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nossa...



Teksti: piirihallituksen puheenjohtaja Sakari Leppänen

PÄÄKIRJOITUS

Materiakin Herran työn välineenä

Lähdin reissuun asuntovaunullani. Kun 
sitä hinaa henkilöauto, pitää vetoau-
toon asentaa leveämmät lisäpeilit, ko-

ska henkilöauto on kapeampi kuin vaunu. 
Olin vaihtanut auton vuosi sitten, eivätkä 
hankkimani peilit sopineetkaan Volvooni. 
Menin tori.fi -sivuille. Siellä  oli ilmoitus, että 
aivan tässä lähellä oli myynnissä sopivat peilit! 
Sovimme tapaamisen ja ostin ne 10 €:lla.

Siinä juttelimme maatalon pihalla heidän 
remonteistaan ja tilan töistä. Kohta sitten 
pääsin ydinasiaan ja kysyin: ”Oletko sinä 
löytänyt uskon armon?” Kysymys oli ilmeis-
en outo. Mies katsoi alas ja vastasi: ”En minä 
niinkään, mutta vaimo uskoo enemmän. 
Hänellä oli aivoinfarkti jokin aika sitten.” 
- Niin, sanoin, elämän raja voi olla yllät-
tävän lähellä. Meillä pitäisi olla passi kunno-
ssa sinne viimeiselle portille, kun siirrymme 
maailman valtakunnasta taivaan valtakun-

taan. Ja se, että minä uskova mies olen nyt 
tässä ja sinä siinä, tarkoittaa, että Jumala kut-
suu sinua ja teitä!  (Sitä, mitä jatkossa tapah-
tuu, en vielä tiedä.)

Voi miten sisäisesti tulin iloiseksi! Sain 
tuntea noiden peilien johtaneen minut koti-
in, missä Herra oli tehnyt etsivää työtään. 
Luterilaisittain sanomme sitä Jumalan 
vasemman käden työksi. Sitä ovat sairaudet, 
onnettomuudet ja koettelemukset. Niillä 
hän meitä pysäyttelee, jotta alkaisimme 
paaluttaa iankaikkisen kotimme perustuksia!
Tuo tapaus palautti mieleeni kertomuksen 
siitä, kun (1.Sam.9) Kiisiltä, kuningas Saulin 
isältä, olivat kadonneet aasintammat. Saul ja 
hänen palvelijansa etsivät niitä kolme päivää, 
kunnes tulivat paikkaan, missä asui profeet-
ta Samuel. Tälle Herra oli ilmoittanut, että 
”huomenna tähän aikaan minä lähetän 
luoksesi miehen Benjaminin maasta, voitele 
hänet kansani Israelin kuninkaaksi!” Kiisille 
pelko omaisuuden menetyksestä olikin Her-
ran suunnitelmissa ja ohjasi Saulin profeet-
ta Naatanin siunaavien kätten alle, Israelin 
kuninkaaksi!

Rakkaat ystävät. Me olemme Herran 
kansaa. Saamme luottaa, että hän käyttää 
meitä. Sinä olet tällä planeetalla Herrasi 
tarkoituksia varten. ”Hätä ja tuska maa-
ilman, suurempi on kuin aavistan, ken 
tahtoo kärsivää auttaa.” Maailman ih-
misellä ei ole rauhaa! Voimme rohkeasti ja 
hellästi lähestyä ja todistaa Herrastamme. 
- Herra, johdata minua särkyneiden luokse!

Sakari, ydinpappi

Virkistystä kropalle ja mielelle olen     
tarvinnut ja saanut. Kiitos Jumalan!
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Satakunnan Ev.lut. Kansanlähetys 
Lähetysystävä -lehti 3/2020
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Kannen kuva: Sakari Leppänen

Lähetysystävä

Daniel Nummela lähetysjohtajaksi
Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen liittohal-
litus on valinnut TM, pastori Daniel Num-
melan lähetysjohtajan tehtävään 1.1.2021 
alkaen. Perehdytys tehtävään alkaa 1.9.2020. 
Nummela siirtyy lähetysjohtajan tehtävään 
Kansanlähetyksen ulkomaantyön aluekoor-
dinaattorin tehtävästä.

Pappisvihkimys Suomen ev.lut. kirkkoon 
hänelle on annettu vuonna 2008. Valm-
istuttuaan yliopistosta Daniel Nummela 
työskenteli vuoden Kansanlähetyksen rip-
pikoulutyö- ja tapahtumavastaavana. Vuosi-
na 2009 - 2020 hän on toiminut Kansan-
lähetyksen lähetystyöntekijänä Japanissa. 
Hän työskenteli yhdessä vaimonsa Mari 
Nummelan kanssa seurakuntatyössä Awajin 
ja HAT-Koben seurakunnissa. Nummela on 
edustanut seitsemän vuoden ajan Kansan-
lähetystä lähetysjärjestöjen ja kirkon väli-
sessä neuvottelutoimikunnassa Japanissa.  

Daniel Nummela kertoo iloitsevansa laajas-
ta tuesta, jota liikkeen työntekijät ja vastu-
unkantajat ovat osoittaneet hänelle lähetys-
johtajan valintaprosessin aikana. “Uskon, 
että saamani tuki kertoo siitä, että minulla 
on hyvät lähtökohdat astua näihin tärkeis-
iin saappaisiin liikkeessämme. Koen, että 
tehtävä vastaa hyvin kutsumustani ja näen 
tehtävän kaikkine haasteineen innostavana. 
Toivon, että minut tullaan tulevaisuudessa 
tuntemaan selkeästä raamatullisesta teologi-
asta ja hyvistä yhteistyötaidoista.” 

Kansanlähetyksen lähetysjohtajalla on koko-
naisvastuu Kansanlähetysliikkeen työnäystä 
ja toiminnasta. Lähetysjohtaja vastaa liik-
keen strategiasta ja hallinnosta sekä toimin-
nasta kotimaassa ja ulkomailla. Lähetys-
johtajan vastuulla on liikkeen teologinen 
linja, talous sekä ulkomaiset suhteet. 

Satakunnan Ev.lut. Kansanlähetyk-
sen piirihallitus ja työntekijät onnit-
televat Daniel Nummelaa valinnasta. 
Toivotamme Jumalan siunausta koko 
perhekunnalle ja Danielille taivaallista 
viisautta ja ymmärrystä lähetysjohta-
jan tehtävissä. Esirukouksemme ovat 
kanssanne.

Daniel Nummela ja Mika Tuovinen
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Teksti:Sakari Kallliomaa kuva: 
   

Philippe Gueissaz

Jumalan rakkaus

 Rohkeasti      eteenpäin 

Raamattu vakuuttaa meille Jumalan 
rakkautta.1Joh 4:19 sanoo: ”me 
rakastamme, sillä hän on ensin rakast-

anut meitä”. Suunta on siis ylhäältä alaspäin 
eikä päinvastoin. Usein kuitenkin huomaan 
yrittäväni tai hakevani onnistumisia ja hyviä 
töitä itsestäni kelvatakseni Jumalalle.

Raamattu vakuuttaa meille myös, että kaikki 
pelastukseen ja Jumalan suunnitelmiin liit-
tyvä, tapahtuu yksin armosta ilman tekoja. 
Ef. 2:8: ”Sillä armosta te olette pelastetut 
uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Ju-
malan lahja. Efesolaiskirjeessä Paavali sanoo 
myös Ef. 2: 4-5: ”Mutta Jumala, joka on lau-
peudesta rikas, on rakastanut meitä suuressa 
rakkaudessaan ja tehnyt meidät, jotka ol-
imme kuolleet rikkomustemme tähden, elä-
viksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te 
olette pelastetut.”

Saako Jumalan rakkaus ja elävä yhteys sitten 
vaikuttaa meissä ja näkyykö se elämän arjes-
sa? Itse ainakin joudun huomaamaan Paava-
lin tavoin tämän synnin orjuuden pääsevän 
tavalla tai toisella niin helposti vaikuttama-
an. Room. 7:20: ”Jos minä teen sitä mitä en 
tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan 
synti joka minussa asuu.”

Paavalikin oli saanut huomata perisynnin 
vaikutuksen kuten jo Daavid aikanaan. 
Psalmissa 51 Daavid rukoilee Jumalaa 
palauttamaan katkenneen yhteyden. Ps 51:7: 
”Katso synnin alaisena olen syntynyt, synnin 
aliseksi sikisin äitini kohdussa, totuutta sinä 
tahdot sisimpään saakka ja sinä ilmoitat 
minulle viisauden.” 

Jeesus sanoo, että hän on tie, totuus ja elämä. 

Raamattu  puolestaan 
vakuuttaa, että 
viisaus on Jumalan 
tuntemista. 

Mikä sitten 
avuksi?

Jumala lupaa 
psalminkirjoit-
tajan mukaan 
ilmoittaa meille 
Jeesuksen (to-
tuuden), joka tuli 
viisaudeksi eli Ju-
malan tuntemisek-
si.  Myös Jaakob vakuuttaa, Jaak. 1:5-6, Juma-
lan antavan itsensä tuntemista ilman ehtoja, 
siis alttiisti ja soimaamatta, Jeesuksen kautta. 
Anovalle Hän antaa tätä viisautta halukkaasti.

Raamatun sanoma ja pääsisältö onkin ilmo-
itus Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan, 
joka ilmenee hänen pojassaan Jeesuksessa. 
Jeesuksen piti kuolla ja lunastaa meidät va-
paiksi synnin vaikutuksesta. Luther sanoo 
synnin tarkoittavan pohjimmiltaan sydämen 
eroa Jumalasta. 

Ylösnousemusta ei voi tapahtua ilman 
kuolemaa. Jokapäiväinen yhteys onkin juuri 
tästä riippuvaista. Saako Jumalan voima, 
se sama voima, joka vaikutti Jeesuksen 
ylösnousemuksen, vaikuttaa meissä uskovissa 
tänään? Paavali kerskasi heikkoudesta, 
jotta Kristuksen voima saisi asettua häneen 
asumaan. Suostummeko kuolemaan 
itsellemme, jotta ylösnousemuksen voima 
saa tehdä meissä ja meidän kauttamme 
suuria Jumalan tekoja?

Sakari Kalliomaa
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 Rohkeasti      eteenpäin 

Rukoilemme, että Sana 
ja sävel saisivat tavoittaa 
monia! 
SOPUSOINTUJA       
MAAKUNTAKIERROS 

Järj. Paikallisseurakunta ja Satakunnan 
Kansanlähetys 
Sana: Sakari ja Kari
Sävelet: Manna-Maria 

SYYSKUU
Su 06.09. klo 14 Sastamala, Vammalan KL, 
Pikkusuonkatu 5b
Ma 07.09. klo 18 Karvian srk-talo
Pe 11.09. klo 18.30 Niinisalon kirkko, 
Kievarinkatu 1
Su 13.09. klo 11.00 Pomarkun helluntai-
seurakunta
Ti 15.09. klo 18.30 Siikaisten srk-koti
To 17.09. klo 18.00 Merikarvian srk-talo

LOKAKUU
To 01.10. klo 18 Noormarkun srk-talo
Ma 05.10. klo 18 Karvian srk-talo

Ti 06.10. klo 18 Rauma, Nuortentalo, 
Hallikatu 12
Pe 09.10. klo 18.30 Niinisalon kirkko
To 15.10. klo 18.30 Siikaisten srk-koti
To 29.10 klo 18.00 Merikarvian srk-talo

MARRASKUU
Ma 02.11. klo 18 Karvian srk-talo
To 05.11. klo 18 Noormarkun srk-talo
Ti 10.11. klo 18.30 Siikaisten srk-koti
To 19.11. klo 18.00 Merikarvian srk-talo
Su 22.11. klo 14 Sastamala, Vammalan KL
Pe 27.11. klo 18.30 Niinisalon kirkko  

(Jes. 55:10-11) 
Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta 
tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, 
tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, an-
taa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, 
niin on myös minun sanani, joka minun 
suustani lähtee: ei se minun tyköni tyh-
jänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle 
otollista on, ja saa menestymään sen, mitä 
varten minä sen lähetin.  

Olet sydämellisesti tervetullut tilaisuuk-
siin! 
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Ystävät! 

Kun joku ystävä, tuttava, sukulainen joutuu 
sairaalaan, olemme halukkaat menemään 
tervehdyskäynnille - kunhan vain saamme 
tiedon! 

Pastorimme voivat myös järjestää ehtoollisen 
sitä haluaville. Tiedättekin, että sairaalassa 
on myös oma sairaalapastori. Hänet saa kut-
sua keskustelemaan tai jakamaan ehtoollista.

Huolehdimme toisistamme

Sakari Leppänen Reino 
Valkaman vieraana.
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Elokuisena keski-
viikkona kokoon-
nuimme haikeissa 

tunnelmissa Lähetyskodil-
le Rauni Kempin läksiäis-
kahville. 

Rauni on asunut Porissa 
vuodesta 1957 alkaen ja 
muisteltavaa riitti! Rauni 
on silmäsairaalassa tehdyn 
elämäntyön ohella palvellut 
Kansanlähetyksen vapaa-
ehtoistyössä monin tavoin, 
mm. lastenleireillä ja raa-
mattukuljetuksissa ja vii-
me vuosikymmenet naisille 
suunnatun Epin piirin kes-
keisenä vastuunkantajana. 

Toimistolla Rauni on poi-
kennut säännöllisesti, joskus 
kiitoskukkien kera, usein 
ostamassa kortin ystävälle 
lähetettäväksi. Jäämme kai-
paamaan hyväntuulista ja 
iloista olemustasi ja lähim-
mäisiä koskettavaa huolen-
pitoasi, lähetysrakkauttasi!

Nyt oli aika muuttaa suku-
laisten lähelle Kymenlaak-
soon, Kouvolaan. Lähetim-
me Raunin siunaten mat-
kaan, muisteluin, lauluin ja  
rukouksin. 

Kiitos Rauni kaikesta. Herra 
olkoon kanssasi!

Eräs Raunin ystävistä lausui 
tilaisuudessa runon, jonka 
sanat hän oli saanut Her-
ralta vuosikymmeniä sitten. 

Tämän runon voit laulaa 
”Kirkas aamu pian koittaa” 
-laulun sävelellä, Viisikieli-
sessä no: 388.

Kohti taivasta kuljen 
kautta korpitien. 
Kädet ristiin mä suljen, 
huolein Herralle vien. 
Hän mun kanssani 
kulkee, aina on vierelläin. 
Syliin turvaisaan sulkee, 
avun suo hädässäin.

Päivän kerralla johtaa 
Hän mun elämääni. 
Kirkas tähti tuoll’ 
hohtaa yö vaikk’ on 
ylläni. Kyynellaaksonkin 
kautta täällä kulkea saa, 
iloitsemaan Hän auttaa, 
murheet pois karkoittaa.

Kerran perille saavun 
kultakaupunkiin. 
Kirkkaan hohtavan 
kaavun Hän pukee 
ylleni. Siellä juhlat jo 
alkaa, urut soi taivaiset. 
Siellä pasuunat pauhaa, 
juhlat on iäiset.

Helmiporttien kautta 
käydä sisälle saa. 
Juoda elämän vettä, iäti 
kumpuavaa. Kasvoista 
kasvoihin nähdä saamme 
Jeesuksemme, joka 
ristillä riippui vuoksi 
syntiemme.

Oi kun perille kerran 
saisin minäkin. 
Luokse armahan Herran 
joukkoon taivaalliseen.
Siellä yhtyä lauluun, 
lauluun valtavaan. Niin 
kuin koskien pauhuun, 
kiitokseen karitsan.

Rauni lähti Porista Kouvolaan
Kiitos Rauni kaikesta. Herra kanssasi!

Teksti:Sirpa Vallinen    Kuva: Sakari Leppänen 

Kuvassa Rauni, Raunin sisar 
Eira Joutjärvi, kummityttö 
Johanna Vähäkainu, Outi 
Lehmuskuja ja Terttu 
Vähäkainu.
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Kevään uutiset ja Suomen hallituksen 
tekemät toimet iskivät tänne itäiseen 
Satakuntaan yhtä yllättäen kuin 

varmasti koko Suomeen. 

Vaikkakin rajoitustoimet alussa tuntuivat 
raskailta, ymmärsimme niiden olevan 
osa järjestäytyneen yhteiskunnan 
lähimmäisenrakkautta kansalaisiaan 
kohtaan. Pyrimme myös parhaamme 
mukaan tiedottamaan yhteisömme ystäviä 
ja järjestämään mahdollisuuksia Sanan 
kuulemiseen  ja tutkimisen sähköisten 
viestimien kautta.

Eristyksissä olo ei tuntunut ainakaan itsestäni 
mitenkään vaikealta. Satakuntalaiseen ja 
tyrvääläiseen kansanluonteeseen koodatusta 
”turhan sukuloinnin ja ihmisten välttelyn 
taidosta” oli kerrankin iloa. 

Älypuhelimeen ladatun Raamattu 
kannesta kanteen -applikaation kanssa 
aika kului itseasiassa melko mukavasti. 
Puutarhaharrastajan ja kotitarve-metsurin 

koneet tulivat näppärästi huollettua Jukka 
Norvannon rauhallista raamattutuntia 
kuunnellen, ”kädet öljyssä…sydän taivaassa” 
tai jotain sinnepäin. 

Toivomme tämän ”rukouskammio”-ajan, 
jonka kevään aikana vietimme, olevan kuin 
kaivo Joosefille. Se tuntui tappiolta, mutta se 
kääntyy voitoksi niissä rukousvastauksissa, 
joihin Herra ajallaan vastaa. Jumala ei ole 
hylännyt meitä, näin uskomme koronan 
keskelläkin täällä Sastamalassa.

Toivomme myös, että kyseinen aika on seu-
tukunnallemme ”etsikkoaikaa” ja sitä, että 
ihmisten mieliin nousisivat kysymykset ih-
miselämän perimmäisestä tarkoituksesta. 
Kysyjiä malttamattomasti odottavina mie-
lemme tekisi laittaa ilmoitus paikallisleht-
een: ”Vammalan Seudun Kansanlähetys 
vastaa kysymyksiin elämän tarkoituksesta…
kysykää te me vastaamme!”. Mahtaisiko ky-
syjiä tulla ja osaisimmeko sittenkään vastata? 
Ainakin kertoisimme siitä toivosta, johon 
olemme itse ripustautuneet. Se toivo on 

JEESUS. 

Vammalan seudun Kansanlähetys 
Korona - keväästä kesän kautta korona syksyyn

vas. Markku Koivula, 
Antero Forss, Lassi 
Ketola (pianossa), Matti 
Hautamäki ja Jaakko 
Antola

Teksti: Teemu Lyytikäinen Kuva: VSKL
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Nyt joukkomme harmaantuessa hiljakseen 
olisimme iloisia, jos ”korona - ahdistukset  
- synti - joku muu asia”, toisi uusia 
ihmisiä kokouksiimme. Se olkoon meidän 
esirukouspyyntömme, teille lukijoille, että 
Herra lähettäisi lisää väkeä elopellolleen 
meidänkin sarallemme.

Vuosikokouksen saimme pidettyä ja 
heinäkuulla, kun rajoituksia kevennettiin, 
saimme pidettyä parina maanantaina 
rukouskokouksiakin. Syksyn toiminta 
jytkähti elokuun puolivälissä käyntiin 
perinteisillä ”eloseuroilla” ja syksylle on 
tarjolla taattua toimintaa pienpiirien sekä
sunnuntai-kokousten muodossa. 

Toiminnan keventämisestä olemme 
puhuneet jo kauan. Miten saisimme 
vähenevillä resursseillamme pidettyä 
Jumalan Sanaa esillä mahdollisimman 
paljon, väsyttämättä kuitenkaan itseämme? 
Siihen tarvitaankin sitä viisautta, jota Hän 
soimaamatta antaa kaikille sitä pyytäville.
Veljet sisaret Satakunnassa, kyllä tästä 
selvitään ja vaikka ei selvittäisi niin me emme 
nujerru…sillä me tiedämme Lunastajamme 
elävän ja viimeisenä hän on seisova multien 
päällä. Aamen!

Hyvää alkusyksyä ja onnellista loppuvuotta 
toivottaa Sastamalan pieni mutta sitkeä 
viidesläisten joukko.

ELOSEUROISSA

vas. Matti Hautamäki, Markku 
Koskinen, Arja Koskinen ja takana 

selin Kirsti Koivuniemi.

Pikkusuonkatu 5 B
06.09.  ja 22.11. klo 14  

Sanat Sakari ja Kari, 
sävelet Manna-Maria

SOPUSOINTUJA
    Sastamalassa
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SASTAMALAN tiedot  jatkuu

18.10. klo 14.30 Kyllä Elämälle-juhla, 
Hannu Uusmies
24.10. klo 14.00 Raamattu- ja lähetyspäivä
25.10. klo 14.00 3K-tilaisuus,Tanja 
Mäensivu
01.11. klo 14.30 Kyllä Elämälle
15.11. klo 14.30 Kyllä Elämälle-juhla, 
Hannu Uusmies
22.11. klo 14.00 Sopusointuja, sovin-
non sanoja ja säveliä. Sanat Sakari ja 
Kari, sävelet Manna-Maria
26.11. klo 18.00 Raamattuopetus
29.11. klo 14.00 3K-tilaisuus, Tanja 
Mäensivu

Pienpiiritoiminta

Äitiparkki torstaisin klo 10 – 12.30, 
Pikkusuonkatu 5b
Raamattu- ja rukousilta torstaisin klo 
18, Pikkusuonkatu 5b
Miesten raamattupiiri joka toinen ti-

istai klo 19, parillisin viikoin, srk-talo, 
Asemakatu 6.
Women’s English Bible Study 
Mäki-Soinilla, Sarkiantie 371
joka toinen tiistai klo 18.30, parittomin 
viikoin
MUUTA SASTAMALASSA
Sastamalan Messuyhteisö, Mainie-
mentie 50. Messut sunnuntaisin klo 11.
Seuraa Alueviestin ilmoituksia.

SIIKAINEN
Sopusointuja, sovinnon sanoja ja 
säveliä srk-kodilla klo 18.30. Sanat 
Sakari ja Kari, sävelet Manna-Maria, 
mukana seurakunnan väkeä.Ti 15.9., 
to 15.10. ja ti 10.11. 

ULVILA
Seuraa paikallisia ilmoituksia.
Raamattupiiri klo 13 Friitalan srk-ko-
dilla joka toinen maanantai parillisin 
viikoin.

TAPAHTUMAT
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Markuksen ja Kian matkassa 
Miksi Japaniin?

Yksi Kansanlähetyksen lähetysstrategisista 
painopisteistä on tavoittaa erityisesti niitä 
kansoja, jotka eivät tunne evankeliumia. 
Japani on korkeasta teknologiastaan ja var-
allisuudestaan huolimatta kristinuskon 
näkökulmasta tavoittamaton maa. Siellä on 
alle 1% kristittyjä, ja se on näin ollen uskon-
nonvapaista maista vähiten tavoitettu.

Japanin pienten kristillisten kirkkojen 
taloudellinen ja toiminallinen tilanne on 
vaikea. SEKL:n yhteistyötaho Länsi Japanin 
ev.lut. kirkko on pyytänyt lähetysjärjestöiltä 
apua, koska heillä on maassa enemmän 
seurakuntia kuin työntekijöitä. Tarve sekä 
evankeliumille että sen viejille on siellä val-
tavan suuri.

Tähän perustuu saamamme voimakas ulkoi-
nen kutsu lähetystyöhön juuri Japaniin. Sen 
kanssa käsikädessä kulkee myös selkeä sisäin-
en kutsu mennä kertomaan Jeesuksesta, sillä 
myös japanilaisilla on oikeus saada kuulla 
Jumalan pelastavasta rakkaudesta ja armosta 
heitä kohtaan.
 
Syrjäteiden ajankohtaisia kuulu-
misia

Vaikka into lähteä on suuri, olemme vielä to-
istaiseksi Suomessa, koska Japani ei ole avan-
nut rajojansa. Viiveestä huolimatta muut-
tomme on edennyt: meille on myönnetty 
työlupa Japaniin! Sen perusteella tulemme 
saamaa viisumin sitten, kun rajat avautuvat. 
Tämän lisäksi meille on jo tiedossa asunto 
Kobessa. Tulemme muuttamaan Rokkoon 
keinosaarella sijaitsevaan Norjan luterilaisen 

lähetysliiton (NLM) omistamaan asuntoon. 
Tämä on monin tavoin hyvä ratkaisu, sillä 
NLM ei veloita vuokraa ennen varsinaista 
muuttoamme, ja sen jälkeenkin edullisella 
vuokralla tuetaan sisarjärjestöä.

Tällä uudella Suomen jatko-ajalla kierte-
lemme seurakuntia ja piirejä, opettelemme 
Japania mahdollisuuksien mukaan ja tyhjen-
nämme vähitellen taloamme. Rukoilemme, 
että Jumala johdattaa tässä kaikessa ja avaa 
ovet Japaniin ajallansa. Luotamme siihen, 
että Hänen ”avaamaa ovea ei kukaan sulje” 
ja Hänen ”sulkemaa ovea ei kukaan avaa”. 
–Ilm. 3:7. Pyydämme myös terveyttä ja 
voimia, että pysymme täydessä iskussa ja 
lähtövalmiudessa.
 

Markus ja Kia Syrjätie, 
lapset Noomi  ja Lydia
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Kohtaamispaikat 2 kertaa kuukaudessa
Eteläpuisto 10 A, 5. krs, 
musiikkisali, klo 16

20.9. Heimo Hietanen, Sakari Leppänen
4.10. Sakari Kalliomaa
18.10. Pentti Heinilä, Pertti Kymäläinen
Huom! Kohtaamispaikka special klo 15.
  1.11. Jukka Repo kotimaantyön johtaja, SEKL 
       Sakari Kalliomaa
29.11. Sakari Kalliomaa

Raamattuopetukset
Liisi Jokiranta 11.10. klo 13 Huom aika!
Eteläpuisto 10 A, 5. krs, musiikkisali
Keijo Rainerma 25.10. klo 14
Porin srk-keskus 2. krs, Itäpuisto 14

 Satakunnan Kansanlähetyksen
 syys-marraskuun toiminnot

Mahdollisen uuden koronatilanteen mukaan toi-
mimme (hallituksen ja) viranomaisten Covid-19 
-ohjeiden mukaan ja siirrämme/peruutamme 
tilaisuudet tarvittaessa.

Raamattupiirit

Sanan kalliolla raamattupiiri, 
joka tiistai klo 18, Eteläpuisto 10 
A, 5. krs, Lähetyskoti

Kohtaamisillat keskiviikkoisin Lähe-
tyskodilla klo 18, Eteläpuisto 10 A, 5. 
krs 

Naisten raamis torstaisin klo 18,  
Eteläpuisto 10 A, 5. krs
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Satakunnan Kansanlähetyksen 
teltta oli siunaukseksi Sa-

takunnassa. Nyt teltta on ollut 
siunaukseksi Romaniassa. 

Sopusointuja
Sanat: Sakari ja Kari

Sävelet: Manna-Maria

SYYSKUU
Su 06.09. klo 14 Sastamala, Vammalan 
KL, Pikkusuonkatu 5b
Ma 07.09. klo 18 Karvian srk-talo
Pe 11.09. klo 18.30 Niinisalon kirkko, Kie-
varinkatu 1
Su 13.09. klo 11.00 Pomarkun helluntai-
seurakunta
Ti 15.09. klo 18.30 Siikaisten srk-koti
To 17.09. klo 18.00 Merikarvian srk-talo

LOKAKUU
To 01.10. klo 18 Noormarkun srk-talo
Ma 05.10. klo 18 Karvian srk-talo
Ti 06.10. klo 18 Rauma, Nuortentalo, 
Hallikatu 12
Pe 09.10. klo 18.30 Niinisalon kirkko
Ti 13.10. klo 18.00 Ulvilan Kirkkotupa 
To 15.10. klo 18.30 Siikaisten srk-koti
To 29.10. klo 18.00 Merikarvian srk-talo

Järj. Paikallisseurakunta ja          Satakunnan Kansanlähetys

MARRASKUU
Ma 02.11. klo 18 Karvian srk-talo
Ti 03.11. klo 18.00 Ulvilan Kirkkotupa
To 05.11. klo 18 Noormarkun srk-talo
Ti 10.11. klo 18.30 Siikaisten srk-koti
Pe 20.11. klo 18.00 Merikarvian srk-talo
Su 22.11. klo 14 Sastamala, Vammalan KL
To 26.11. klo 18 Harjavallan kirkko
Pe 27.11. klo 18.30 Niinisalon kirkko

- Sovinnon sanoja ja säveliä -



Keniasta Kyprokselle
Haastattelussa Hannu ja Päivi Heinonen

Hannu ja Päivi Heinonen 
palasivat maaliskuussa 
Keniasta Suomeen 

palveltuaan liki 30 vuotta 
lähetteinä Itä-Afrikassa. Hannu 
toimi lähetyslentojärjestö MAF:n 
radiopuolen päämekaanikkona 
ja Päivi moninaisissa muissa 
palvelutehtävissä. Heinosten 
uusi lähetyskenttä on Kypros, 
jossa myös heidän poikansa 
Sakari Heinonen toimii lähettinä 
mediatyössä.

Päivi ja Hannu Heinonen, olette 
ilmeisesti ”vanhanaikaisia lähettejä”, 
joille lähetystyö on koko elämän mittainen 
tehtävä eikä vain kokemusten hakua.

- Kyllä lähetystyö on meille elämän 
mittainen tehtävä. Se jatkuu edelleen. 
Työvaihe lähetyslentotyön avioniikassa 
alkaa olla takana ja olemme noista vuosista 
hyvin kiitollisia. Ne taittuivat yhdellä 
laajan lähetystyön kentän osa-alueella. 
Olemme nyt siirtymässä toiselle alueelle, 
mutta sama tehtävä jatkuu. Uudessa työssä 
on edelleen kysymys siitä, että tekniikka, 
jonka kautta evankeliumi leviää, pidetään 
toimintakunnossa.

Ovatko kummankin työtehtävät 
Kyproksella jo selvillä?

- Työtehtävät hahmottuvat todennäköisesti 
vasta kentällä. Hannu tulee ilmeisesti 
työskentelemään mediapuolen teknillisissä 
tehtävissä, joihin sisältyy esimerkiksi 
radiolähettimien huoltoa. Koemme suurta 
Jumalan johdatusta siirtymisessä uusiin 

tehtäviin. 

Päivi ja Hannu Heinosen liki 30 
vuotta kestänyt työmaa Pohjois-
Afrikassa vaihtuu pikapuoliin 
mediatyöhön Kyproksella.

Heinoset olivat mukana 
Satakunnan Kansanlähetyksen 
Kohtaamispaikassa heinäkuussa. 
Päivi luki tekstit ja saarnassa oli 
Hannu vastaamassa Marjaana 
Perttulan kysymyksiin. 
Tekniikassa Kari Teikari.

Teksti: Marjaana Perttula Kuva: Päivi Heinonen
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Odotamme työn alkamista suurella 
mielenkiinnolla ja innolla. Näillä näkymin 
lähdemme uudelle kentälle marraskuussa. 

Mitä Suomen-ajasta on jäänyt erityisesti 
mieleen? Miten korona on vaikuttanut 
teihin/työhönne?

- Koronarajoitusten aikana olemme 
rukoilleet enemmän ja liikkuneet kodin 
ulkopuolella vähemmän. Ne harvat tilanteet, 
joissa on voinut tavata ihmisiä, ovat olleet 
entistäkin merkittävämpiä. Etätöistä on 
tullut kiinteä osa elämäämme.

Onko jokin raamatunkohta viime 
aikoina erityisesti puhutellut?

- Kaksikin kohtaa:“Olen puhunut teille 
tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. 
Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää 
rohkeina: minä olen voittanut maailman.” 
Joh.16:33

“Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla 
voimallaan kykenee tekemään monin 
verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai 
edes ajatella,” Ef. 3:20

Mika Poutala

ex-pikaluistelija

MiniMissio
13.9. klo 13
Porin 
srk-keskus, 2. krs
Puhetta  ja todistuksia 
Mika Poutala, Sakari Kalliomaa, 
Kari Teikari, mus. Manna-Maria
juonto Sakari Leppänen
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Olet varmaan joskus 
kuullut sanan: om-
peluseurat. Mitä se 

tuo mieleesi? Ehkä ajatus 
siitä, että se on piiri, johon 
mummot kokoontuvat ku-
tomaan. Mutta mitä ne seu-
rat sitten ovat olleet? Niissä 
on kokoonnuttu Jumalan sa-
nan ääreen ja samalla kudot-
tu sukkia, tumppuja ja muita 
tarpeellisia kudonnaisia myy-
täväksi lähetyksen hyväksi. 
Olemmeko me koskaan aja-
telleet, kuinka paljon lähe-
tystyö on mennyt eteenpäin 
noiden kudottujen silmukoi-
den kautta. Tosiasia on, että 
ilman noita seuroja ja kudot-
tuja tuotteita ei tänä päivänä 
ihmeteltäisi Afrikan kirkko-
jen kasvua. Olemme varmasti 
myös kansakuntana saaneet 
kokea siunausta noitten om-
peluseuralaisten työn kautta.

Edellä sanotusta seuraa, että 
olemme myös siunattuja siksi, 
että tänä päivänä moni suoma-
lainen edelleen osaa kutoa. Siitä 
johtuu myös, että Nuttuprojek-
tiin on osattu ja voitu kutoa jo yli 
170 000 nuttua vauvojen hyväk-
si eri puolille maailmaa. On ol-
lut taitoa tehdä ja on ollut myös 
varoja ostaa kaikki se lanka, jota 
on tarvittu. Meillä suomalaisilla 
on ollut mahdollisuus toteuttaa 
tämä projekti.

Myös Moldovaan, Ukrainaan, 
Valko – Venäjälle ja Baltian 
maihin on ollut mahdollista 
lähettää 10 000 paria sukkia 
joulupaketteja varten. On in-

toa, taitoa ja varoja toteuttaa 
tämäkin projekti. Tosin kutojat 
ovat olleet kaikessa hiljaisuudes-
sa karanteeniaikana kotonaan 
tekemässä tätä suurenmoista 
työtä.

Kuinka paljon onkaan leivottu 
ja kahvitettu Herramme työssä! 
On kudottu mattoa ja poppa-
naa. Joku on pistokkaista kas-
vattanut kukkia, jotka sitten on 
myyty lähetyksen hyväksi.

Korona-aikana on ehditty 
siivota kotona. Voisit laittaa 
ylimääräisen tavaran myynti-
in loosikirpputorille ja lähettää 
tuoton lähetystyölle.

Mutta mitä miehet? Nyt oli-
si hyvä miettiä, miten miehet 
voivat olla mukana keräämässä 
varoja lähetykselle. Olisiko 
aika lähteä luontoon, vaikka 
sillä ajatuksella, että kerätään 
ämpärillinen marjoja lähetyk-
selle. Tai sieniä, kuka sitten ne 

tunteekin. Tai kalastamaan, ka-
laa lähetykselle.

Pullojen keräystä lähe-
tyksen hyväksi

Yksi lähetyksen ystävistä 
alkoi hoitamaan kuntoaan 
pyöräilemällä. Samalla häntä 
harmitti tienvarsien kaikenlain-
en roina. Keräillessään roskia 
pois hän myös havaitsi, että 
siellä oli paljon juomatölkkejä ja 
pulloja. Palauttaessaan pulloja 
ja purkkeja kauppaan ja saades-
saan ensimmäisiltä reissuiltaan 
muutaman euron ”saaliin”, hän 
sai idean: Jos hän joka päivä teh-
dessään pyörälenkin löytäisi eu-
ron edestä pulloja, kertyisi niistä 
ihan hyvä summa lähetykselle, 
varsinkin jos näitä pyöräilijöitä 
olisi monta eri paikkakunnilla. 
Pulloja ja purkkeja kyllä näytti 
riittävän. Niinpä hän on jat-
kanut keväästä lähtien, lisäten 
pyöräilylenkkiin pituutta pik-
kuhiljaa. Pulloja ja purkkeja 
on löytynyt kaikkiaan näitten 
muutamien kuukausien aikana 
kaikkiaan lähes tuhannen eu-
ron edestä. Moni ajattelee, että 
annan lähetykselle sitten kun 
minulla on paljon rahaa, esim. 
lottovoitto. Monelle se jää vain 
haaveeksi. Purkista saa vain 15 
senttiä, lasipulloista vain 10 
senttiä kappaleelta. Tämä keräi-
ly on kuitenkin osoittanut sen, 
että pienistä puroista muodos-
tuu ihan kohtuullinen virta. 
Olisiko tässä sinullekin sopiva 
harrastus/tehtävä?

Lähetysrakkaus on kekseliäs

Koonnut Sakari Leppänen

Lipas Sakarin lapsuuden 
kodista, johon opittiin 
laittamaan varoja vähästä. 

jatkuu seur. s.
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MAF:n esittelykonetta Porin Puuvillaan pystyttämässä 
hyväntuulinen miesporukka. Vas. Sakari Leppänen, 

Markku Kaanaa, Pasi Mettänen, Reijo Aro-Koivisto, Rei-
jo Äijälä ja Suomen Lähetyslentäjien toiminnanjohtaja  

Janne Ropponen, Pentti Heinilä puuttuu kuvasta.

Ilo palvella - MAF !

Satakunnan Kansanlähetyksellä on monta lähettiä työaloilla, sekä työtä myös omas-
sa maakunnassa. Evankeliumin vesi on ilmaista, mutta sen pumppaaminen maksaa. 
Olethan mukana, haasteita riittää.



Taloudesta
Kiitoksen kera voimme todeta, että korona-kevään isku talouteemme ei toistaiseksi 
ollut musertava. Kiitos siitä rukouksia kuulevan Jumalan ja  yksityisten lahjoittajien. 
Runsaammat yksityiset lahjoitukset sekä suurlahjoitus kertovat meille, että Satakunnan 
Kansanlähetyksellä on edelleen paikka satakuntalaisten sydämissä ja Jumalan valtakun-
nan suunnitelmissa. Heinäkuun lopussa alijäämä on -5176 €. Taloustilanne on 1767 
€ budjetoitua heikompi ja 20660 € parempi kuin 31.7.2019. Seurakuntien kolehtitulot 
ovat korona-aikana laskeneet. Lähetysvastuutamme SEKL:lle olemme kuudelta kuukau-
delta tilittäneet 44291,17, joka on 83 % piirille tulleesta lähetyskannatuksesta. 

Tammi-heinäkuusta 2019 lähetyskannatus on laskenut n. 8295 €…

Oheisista kaavioista näet tarkemmin, miten vuoden sisällä piirin alueella tehtävän 
työn tuki on kasvanut suhteessa lähetystyön lahjoituksiin.
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Teksti ja kaavio: Sirpa Vallinen  

ja vastaavasti piirin kotimaan työn tuki kasvanut, suurlahjoitus huomioiden n. 
16526 €.

Tammi-heinäkuun yksityisissä kannatuksissa 2019 oli kertaluontoisia ydinpapin 
syntymäpäivätuloja n. 6200 €.
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Pixapay

Pixapay

Pixapay

Saksalainen jouluprojekti-
vastaava Jacob kertoo:

Moldovassa on kaupunki 
nimeltä Orhei. Kaupungin 
laitamilla on vammaisten 
hoitokoti, jossa on yhteen-
sä 208 lasta, murrosikäistä 
ja miestä. Tämän kolmen-
sadan työntekijän laitoksen 
johtaja on uskovainen ja 
myös työntekijöistä viisi on 
uskossa. 

Hoitokodin potilaat ovat 
sekä fyysisesti että henkisesti 
vammautuneita. 
Kuntoutuksen avulla on 
tehty paljon työtä, mutta 
kuitenkin 99 % heistä viet-
tää loppuelämänsä tässä hoi-
tokodissa. Kristityn johtajan 
ansioista tämän hoitokodin 
ovet ovat avautuneet myös 
evankeliumille.  

Aloimme valmistaa joulu-
paketteja jokaiselle lapselle 
henkilökohtaisesti. Saimme 
luettelona lasten nimet, pi-
tuudet, iät, vaatekoot ja tar-
vittaessa painot. Tavoitteem-
me oli, että jokaisen lapsen 
tulisi saada paketti, jossa 
kaikki on hänelle sopivan 
kokoista. 

Emme valmistaneet pakette-
ja vain potilaille, vaan myös 
työntekijöille sekä heidän 
omille lapsilleen. Joulupa-
ketteja oli yhteensä 600. 
Paketit koottiin Saksassa ja 
kuljetettiin kuorma-autoilla 
Moldovan alueelle.

Pyysimme paikallista seu-
rakuntaa järjestämään jou-
lukonsertin. Joulujuhlaan 
kutsuttiin kaikki tämän 
vammaisten hoitokodin 
työntekijät ja heidän per-
heensä, ja tietysti kaikki, jot-
ka asuvat hoitokodissa.

Seurakuntalaiset näyttelivät 
joulukuvaelman, lauloivat 
joululauluja ja tietysti piti-
vät saarnan. Lopuksi kaikille 
jaettiin joulupaketit. Kaikki 
olivat tästä kovin iloisia. Jot-
kut hoivakodin työntekijät 
itkivät ilosta. He kertoivat, 
että kukaan ei koskaan ollut 
valmistanut joulupaketteja 
työntekijöiden omille lap-
sille. Myös kaikille työnteki-
jöille annettiin joulupaketit.

Yksi hoitaja kirjoitti meil-
le myöhemmin: ”Minulle 
oli suuri yllätys, kun mei-
dän hoitajien omien lasten 
nimet lausuttiin edestä ja 
heidät kutsuttiin vastaan-
ottamaan omat pakettin-
sa. Sitten lausuttiin myös 
minun nimeni, enkä ollut 
uskoa, että kuulin oikein. 
Kaikki se mitä minun saa-
massani paketissa oli, sopi 
minulle erittäin hyvin. Vaat-
teet olivat oikean kokoisia, 
jopa minun suosikkivärisiä-
ni, hajuvedessä oli minun 
mielituoksuanija minä pidin 
paljon niistä makeisista, jot-
ka paketissani oli. 

Tämä oli minun elämäni 
ensimmäinen joulupaketti.”
Tämä hoitaja oli onnelli-
sempi kuin hänen omat lap-
sensa, jotka saivat myös hy-
vät paketit, koska paketti oli 
tehty henkilökohtaisesti hä-
nelle. Hoitaja pohti ääneen: 
”Mitenkä on mahdollista, 
että kaikkien pakettien sisäl-
tö on juuri sopiva pakettien 
vastaanottajille?”

”Me tiedämme vastauksen. 
Ne ystävät, jotka valmista-
vat nämä paketit kanssam-
me, tekevät sen rukouksella. 
Kaikissa jouluprojektiimme 
liittyvissä vaiheissa on mu-
kana ystäviä, jotka muista-
vat rukouksin. Jumala auttaa 
meitä laittamaan oikeat lah-
jat jokaiseen pakettiin. Jou-
luprojektin kautta monet 
saavat mahdollisuuden kuul-
la Jumalasta ja he lähtevät 
seuraamaan Jeesusta. Orhein 
vammaistenkoti on vain yksi 
monista kohteista, jota me 
autamme jouluprojektimme 
kautta Baltiassa, Valko-Ve-
näjällä, Ukrainassa ja Mol-
dovassa.” Näin kertoi Jacob, 
joka vastaa jouluprojektista.

Kiitos kaikille kutojille Sa-
takunnan mailla! Sukat ja 
muut kudonnaiset lähtevät 
pian Suomesta Saksan kaut-
ta kohdemaihin. Kuulemme 
myöhemmin lisää projektin 
sujumisesta.

 

Joulusukkaprojekti 2020
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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
Youtube - Satakunnan Kansanlähetys

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, Kypros
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.

TESTAMENTTILAHJOITTAJANA 
mahdollistat kristillisten arvojen 

mukaisen työn Suomessa ja 
maailmalla tulevienkin sukupolvien 
aikana. Ota yhteyttä ja tilaa esite!
Satakunnan Ev.lut. Kansanlähetys,

puh. 02 633 3468,
kansanlähetys.fi/testamentti tai 

testamentti@sekl.fi


