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Teksti ja kuva: Sirpa Vallinen

PÄÄKIRJOITUS

Ka n s a n l ä -
hetyksen 
vuositee-

ma kietoo mu-
kavasti yhteen 
rukouksen ja esi-
rukouksen. Ru-
kous on Jeesuksen 
rinnalla Raama-
tun toinen punai-
nen lanka, joka 
kulkee pohjavir-
tana alkulehdiltä 

viimeiseen ylistyk-
seen saakka. 

Luin Danielin kirjaa ja luvussa yhdeksän tuli 
vastaan Danielin synnintunnustusrukous. Sii-
nä profeetta avaa sydämensä tuskan “hartaassa 
rukouksessa ja anomisessa, paastossa, säkissä ja 
tuhassa.” Lukukokemus on järisyttävä. 

Mieleeni nousi muitakin Raamatun rukoili-
joita: Paavali rukoili kolmesti (!), että pistin 
erkanisi hänestä, Elia rukoilemalla rukoili, 
ettei sataisi, eikä satanut. Hän rukoili uu-
destaan ja taivas antoi sateen. Raamatullista 
rukouselämää ja tuntuvia rukousvastauksia.

Havahduin puntaroimaan omaa rukouselä-
määni. Köykäiseksi sen havaitsin, niin sisällön 
kuin ajankäytönkin suhteen: samat asiat ja 
ihmiset päivästä toiseen. Puntaroinnin myötä 
rukoukseni ajautuivat lain suurennuslasin alle 
ja rukous kuihtui pelkäksi ähinäksi. 

Kun rukoilemme päivästä ja vuodesta toiseen 
samojen ihmisten, läheistemme ja omais-
temme pelastumisen puolesta, kuulostamme 

omissa korvissamme samaa levyä pyörittäväl-
tä gramofonilta. 

Avun ja vapauttavan näkökulman löysin Van-
hasta testamentista. VT:ssa ylimmäisen papin 
pappispuvussa on vahvaa symboliikkaa. 
Kasukan olkakappaleiden kahteen Onyx-ki-
veen on kaiverrettu Israelin kahdentoista su-
kukunnan nimet. Näin pappi kantaa pyhäk-
köön mennessään koko Israelia hartioillaan. 
Tämä on esikuvana sille, kuinka Jeesus kantaa 
meitä sydämellään Jumalan eteen. Jeesus on 
taivaallinen esirukoilijamme.

Rintakilpeä koristaa kaksitoista jalokiveä. Jo-
kaisessa on Israelin yhden sukukunnan nimi. 
”Ja niin Aaron kantakoon jumalanvastausten 
rintakilvessä sydämensä päällä, astuessaan py-
häkköön, Israelin poikain nimet, että heidät 
alati johdatettaisiin muistoon Herran edes-
sä.”(2 Moos.28:29)

Kun me toistuvasti viemme lähimmäisiäm-
me, lähettejämme jne.  nimeltä mainiten 
Jumalan eteen, johdatamme heidät aina uu-
destaan sydäntemme päällä Herran muistet-
taviksi. Olemme kuin Luukkaan evankeliu-
min leskivaimo väärän tuomarin oven takana, 
väsymättä muistuttamassa, yötä päivää.

Tässä avautuu valtavan rohkaiseva ja innos-
tava näkökulma esirukousten merkitykseen. 
Rukoustemme päätepistettä raotetaan meil-
le Ilmestyskirjassa, 5: 8–9:”…neljä vanhinta 
lankesivat Karitsan eteen ja heillä oli kultai-
set maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat py-
hien rukoukset.” Rukouksemme ovat tallella 
suitsutuksena Jumalan edessä ja kerran ne 
saavat täyttymyksensä. Rukous kannattaa!

Sirpa Vallinen
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Satakunnan Ev.lut. Kansanlähetys 
Lähetysystävä -lehti 2/2021
Painopaikka: Skyprint, Leväsjoki
Taitto: Marja Mattila
Kannen kuvat: Pixapay

Lähetysystävä

Hallintoa
Olemme Satakunnan piirissa saaneet kulu-
neena vuonna kokea, miten rukous kannat-
taa myös toisella tavalla. Koronarajoitusten 
tultua voimaan, kaikki normaali kokoustoi-
minta hiipui. Kun Jumala antoi viisauden 
sekä taidolliset vastuunkantajat, kykenimme 
ottamaan netin mahdollisuudet käyttöön ja 
jakamaan hengellistä ruokaa sen kautta.

Kolehtitulojen loppuessa iski huoli myös 
taloudesta. Tässäkin kohtaa saimme ko-
kea Jumalan hyvää siunausta, jota Hän 
antoi teidän, rukoilevien ja uhraavien, 
lähetysystävien kautta. 

Olen liikuttunut yhteydenotoista, joissa 
on kysytty: miten lähetyksen varat riittä-
vät? Jotkut lähetyksen dna:lla varustetut 
työn ystävät ovat näinä aikoina tuplanneet 
lahjoituksensa. Kiitos Jumalan, myös 
uusia työn tukijoita on tullut mukaan.  
Jonkin aikaa sitten, eräs ystävä soitti ja ker-
toi rukoilevansa meidän työntekijöiden 
puolesta. Tiedän, että hän ei ole ainoa. Näi-
den rukousten merkitystä emme voi mitata 
tai tilastoida. Me koemme niiden antaman 
voiman työssämme, varsinkin silloin, kun 
voimamme ovat vähäiset – ja aika usein ne 
ovat. Rukous kannattaa!

Rukoillen ja työtä tehden jatkamme työtä 
tänäkin vuonna ja  jätämme kaiken muun 
Herralle. Hän vie työnsä hyvään päätökseen 
meidän kauttamme ja meistä huolimatta.

Teistä jokaisesta kiitollisena 

Sirpa

Tammikuun 2021 järjestäytymiskokouk-
sessa piirihallitus valitsi yksimielisesti Sa-
kari Leppäsen jatkamaan hallituksen 
puheenjohtajana ja Marjaana Perttulan 
varapuheenjohtajana. Muut hallituksen 
jäsenet ovat: Jukka Hietamäki, Pasi Met-
tänen,  Jorma Rienoja, Esko Salmi, Satu 
Salo, Raimo Tuppurainen ja Elina Äijälä.

Satakunnan Kansanlähetyksen jäsenet!  

Yhdistyksemme sääntömääräinen kevät-
kokous on alustavasti sovittu pidettäväksi 
ma 22.3.2021 Porin srk-keskuksessa. Sata-
kunta on koronan leviämisvaiheessa, eikä 
kokoontumisrajoitusten takia fyysinen 
kokoontuminen ole mahdollinen. Kevät-
kokouksen ajankohdasta ja toteutustavasta 
tiedotamme jäsenille maaliskuun aikana.

Me työntekijät olemme Taivaan Isän hom-
missa Sinua varten. Ota yhteyttä! Odotam-
me sitä. Haluamme kuulla, mitä Sinulle 
kuuluu sekä rukoilla Sinun ja asioidesi puo-
lesta. Puhelinnumerot: Sakari, 0400 726 736, 
Marja, 044 737 4243, Sirpa, 040 778 9611.

3



Uuden lähetysjohtajan vierailu Porissa

Teksti: Daniel Nummelan nauhoitetusta puheesta lyhentänyt Kari Teikari   Kuva: Philippe Guissaz

Vuoden alussa tehtäväänsä astunut 
tuore lähetysjohtaja Daniel Nummela 
vieraili piirissämme viikonloppuna 23. ja 
24. tammikuuta. Lauantaina hän osallistui 
työntekijöiden ja piirihallituksen yhteiseen 
iltapäivään. Sunnuntain Kohtaamispaikassa 
Daniel saarnasi aiheesta Jeesus herättää uskon. 
Lauantaina saimme tutustua Danieliin ja 
kuulla kuinka Jumalan antama lähetyskutsu 
ei antanut hänelle ja hänen puolisolleen 
rauhaa, vaan heidän oli lähdettävä Japaniin 10 
vuodeksi lähetystyöhön.  

Melko nopeasti heidän paluunsa jälkeen 
Mika Tuovisen ilmoitettua lähdöstään 
uuteen tehtävään, kansanlähetyksessä avautui 
lähetysjohtajan paikka. Daniel koki, että 
tehtävä olisi mielenkiintoinen ja oikealla 
tavalla haasteellinen, ja niin hän neuvoteltuaan 
puolisonsa Marin kanssa ilmoittautui halukkaaksi 
tehtävään, johon hänet sitten valittiinkin.

Daniel kertoi ajatuksistaan Kansanlähetyksen 
linjasta sekä nykyisistä ja tulevista haasteista. 
Hän painotti, että piirien työtä ja varsinaista 
lähetystyötä ei pidä asettaa vastakkain, 
vaan niiden tulee tukea toinen toistaan. 
Yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden. 
Kansanlähetyksen elämä lähtee piireistä. 
Jos piirit voivat hyvin, niin lähetystyö 
voi hyvin. ”Siksi pidän tärkeänä, että voin 
vierailla piireissä ja että voimme tutustua 
toisiimme ja jakaa niin iloja kuin huoliakin 
yhdessä.”

Lauantain tapaamisessa Daniel puhui meille 
aiheesta Kutsumus ja siinä uudistuminen. 
Seuraavassa olen koonnut mielestäni keskeisiä 
asioita Danielin opetuksesta ja siteerannut 
häntä osittain vapaasti.

Hengellisessä vastuussa menestyminen 
edellyttää, että me olemme uskollisia Jumalan 
sanalle. Kuten tiedämme, Jumalan sana 
on meille talletettuna Raamatussa. Kun 
me haluamme olla uskollisia Jumalalle ja 
seurata häntä, niin meidän ei pidä kääntyä 
ensisijaisesti kristittyjen ystäviemme puoleen 
tai mennä metsään ja huudella Jumalalle tai 
kuunnella omaa sydäntämme.

Meidän tulee kääntyä Jumalan sanan 
puoleen, lukea sitä ja ammentaa sieltä 
eläviä sanoja. Jumalan sana ei tyhjänä 
palaa, sanotaan Raamatussa. Se tarkoittaa 
sitä, että juuri Jumalan sana saa meissä 
uskon aikaan ja se myös pitää sen yllä. 
Meidän pitää palata siihen yhä uudestaan, 
koska meissä itsessämme ei ole elämää.”

Daniel Nummela
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Joosua on hyvä esimerkki siitä, kuinka 
Jumala rohkaisee kristittyä omalla 
sanallaan vastuun kantajana. Joosua 
saa ensin Mooseksen kautta rohkaisua 
kolmasti ”Ole vahva ja rohkea” (5. Moos. 
31:7,23), sitten Jumalalta toistamiseen 
kolmasti Mooseksen kuoltua. (Joos. 
1:6,7-9) Lopuksi kansa rohkaisee häntä 
samoilla sanoilla. Sen lisäksi Jumala 
käskee Joosuaa noudattamaan tarkoin 
sitä lakia, jonka Mooses hänelle antoi. 
Jumala lupaa, että silloin hän menestyy 
ja onnistuu työssänsä. 

Veljet ja sisaret olkaa rohkeita ja lujia. 
Me tarvitsemme sellaista inhimillistä 
kohtaamista ja toistemme rohkaisemista, 
että Jumala rakastaa sinua. Älä pelkää! 
Raamatussa sanotaan lukuisia kertoja 
nuo sanat. Jeesus sanoi niin aina kun oli 
pelottavia tilanteita, joissa opetuslapset 
pelkäsivät. 

Älkää peljätkö se olen minä. Jeesus on meidän 
kanssamme. Meidän keskuudessamme on 
monenlaisia kutsumuksia ja ne toteutuvat 
monenlaisten tehtävien kautta. On tärkeää 
tietää oma paikka ja oma tehtävä. Sinä ja 
tehtäväsi olette osanen tätä suurta yhteistä 
työtä. Me tarvitsemme kaikki toisiamme. 
Kukaan ei kykene yksin tekemään tätä 
meidän työtämme. Me tarvitsemme 
yhteistä jakamista ja kohtaamista. 

Olemme varmaan kaikki oppineet 
koronan aikana, miten tärkeätä on 
saada olla ihmisten kanssa tekemisissä 
ja nähdä toisemme kasvoista kasvoihin. 
Me emme toki ole Joosuoita, emmekä 
samassa asemassa Jumalan palvelijoina 
kuin hän, mutta myös me saamme 
uskoa sanat, että olkaamme rohkeita, 
lujia ja uskollisia niillä paikoilla, joilla 
kulloinkin seisomme. Olkoon pohjana 
Jumalan sana ja sille uskollisena 
pysyminen. Jos emme ole uskollisia 
Jumalan sanalle, niin muulla ei ole 
paljon merkitystä. Silloin työ, jota 
teemme, ei ole Jumalan työtä. 

Profeetta Eliasta kertoo 1. Kun. 17-18. 
Suuri Jumalan palvelija sai menestyä 
voittamalla Jumalan avulla Baalin 
profeetat. Elia pelästyi ja pakeni Iisebeliä 
erämaahan aina Horebin vuorelle 
saakka, luolaan, jossa yöpyi. Siellä 
Elia sai kohdata Jumalan puhuttelun 
Jumalan kysyessä ”Miksi olet täällä, 
Elia?”. Elia vastasi kertoen Jumalalle, 
että hän on yksin taistellut Jumalan 
puolesta. Jumala vastasi Elialle ja käski 
häntä palaamaan samaa tietä takaisin, 
jota hän oli tullutkin. Jumala ei jäänyt 
säälittelemään Eliaa vaan antoi hänelle 
uusia tehtäviä.

jatkuu seuraavalla sivulla
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Lisäksi Jumala sanoi Elialle, että ei hän ollut 
yksin taistelemassa, vaan seitsemän tuhatta oli 
niitä, jotka eivät olleet notkistaneet polviaan 
Baalille.

Daniel jatkaa: On mielestäni äärimmäisen 
puhuttelevaa että Jumalan mahtava profeetta, 
joka oli tehnyt erittäin väkeviä tekoja, masentuu 
ja väsyy niin, että hän sanoi: “ota minulta henki 
pois, en minä jaksa enää.” Mies, joka oli seissyt 
niiden kaikkien Baalin profeettojen edessä 
kun ne olivat viillelleet itseään ja yrittäneet 
osoittaa, että Baal on oikea jumala. Jumala ei 
varjele omiaan joka tilanteessa väsymykseltä tai 
vastoinkäymisiltä. Jumalan ensisijainen lupaus 
ei ole se, että kun me pidämme hänen sanansa 
ja olemme uskollisia tehtävässämme, niin hän 
antaa meidän menestyä kaikessa. 

Toisinaan hän lupaa sen niin kuin hän lupasi 
Joosualle, mutta kuitenkin ensisijaisesti hän 
lupaa sen, että hän on meidän kanssamme, 
kävi miten tahansa. Ei voi olla sellaista 
tilannetta, jossa Jumala kääntää meille selkänsä 
ja hylkää meidät jättäen meidät yksin kärsimään. 
Jumala teki sen omalle Pojallensa, Jeesukselle 
Kristukselle, ettei hänen tarvitsisi tehdä sitä 
yhdellekään meistä. Meidän täytyy jatkuvasti 
palauttaa tämä mieleemme, koska me helposti 
masennumme kohdatessamme vaikeuksia. 
Herra ei hylkää, vaan hän uskollisesti saattaa 
meidät taivaan kotiin, sinne missä ei enää ole 
itkua eikä katkeruutta niin kuin Ilmestyskirjan 
luvussa kaksikymmentäyksi kerrotaan. 

Kun väsymys kohtaa meitä, usein ongelmaksi 
muodostuu, että meidän huulilta katoaa kiitos, 
ja usko alkaa horjua ja epätoivo alkaa vallata 
alaa. Elialle kävi näin. Me emme ole kukaan 
yksin, niin kuin ei Eliakaan ollut, vaikka 
masennuttuaan niin koki. Meidän ei tarvitse 
huolehtia yksin koko maailman tai koko 
Suomen pelastuksesta, vaan olla kukin omalla 
paikallamme pitäen esillä Jumalan sanaa.

Vain sellainen ihminen, joka on itse 
kohdannut Jumalan, ymmärtää evankeliumin 
arvon ja haluaa viedä sitä eteenpäin. Ihminen, 
joka itse elää evankeliumista, ymmärtää 
epäonnistumisissaankin, että hän on 
arvokas, koska voima on Kristuksessa. 
Kaikki hengellinen elämä virtaa Jumalasta 
meihin päin eikä meistä Jumalaan päin. 
Jumala antoi ainoan Poikansa osoittaen siinä 
rakkautensa meille. Hän antoi syntimme 
anteeksi. Sen takia voimme uskoa ja rakastaa 
toisiamme. Siksi Jumala edellyttää meidänkin 
antavan toisillemme anteeksi. Se ei tapahdu 
meidän omassa voimassa. 
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Kristinuskossa on ensisijaisesti kysymys 
olemisesta, siitä, että tulemme Jumalan eteen 
syntisinä ja uskomme saaneemme synnit 
anteeksi. Anteeksiantamus saa sitten meissä 
aikaan uutta elämää. 

Monet meistä ovat palvelleet vuosikymmeniä ja 
olemme toisinaan väsyneitä ja masentuneitakin. 
Sallikaamme tosillemme, että saamme myös 
vain olla. Antakaamme sijaa olemiselle ja 
tukekaamme toisiamme. Sitten kun saamme 
voimia, jaksamme taas innostua.

Uupumuksemme voi olla myös fyysistä 
uupumusta. Jeesus nukkui myrskyssä ja 
opetuslapset herättivät hänet sanoen, että 
olemme hädässä. Jeesuskin väsyi. Joskus 
voi olla niinkin, että meidän hengellinen 
ja henkinen uupumus onkin fyysistä 
uupumusta. Meidän olisi huolehdittava 
siitä, että syömme ja juomme sekä 
lepäämme riittävästi. Onhan tärkeätä 
lukea Raamattua ja rukoilla, mutta 
meidän on myös lupa nauttia taiteesta ja 
urheilusta, toistemme seurasta ja hyvästä 
ruoasta. Saarnaaja sanookin, että eläkää 
ja nauttikaa, mutta muistakaa, että teette 

sen kaiken Jumalan edessä. Itse tykkään 
kaikenlaisesta liikunnasta. Nyt kun olen 
saanut majoittua Kalliomaille, niin Sakarin 
kanssa olemme käyneet hiihtämässä.
Kävi ilmi, että olemme molemmat 
harrastaneet slalomia eli pujottelua aivan 
kilpaurheilutasolla. Harrastan melko 
monipuolista liikuntaa, mutta katselen 
myös mielelläni elokuvia ja kuuntelen 
musiikkia. Mikäpä sen mukavampaa kuin 
katsoa joskus vaimon kanssa yhdessä hyvää 
draamasarjaa. 

Jumalanpalveluselämä, Jumalan sana ja 
rukous virkistävät. Teimme vaimon kanssa 
avioliiton alkuaikoina päätöksen, että 
pidämme kiinni kirkossa käymisestä, ei lain 
omaisesti, mutta aina kuin se on normaalisti 
mahdollista. Vietämme kyllä viikonloppuja 
mökilläkin.

Opetusosuuden lopuksi keskustelimme 
aiheesta ja Daniel vastaili esittämiimme 
kysymyksiin. Kiitämme Danielia opetuksesta, 
saamastamme rohkaisusta ja antoisasta 
yhdessä olosta.

AIKA ON - 
TULEVAISUUDEN 
JA TOIVON SANOMA
Raamattukoulu 
Ilmestyskirjan sanomasta

Keijo Rainerma
Helmi-Maaliskuu 2021

Kartta ja 
kompassi

 Satakunnan Kansanlähetys – Youtube
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TAPAHTUMAT VERKOSSA

YLEISÖTILAISUUDET 
SATAKUNNASSA ON 
TOISTAISEKSI PERUUTETTU.

Seuraa ajankohtaisia 
kokoontumistietoja 
kotisivuillamme: satakunta.sekl.fi

PORIN TOIMISTO

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

Suositusten mukaan toimistonhoi-
taja työskentelee pääsääntöisesti 
etänä. Tavoitat arkisin ja tarvittaes-
sa puhelimitse, 040 778 9611. 

LÄHETYSKOTI

Toistaiseksi pienpiirin osallistuja-
määrä on max 6 henkilöä. 

Noudatetaan turvallisuussuosituksia.  

EPIN PIIRI klo 16.30, maanantaisin, 
parillisin viikoin

SANAN KALLIOLLA – raamattupiiri 
tiistaisin klo 18 

NAISTEN RAAMATTUPIIRI torstaisin klo 18

YOUTUBE SATAKUNNAN 
KANSANLÄHETYS 

Alla olevat tulevat 
kuunneltaviksi.

Raamattukoulu Ilmestyskirjasta – 
Keijo Rainerma

Kaikki kahdeksan opetuskertaa 
tulevat kuunneltavina maaliskuun 
loppuun mennessä.

RAAMATTUOPETUKSET JA MUUT 
TILAISUUDET

28.2. ja 28.3. klo 14 ”Rakkauden 
voima-meidät on kutsuttu elämään 
yhteydessä Jumalaan”, Ilkka 
Rytilahden opetukset

24.04. klo 14 ”Luonnonsuojelu ja 
Raamattu”, osa 1, TM, FM Marko 
Virtanen

25.04. klo 14 ”Luonnonsuojelu ja 
Raamattu”, osa 2, TM,FM Marko 
Virtanen

05.04. klo 13 Hoitavan Sanan päivä, 
Saara Kinnusen luento

ME MIEHET JA TEETUPA BEETEL 
ovat toistaiseksi tauolla korona-
tilanteen vuoksi.

MAAKUNTA

seuraa srk:n paikallisilmoituksia, 
Uusi Tie-lehden ilmoituksia ja 
kotisivujamme: satakunta.sekl.fi

SASTAMALA

Yleisötilaisuudet Pirkanmaalla on 
toistaiseksi peruutettu.

Toistaiseksi pienpiirin osallistujamäärä 
on max 6 henkilöä. Noudatetaan 
turvallisuussuosituksia Varmista 
kokoontumiset koronarajoitusten 
aikana p. 050 464 7143/Matti8



 AIKA ON – TULEVAISUUDEN 
  JA TOIVON SANOMA

Rovasti Keijo Rainerman 
Raamattukoulu Ilmestyskirjasta verkossa

KOHTAAMISPAIKKA verkossa

 Joka kuukauden 1. ja 3 sunnuntai klo 16.

KOTISIVUILTA satakunta.sekl.fi 
LÖYDÄT

Opetusta, musiikkia ja rukousta

Satakunnan Kansanlähetys 
Youtubessa 

PODCASTIT

Viisikielisen lauluja, Sauli Ahvenjärvi

Raamattu ja rukous arkisin klo 9, 
la-su klo 10

YOUTUBE VAMMALAN SEUDUN 
KANSANLÄHETYS

Tammikuusta lähtien videoita 
YouTube-kanavallamme. Videot 
sisältävät musiikkia ja opetusta. 
Käyhän kurkkaamassa ja kerro 
kaverillekin.

Kanavamme löytyy YouTubesta 
nimellä Vammalan Seudun 
Kansanlähetys.
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Teksti ja kuvat: Sauli Ahvenjärvi

Viime syyskuussa jätin taakseni työni Sa-
takunnan ammattikorkeakoulussa merikap-
teenien ja konepäällystön kouluttajana. Aloi-
tin virassa vuonna 1991. Yksi “legi” elämäni 
reitillä tuli päätökseen ja nyt olen käännöspis-
teessä, käyttääkseni merenkulun termejä. 
Mitähän Jumala on varannut seuraaksi? Ru-
koilen ja luotan, että reitti avautuu sinne, mi-
hin Jumala on tarkoittanut. 

Yksi uusi asia on Suomen Kansanlähetyksen 
liittohallituksen jäsenyys. Ehdin jo olla 
13 vuotta jäsenenä liittohallituksessa, 
kunnes 15 vuotta sitten jouduin jättämään 
paikkani politiikkakiireiden vuoksi. Palaan 
tuohon tehtävään motivoituneena ja 
innostuneena. On mielenkiintoista nähdä, 
mitkä asiat SEKL:ssä ovat muuttuneet 
ja mitkä    pysyneet ennallaan. Ainakin 
Kansanlähetyksen toimeksianto on entinen. 
Uusin sanoin muotoiltuna visiomme on 
“Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille”. 
Sen sijaan muutosta on tapahtunut työn 
menetelmissä ja muodoissa, organisaatiossa 
ja henkilöstössä. Iso kiitosaihe juuri tällä 
hetkellä on, ettemme ole koronan takia 
joutuneet taloudelliseen ahdinkoon samalla 
tavalla kuin jotkut toiset kristilliset järjestöt. 

Toinen uusi asia, josta olen erityisen 
innostunut, on mahdollisuus paneutua 
musiikkiin ja korona-ajan projektina 
Viisikielisen laulujen “tubettamiseen”. 
Hanke on jo hyvällä alulla, julkaistuna on 
tällä hetkellä 124 laulua ja uusia äänitteitä 
on jonossa videoeditointia vailla kymmeniä. 

Jos Jumala suo, niin ensi vuoden lopulla 
voisivat kaikki Viisikielisen 404 laulua olla 
videoina Youtubessa.

Tämä on todellinen maratonhanke, 
videoiden yhteiskesto tulee olemaan noin 
17 tuntia. Pyydän muistamaan tätä hanketta 
esirukouksin. Tämäkin on yksi tapa 
kylvää armon sanomaa. Viimeisen kolmen 
kuukauden aikana näitä videoita on käyty 
katsomassa yli kuusitoista tuhatta kertaa. 

Haluan lopuksi rohkaista sinua, joka olet 
joutunut “kärvistelemään” koronan takia 
vailla säännöllistä seurakuntayhteyttä  ja 
uskovien kohtaamista. Ole turvallisella 
mielellä, Jumala on uskollinen! Paavali 
neuvoo (1.Tim.2): “Kehotan ennen 
kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään 
esirukouksia … jotta saisimme viettää tyyntä 
ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti 
ja arvokkaasti.” Viettäkäämme nyt (koronan 
keskellä) tyyntä ja rauhallista elämää kaikin 
tavoin hurskaasti ja arvokkaasti!

Uusia kuvioita

Sauli Ahvenjärvi
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Pixapay

Presidentti Kyösti Kallion rukous itsenäisyyspäivänä 
6.12.1939 viikko talvisodan alkamisen jälkeen:

 
"Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja 
rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme 

sinua, Herra, auta meitä hädässämme äläkä anna meidän hukkua.
 

Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. 
Herra, armahda meitä.

 
Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia hävittäviä voimia vastaan, 

jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme Sinun 
voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin 

ja kuvin julkisuudessa nähtävissä.
 

Herra, Sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä 
myös tänään, koska ylistämme Sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, 

sillä Sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanalliselta eksytykseltä. 
Herra, armahda meitä.

 
Auta meitä Pyhän Henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun 

syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. 
Tee meidät kansamme keskellä merkiksi Sinun vapauttavasta armostasi.

 
Täytä meidät niin Sinun rakkaudellasi, että tulemme kuuliaisiksi Sinun käskyillesi. 
Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme.

 
Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme Sinun kauttasi. Siihen me uskomme. 

Armahda meitä. Amen."
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Vuormien kuulumisia

Palasimme joulukuussa puolen vuoden koti-
maanjaksolle. Kansainvälinen lentoliikenne 
on edelleen aika pitkälti jumissa ja vaikea 
kuvitella, että tilanne muuttuisi nopeasti pa-
remmaksi. Tämä on monella tapaa erilainen 
kotimaanjakso. Se epävarmuus, joka meillä 
on arkipäivää Papua-Uudessa-Guineassa, on 
nyt myös täällä kotimaassa. 

On vaikea suunnitella tulevaa kuukautta pi-
demmälle. Normaalisti kotimaanjakso olisi 
täynnä erilaisia tapahtumia ja seurakunta-

vierailuja. Nyt kevään kalenteri on tyhjä. Ne 
muutamat merkinnät, joita kalenterissamme 
on, saattavat hyvinkin peruuntua. Vaikka ti-
lanne on erikoinen, koemme silti, että on 
hyvä olla nyt Suomessa. Olemme nauttineet 
suomalaisesta ruoasta, ihmetelleet puhdasta 
ja juomakelpoista hanavettä, käyneet ulkoi-
lemassa lumisissa maisemissa ja ylipäänsä 
tehneet sellaisia asioita, joita ei Papua-Uu-
dessa-Guineassa voi tehdä. 

On ollut ihana jälleen kerran huomata, kuin-
ka Jumala on asiat järjestänyt. Meitä huoles-
tutti joulukuussa Suomeen tullessa, kun ei 
ollut asuntoa eikä autoa. Saimme todella 
kivan valmiiksi kalustetun vuokra-asunnon 
Riihimäen läheltä Ryttylästä ja saimme au-
tonkin lainaan. Jumala on todellakin pitänyt 
huolta lupauksensa mukaan. 

Tavoitteena tälle keväälle on hoitaa terveys-
asioita, hammaslääri- ja työterveyskäyntejä. 
On myös paljon paperiasioita hoidettavak-
si, kuten viisumihakemuksia ja muita Pa-
pua-Uuteen-Guineaan paluuseen liittyviä 
byrokraattisia kiemuroita. Kiitos esirukouk-
sistanne. Jos Luoja suo, niin näemme vielä 
ennen seuraavaa Papuan reissua ihan kas-
voista kasvoihinkin. 

Teksti ja kuva: Maria ja Mikko Vuorma

APOLOGIAA YMMÄRRETTÄVÄSTI
verkossa

J.J. Aleksi Markkanen

Raamattukoulu Apologiasta 

Mikko ja Maria
Vuorma

Tilaa lähettiemme kirjeet SEKL:n kotisivujen: 
kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet 
tai toimistomme kautta. 
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Haluamme vielä kuvien kera  
sydämestämme kiittää teitä kaikkia, jotka 
osallistuitte  joulusukkaprojektiimme.

8.2.2021 Saamassamme kiitoskirjeessä 
kerrotaan: ” Olemme ottaneet tehtäväk-
semme viedä iloa ja sanomaa Jeesuksesta, 

joka joulu niille, 
jota elävät suuressa 
köyhyydessä. Näitä 
puutteenalaisia lap-
sia on lastenkotien 
lisäksi monissa muis-
sa paikoissa. Jotkut 
heistä ovat vanhemp-
iensa hylkäämiä, 
joista heidän isovan-
hempansa nyt yrit-
tävät pitää huolta. 
Sitten on niitä lapsia, 
jotka ovat jonkun 
vammansa vuoksi 
sijoitettu invalidien 

laitoksiin, sekä niitä, jotka asuvat vanhemp-
iensa kanssa, mutta syystä tai toisesta, ovat 
ajautuneet äärettömään köyhyyteen. Me 
yritämme auttaa niitä, jotka yhteiskunta un-
ohtaa ja jättää huomioimatta.

Saimme tarkat listat, joista kävi ilmi lasten 
nimet, iät ja koot. Heiltä saamiemme tieto-
jen perusteella, jokaiselle lapselle valmistet-
tiin henkilökohtainen joulupaketti. Paket-
tien tavoitteellinen kokonaismäärä ei tullut 
täyteen, mutta niitä tehtiin niin paljon, kuin 
materiaalit ja varat sallivat. Näin me saimme 
lähetettyä 6000 lapselle joulupaketin, jossa 
oli kullekin sopivan kokoiset vaatteet, lelut, 
hygieniatuotteet, koulutarvikkeet, maa-
lausvälineet, kirjallisuutta, suklaata, jne. 

Tämän me teimme siksi, että heidän il-
onsa olisi täydellinen. Loput sukat jäivät 
odottamaan ensi vuotta, johon jo alamme 
valmistautua”. Lämmin kiitos  ja Jeesuksen 
siunausta sinulle!

t. Pirkko Tuppurainen, Hanna Saarenpää, 
Sandi ja Esko Mäki-Soini

Uusi joulusukkaprojekti 2021 alkaa välit-
tömästi, tavoitteena on saada taas 10.000 
sukkaparia kokoja 23-43, pari aina yhteen-
kiinnitettynä. Nuttujakin voimme ottaa 
vastaan mutta kannustamme tällä kertaa 
enemmän sukkien neulomiseen.

Sukat voi lähettää osoitteella Hanna 
Saarenpää, Apilapolku 1, 63610 Tuuri 
puh 040-7692077.

Hannalle voi myös viedä paketit suoraan 
kotiin,  hän asuu lähellä Keskisen ky-
läkauppaa Tuurissa. Hyvä kuitenkin sopia 
etukäteen viennistä.

JouluSukka-projekti jatkuu

Teksti: Pirkko Tuppurainen Kuva: SEKL
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Hoitavan Sanan iltapäivä 
verkossa 5.4.2021 

Saara Kinnunen

Kaipuu yhteyteen 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
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YOUTUBE VAMMALAN SEUDUN 
KANSANLÄHETYS

Tammikuusta lähtien videoita YouTube-
kanavallamme. Videot sisältävät musiikkia 
ja opetusta. Käyhän kurkkaamassa ja kerro 
kaverillekin. Kanavamme löytyy YouTubesta 
nimellä Vammalan Seudun Kansanlähetys.

Apologiaforum 23.–25.4.2021 verkossa



Heimo Hietanen, kuinka tuttu Kansanlähetys 
sinulle on?

Lapsuuteni kotiseurakunnassa, Pieksämäen  
maaseurakunnassa, Kansanlähetyksellä oli 
vilkasta toimintaa. Useat seurakuntamme 
aikuisista  evankelioimistyön aktiiveista 
toimivat Kansanlähetyksen piirissä. 

Seurakuntanuorena suhde Kansanlähe-
tykseen rakentui, kun nuorisopappimme 
kanssa kävin Kansanlähetyksen seuroissa ja 
eräiden läheisimpien ystävieni perheet olivat 
paikallisen Kansanlähetyksen toiminnassa 
mukana. Vähän vanhempana olin kesäisin 
mukana seurakunnan evankelioimistyön 
järjestämissä telttakokouksissa. 

Mitkä ovat kokemuksesi Keski-Porin 
seurakunnan ja Kansanlähetyksen
yhteistyöstä?

Heti tultuani viransijaiseksi Keski-Pori-
in sain tervetulotoivotuksen Satakunnan 

Kansanlähetykseltä. Sen jälkeen olemme to-
teuttaneet yhteisiä tapahtumia ja olen ollut 
mukana Kohtaamispaikka-messussa. 

Olemme       solmineet      myös            mes-
suyhteistyösopimuksen. Molemmat Sakarit 
ovat tuttuja samoin useat Kansanlähetyk-
sen vastuunkantajat Pomarkusta Porin seu-
tukunnan kautta aina Raumalle. Kaikki  on  
mennyt  luontevasti  yhdessä  rukoillen ja 
sopien. Yksi ensimmäisiä tehtäviäni Kes-
ki-Porissa oli lähetyksen nimikkosopimus-
ten päivittäminen. Nyt meillä on sopimus 
myös Kansanlähetyksen kanssa.

Millaista yhteistyötä toivot Satakunnan 
Kansanlähetykseltä?

Toivon, että jatkamme samalla tavalla kuin 
tähänkin saakka. Toivon, että Satakunnan 
Kansanlähetyksen ja Keski-Porin seurakun-
nan yhteinen työ jatkuu ja vahvistuu. 

Vaikka aika heittää meille monia haasteita, 
on armon ja evankeliumin tarve suuri. Yh-
dessä voimme paremmin julistaa ja palvella 
seurakuntalaisiamme sekä kutsua uusia ih-
misiä Jeesuksen luokse.

Miten korona on vaikuttanut seurakun-
nan toimintaan tänä vuonna?

Viime keväänä korona hiljensi kaiken 
kokoavan toiminnan. Hyvänä asiana 
oli kuitenkin nopeasti käyttöön otetut 
striimaukset. Netin kautta monet pääsivät 
mukaan jumalanpalveluksiin ja muihin eri 
tavoin toteutettuihin tapahtumiin.

Piispa Kaarlo Kalliala asetti kirkkoherra 
Heimo Hietasen Keski-Porin seurakunnan 
kirkkoherran virkaan 24.1.2021.

Haastattelu Marjaana Perttula  Kuva: Porin ev. lut.seurakuntayhtymä

Satakunnan Kansanlähetys onnittelee ja kysyy muutaman kysymyksen 

Heimo Hietanen
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Kesä ja syksy oli rajoitetun kohtaamisen 
aikaa. Nyt olemme aloittaneet rajoitusten 
mukaisesti pienempien ryhmien ehtoolliset 
ja kohtaamiset. Odotus jälleen tulla yhteen 
on suuri. Toivottavasti taas ensi kesänä 
’Kirkkopuistossa soi’.

Mikä raamatunkohta on puhutellut 
sinua viimeksi? 

Viime aikoina on mielessäni ollut usein 
apostoli Paavalin lause hänen kirjeestään 
roomalaisille: ”Ratkaisevaa ei ole se, mitä 
ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se että Ju-
mala armahtaa.” (Room. 9:16) Jumalan 
armon on Jeesus meille hankkinut sovi-
tustyöllään. Siitä meidän pitää itse elää ja 
sitä julistaa. Se on lopulta ainoa ratkaiseva. 

 Diakoniaa

Näillä kahdella lahjakortilla saimme 
toivottaa jouluiloa kahdelle lapsiperheelle. 
Diakonialle osoitetut lahjoitukset   kana-
voimme viitteellä 14261, kun tiedämme, 
missä hätäapu on tarpeeseen. 

VASTUUNKANTAJIA TAPAAMASSA KARVIASSA

Hautaloiden yhteiset 
synttärit. Kaarina 
täytti 75-vuotta ja Arvo 
82-vuotta. 

Kuva: Sakari Leppänen

Kuva: Sakari Leppänen
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”Juuda vastasi: 
Mitä voisimme 
enää sanoa sinulle, 
herramme? Mitä 
puhuisimme ja 
miten voisimme 
todistaa 
syyttömyytemme?” 

Jumala on 
osoittanut meidät 
syyllisiksi, ja 
sen tähden me 
olemme nyt kaikki 

sinun orjiasi, se jolta 
malja löytyi ja yhtä lailla me kaikki muut.”(1 
Moos. 44:16). Silloin Joosef ei enää voinut 
pidätellä itseään, hän paljasti veljille itsensä: 
Minä olen Joosef! (1 Moos 45:1)

Jumala paljastaa itsensä niille, jotka tunnustavat 
syyllisyytensä ja tulevat totuuteen. Totuus tekee 
vapaaksi.(Joh 8:32) Sokeista tulee näkeviä. 
Kaikkien muiden oli poistuttava huoneesta 
Joosefin paljastaessa itsensä, kohtaaminen on 
henkilökohtaista Jeesuksen kanssa. 

On suuri etuoikeus saada ymmärtää ja 
tunnustaa väärintekonsa armossa, se on 
Pyhän Hengen tärkein tehtävä, jotta Jumala 
saa siunata meitä. Veljetkin saivat kohdata 
armon totuuden kautta. Armosta me olemme 
pelastetut, emme omien tekojen tai rahojen 
kautta. Veljet pelkäsivät kohdata Joosefia, 
toivat rahaa viljan ostoon. 

Mekin saatamme pelätä Jumalan kohtaamista, 
mutta palvelija sanoi: ”Olkaa rauhassa älkää 
pelätkö. Teidän Jumalanne ja teidän isänne 
Jumala on antanut teille aarteen säkkeihinne. 
Teidän rahanne minä olen saanut, mies vei 
heidät Joosefin taloon ja he pesivät jalkansa.” 
(1 Moos 43:23-24)

Sitten aterialle, kaikki muut joutuivat 
poistumaan, heille oli kauhistus syödä 
heprealaisten kanssa. Vain ne, joiden jalat 
on Jeesus saanut pestä, pääsevät hänen 
pöytävieraakseen, kuten veljet. 

Veljet pelkäsivät Joosefin paljastettua itsensä, 
mutta Joosef sanoi: ”Tulkaa lähelleni.” (1 Moos 
45:4) ”Tulkaa minun tyköni”, kutsuu myös 
Jeesus ja sitä, joka tulee minun tyköni minä 
en heitä ulos. (Joh 6:37) Jumala vetää meitä 
puoleensa, saamme olla myös menemättä, niin 
halutessamme. Kun veljet tulivat, sanoi Joosef 
totuuden armossa: ”Minä olen Joosef, jonka 
myitte Egyptiin…”

Sitten mahtava lause: ”Älkää nyt kuitenkaan 
olko murheellisia, älkääkä vihaisia itsellenne, 
sillä Jumala lähetti minut teidän edellänne 
pitääksenne teidät hengissä.” Jumala lähetti 
ainoan Poikansa pelastaakseen sinut. Joosef 
jatkaa ”Te ette lähettäneet minua, vaan Jumala.”

Joosef ymmärsi elämänsä suuremman 
suunnitelman, siksi hän pystyi antamaan 
anteeksi ja palvelemaan Jumalaa iloisin mielin. 
”Minä elätän teitä, hakekaa myös perheenne 
ja isä Jaakob.” Me saamme luottaa, että 
Jumala pelastaa myös perheemme ja meillä on 
jälleennäkemisen toivo kuolemankin jälkeen. 
Mikä maailman tarjous voisi sen toivon voittaa?

Mikä on ystävä sinun vaunusi taivaan kotiin? 
Pelko, vaikea rahatilanne, sairaus, kenties 
jokin muu mutka, vaiko kiitollinen mieli 
pelastuksesta? Jaakobinkin henki elpyi hänen 
nähdessään Joosefin lähettämät vaunut. 
Sinunkin henkesi elpyy lahjana lähettyihin 
vaunuihin astumalla.

“Minä olen Jeesus”

Teksti: Sakari Kalliomaa  Kuva: Philippe Gueissaz

Sakari Kalliomaa
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Tätä kirjoitusta varten alkoi puhutella teema 
”erotettuna Jumalan Sanan vaikutuksesta”. 
Läpi Raamatun näemme miten Jumalan 
Sana erottaa toisistaan valkeuden ja pimey-
den, pyhän ja epäpyhän.  Heti luomisen en-
simmäisenä päivänä tapahtui ensimmäinen 
erottaminen, kun ”Jumala näki, että valkeus 
oli hyvä ja Jumala erotti valkeuden ja pimey-
den.” Ilmestyskirjan viimeisestä luvusta taas 
voidaan lukea kuinka uudessa Jerusalemis-
sa ei ollut enää yötä eikä mitään epäpyhää, 
vaan kaikki pimeys oli erotettu pois ja vain 
pyhyys, Karitsan valo ja Jumalan kirkkaus 
oli jäljellä.

Ajassa näiden kahden äären välillä kulkee jat-
kuva Jumalan Sanan erottava vaikutus. On 
helppo nähdä Vanhan testamentin kerto-
muksista miten Sanan erottava vaikutus toimi 
läpi historian yksilöiden ja Jumalan kansan 
kohdalla. Jumalan Sana erotti Nooan perheen 
aikalaisistaan ja vanhasta maailmasta, Abra-
hamin omasta maastaan, israelilaiset Egyp-
tistä ja niin edelleen eri henkilöiden kohdalla. 

Sanasta luopuminen johti puolestaan sekoit-
tumiseen muihin kansoihin ja tapoihin ja 
lopulta katoamisiin. Kääntymyksen aikoina 
Jumalan Sanan erottava vaikutus tuli taas 
näkyviin ja Esran aikana Jumalan Sana erotti 
vieraiden maiden kansoista naidut perheen-
jäsenetkin lapsineen pakkosiirtolaisuudes-
ta palanneista israelilaisista, jotta Jumalan 
kansan erottautuminen olisi todellista. 
Maailmasta erottautuminen on haastanut ja 
maksanut aina. Ja Sana toimii edelleen sa-
malla tavalla. Se ”on elävä ja voimallinen ja 
terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miek-
ka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun 
ja hengen, nivelet ja ytimet ja tuomitsee 
sydämen ajatukset ja aikeet.”  Tämä miek-
ka todella menee syvälle ja laittaa valintojen 
paikalle. 

Luopumus 
taas tekee ty-
hjäksi erot-
tavan vaiku-
tuksen, mikä 
on helppo 
nähdä nyt 
jo hyvinkin 
konkreetti-
sissa asioissa, 
kuten suku-
p u o l t e n , 
lepopäivän 
ja ties minkä 
s e l l a i s t e n 
J u m a l a n 
Sanan erot-
tavien, mut-
ta yhteiskun-
t a t a s o l l a 
luovuttujen 
asioiden         
suhteen. 

Kuitenkin Sanan ensisijainen toiminta-alue 
on jokaisen oma sydän. Kuvittelisin, että 
saamme jokainen olla miettimässä pitääkö 
kiinni Sanasta ja antaa sen sitten samalla 
erottaa esimerkiksi joistain rahoista, asemas-
ta, maineesta, ”ystävyyksistä” jne. Onnek-
si Sana on kuitenkin myös kaikille sama ja 
samalla kun se erottaa se myös yhdistää ja 
kokoaa. Jeesuksen läsnäolo on kuitenkin par-
hainta: ”Herra, kenen luo me menisimme? 
Sinulla on iankaikkisen elämän sanat”.

”Älkää suostuko kantamaan vierasta iestä 
yhdessä niiden kanssa, jotka eivät usko. Mitä 
yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? 
Tai mitä yhteyttä on valolla ja pimeydellä?  
- Tai mitä yhteistä on uskovalla sen kanssa, 
joka ei usko?” (2. Kor. 6:14-15)

Erotetut

Teksti: ja kuva: Anna Talvitie

 Patsas Elia Karmelilla



Maaliskuussa 2020 Aki Tuppurai-
nen heitti pullon- ja purkinkerä-
yshaasteen. 

Eräs lähetyksen ystävä innostui asiasta 
ja hän kertoi mitä hän sai aikaiseksi.

Liikuin polkupyörällä ja kävellen kotikau-
punkini katuja ja mitä löysinkään, löysin 
pulloja ja purkkeja iin, että voin tilittää lä-
hetykselle 2492, 95 euroa. Rakkaat ystävät, 
suosittelen tätä muillekin, on hyvää ja mie-
lekästä liikuntaa, lisäksi ympäristö pysyy 
puhtaampana ja saadaan sillä myös muuta-
ma ”ropo” Herran työhön.

                       

Pullon- ja purkinkeräyshaaste

Teksti ja kuva: Aki Tuppurainen 

Lähetyksen rahapurkki

Voit tukea Satakunnan Kansanlähetyksen piirin kotimaassa tehtävää työtä:
Tilinumero on FI10 5700 0220 0055 91
  

 Satakunnan piirin kotimaantyön yleiskannatus: viite 14083   
 

piirijohtaja Sakari Kalliomaa: viite 14012      
piirityöntekijä Marja Mattila: viite 14041      
toimistonhoitaja Sirpa Vallinen: viite 14070     
juniorityö: viite 14054         
nuorisotyö: viite 14067        
ystäväpalvelu (diakonia): viite 14261      
Radio Dein työ Satakunta: viite 14119      
Lähetysystävä-lehti: viite 14106       
Projektit, kiertueet (Sopusointuja): viite 14122
Lahjoituspuhelimet:  
0600 11820  puhelun hinta 20,45 € + pvm 
0600 11810  puhelun hinta 10,01 € + pvm
Mobile Pay – lahjoitukset numeroon 24212
Kiitos uskollisuudestasi ja lahjastasi!

Ruotsin pantti Norjan pantti
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Teksti: Sirpa Vallinen  

Taloutta 
Vuoden 2020 talouden alijäämä on – 
4324,12 € Tulos on 500 € alle budjetoidun. 
Koronarajoitusten takia toiminta oli kat-
kolla 8.3. -31.10. Tapahtumien tuottoja ja 
kolehtituloja jäi saamatta 9780 €. Toimin-
nan siirtäminen nettiin toi lisäkustannuksia 
4610 €, mutta toisaalta menosäästöjä oli 
5200 €. Toimintakatkoksen laskennalli-
nen vaikutus oli -9190 €. Tähän vajeeseen 
SEKL ojensi auttavan kätensä ja myönsi 
piirillemme korona-avustusta.

Vuosien 2019 ja 2020 toiminta ja ta-
lous ovat huonosti suoraan toisiinsa ver-
rattavissa. Vuosi 2019 oli toiminnan 
vuosi. Vietettiin hallituksen puheenjoh-
tajan 70-vuotisjuhlaa ja piirin 50-vuoti-
sjuhlaa. Vuosi 2020 taas oli toiminnal-
taan paljon normaalia hiljaisempi vuosi. 
 
Toimintavuonna maksoimme SEKL:lle lä-
hetyskannatusta 82 % kaikesta saamastam-
me ulkolähetykselle kohdennetuista tuloista, 
euromääräisesti 87 014 €, mikä on 11 000 € 
yli budjetoidun.

Vuoden 2020 aikana piirin työlle tullut 
kannatus on kasvanut 33 % vuodesta 
2019. Vuoden 2020 aikana piirille tullut 
lähetyskannatus on laskenut n. 12 % vuo-
desta 2019. Siihen, mistä 21 % nettokasvu 
piirin kannatuksessa johtuu, ei ole yhtä eri-
tyistä syytä tai konstia. Varsinaisesti uusia 
varainhankinnan keinoja emme ole ottaneet 
käyttöön. 

Tässä joitakin poimintoja vuoden varrelta:

Kun tapahtumat ja toiminta koronarajoi-
tusten myötä keväällä hiljenivät, jaettiin 
Satakunnan piirin alueella yli 10 000 kpl 
”Rohkaisua Raamatusta”-esitettä. Uskon, 
että vapaaehtoisten innostunut ahkerointi 

kantaa hedelmää.

Olemme kirjeitse pitäneet piirin henkilöjäse-
niä ajan tasalla toiminta- ja taloustilanteesta.

Perjantain aamurukoukset siirtyivät nettiin. 
Arkisin ja viikonloppuisin rukousryhmä on 
kokoontunut Skypen ja Zoomin kautta Raa-
matun ja rukouksen ääressä. 

Alkusyksystä käynnistyivät Sakarin, Karin ja 
Manna-Marian vetämät Sopusointuja-illat. 
Ne toteutetaan yhdessä seurakuntien kanssa. 
Tämä toiminta innoitti joitakin uusia lah-
joittajia mukaan työhömme.

Youtube Satakunnan Kansanlähetys-kana-
van kautta jaettiin ja jaetaan kuunneltavaksi 
Kohtaamispaikkamessuja, luentoja ja ope-
tuksia. 

Kiitos työn tukijoille, uusille ja vanhoille! 
Erityiskiitos piirimme vapaaehtoisille vas-
tuunkantajille! Ilman teitä vapaaehtoisia 
me työntekijät emme voi paljoakaan teh-
dä. Ilman Jeesusta emme yhtään mitään.

Pyydämme kärsivällisyyttä, viisautta ja rak-
kaudellista huolenpitoa meille kaikille tä-
män vuoden kipukohdissa ja muutosten 
tuulissa.

”Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kär-
sivälliset, rukouksessa kestävät.”(Room. 
12:12)
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Testamentilla voit suunnitelmallisesti olla mukana arvojesi mukai-
sessa kristillisessä työssä tulevienkin sukupolvien aikana. Testa-
menttilahjoitukset ovat tärkeä osa järjestömme toiminnan raho-

itusta. Yhdistyksenä emme joudu maksamaan perintöveroa, vaan lahjasi 
menee kokonaisuudessaan toimintaamme. Kansanlähetys kuuluu valtakun-
nalliseen Hyvä testamentti -kampanjaan (hyvatestamentti.fi). Olemme myös 
Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n jäsen. Arvostamme ja kunnioitamme 
lahjoittajaa antamalla ajankohtaista tietoa siitä, miten lahjoituksia käytetään 
huomioiden lahjoittajan yksityisyyden. 

Testamenttilahjoituksen vastaanottajana voi olla myös Satakunnan Kansan-
lähetys ry. Satakunnan Kansanlähetyksen talouden kohentaminen vahvistaa 
koko kansanlähetysliikettä ja vapauttaa yhä enemmän varoja evankeliumin 
työhön kotimaassa, jolloin luodaan lähetystyön hengellinen perusta ja ruk-
ouksin kannattava taustajoukko. 

Jumalan valtakunnan hyväksi tehdyn testamentin voi myös jakaa monien 
eri kristillisten toimijoiden välillä. Ajatus siitä, että testamentin saannon voi 
jakaa moneen osaan, on saanut monet jakamaan jäljelle jäävän omaisuuden 
ja tällä tavalla on tuettu niitä eri järjestöjä, jotka ovat olleet sydäntä lähellä.

Testamenttiasioissa voi olla ensisijaisesti yhteydessä piirin työntekijöihin ja 
he osaavat ohjata edelleen niiden asiantuntijoiden puheille, jotka käsittelevät 
nämä tärkeät asiat luottamuksella.

Pixapay

Pixapay

Pixapay

 

Sinun testamenttisi

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 

Lisätietoja: hallintojohtaja Samuli Virtanen, puh. 044 447 7829 
kansanlähetys.fi/Suuressa mukana/Lahjoita/Testamentti- ja arvopaperilahjoitus
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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
satakunta.sekl.fi
Youtube - Satakunnan Kansanlähetys

Piirinhallituksen puheenjohtaja 2020
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
Pekka Palosaari, Karjala-Sodder
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
Palosaari Pekka.........................................22800
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
Diakonia/ystäväpalvelu.............................14261 
Lähetysystävä-lehti...................................14106

SATAKUNNAN KANSANLÄHETYS, 
LÄNSI-SUOMEN OSUUSPANKKI

IBAN FI10 5700 0220 0055 91
BIC OKOYFIHH

Keräysluvan tiedot 1.1.2021 -  alkaen toistai-
seksi. Luvan saaja ja käytännön toimeenpanija: 
Satakunnan Ev. lut. Kansanlähetys
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus/Arpajaishallinto
Luvan numero: RA/2020/849 
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: 
Kerättyjä varoja käytetään lähetystyöhön Suomen Evanke-
lisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta ja Kansanlähetys-
liikkeen lähetystyön ylläpitämisestä Satakunnan Kansan-
lähetykselle aiheutuvien tiedotus-, työntekiöiden palkka-, 
matkustus ja muihin kustannuksiin.  Lisäksi kerättyjä varoja 
käytetään piirin opetus-, evankelioimis- ja perhetyön tuke-
miseen kotimaassa. 

Varoja voidaan käyttää tilaisuuksien ja tapahtumien,  ope-
tuspäivien ja -luentojen sekä lähetys-, opetus- ja raamattu-
piirien järjestämiseen, leiritoimintaan, lähetyskotitoimintaan 
sekä Kohtaamispaikkamessujen järjestämiseen.

PANKKIYHTEYS 

YHTEYSTIEDOT • LÄHETIT

Yhteystiedot Työntekijämme ulkomaan 
työaloilla

Piirihallitus 2021
Sakari Leppänen, pj., Pori                 
Marjaana Perttula vpj., Pori                                             
Jukka Hietamäki, Pomarkku                           
Pasi Mettänen, Pori
Jorma Rienoja, Rauma         
Satu Salo, Nakkila
Esko Salmi, Noormarkku
Raimo Tuppurainen, Eura
Elina Äijälä, Pori
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