joutunut ottamaan enemmän vastuu-

ta       ipili-projektin taloudesta ja palkanmaksuista.  Tällä hetkellä Mikko on Suomessa, 
mummonsa pois menon johdosta. Samalla matkalla voi toteutttaa ostoslistaa tarpeellisten 
tavaroiden hankkimiseksi, joita ei ole mahdollista saada Papualta mm. porakone, tietokone 
ja niittipyssyn niittejä. 
Rukousaiheita:
Marian työ ja pienet eskarilaiset & Mikon kiireiset esimiestehtävät helpdeskissä, sekä terveys 
että turvallisuus. Emiltonin perhe. Poikien poismuuttonsa Ukarumpasta tuli hyvin nopealla 
aikataululla. Rukoillaan, että molemmille pojille löytyisi hyvä ja turvallinen koulu. Man-
ditan perhe. 

Maria ja Mikko Vuorma

Markuksen ja Heidin matkassa

Aukeaman kuvat: Philippe Gueissaz
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Helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina Nishinom-
iyan seurakunnassa oli vuosikokous. Kokouksesssa 
käytiin  läpi viime vuoden toimintakertomusta ja 
hyväksyttiin kuluvan vuoden talousarvio sekä toi-
mintasuunnitelma. Seurakuntaneuvostoon valittiin 
yksi uusi henkilö, kolmekymppinen pienen lapsen 
äiti.

Palmut kävivät vierailulla Japaninmeren rannal-
la Shimanen läänissä. Vierailun alussa oli en-
sin aamujumalanpalvelus Arashiman kirkossa. 
Lauri saarnasi, Asako ja Helen esittivät laulun  
japaniksi ja suomeksi ja jumalanpalveluksen jälkeisessä tilaisuudessa Asako esitteli Suomea 
kuvin ja sanoin. 

Sunnuntai-iltana vierailu eteni Matsuen kirkkoon, jossa oli englanninkielinen jumalan-
palvelus. Palmut tapasivat siellä 11 vuoden jälkeen Yoshinogawan seurakunnassa työsken-
nelleen pastori Morin tyttären, joka on iältään meidän kahden vanhemman lapsen väliltä. 
Tilaisuuteen osallistui alueen yliopistossa vaihto-opiskelijoina olevia opiskelijoita eri maista 
sekä tietysti englantia opiskelevia japanilaisia nuoria. Asako ja Helen lauloivat, tällä kertaa 
myös englanniksi. Benjamin luki evankeliumitekstin ja Lauri saarnasi englanniksi. Matka 
oli mukava, vaikka paluumatkalla tarvittiinkin lumiketjuja (yleensä ei tarvita talvirenkaita).

Kia ja Markus Japaniin – Aika tarttua auraan

Alkuvuoden kiireisin työjakso on taittunut ja helmikuus-
sa Syrjätiet ovat saaneet työskennellä paljon kotoa käsin. 
Markus on toki kiertänyt päiväreissuilla saarnaamassa, 
opettamassa ja pitämässä lähetystilaisuuksia, ja pian taas 
virkistyneinä koko perheen voimin. He iloitsevat jo en-
nakkoon vierailuista lähettävissä seurankunnissamme! On 
myös hienoa samalla päästä tutustumaan kotimaan kau-
niisiin kaupunkeihin. 

Lydian kastetta juhlittiin lähisuvun kesken 8.2. Kastejuhlas-
sa rakkaiden kanssa vietetty aika muistutti niistä asioista, 
joista joutuu luopumaan, kun muutetaan Japaniin.  Maa on 
kovin kaukana vanhemmista, mikäli he tarvitsevat apua. 

Kun lähetystyöhön lähtö lykkääntyi alkuvuodesta elokuuhun 2020, Luuk. 9:61 sanoin 
saatiin lisäaikaa ”käydä hyvästelemässä kotiväkemme”. Emme kuitenkaan voi tarttua au-
raan ja lähteä työhön, jos katsomme liikaa taaksemme. Pyydämmekin esirukousta, että 
saamme tämän puolivuotisen kotimaassa olomme aikana perheemme asiat järjestettyä 
niin, että pystymme turvallisin mielin lähtemään. 

Kia ja Markus Syrjätie

Palmunen – Lähetysterveisiä Japanista

Aimi,  Asako, Lauri,  Benjamin ja Helen Palmu
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TULEVAT TAPAHTUMAT
    

OTA    TALTEEN !
   seuraava  ilm. kesäkuussa

toimisto avoinna ma - to klo 10 -15 ja 
sopimuksen mukaan, pe suljettu.

Miesten raamattupiiri maanantaisin 
klo 18, parittomin viikoin, 9.3. alkaen, 
Sakari Kalliomaa.

Epin piiri maanantaisin klo 16.30 
parillisin viikoin, Tuula Honkamäki, 
Seija Myllylä, Eila Mäki-Arvela.

Startti – raamattupiiri tiistaisin klo 18 
Anna Talvitie

Naisten raamattupiiri torstaisin klo 
18, Seija Leppänen ja Sirpa Vallinen

Ma 23.3. klo 10 piirin kevätkokous 
jäsenille sekä julistajien ja vastu-
unkantajien tapaaminen, vieraana 
SEKL:n hallintojohtaja Samuli Virta-
nen.

KOHTAAMISPAIKKAMESSUT  
sunnuntaisin klo 16, srk-keskus 5. 
krs, musiikkisali, lapsille pyhäkoulu, 
iltakahvi/tee 

22.03. ”Herran palvelijatar”, Marko 
Virtanen, lit. Pertti Kymäläinen
05.04. ”Kunnian kuninkaan alen-
nustie”, saarna ja lit. Sakari Kalliomaa
19.04. ”Ylösnousseen todistajia”, 
saarna ja lit. Sakari Kalliomaa 
03.05. “Jumalan kansan koti-ikävä”, 
saarna ja lit. Sakari Kalliomaa.                 
17.05. ”Sydämen puhetta Jumalan 
kanssa”, saarna ja lit. Sakari Leppä-
nen

Su 15.3. klo 13  srk-keskus, 5.krs, 
musiikkisali
”Luonnonsuojelu ja Raamattu”, TM, 
FM Marko Virtanen.

Ma 13.4. klo 13 srk-keskus, 2. krs. sali
”Kohti sisäisen vapauden iloa”
Anneli Valtavaaran luennot: Miten 
katkaisen ja kartan katkeruuden 
vallan?
Miten vapaudun sekä aidosta että 
väärästä syyllisyydestä ja häpeästä?

Su 26.4. klo 13 ”Evoluutio -totta vai 
tarua?” Pekka Reinikainen ja Matti 
Leisola

KOHTAAMISILLAT KESKIVIIKKOISIN 
klo 18
18.03. ”Jeesus Kristus”, Satu Salo
25.03. ”Pyhä Henki”, Satu Salo
01.04. ”Elämän pohjalasti hyvässä ja 
pahassa”, Seija Leppänen
15.04. ”Jumala rakastaa, tuntuu miltä 
tuntuu”, Seija Leppänen
22.04. ”Seurakunta”, Sakari Leppänen
29.04. ”Viimeinen tuomio - jako vuohi-
in ja lampaisiin”, TM, FM, Marko Vir-
tanen
06.05.”Uskonelämän-todistuksia”, 
Kansanlähetysopiston nuoret 
13.05. ”Viimeiset tapahtumat”
20.05. ”Jumala kutsuu tavalla ja toisel-
la”, Marja Mattila
27.5. “Kilvoituksen kiemurat”, Marja 
Mattila

PORIN LÄHETYSKODILLA RAAMATTUOPETUKSET JA 
HOITAVAN SANAN PÄIVÄ 
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OTA    TALTEEN !

   seuraava  ilm. kesäkuussa

TULEVAT TAPAHTUMAT

MUUTA TOIMINTAA PORISSA

Su 19.4. klo 17 Ystävyyden ilta Län-
si-Porin kirkolla, Sakari Kalliomaa.

Su 10.5. klo 14 Äitienpäiväseurat 
myös miehille, Seppo ja Sirpa Val-
lisella, Mäkeläntie 44A, Pori (Reikko), 
Sakari Kalliomaa ja Kari Teikari, yhteis-
laulut laulattaa Taisto Holma.

TEETUPA BEETEL klo 18-22 
lauantaisin, Mikonkatu 8.
Kohtaamisia, Sanaa, keskustelua 
ja naposteltavaa. Järj. K-Porin srk 
evank. työ ja Kansanlähetys 

EURA
Kohtaamispaikka kirkossa klo 18
Sanaa ja rukousta, musiikki House-
band, iltakahvi/tee. 
29.03. Sakari Kalliomaa, 26.4., 24.5.

HARJAVALTA
15.-17.3. Kansanlähetyksen ja 
Lähetysyhdistys Kylväjän yhtei-
set raamattu- ja lähetyspäivät 
srk-talolla.

15.03. klo 10 messu, saarna Tauno Pihla-
va, kirkkokahvit ja lähetystyön esittelyt
16.03. klo 18 raamattuopetus ja lähe-
tysilta, Marja Mattila Kansanlähetyk-
sestä
17.03. klo 18 raamattuopetus ja lähe-
tysilta, vieraita Kylväjästä

HUITTINEN
joka tiistai klo 18 Raamattu- ja lähe-
tysilta srk-talolla.

JÄMIJÄRVI
05.04. klo 10 messu, saarna Sakari 
Kalliomaa.

KANKAANPÄÄ
18.03. klo 18.30 Varikko-ilta Niinis-
alon kirkossa, Pentti Heinilä, Eija ja 
Matti Simonen.

27.04. klo 18.30 Varikko-ilta Niinis-
alon kirkossa, Sakari Kalliomaa, An-
na-Liisa Gonia, Kristo Kotilehto.

08.06. klo 18 iltaseurat Tervatuvalla, 
Prinkkiläntie 181, S. Kalliomaa, K. 
Teikari, S. Myyryläinen, K. Hautala.
Uskon ABC klo 17 srk-talolla 
maanantaisin, parittomin viikoin, Kaa-
rina Hautala.

KOKEMÄKI
Iltapäivä Sanan äärellä klo 14 Pappilan 
kokoushuoneella, Kakkulaisentie 2.
14.4., 12.5. Roomalaiskirjeen äärellä 
Tauno Pihlavan johdolla.

Su 7.6. klo 10 messu kirkossa, saar-
na Sakari Kalliomaa



TULEVAT TAPAHTUMAT

MERIKARVIA
24.04. klo 18 Perjantai Kristukselle-il-
ta srk-talolla, Sakari Kalliomaa, Kari 
Teikari, Tom Broberg.

RAUMA
Tiistaiseurat klo 18 joka toinen tiistai 
Nuortentalolla, Hallikatu 12. 
Yhteislaulua Viisikielisestä, opetus-
tuokio, iltatee/ kahvi. 
24.3. Heikki ja Aili Nummijärvi, 7.4. Pentti 
Heinilä, 21.4. Sakari Leppänen, 5.5. Kaa-
rina Hautala, 19.5. Juhani Lehmuskallio.

Raamattu- ja lähetyspäivät  
13.-15.3., ks. erillinen ilm. s. 15.

TULOSSA: Rauman KesäMissio 
11.-14.6.

SASTAMALA 
Tilaisuudet Pikkusuonkatu 5b:ssä 
(ellei toisin mainita)
15.03. klo 14.30 Kyllä Elämälle -lähe-
tysjuhla, Esko Mäki-Soini
22.03. klo 14.00 Kyllä Elämälle 
-ehtoollisjuhla, Hannu Uusmies
19.04. klo 14.30 Kyllä Elämälle 
-ehtoollisjuhla, Hannu Uusmies
03.05. klo 14.30 Rukoustilaisuus
17.05. klo 14.30 Kyllä Elämälle 
-ehtoollisjuhla, Hannu Uusmies
24.05. klo 14.30 oman väen rukous-
päivä

Pienpiiritoiminta

Äitiparkki torstaisin klo 10 - 12  
(kouluaikoina) 

Raamattu- ja rukousilta torstaisin 
klo 18, paitsi 12.3. ja 26.3., jolloin 
on Ilkka Rytilahden opetusillat 
aiheista ”Seuraa ja palvele elävää 
Jumalaa” ja ”Palvele elävän Jumalan 
armolahjoilla”.

Miesten raamattupiiri joka toinen 
tiistai klo 19 srk-talolla, parillisin 
viikoin, Asemakatu 6.

Women’s English Bible Study joka 
toinen tiistai klo 18.30, parillisin 
viikoin Mäki-Soinilla, Sarkiantie 371.

MUUTA SASTAMALASSA
Nuorten aikuisten ikärajaton 3K- ti-
laisuudet
26.04. klo 14.30 Puistokatu 24

Miehen Tie -illat, maanantaisin klo 
18 Leirimajalla, Kangastie 275.
Seuraa Alueviestin ilmoituksia.

Sastamalan Messuyhteisö, Mainie-
mentie 50, messut sunnuntaisin klo 11, 
seuraa Alueviestin ilmoituksia.

ULVILA
Sanan ja rukouksen illat Friitalan 
srk-kodilla sunnuntaisin klo 16
15.03. Reijo Ahteela, mus. Gospel 
Pasuuna, juonto Minna Güley.
19.04. Pulmu Palmgren ja Agapella, 
juonto Minna Güley.

Raamattupiiri klo 14 Friitalan srk-ko-
dilla joka toinen maanantai parillisin 
viikoin Yrjö Laineen johdolla.
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HUOM! MUISTUTUS!

Raamattu elämään-Norvan-

non kirjasarjasta puuttuu kir-

joja.  Pyydetään lähetysystäviä          

tarkastamaan hyllynsä, onko 

niihin unohtunut palauttamatto-

mia.

Nimikoituja Viisikielisiämme on 

24 kpl kateissa, olisiko vahingos-

sa jäänyt jonnekin?



Nuttuprojekti on yhdessä partneriorgan-
isaatiomme kanssa lähettämässä 10.000 
joulupakettia ensi jouluksi 2020 köyhille 
lapsille Moldovaan, Valkovenäjälle, Ukrain-
aan ja Baltiaan.

Joulupakettiin laitetaan karkkia, koulutar-
vikkeita, saippuaa, shampoota, hammas-
tahnaa, hammasharja, lelu, hengellinen las-
tenkirja, 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 suk-
kia tarvitaan kehitys- ja liikuntavammaisille 
lapsille, jotka ovat jo aikuisen kokoisia. Yht-
eensä siis 10.000 paria!

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

Sukat lähetetään nuttuvarastolle osoitteel-
la: Hanna Saarenpää, Apilapolku 1, 63510 
Tuuri, p. 040 769 2077. Hanna asuu hyvin 
lähellä Keskisen kyläkauppaa, joten sukat 
voi myös toimittaa Hannan kotiin sopimalla 
ensin puhelimitse.

PORISSA sukat voi toimittaa Kansanlähe-
tyksen toimistolle, 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 
jouluksi.

NUTTUJA OTETAAN edelleen vastaan 
ed. mainitussa Tuurin osoitteessa. Tule mu-
kaan kilistelemään iloisesti puikkoja!

Lisätiedot:
Pirkko Tuppurainen
Nuttu- ja sukkaprojekti
0400 385 774
pirkko.tuppurainen@sekl.fi
www.nuttu.info
FB:ssa Nuttu

Tule mukaan 
JOULUSUKKAPROJEKTIIN 2020
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Taloutta ja hallintoa
Teksti: Sirpa Vallinen Kuva:Karoliina Vallinen

Taloutta 

Vuoden 2019 talouden alijäämä on – 
9241,21. Vuodelle 2019 oli budjetoitu ali-
jäämää - 8439,00. Piiriltä jäi meistä riippu-
mattomien syitten takia saamatta 800,00 
kummilapsityön hallinnointimaksua.  Kun 
tämä otetaan huomioon, on tulos miltei eu-
rolleen budjetoidun mukainen. 

Lähetystyöntekijöiden viitteillä yksityisiltä 
tullut kannatus ja seurakunnista piirin tilille 
tullut lähetyskannatus, kolehdit huomioid-
en, oli 121 313,50.  Tästä tilitimme lähe-
tysvastuuta SEKL:lle 83,7%, euroissa 101 
533,51. Jos piirin alueella tehtävälle koh-
dentamattomalle lähetystyölle (viite 14096) 
tullutta kannatusta ei katsottaisi ”tilitysvel-
vollisuuden alaiseksi lähetyskannatukseksi”, 
olemme tilittäneet saapuneesta lähetyskan-
natuksesta SEKL:lle 99,4%.

Jumala osoitti meille jälleen, että Hän 
todella on rukouksia kuuleva Jumala. 
Lokakuulla saatu 20 000 euron yksityinen 
lahjoitus piirin kotimaantyölle oli Taivaan 
lahja. Yksityistä kannatusta olimme vuodelle 
2019 budjetoineet 176 000 ja näin toteutu-
ma tilinpäätöksessä on 172 397.

Myös kuluvalle vuodelle olemme tehneet 
alijäämäisen budjetin, koska liikkeessämme 
toteutettu talousuudistus ravistelee piirin 
rakenteita jonkin verran.  Hengellisen jär-
jestön ja yleishyödyllisen yhdistyksen talous 
on herkkä kaikille muutoksille ja teemme 
työtä ihan oikeasti Jumala armon varas-
sa. Yhdistyksemme taseen varaan emme 
voi rakentaa, mutta Jumalan lupausten 
varaan voimme. 

Tavoitteenamme on laatia vuodelle 2021 
nolla- tai ylijäämäbudjetti. Tämän toteu-
tumiseksi kutsumme esirukoilijoita ja lah-

joittajia tukemaan 
erityisesti piirin 
alueen evanke-
lioimis- ja ope-
tustyötä. Lehden 
t a k a s i s ä s i v u l t a 
löydät tilitietojen 
ohella kotimaan-
työmme  lahjoi-
tuskohteita. 

Käyttämällä niitä varmistat omalta osalta-
si työmme jatkon Satakunnan mailla. 

Kiitos, kun olet ollut ja vastakin olet kans-
samme evankeliumin asialla esirukouksin, 
kätten töin ja taloudellisesti tukien.

ja hallintoa

Ensimmäisessä tammikuun kokouksessaan 
piirihallitus järjestäytyi valitsemalla yk-
simielisesti Sakari Leppäsen jatkamaan 
hallituksen puheenjohtajana ja Marjaana 
Perttulan varapuheenjohtajana. Muut hal-
lituksen jäsenet ovat: Jukka Hietamäki, 
Jorma Rienoja, Taina Saarelainen, Esko 
Salmi, Satu Salo, Raimo Tuppurainen ja 
Elina Äijälä.

Satakunnan Kansanlähetyksen jäsenet! 
Tervetuloa kevätkokoukseen! Yhdistyk-
semme sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään ma 23.3.2020 Porin Lähetys-
kodilla. Klo 10 alkavassa kokouksessa on 
sääntöjen määräämät kevätkokousasiat.

Kokouksen ja kahvittelun jälkeen on ju-
listajien ja vastuunkantajien ja jäsenten 
kokous, jossa vieraana on SEKL:n uusi hal-
lintojohtaja Samuli Virtanen. 

Sirpa Vallinen
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Tapahtumia

Evoluutio – Tarua vai totta?
Su 26.4. klo 13. Porin srk-keskus, 
Itäpuisto 14, 2. krs
Mukana päivässä Aalto-yliopiston bioprosessi 
tekniikan emeritusprofessori Matti Leisola 
ja lääkäri, kirjalija Pekka Reinikainen.

Tervetuloa!

Järj. Satakunnan 
Kansanlähetys
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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
Koskinen Pekka ja Kaarina ......................21704
Mäki-Soini Esko ja Sandi.........................27504
Palmu Lauri ja Asako...............................22703
Suutari Sanna, SAT-7...............................24057
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

R
I

O
soitelähde: Suom

en Ev.lut. K
ansanlähetyksen, 

piirijärjestöjen, U
uden Tien ja K

ansanlähetysopiston 
yhteisrekisteri. Yhteydenotot: rekisteri@

sekl.fi.
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