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Päiväkoti Pikku Karitsa

Kohdekohtaiset viitenumerot
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Työntekijämme ulkomailla:
Karjalainen Maria, Etiopia.......................21283
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Vähäkangas Anna, Etiopia......................25593
Haverinen Jouni ja Jonna........................20226
Lähetystyö (yleisviite)..............................95099

Koulukatu 3, 87100 Kajaani

Piirihallitus 2018
Malinen Matti
Mäkäräinen Eino
Norman Kati
Kemppainen Raili
Räty Teemu
Pulkkinen Reijo
Suutari Aimo
Heikkinen Pirjo
Karjalainen Jorma

Toimitus:

Jaana Raesalmi & Teemu Räty
Kannen kuva: ”Soffaraamis-ryhmä”, kuvannut
Jaana Raesalmi

Piirin omat kohteet:
Piirin työ Kainuu......................................95086
Jäsenmaksut...........................................95112
Raesalmi Jaana......................................95044
Radiotyö..................................................95109

Huomioithan uudet viitenumerot,
vanhat toimivat vielä vuoden 18 loppuun!

Painopaikka:

Paltamon Kirjapaino Ky 2018
Sairaalatie 8, 88300 Paltamo
(08) 871 999
www.paltamonkijrpaino.fi
aineistot@paltamonkirjapaino.fi
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Työntekijän terveiset

Kesän keidashetkiä

K

ulunut kesä sisälsi muutamia keidashetkiä. Vaikka kesäisin kaikki
säännöllinen toiminta pysähtyykin hetkeksi, niin silti on ihanaa,
että kesäisen luonnon keskellä saa
pysähtyä ihailemaan luonnon kauneutta ja
katselemaan ja kuuntelemaan Jumalan tekoja.
Kainuussa oli kolmet pihaseurat, Kajaanissa, Puolangalla ja Kuhmossa. Kansanlähetyskodin pihaseurat kokosi niin vanhempaa kuin
nuorempaakin väkeä ja myös lapsia oli paljon. Kiitos siitä Donkkistiimille, joka järjesti
lapsille mukavan oheistapahtuman. Ja kiitos
myös lettujen paistajille, jotka houkuttelivat
ihmisiä poikkeamaan pihaan. Kaikkia pihaseuroja yhdisti aivan ihana sää, hyvät rakentavat puheenvuorot ja Heikon ihmisen kuoro.
Kiitos Taivaan Isälle, joka säät ja ilmat säätää.
Sain osallistua myös Kansanlähetyspäiville. Olin muutamia tunteja
päivystämässä kotimaantyön teltalla. Aikaa jäi myös
olla mukana kuuntelemassa
ohjelmaa. Iloisena katselin, miten paljon nuoria ja
lapsiperheitä oli mukana.
Koko alue oli laitettu kauniiksi. Pääteltan ohjelma
kuului hyvin, vaikka istui
syömässä tai katselemassa
lasten hiekkalaatikkoleikkejä. Vaivaa oli nähty taas
valtavasti. Lastenhoito oli
järjestetty hyvin. Huomasin
sen vasta, kun sain taluttaa
oman viisivuotiaan lapsenlapseni hoitoon. Hakiessani hänet hoidosta ruokailemaan, poika ilmoitti
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haluavansa ruuan jälkeen takaisin, jotakin
kivaa oli jäänyt vielä tekemättä. Kansanlähetyspäivät ovat ensi vuonnakin Ryttylässä,
jäin miettimään, pitäisikö järjestää yhteinen
retki päiville?
Viimeisin keidashetki tänä kesänä oli, kun
sain osallistua Jyväskylässä Evankelistojen
yhteyspäiville. Päivät ovat yhteiskristilliset.
Olen ollut mukana neljänä vuotena näillä
päivillä. Tällä kertaa niiden sisältö sytytti,
hoiti ja rakensi. Oli paljon rukousta pienissä
ryhmissä, paljon laulua, paljon pieniä puheenvuoroja. Oli muutamia raamattutunteja,
yhden niistä piti Mika Tuovinen. Mika puhui
evankelistan tehtävistä, kiusauksista ja kuka
on evankelista. Opetus oli tosi hyvä ja kynä
sauhuten yritin kirjoittaa muistiin niin paljon
kuin ehdin. Kun Mika lopetti opetuksensa,
hän mainitsi, että puhe löytyy kokonaisuudessaan netistä, osoitteesta:
mikatuovinen.net. Vaikka
et olisikaan evankelistan
kutsumusta saanut, suosittelen sinua lukemaan sen.
Otan pienen lainauksen
Mikan kirjoituksesta tähän
loppuun. ”Mutta kyllä Jumalalla on itse asiassa koulu
evankelistoille. Hän räätälöi
jokaiselle henkilökohtaisen
opetussuunnitelman, joissa
oppiaineina ovat vaikeudet
ja voitot, pettymykset, riisuminen omasta voimasta
ja monesti myös evankelistan kutsumuksesta, jotta
jäljelle jäisi kutsun antaja.”
Jaana

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Juureton puu ei pysy pystyssä

V

iime syksynä ajelimme vaimon
kanssa Lahden moottoritietä kohti
kotia. Tien varrella oli iso mainoskyltti, jossa luki: Juureton puu ei
pysy pystyssä! Se pysäytti, ei autoa
vaan ajatukset. Heti tuli mieleen, että tuohan
sopii meille. Miten tärkeää on kasvattaa hengellisen elämän juuria syvälle, sillä muuten
on vaikea pysyä pystyssä erilaisissa tuulenvihureissa.
Paavali rohkaisi Kolossan seurakuntalaisia,
että he ”tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja
tiedon aarteet ovat kätkettyinä”. (Kol. 2:2-3).
Ja sitten hän kehottaa: ”Juurtukaa häneen
(Jeesukseen), rakentakaa elämänne hänen
varaansa ja vahvistukaa uskossa.” (Kol. 2:7).
Kristukseen juurrumme vain juurtumalla
Raamattuun. Ja se taas edellyttää, että opimme tuntemaan Raamattua yhä enemmän ja
syvemmin. Siksi haluan kutsua sinua mukaan
aarteenetsintään. Syksyllä aloitamme Kajaanissa Lähetyskodilla raamattuopetussarjan,
jossa käymme vähän kerrassaan läpi koko
Uuden testamentin. Syvennymme niiden
keskeisiin teemoihin ja kyselemme, mitä ne
voisivat merkitä meille. Tutustumme myös
Jeesuksen ja apostolien ajan elämään, kulttuuriin ja uskonnollisuuteen sekä kirjeen saajien
seurakuntiin.
Syksyn aikana tutkimme neljää evankeliumia ja niiden sanomaa. Yritämme myös vähän perehtyä siihen toimintaympäristöön,
jossa Jeesus ja apostolit työtään tekivät. Näitä
aarteita etsimme sen tähden, että voisimme juurtua, rakentua ja vahvistua. Koskaan
emme tule täysin oppineiksi, opittavaa riittää.
Myös raamattupiirit ovat tärkeitä juurtumisen ja kasvun paikkoja. Ja hyvä on Raamattua

lukea yksinkin. Sitä varten pieni neuvo, ”nelisäikeinen seppele”, jonka Martti Luther antoi
parturilleen Raamatun tutkimista ja rukousta
varten.
1. Opetus
2. Kiitos
3. Synnintunnustus
4. Rukouspyyntö
Nämä seppeleen säikeet kehottavat meitä
Raamatun äärellä kyselemään, mitä luettu
teksti meille avaa. Onko siinä jokin opetus,
joka olisi hyvä ottaa vakavasti? Avautuuko
siitä kiitosaihe vai muistuttaako se jostain
synnistä, josta olisi hyvä ripittäytyä? Nostaako
se esiin jonkin rukousaiheen, jonka puolesta
pitäisi rukoilla?
Martti Luther neuvoi vielä parturiaan: ”Älä
ota liikaa kannettavaksesi, ettei henkesi väsyisi. Riittää, että tartut osaan Raamatun jakeesta
tai jopa puoleen siitä ja voit siitä sytyttää kipinän sydämeesi.”
Siispä: Raamattu käteen ja opiskelemaan!
Matti
Malinen
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TALOUSASIOITA

K

irjoittaessani tätä on kesä kuumimmillaan, kyllä Taivaan Isä hellii meitä
lämmöllään!
Kesällä useimmat säännöllisesti
kokoontuvat piirit ovat tauolla ja toimintamme maakunnissa on vähäistä. Kajaanissa sunnuntai-iltaisin järjestettävät kesäillat
Sanan äärellä ovat vetäneet ihan mukavasti
ihmisiä koolle.
Yhdistyksemme talous on pysynyt puolivuotiskautena 1.1.-30.6.2018 vakaana. Mitään yllättäviä menoeriä ei ole tullut.
Meidän piirin osuus edelleen tilitettävästä
lähetyskannatuksesta on tänä vuonna 35000
euroa. Kesäkuun loppuun mennessä olemme
tilittäneet SEKL:lle 20700 euroa, joten olemme päässeet jo vähän yli tavoitteen. Lähetystyön yksityinen kannatus on ollut odotettua
suurempaa.

Yleiskannatus piirin työlle on myös ollut
ennakoitua suurempaa ja myyjäisistä olemme myös saaneet lisätukea niin lähetystyölle
kuin piirin toimintaankin.
Kansanlähetyskodin alapohjan puhdistusoperaatiota on tehty talkoovoimin. Yllättävän
paljon on rakennuksen alta löytynyt siivottavaa ja homma tältä osin jatkuu. Muutenkin
kotimme ylläpidosta on suurelta osin huolehdittu talkoolaisten voimin.
Näillä positiivisilla asioilla tahdon rohkaista ja kiittää teitä jokaista ystäväämme. Ilman
teitä toimintamme olisi mahdotonta. Tiedän
myös, että työmme puolesta on paljon esirukoilijoita, suuri kiitos myös teistä jokaisesta.
Ja ennen kaikkea suuren suuri kiitos huolenpidosta kuuluu Pyhälle Jumalalle!
”Tulkaa hänen porteilleen kiittäen, hänen
esipihoilleen ylistystä laulaen. Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään. Hyvä on Herra!
Iäti kestää hänen armonsa, hänen uskollisuutensa polvesta polveen.” Ps. 100: 4-5.
Jumalan siunaamaa syksyä teille kaikille!
Pirjo Heikkinen, talousvastaava

Ps.

Iso ilon aihe oli myös Reijo Pulkkisen 70v. Juhlien tuotto (2257€) läheteillemme, Jouni ja Jonna Haveriselle sekä
Mirjami Uusitalon työn tukemiseksi. Raijalle
ja Reijolle kiitos hienosti järjestetyistä pihaseuroista.

Reijo ja Raija Pulkkinen.
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Mikä ihmeen

S

Soffaraamis?

offaraamis on nuorille
suunnattu raamattupiiri, joka kokoontuu
tiistai-iltaisin leppoisassa hengessä. Ikähaarukka
ei ole lainkaan tiukka, tällä
hetkellä nuorin on ollut 1-vuotias Eeva, ja vanhimmat kävijät 30-40-vuotiaita. Illan vietto
alkaa raamatunluvulla ja keskustelulla, raamattupiirin jälkeen syödään yhdessä. Tämän
jälkeen on vapaata ajanviettoa;
Kansanlähetyksen tiloissa on
pingispöytä ja musiikkisoittimia.
Soffaraamis kokoontuu nimensä mukaisesti lahjoituksena saadulla kulmasohvalla.
Kyselin kävijöiden kokemuksia ja ajatuksia
raamattupiiristä.
-Täällä ei ole semmoista asennetta, että
joku olisi korkeammalla kuin toinen. Ollaan
samalla tasolla kaikki ja kaikilla on mahdollisuus puhua ja kaikilla on mahdollisuus käyttää armolahjoja, sanoo Mikko.
-Täältä löytää ystäviä, saa vähän niin kuin
toisen kodin ja vähän niin kuin toisen perheen, hengellisen kodin ja hengellisen perheen. Tämä on kokonaisuus missä on Jumalan sanaa ja puhetta ja jakamista ja rukousta ja
pelaamista ja laulamista ja vähän leikkimistä,
itkua ja naurua ja vahvistusta ja lohdutusta ja
ymmärrystä, kertoo Kati.
-Tosi kivaa mun mielestä, kun voi keskustella yhdessä ja lukea Raamattua, ja sitten voi
myös soittaa ja laulaa, ja saa syödä, kertoo
Raisa.
Juuri yhteinen ajanvietto ja musisointi on
se paras juttu, ilta saattaakin venyä klo 10 asti.
Tätä sanovat myös Teemu ja Tapio: -On erittäin ihanaa, kun voi jäädä tänne soittamaan ja
laulamaan ja juomaan kahvia ja jälkipuimaan
asioita.-Se on aika hyvä yhdistelmä, että ensin
luetaan Raamattua ja sitten on ruoka ja vapaaaikaa, saa laulaa ja pelata pingistä.
Kesällä soffaraamiksessa lähdettiin tutustumaan Vanhaan testamenttiin aloittaen ihan

alusta. Anna kertoo lukeneensa myös kotona
päivittäin Raamattua. Tapaamisten jälkeen aiheet jäävät mieleen:
-Joitain aiheita jää miettimään seuraavanakin päivänä, ja ehkä kyselee ja keskustelee
muidenkin kanssa asiasta ja selvittää mitä
mieltä muut ovat.
Nuorille kohdistetussa raamattupiirissä näkyy ihmisten elämätilanteiden muuttuminen.
Arttu on yksi ryhmän vakituisista: -No, ihmisiä tulee ja menee, elämä vie paikasta toiseen
tai paikkakunnalta toiseen. Välillä on ollut
pientä kasvua ja sitten taas lähtee pois ihmisiä.
Soffaraamiksen vetäjä, Jaana Raesalmi, on
myös miettinyt samaa asiaa. -Tämä on aika
haasteellista näille vakituisille kävijöille, jotka käyvät säännöllisesti koska tämä on avoin
ryhmä. Se vaatii aika paljon, että pystyy ottamaan vastaan aina uusia tulijoita, ja juuri
kun oppii tuntemaan nuoret, niin sitten he
lähtevät toiselle paikkakunnalle, kun saavat
opinnot päätökseen tai muuttavat toiseen
kouluun.
-Täytyy myöntää, että tämä Soffaraamis on
minulle yksi parhaimmista jutuista työssäni;
tykkään nuorista ja tykkään Jeesuksesta ja tässä on nämä kummatkin.
Haastattelijana:
Elina Salo
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Kansanlähetyksen toimintaa
Syksy 2018:
Su 02.09. klo 18 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa (kuuluu Radio Kajauksessa) Pekka
Keränen, Anneli Urpanen ja Tuomo Heikkilä.
Su 09.09. klo 16 Raamattuopetus aiheesta” Sellaista oli elämä Jeesuksen ja apostolien
aikana” ja pyhäkoulu, klo 17 Sanan ja rukouksen ilta, Katri Jakoaho, Kl-koti.
Pe 07.09.- la 09.09. Vastuukantajaretriitti Ryttylässä: Pienryhmien liittokokousedustajille
lähetetään kirje, jossa viikonlopun ohjelma sekä yhteiskuljetuksen aikataulu ja reitti. Mukaan voidaan ottaa muitakin, kuin liittokokousedustajia, sen mukaan mitä bussiin mahtuu.
Ke 12.09.–14.11. klo 17.30 Alfa-kurssin aloitus Ilmoittautuneille. Lastenhoito järjestetty.
La 15.09. klo 9.30- 16 Syyskauden avajaiset Paltamon seurakuntatalolla, Arto ja Mirja
Hukari.
Su 16.09. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa, Mäntykatu 6. Arto ja Mirja Hukari.
Lapsille pyhäkoulu.
La 22.09. klo 9-12 Talkoot, Kl-koti.
Su 23.09. klo 16 Raamattuopetus aiheesta ” Messias on tullut” (Matteuksen evankeliumi)
ja pyhäkoulu, klo 17 Sanan ja rukouksen ilta, Anneli Urpanen, Kl-koti.
Su 30.09. klo 17 Lähetys-ilta, Ilkka Puhakka ja Jaana Raesalmi, Kl-koti.
Su 07.10. klo 18 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa (kuuluu Radio Kajauksessa) Tuula
Mikkonen, Heidi Kemppainen ja Martti Turunen.
Su 14.10. klo 16 Raamattuopetus aiheesta ” Kuningas, joka palvelee” (Markuksen evankeliumi) ja pyhäkoulu, klo 17 Sanan ja rukouksen ilta, Eino Mäkäräinen, Kl-koti.
La 20.10. klo 9-12 Talkoot, Kl-koti.
Su 21.10. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa, Mäntykatu 6.
La - su 27–28.10 Alfakurssin viikonloppu Joutenlammella.
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Su 28.10. klo 16 Raamattuopetus aiheesta ” Jeesus on todellinen ihminen” (Luukkaan
evankeliumi) ja pyhäkoulu, klo 17 Sanan ja rukouksen ilta, Teemu Räty, Kl-koti.
La 03.11. klo 17 Pyhäinpäivän seurat: Ilkka Rytilahti ja Jaana Raesalmi, Kl-koti.
Su 04.11. klo 10 Messu pääkirkossa, saarna Ilkka Rytilahti, Lähetyslounas Kansanlähetyskodilla klo 11.30, jonka jälkeen Päivätilaisuus, opetus Ilkka Rytilahti. Klo 17 Radioseurat
Kajaanin pääkirkossa (kuuluu Radio Kajauksessa) Ilkka Rytilahti ja Jaana Raesalmi
Su 11.11. klo 16 Raamattuopetus aiheesta ” Jeesus on Jumalan Poika” (Johanneksen
evankeliumi) ja pyhäkoulu, klo 17 Sanan, kuvan ja rukouksen ilta, Heidi Kemppainen, Eino
Urpanen ja Jari Kaakinen, Kl-koti.
Ke 14.11. klo 17.30 Alfan lopetus ”Alfa-juhla” Kurssilaisille ja heidän kutsuvierailleen.
La 17.11. klo 9-12 Talkoot, Kl-koti.
Su 18.11. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa, Mäntykatu 6.
Su 25.11. klo 16 Raamattuopetus aiheesta ” ”Jotta kävisi toteen…” (Vanhan testamentin
esikuvat ja ennustukset Jeesuksesta) ja pyhäkoulu, klo 17 Sanan ja rukouksen ilta, Pirjo
Heikkinen, KL-koti.
Su 02.12. klo 18 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa (kuuluu Radio Kajauksessa) Veikko
Kettunen, Jorma Karjalainen ja Pirjo Heikkinen.
Su 09.12. klo 13 Joulujuhla, järj. Kajaanin vastuuryhmä, KL-koti.
La 15.12. klo 11–13 Joulumyyjäiset, KL-koti.
Su 16.12. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa, Mäntykatu 6.

Lapsille on pyhäkoulu aina, kun on Raamattuopetusta. Raamattuluennoilla on tarkoitus
käydä läpi kaikki UT:n kirjat/kirjeet ja ammentaa niistä Raamatun rikkauksia. Klo 16.45
on tauko, jolloin on kahvitarjoilu. Sanan ja rukouksen iltojen lopussa on mahdollisuus
kahdenkeskiseen keskusteluun ja rukoukseen rukousavustajan kanssa.
Kl-koti =Kansanlähetyskoti, Sammonkatu 5, Kajaani

9

SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
Kansanlähetyskoti, Sammonkatu 5, Kajaani
Pyhäkoulu su klo 16 Raamattuluennon aikana, *9.9.
Lähetyspiiri ma klo 13 pariton viikko, *10.9.
Nuttupiiri ma klo 15 parillinen viikko, *17.9.
Avoin Raamattupiiri ti klo 17, *11.9.
Nuortenilta ti klo 19, *11.9.
Nuorten Soffaraamis tauolla Alfa-kurssin ajan 12.9-14.11.
Rukouspiiri ke klo 11, *12.9.
Sählyä Teppanan koulun liikuntasalissa ke 16–17, *5.9.
Lentopalloa Kajaani-hallissa ke klo 17, *5.9.
Naisten Raamattupiiri to klo 14 pariton viikko, *13.9.
Miesten Raamattu- ja keskustelupiiri to klo 18 parillinen viikko, Lohtajan kerhotila,
Satumaantie 4, *30.8.
Naisten Raamattu- ja keskustelupiiri ti klo 18.30, Lohtajan kerhotila, Satumaantie 4, *11.9.
*syksyn ensimmäinen kokoontuminen.

K

Media Jumalan valtakunnan
käytössä

esällä moni oli mukana Kansanlähetyspäivillä, osa paikalla, osa radion
ääressä ja moni oli löytänyt myös videolähetyksemme. Mediatyön kautta
haluamme palvella laajasti niin ystäväjoukkoamme, kuin kaikkia Suomen kristittyjä ja etsiviä ihmisiä. Kansanlähetyspäivien mediatyö
on iso ponnistus, niin rahallisesti kuin työtunneissa. Radioinnissa tein 37 tunnin sisällä
28 tuntia töitä, näin teki myös kanssani toiminut tekniikka toteuttava Aku Lundström.
Videolähetyksien toteutustiimi on laajempi,
kun tehdään äänen lisäksi myös kuvaa, tarvitaan paljon enemmän tekijöitä.
Kansanlähetyspäivien sanoma elää edelleen. Videolähetykset ovat nähtävissä ja
kuultavissa avaimia.net internetosoitteessa.
Kun valitsee lähetysviikon 2018/27 niin
löydät kaikki lähetykset. Näitä kannattaa jakaa eteenpäin ja näin toimia evankeliumin
asialla.
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Kaipaamme saada olla Suuressa mukana.
Esitän sinulle nyt mahdollisuuden. Muistat
Jeremian kirjan luvun 29 ja jakeen 7? Siinä
sanotaan: “Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa
sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne.”. Tämän Raamatunkohdan hengessä työstimme kevään aikana
kirjeen hyvästä sanomasta. Löydät kirjeen
suuressamukana.fi/jer297 internetosoitteesta. Tulostamalla kirjeitä ja jakamalla niitä kotikatusi postilaatikoihin, teet evankeliumin
työtä. Kutsut ihmisiä kodissaan Jumalan sanan äärelle ja mitä kodeissa sitten tapahtuukaan Jumalan sanan äärellä, sen toivomme
ajallaan näkevämme uusina Jumalan lapsina
keskellämme.
Ole siunattu,
toimi rohkeasti kaupunkisi parhaaksi,
Veijo Olli Radio- ja TV-työn koordinaattori

Maakunnissa tapahtuu syksyllä 2018:
Kuhmo:
• Kansanlähetyksen seurat perjantaisin Kuhmon seurakuntasalissa 21.9. Markku ja Marjatta
Snellman, 19.10. Veikko Kettunen ja jouluseurat 14.12. Jaana Raesalmi.
• Kuhmon Syyspäivät ovat 17–18.11, mukana mm. Matti Malinen ja Jaana Raesalmi.

Suomussalmi:
• Kansanlähetyksen seurat torstaisin klo 18 Ämmänsaaren kirkkosalissa tai seurakuntasalissa, 13.9., 11.10., 15.11. ja 13.12.
• Kansanlähetyksen Syyspäivät ovat 23–25.11. Ämmänsaaren kirkkosalissa, mukana mm.
Matti Malinen.

Puolanka:
• Kansanlähetyksen seurat tiistaisin klo 18 seurakuntasalissa 4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12.
• Kansanlähetyspyhä 16.9.18. messu klo 10, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, Arto ja Mirja
Hukari.

Paltamo:
• La 15.9. klo 9.30 – 16 Syyskauden avajaiset Paltamon seurakuntakeskuksessa, Puolangantie 14 Mukana mm. Mirja ja Arto Hukari. Raamattuopetusta, laulua ja yhdessäoloa. Päivä
päättyy yhteiseen ehtoollishetkeen Paltamon kirkossa. Tilaisuus on kaikille avoin. Ruokailusta
johtuen, olisi mukavaa, jos ilmoittaisit viikkoa etukäteen tulostasi (ilmoita myös erityisruokavaliot) seurakunnan emännälle Pihla Heikkiselle os. pihla.heikkinen@evl.fi tai puh. 044 597 4765
• Kohtaamispaikka Paltamon seurakuntakeskuksessa torstaisin klo 18, 11.10., 15.11. ja 13.12.

Hyrynsalmi:
• Kansanlähetyksen seurat keskiviikkoisin klo 18 seurat seurakuntasalissa 19.9. Jouko Karjalainen ja Anneli Urpanen, 31.10. ja 28.11. Jaana Raesalmi
• Kansanlähetyspyhä 14.10. messu klo 10, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, Veikko Kettunen
ja Heikon ihmisen kuoro.

Vaala:
• Keskiviikkoisin 12.9., 10.10. ja 14.11. jatkuu klo 18 Raamattu tutuksi luentosarja, seurakuntasalissa. Opettajana toimii Matti Malinen
• Tiistaina 18.9. klo 18 Lähetysilta Kahvikammarissa, Jaana Raesalmi ja Merja Kantola.
• Miestenpäivä la 27.11. mukana mm. Matti Malinen.

Sotkamo:
• Kansanlähetyspyhä 18.11. messu klo 10, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, Matti Malinen ja
Jaana Raesalmi.
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LÄHETTIEN TERVEISET
Rukousaiheta:
• Työluvan hakuprosessi elo-syyskuussa.
• Uuden työn aloittaminen, työn muotoutuminen ja uusiin työkavereihin tutustuminen.
• Viisautta ja turvallisuutta maan pääministerille.
• Kielikoulun tulevaisuus.
Kiitosaiheita:
• Kielikoulusta suoriutuminen.
• Varjelus kaikessa liikkumisessa ja suunnitelmissa Etiopiassa.
• Kiitos kaikista rukouksista ja muusta tuesta.
• Kesäloma.

Maria Karjalainen,
Addis Abeba, Etiopia
Maria Karjalainen aloitti lähetystyönsä Etiopian Addis Abebassa syksyllä 2017. Maria
on koulutukseltaan lastenlääkäri ja erikoistunut neonatologiaan eli vauvojen, vastasyntyneiden ja erityisesti ennenaikaisesti
syntyneiden lasten sairauksiin ja ongelmiin.
Kesä ja lähestyvä syksy ovat muutoksen
aikaa. Maria sai kesällä päätökseen kielikoulun, jonka jälkeen hän pitää kesäloman
ennen kuin syyskuussa alkaa hänen lääkärin
työ sairaalassa. Amharan kielen opiskelu on
ollut haasteellista, mutta tuiki tärkeää tulevassa lääkärin työssä, koska on hyvä, että
lääkäri pystyy kommunikoimaan potilaiden
kanssa heidän äidinkielellään.
Maria on kuullut, että jotkut ulkomaalaiset lääkärit työskentelevät Etiopiassa tulkin
välityksellä, mikä ei ole ihan niin yksinkertaista, kuin voisi ensin luulla. Paikalliset
eivät aina luota tulkkeihin ja jättävät arkaluontoiset asiat tai jopa hengenvaaralliset
oireet kertomatta lääkärille. Maria pyytää
rukousapua, että työ sairaalassa lähtee käyntiin hyvin ja hänen kielitaitonsa kehittyisi
entistä paremmaksi. Maria on hyvissä käsissä, koska mikään ei ole Jumalalle mahdotonta (Luuk. 1:37).
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Lähettävät seurakunnat:
Jyväskylä, Kajaani, Kiiminki, Nokia,
Pudasjärvi ja Vaala.

Mirjami Uusitalo,
Arba Minch, Etiopia
Mirjami Uusitalon työnkuva Etiopiassa liittyy raamatunkäännöstyöhön. Mirjami työskentelee Etiopian Mekane Yesus ñkirkon
lounaisessa synodissa pääasiassa diraitankielisen Uuden testamentin käännöstyön
neuvonantajana. Heinäkuuhun menessä
diraitankielinen Uusi testamentti oli tarkistettu kokonaan, mutta tekstien tarkastus
jatkuu edelleen. Mirjamin lisäksi käännöstyötä tarkastavaan työryhmään kuuluu ainakin viisi muuta henkilöä. Kaikki tekstien
tarkastajat eivät ole joka kerran päässeet
mukaan tarkastustapahtumiin erinäisistä
syistä, esim. eräs tarkastaja on raskaana ja
ei voinut tulla paikalle toisesta kaupungista
huonokuntoiset tien vuoksi.
Rukoillaan äidille ja lapselle siunausta.
Uuden testamentin tekstin tarkastaminen
kuitenkin edistyy, kiitos Jumalalle!

Mirjamin rukous- ja kiitosaiheita

Helmikuussa valittu Etiopian uusi pääministeri tri Abiy Ahmed on käynnistänyt
myönteisiä yhteiskunnallisia muutoksia
kuten sallinut lehdistölle sananvapauden,
sallinut kilpailevien, aiemmin laittomiksi
julistettujen, polittisten ryhmien vapaan
toimimisen ja armahtanut poliittisia vankeja. Pääministeri johdolla Etiopia solmi
rauhan Eritrean kanssa, mikä liikutti myös
Mirjamia. Mirjamin mukaan Yhdysvaltoihin muuttaneet etiopialaiset ja eritrealaiset
ovat rukoilleet ja paastonneet yli 20 vuoden
ajan, että maiden välille syntyisi sovinto. Jumala kuulee ja ohjaa kansojen vaiheet.
Kaikille ryhmittymille ei kuitenkaan uuden pääministerin uudistukset ole mieleen.
Kesäkuussa tehtiin pommi-atentaatti, missä loukkaantui 100 ihmistä ja kaksi kuoli.
Pommi räjähti vain 40 metrin päästä pääministeri Ahmedia, joka julisti iskun jälkeen
lehdistötilaisuudessa: ”Rakkaus voittaa, anteeksianto voittaa!”.
Menneiden yhteiskunnallisten muutosten
melskeissä Mirjamilla on pyörinyt mielessä
viime aikoina seuraavat kohdat Raamatusta: ”Kuin kastelupuro on Herran kädessä
kuninkaan sydän, hän ohjaa sen minne
tahtoo” Sn. 21:1, sekä ”Kun Herra käänsi
Siionin kohtalon, se oli meille kuin unta.
Silloin suumme hersyi naurua ja riemu kajahti huuliltamme”. Ps. 126:1-2

• Kiitetään käännöstemme tarkastajista ja
pyydetään, että he jaksavat tulla tuleviinkin
tarkastustapaamisiin ja että niissä käännökset hiotuisivat mahdollisimman hyviksi ja
selkeiksi.
• Kiitos varjeluksesta ja terveydestä. Terveyttä meille ja perheillemme edelleen. Kes
Hatanon, 10-vuotiaan Ayut-pojan jalan
parantumista. Alemneshille ja vauvalle varjellusta synnytykseen.
• Viisautta, kärsivällisyyttä ja yksimielisyyttä tarkistaessamme edelleen diraitankielistä
Uutta testamenttia.
•Työntekijöille itsekuria tulla töihin ja tulla
ajoissa.
• Lukutaito-opetuksen aloittaminen.
• Toimistokoneiden toimiminen.
• Apostolien teot-filmin ja Jeesus-filmin
esitykset.
• Rovastikunnan johto.
• Olot maassa ovat yleisesti ottaen rauhoittuneet. Rukoillaan silti, että tilanne vakiintuisi
joka puolella. Viisautta varjellusta pääministerille ja muille johtajille hallinnon eri
osissa.
• Abeben ja Bezabihin opinnot. Tatekin leikkaukseen meno ja sen onnistuminen.
• Virkistäviä lomajaksoja täällä Etiopiassa
tulevan talven aikana.
• Kansanlähetyksen talous ja työn jatkuminen Etiopiassa.

P.S:

Ystäväkirjeitten lukijamatkan
ajankohdaksi on valikoitunut 7.18.2.19. Matkareitti: Addi Abeba-HosainaArba Minch-Gidole-Konso-AM-AwasaLangano-järvi-Addis Abeba.
Tutustumme Mekane Yesus-kirkon ja
Kansanlähetyksen työhön, vierailemme
kuurojen koululla (SLS), katselemme luontoa ja nähtävyyksiä. Matkan hinta lentoineen noin 1700-1800 euroa täysihoidolla,
mikäli dollarin kurssi eikä kurssi täällä paljon muutu.
Mukaan mahtuu vielä 3-4 henkeä. Kysykääpä Jaana Raesalmelta Kainuun Kansanlähetyksessä.
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Jouni ja Jonna Haverinen,
Parvomay, Bulgaria

• Herra, johdata Krushevoon hyvä kokoontumispaikka oikeaan aikaan.
• Kiitos Peshteran seurakunnan kastetuista
uusista Jumalan lapsista.
• Rukoillaan, että Herra herättäisi halua uusille ihmisille lähteä tähän työhön.

Anna Vähäkangas,
Addis Abeba, Etiopia

Jouni Haverinen on koulutukseltaan kirkon
nuorisotyönohjaaja ja Jonna Haverinen on
farmaseutti.
Kuten tarkimmat tai varmaan kaikki
muutkin huomasivat, Haveriset ovat muuttaneet pois Peshterasta toiseen kaupunkiin.
Uusi osoite löytyy nyt Parvomayn kaupungista. Peshterassa Haveriset ehtivät viihtyä
viisi vuotta.
Nyt ovat edessä uudet haasteet Parvomayssa ja työ Krushevon seurakunnassa.
Uuteen taloon muutossa oli Krushevon seurakuntalaiset suurena apuna. Haveriset ovat
myös palanneet vierailemaan kotimaassa ja
Jounia oli mahdollisuus tavata Kansanlähetyspäivillä.
Suuri ilouutinen Haveristen perheessä
on se, että Jonna synnytti perheenlisäystä
tyttö-lapsen muodossa.Tyttö syntyi 24. päivä elokuuta. Onnea ja siunausta Haverisen
perheelle!

Anna Vähäkangas on koulutukseltaan filosofian maisteri ja kielenkääntäjä. Anna lähti
lähetystyöhön Etiopiaan joulukuussa 2014.
Hän on Kansanlähetyksen, Wycliffe Raamatunkääntäjien ja
Lähetysyhdistys Rauhan Sanan yhteislähetti. Anna työskentelee Etiopian Mekane
Yesus -kirkon raamatunkäännös ñ ja kielenkehitystyössä.
Toistaiseksi Anna on pysytellyt kotimaassa, johtuen Annan sairastelusta. Henkilökohtaisesti Annaa on voinut tavata esimerkiksi Ryttylässä Kansanlähetyspäivillä
heinäkuussa.

Rukousaiheet:
• Kiitos terveestä tytöstä, siunaa ja varjele
hänen koko elämäänsä.
• Siunaa ja johdata T¸rkanin opiskelu Suomessa, auta riittävän tuen löytymiseksi.
• Pyhä Henki, toimi Krushevon seurakunnan keskellä ja luo yhteyttä.
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Tutustu Annan elämään ja työhön hänen
blogissaan: annavahakangas.wordpress.
com

Talkoot
Lauantaisin klo 9-12
22.9., 20.10
Ja 17.12.
YHDESSÄ TEKEMINEN ON KIVAA!
Talkoissa tehdään sitä, mitä osataan, mitä pitää tehdä ja mitä
halutaan tehdä, rennosti. Joka tapauksessa kahvit juodaan
ja kuulumisia vaihdetaan.

Lähetysilta
Su 30.9. klo 17
Ilkka Puhakka
ja Jaana Raesalmi
Ilkka on Kansan Raamattuseuran
evankelista, joka on työskennellyt
vuosia Venäjän vankiloissa

Kansanlähetyskodilla
Sammonkatu 5

Osoitteet: Kainuun Ev. Lut. Kansanlähetys

Kainuun Kansanlähetyksen
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Ohjelma:
9.30

Tulokahvit

10.00

Avaus / Rallu

10.30

Tasapainoilua Roomalaiskirjeessä (Arto Hukari)

11.40

Tasapainoilua uskon elämässä (Mirja Hukari)

N.12.20 Ruokailu ja jälkiruokakahvi
13.20
14.30

Välähdyksiä Japanin viime ajastamme (Hukarit)

15.30
Pihla Heikkiselle os. pihla.heikkinen@evl.fi tai puh. 044 597 4765

