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Pihaseurat & Donkkis 

Su 1.7. klo 17 alkaen  
Sammonkatu 5.   

jossa puhujana mm. Timo Suutari.  
Lapsille omaa Donkkis-toimintaa sisällä. 

Kansanlähetyskodilla, Sammonkatu 5 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan tapahtumaan  
yksin, kaksin tai koko perheen voimin! 

 

 

  
AVAJAISET 

La 15.9. klo 9.30 – 16 
Paltamon seurakuntakeskuksessa, Puolangantie 14 

Kainuun Kansanlähetyksen 

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 seura-
kunnan emännälle Pihla Heikkiselle os. pihla.heikkinen@evl.fi tai puh. 044 597 4765 
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Kainuun Ev.lut. Kansanlähetys ry
Lähetyskoti: Sammonkatu 5, 
87100 Kajaani

Toimisto avoinna ti ja to 9-12, ke 12.00-15.00
Heinäkuun toimisto kiinni.
Puh. 044 2774 616
Sähköposti: kainuunkl@sekl.fi
Kotisivut: kainuu.sekl.fi
Tilinumero: OP FI58 5760 0310 0003 27

Piirityöntekijä Jaana Raesalmi 
Puh. 044 0202 143
Sähköposti: jaana.raesalmi@sekl.fi

Piirihallituksen puheenjohtaja Matti Malinen
Puh. 050 5661 015
Sähköposti: matti.malinen@sekl.fi

Päiväkoti Pikku Karitsa
Koulukatu 3, 87100 Kajaani

Päiväkodin johtaja: Anu Pekkarinen
Puh. 044 011 4461
Sähköposti: pikkukaritsa@pikkukaritsa.fi
Kotisivut: pikkukaritsa.fi

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: ”Isovanhempien ja lastenlasten Lei-
riseikkailu-tapahtuma”, kuvannut Jaana Raesalmi

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

Pankkiyhteys
Kainuun Kansanlähetys  Kainuun 
Osuuspankki

IBAN: FI58 5760 0310 0003 27
BIC:    OKOYFIHH

Keräysluvan tiedot
Luvan saaja:
Kainuun Evankelisluterilainen 
Kansanlähetys Ry
Luvan numero: RA/2017/178.
Käyttötarkoitus: Lähettien tukemiseen ulko-
mailla ja kotimaan työn tukemiseen, esim. hen-
kilöstö- ja työkuluihin, sekä julistus, koulutus- ja 
opetustoimintaan.

Kohdekohtaiset viitenumerot
Työntekijämme ulkomailla:
Karjalainen Maria, Etiopia.......................21283
Uusitalo Mirjami, Etiopia..........................24905
Vähäkangas Anna, Etiopia......................25593
Haverinen Jouni ja Jonna........................20226
Lähetystyö (yleisviite)..............................95099

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

Huomioithan uudet viitenumerot, 
vanhat toimivat vielä vuoden 18  loppuun!
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Puut vihertävät ja nurmikolla voi jo pela-
ta. Kulunutta kevätkautta voi jo katsella 
melkeinpä menneenä ja kesän tapahtu-

mat ja loma on jo ovella. Monet säännölliset 
ryhmät ovat jo jääneet tai jäämässä kesätau-
olle. Ihmisten puheissa vilahtelee mökit, las-
tenlapset ja lomareissut.

Kevättalvi runsaine lumineen on taakse-
jäänyttä aikaa. Toiminta Kansanlähetyksellä 
on ollut melko vilkasta. Joitakin muutoksia 
on tapahtunut Kansanlähetyskodilla kevään 
aikana. Esim. nuorten äitien perheraamispii-
ri on hiipunut vastuunkantajien puutteesta. 
Sen tilalle nuoret äidit ovat saaneet kotona 
kokoontuvien äitien raamattupiirin. Raa-
mattupiiriä ohjaa pitkään uskossa ollut vas-
tuunkantaja. Äideille on helpompaa keskittyä 
Jumalan Sanaan, kun osa lapsista on koulussa 
tai kerhossa.

Lapsiperheitä huomioiden olemme järjes-
täneet sunnuntai-iltojen raamattuopetuksien 
ajaksi pyhäkoulun. Kerran kuukaudessa on 
ollut toiminnallinen Donkkis-ilta. Donkkis 
järjestetään myös kesällä pihaseurojen yhte-
ydessä ja illat jatkuvat sitten taas syyskuussa. 
Donkkis-illassa on toiminnan lisäksi hyvää 
raamattuopetusta lapsille. Iltoihin voi tulla 
vanhemmat alle kouluikäisten lasten kanssa ja 
iltoihin voivat myös aikuiset halutessaan osal-
listua, auttavat kädet ovat aina tervetulleita.

Syksyn Alfa-kurssillakin, joka alkaa 12.9., 
on otettu huomioon lapsiperheet. Kajaanin 
seurakunnan avustuksella järjestämme las-
tenhoidon kymmenen viikon aikana kes-
kiviikkoisin, silloin kun Alfa-kurssilaiset 
kokoontuvat. Lastenhoito on järjestetty päi-
väkotimme Pikku Karitsan tiloissa. Näin on 
mahdollistettu avioparien yhdessä kurssille 
osallistuminen. Alfa-tiimin vetäjien jouk-
koon mahtuu monen ikäisiä ja se on valtava 
rikkaus.

Talkoohenki elää vielä Kainuussa, sillä 
joka kerta talkoihin on löytynyt tekijöitä, 
toki enemmänkin mahtuisi mukaan. Olem-
me iloinneet siitä, että meillä on oma talom-
me missä kokoontua, vaikka talo teettääkin 
paljon työtä. Talkoissa on esim. siivottu, jär-

jestelty kaappeja, viety turhia tai rikkinäisiä 
tavaroita pois, leivottu pakastimeen, tehty 
mehuja, kasteltu ja istutettu kukkia, haravoitu 
pihaa, poistettu vanhoja mainoksia, siivottu 
talon alustaa ja järjestelty kirjahyllyjä. Lahjo-
jen mukaan on tehty sähkötöitä, putkitöitä, 
elektroniikka korjailtu, paristoja ja lamppuja 
vaihdettu ja palohälyttimiä tarkistettu. Toinen 
on puhuja, toinen tekijä, joten kaikki tekijät 
olette tervetulleita noin kerran kuukaudessa 
järjestettäviin talkoisiin.

Vaikka kesällä ovat lomat ja mökit monilla 
mielessä, silti on heitäkin, jotka kaipaavat Sa-
nan äärelle myös kesäaikaan, yhteyteen tois-
ten uskovien kanssa. Kesä-, heinä- ja elokuus-
sa ovat ”Kesäilta Sanan äärellä”- tapahtumat 
sunnuntaisin klo 17. Myös Nuorten Soffaraa-
mis kokoontuu kesäraamiksena kesäkuussa 
ja elokuussa.

Kun Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa meissä, 
niin me kaipaamme yhteyteen, kaipaamme 
Jumalan Sanaa oli sitten talvi tai kesä. Kesän 
lämpö saa mielet iloiseksi, monissa herää 
halu touhuta kaikenlaista mitä talvella ei ole 
jaksanut tehdä. Ja onhan se ihan luonnollista-
kin, valoisaa aikaa riittää ja päivät ovat paljon 
pitempiä kuin talviaikaan. Aurinko paljastaa 
armottomasti lian ja pölyn, joita ei kynttilän 
valossa ole nähnyt. Minulle Jumala on kuin 
aurinko, joka lämmittää ja sulattaa sydämen, 
mutta paljastaa myös kaiken sen, mikä on 
Jumalan tahdon vastaista. Kun valo paljas-
taa pahuuteni, se tuntuu kurjalta, mutta kun 
kaiken sen pahan saa tunnustaa ja myöntää, 
niin siitä tulee hyvä, 
iloinen ja raikas olo. 
Onneksi Jeesuksen 
ristinkuolemalla 
tapahtunut sovitus 
on voimassa, oli sit-
ten talvi tai kesä.

Toivon sinulle ilois-
ta kesää Jeesuksen 
seurassa! 

Jaana Raesalmi

Työntekijän terveiset
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V iimeisessä yhteises-
sä hetkessä, jonka 
Jeesus oli opetus-
lastensa kanssa 
ennen taivaa-

seen astumistaan, hän vielä 
piti lähtösaarnan, pienen 
puheen. Enää Jeesus ei pi-
tänyt raamattutuntia, vaan 
teroitti oppilaittensa mie-
liin muutaman tärkeän ja 
keskeisen asian. Tämän pu-
heen tiivistelmän me luemme 
Luuk. 24:44-49. Siinä keskeistä 
on: ”Kaiken sen tuli käydä toteen, 
mitä Mooseksen laissa, profeettojen 
kirjoituksissa ja psalmeissa on minusta kir-
joitettu.” Ja vähän myöhemmin: ”Näin on 
kirjoitettu.” Eli Jeesus vetosi koko ajan niihin 
kirjoituksiin, joita me voimme lukea Vanhas-
ta testamentista. 

     Vanha testamentti on täynnä Kristusta, 
tosin se on kuin piilokuva: Kristus on siellä 
kätkettynä. Uusi testamentti ei anna mitään 
enempää, mitä Vanhassa ei olisi jo ilmoitettu.

     Ja mitä siellä on kirjoitettu? Jeesus nosti 
esille kolme painopistettä, jotka hän jätti ope-
tuslapsilleen viimeisenä tehtäväksiantona. 

1) ”Kristuksen tuli kärsiä kuolema”. Risti ja 
kärsivä Vapahtaja kulkevat läpi Vanhan tes-
tamentin. Ilmestysmaja puhuu Jeesuksesta, 
uhrit puhuvat Jeesuksen uhrista, Messias-
psalmit kirkastavat Kristusta, erityisesti Ps.22 
ja Jes. 53 on kirkas kuva kärsivästä ristinmie-
hestä. 

2) ”Kristuksen tuli kolmantena päivänä 
nousta kuolleista”. Kuva ylösnousemuksesta 
on myös Vanhassa testamentissa. Se, kuinka 
Abraham sai Iisakin takaisin tai kuinka Joo-
sef korotettiin vankilan kuoleman loukosta 
takaisin elävien maailmaan, ovat Jeesuksen 
ylösnousemuksen ennakkokuvia. Sama ajatus 
löytyy myös psalmeista ja profeetoilta. 

3) ”Kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, 
on hänen nimessään saarnattava parannus-
ta ja syntien anteeksiantamista”. Eli evan-

keliumia on vietävä kaikkeen 
maailmaan, lähelle ja kauas. 

Lähetystyö oli ja on Jeesuksen 
sydämen asia. Mutta lähetys 
on vahvasti esillä jo Vanhas-
sa testamentissa, ei Paavali 
sitä keksinyt, ei edes Jeesus. 
Se oli jo kirjoitettu. Lähetys 
tulee vahvasti näkyviin jo 
Abrahamille annetussa kut-
sussa ja lupauksessa, kuinka 

hänelle annettu siunaus on 
tarkoitettu jaettavaksi kaikille 

kansoille. Psalmeissa lähetys-
ajatus on esillä, ja monet profeetat 

muistuttavat, miten sanoma Jumalan 
hyvyydestä ja armosta leviää maan ääriin.

     Tämä perusta ja nämä painopisteet ovat 
edelleen keskeisiä. Raamattu, ”Näin on kir-
joitettu”, on se perusta. Se on Jumalan sana, 
Jumalan ilmoitus, meille. Sieltä me löydäm-
me Kristuksen omaan elämämme. Jeesuksen 
kuolema ristillä ja ylösnousemus pääsiäisaa-
muna ovat edelleen pelastuksen takeina. Ris-
tinmiehen evankeliumi on edelleen se, mitä 
pitää saarnata. Ja lähetystyö, tuon sanoman 
kuuluttaminen kaikessa maailmassa, on edel-
leen meidän tehtävämme.

     Kun Jeesus oli pitänyt loppupuheensa, 
hän vei opetuslapsensa Öljymäelle ja ”Siellä 
hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siuna-
tessaan hän erkani heistä, ja hänet otettiin 
ylös taivaaseen” (Luuk. 24:50-51). Viimeinen 
kuva, minkä opetuslapset Jeesuksesta näkivät, 
oli ylösnoussut Vapahtaja, joka haavoitetuin 
käsin siunasi heidät. He saivat lähteä eteen-
päin Jeesuksen siunauksen ja siunaavien kä-
sien alla.

     Nämä asiat Jeesus tahtoo sinullekin teroit-
taa ja haavoitetuilla käsillään hän tahtoo sinua 
siunata. Ristinmiehen siunauksen alla saat 
elämääsi jatkaa ja työtäsi tehdä. Ole siunattu!

Kajaanissa Helatorstain aikoihin.

Matti Malinen

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
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Kainuun Kansanlähetyspiirin 
vuosikatsaus 

V uoden 2017 valtakunnallinen 
teema ”Ilo sanomasta” sopi hy-
vin Kainuun piiriin: säännöllinen 
Raamatun opettaminen, evanke-
liumin esillä pitäminen ja lähetys-

työn kannattaminen. Kainuun yhdeksän seu-
rakunnan alueella piirin vastuuryhmät ovat 
järjestäneet säännöllistä toimintaa, vaikka-
kin keskipisteenä on luonnollisesti ollut oma 
Kansanlähetyskoti Kajaanissa.

Yhteys seurakuntiin on ollut hyvä. Piiri on 
käyttänyt hyväksi paikallisradion (Aito Ka-
jaus) mahdollisuuksia. Kajaanin seurakunta 
lähettää messun joka pyhä. Kansanlähetyk-
sellä on lisäksi radion aamuhartausvuoroja 
ja kerran kuussa Kansanlähetyksen iltaseurat 
kirkossa. Vuonna 2017 kuuluvuus Radio Dei-
hin parani myös, joten kohtuullisen kattavasti 
päästiin senkin lähetysten piiriin.

Vuoden 2017 vahvuutena on ollut paitsi mo-
nipuolineneri ikärakenteille sopiva hengelli-
nen ohjelma, myös vapaaehtoisten kasvava 
mukaantulo. Nuorten aikuisten ja perheiden, 
donkkisiltojen ja lähetysmessujen tuoma su-
kupolvien välinen yhteys on vahvistanut niin 
tekemistä, suunnittelua kuin hallintoakin. 

Kiitollisia on oltu eläkepapeista ja heidän pa-
noksestaan esimerkiksi raamattuopetuksista 
eri puolilla piiriä. Alfa-kurssit ovat ulottuneet 
maahanmuuttajiin esim. Paltamossa, jossa 
useita on myös kastettu. Pienryhmiä piirin 
alueella on 45, piirin virallinen jäsenmää-
rälukema on 107 ja ystäväkirjeen saajia 238 
henkilöä/taloutta.

Lähetyskannatus pohjaa erityisesti piirin alu-
eelta lähteneiden lähettien tuttuuteen (esim. 
Mirjami Uusitalo, ja Jonna ja Jouni Haveri-
nen lapsineen Kuhmosta). Uutena lähettinä 
on Maria Karjalainen Vaalasta. Lähetyskan-
natustavoite (n. 37,6 % kokonaisbudjetista) 
on kyetty täyttämään, ja vuosittainen varain-
hankinta (hieman yli 100 100€) on riittänyt 
henkilöstömenoihin (sisältäen vierailijoiden 
korvaukset ja matkakulut jne.), toimisto-ja 
työkuluihin ja kiinteistökuluihin. Lähettien 
ja piirityöntekijän tueksi on käynnistetty kan-
natusrenkaat.

Kainuun piiri ylläpitää 24–28- paikkaista päi-
väkotia Pikku Karitsaa.

 Koosteen kirjoittaja: Raili Kemppainen

Minä tuon lampaani vieraas-
ta maasta, minä kokoan ne 
kansojen keskuudesta, tuon 
ne omaan maahansa ja kait-
sen niitä Israelin vuorilla, 

purolaaksoissa ja kaikilla ruohoisilla mailla. 
Vehmailla niityillä minä niitä kaitsen, niiden 
laidun on Israelin korkeilla vuorilla. Siellä 
vehreillä kedoilla ne saavat levätä, ne saavat 
käyskennellä Israelin vuoren rehevillä laidun-
mailla. Minä kaitsen itse lampaitani, ja vien 
ne itse lepäämään – näin sanoo Herra Jumala. 
(Hes. 34:13-15)

Sain olla mukana kevään Israelin matkalla. 

Meitä oli juuri sopivan kokoinen ryhmä: 17 
osallistujaa, kajaanilaisia, puolankalaisia, 
osa Oulusta ja Iisalmesta. Ilahduttavaa, että 
mukana oli useampia ensikertalaisia. Minulle 
matka oli toinen. Koko viikon olimme ma-
joittuneina Tiberiaassa, Genetsaretin järven 
länsirannalla. Kun lähdimme ensimmäisille 
retkille, vuorten rinteet olivat vielä ruskeh-
tavan harmaita ja lammas- ja lehmälaumat 
etsivät ruohoa alarinteillä. Edellisen viikon 
muutamien päivien sateet saivat aikaan ih-
meen. Koko luonto puhkesi täyteen kukkaan, 
eriväriset ihanat kukat ja vuorten rinteiden 
laidunmaat. Saimme nauttia auringon läm-

Kevätterveisiä Israelista 2.-10.3.2018



möstä (25-27 astetta) ja luonnon ihanuudesta. 
Suuret muuttolintuparvet hakivat leväh-

dyspaikkaansa ja ehkä siellä olivat jo mei-
dänkin pääskyset silloin tulossa. Tehtyämme 
”pakolliset” Kuolleenmeren muta- ja suola-
kylvyt matka jatkui Qumranin alueelle. Mo-
net tuntevat kertomuksen Kuolleen meren 
kirjakääröjen löytymisestä hautaluolista. 
Minulle uutta oli oppaan kertomus teoriasta, 
jonka mukaan Johannes Kastaja asui täällä 
autiomaassa essealaisen yhteisön jäsene-
nä. Sakaria ja Elisabet olivat iäkkäitä hänen 
syntyessään ja hänen oletetaan varttuneen 
kyseisen yhteisön hoivissa (Luuk. 1:7, 80). 
Essealaiset olivat uskonnollinen ryhmä, joka 
joutui välirikkoon Jerusalemin temppelin 
ylipapin kanssa ja he vetäytyivät viettämään 
luostarielämää autiomaahan.

Jerusalmenin retki vei koko päivän ja näim-
me siellä pyhät paikat, Öljymäki, Getsema-
nen puutarha, via Doloraso, Puutarhahauta, 
Itkumuuri. Vaikka turistikausi oli vasta käyn-
nistymässä eteneminen esim. Pyhän Haudan 
kirkossa oli jo jononmuotoisia

Käynti Magdalassa, Maria Magdaleenan 
kotikylässä oli minulle uusi kokemus. Kylä si-
jaitsee noin vajaan 10 km:n päässä Tiberiaas-
ta. Paikalla on tehty kaivauksia vasta vuodesta 
2009 lähtien, mm osa ensimmäisen vuosisa-
dan synagogaa, jossa Jeesus opetti, on saatu jo 
esille ja aluetta rakennetaan. Siellä on uusi py-
häkkö (Duc in Altum), jossa on useita erillisiä 
kappeleita. Siellä vietimme Pyhän Ehtoollisen 

kappelissa, jossa alttaritauluna on seinämaa-
laus Jeesuksesta ja vertavuotavan naisen koh-
taamisesta (Mark. 5:25). Alue järven ja vuoren 
(Mount Arbel) välissä on kaunis.

Nazaretin alueen vierailuun kuului käynti 
Marian Ilmestyskirkossa ja Nazareth Villa-
gessa, Jeesuksen ajan mukaisessa perinne-
kylässä. Pohjois-Galilean päivänä menimme 
Autuuksien vuorelle (Vuorisaarnan paikalle), 
kävimme kirkossa ja puutarhassa. Olimme 
harjoitelleet etukäteen laulamaan ”Maa on 
niin kaunis” kolmiäänisesti ja saimme laulaa 
sen tuossa kauniissa kirkossa. Hetki tuntui 
itsestäni koskettavalta ja toivon mukaan se 
tuntui myös kaikista kuulijoista hyvältä. 

En ole maininnut kaikkia käymiämme 
paikkoja ja paljon jäi näkemättäkin. Retkipäi-
vät olivat pitkiä ja illalla vietimme vielä yhtei-
sen hetken. Paluupäivänä vierailimme Haifan 
kaupungissa Key Media Taidekoulussa, jonka 
pitäjät ovat jo tuttuja monille kainuulaisille. 

Israelin matkoilla saamme käydä tutusta-
massa paikkoihin, joissa Jeesus, Vapahtaja on 
maallisen elämänsä aikana vaeltanut. Meillä 
kuitenkin on Raamatun lupaus siitä, että Hän 
Pyhän Henkensä kautta on täällä meidän kes-
kellämme tänäänkin.

Kiitos matkan vetäjille Veikolle ja 
Anne-Marille!

Siunaavia kesäsateita meille kaikille 
toivottaen, Pirkko Huusko.

Matkalla mukana olleiden ryhmäkuva. Kuva: Mika Kettunen
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Pyhäkoulu su klo 16 Raamattuluennon aikana, *9.9.
Lähetyspiiri ma klo 13 pariton viikko, jatkuu *10.9.
Nuttupiiri ma klo 15 parillinen viikko, *17.9. 

Kesä Soffaraamis ti klo 18 opiskelijoille ja nuorille aikuisille (kesäkuussa ja elokuussa).

Raamattupiiri ti klo 17.30, 11.9.
Rukouspiiri ke klo 11, jatkuu 12.9.

Alfa-kurssi ke 17.30, 12.9-14.11 vain ilmoittautuneille!

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, *13.9. Lohtajan kerho-
tila, Satumaantie 4. 
Naisten Raamattu- ja keskustelupiiri - ti klo 18.30, alkaen *11.9. Lohtajan kerhotila, 
Satumaantie 4.

*syksyn ensimmäinen kokoontuminen.

Su 03.06. klo 17 Kesäilta sanan äärellä KL-koti: Heidi Kemppainen

Su 10.06. klo 17 Kesäilta sanan äärellä KL-koti: Teemu Räty

Su 17.06. klo 17 Kesäilta sanan äärellä KL-koti : Katri Jakoaho

Su 01.07. klo 17 Pihaseurat Kansanlähetyskodin pihalla, mukana mm.Timo Suutari, lap-
sille Donkkis- ohjelmaa sisätiloissa. Tarjoilut ulkona. Säävaraus

Su 08.07. klo 17 Kesäilta sanan äärellä KL-koti: Pirjo Heikkinen

Kansanlähetyksen toimintaa
Kesä-Syyskuun 2018:

SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
Kansanlähetyskoti, Sammonkatu 5, 
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Su 15.07. klo 17 Kesäilta sanan äärellä KL-koti: Anneli Urpanen

Su 22.07. klo 17 Kesäilta sanan äärellä KL-koti: Matti Malinen

Su 29.07. klo 17 Kesäilta sanan äärellä KL-koti: Eino Mäkäräinen

La 04.08. klo 14 Reijo ja Raija Pulkkisen pihaseurat Kuhmossa os. Jyrkäntie 597. 

Su 05.08. klo 18 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa (kuuluu Radio Kajauksessa)

Su 12.08. klo 17 Kesäilta sanan äärellä KL-koti: Heidi Kemppainen

La 18.8. klo 9-12 Talkoot KL-koti.

Su 19.08. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa, Mäntykatu 6. Lapsille pyhäkoulu.

Su 26.08 klo 17 Kesäilta sanan äärellä KL-koti: Anneli Urpanen KL-koti.

Su 02.09. klo 18 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa (kuuluu Radio Kajauksessa)

Su 09.09. klo 16 Raamattuopetus ja pyhäkoulu, klo 17 Sanan ja rukouksen ilta KL-koti: 
Katri Jakoaho

Pe 07.09.- la 09.09. Vastuukantajaretriitti Ryttylässä: Pienryhmien liittokokousedustajille 
lähetetään kirje, jossa viikonlopun ohjelma sekä yhteiskuljetuksen aikataulu ja reitti. Mu-
kaan 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.  Lapsille pyhäkoulu.

La 22.09. klo 9-12 Talkoot KL-koti.

Su 23.09. klo 16 Raamattuopetus ja pyhäkoulu, klo 17 Sanan ja rukouksen ilta KL-koti: 
Anneli Urpanen

Su 30.09. klo 17 Lähetys-ilta KL-koti: Jaana Raesalmi

Maakuntien syksyn ohjelman voi tarkistaa netistä os. kainuu.sekl.fi, sitä mukaan kun ta-
pahtumat ja päivämäärät varmistuvat. Seuraa myös  paikallislehtien ilmoituksia. 

* KL-koti =Kansanlähetyskoti, Sammonkatu 5, Kajaani 
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lisesti riippuen tietenkin Annan voinnista. 
Kotimaassa Anna on vierailut kotimaassa 

Anna Vähäkangas, 
Addis Abeba, Etiopia

Anna Vähäkangas on koulutukseltaan filo-
sofian maisteri ja kielenkääntäjä. Anna lähti 
lähetystyöhön Etiopiaan joulukuussa 2014. 
Hän on Kansanlähetyksen, Wycliffe Raa-
matunkääntäjien ja Lähetysyhdistys Rau-
han Sanan yhteislähetti. Anna työskentelee 
Etiopian Mekane Yesus -kirkon raamatun-
käännös – ja kielenkehitystyössä.

Toistaiseksi Anna on pysytellyt kotimaas-
sa, minkä taustalla on ollut Annan sairaste-
lu. Anna on keskustellut lääkärinsä kanssa 
mahdollisesta paluusta Etiopiaan. Alusta-
vasti paluuaika ajoittuisi syksyyn luonnol-

Kainuun Kansanlähetyksen 
Kesän 2018 Pihaseurat 

• 1.7. klo 17 Kajaanissa Kansanlähetyskodilla, Sammonkatu 5. 
Lapsilla samaan aikaan Donkkis tapahtuma sisätiloissa. Lettutarjoilu.

• 29.7. klo 13 Puolangalla Kyllikki ja Yrjö  Keräsen mökillä, Lylykyläntie 201.

• 4.8. klo 14 Kuhmossa Reijo ja Raija Pulkkisella, Jyrkäntie 597. 

Reijolla 70v. syntymäpäivä. Reijon toive, että kukkien ja lahjojen sijasta mah-
dolliset muistamiset Kansanlähetykselle, Haveristen ja Mirjami Uusitalon työn 
tukemiseksi.

Tilitiedot: FI58 5760 0310 0003 27 
Viestikenttään: Reijo Pulkkinen 70v.

LÄHETTIEN TERVEISET
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vun muutos lauseessa voi muuttaa lauseen 
merkityksen täysin toiseen. Kielikoulussa 
on myös tapana, että jokainen kielikoulu-
lainen vuorollaan pitää englanninkielisen 
aamuhartauksen. Maria piti hartauden 
edellä mainitusta Jesajan kirjan luvusta. 
Marian hartaus kosketti erästä toista kieli-
koululaista, jolta oli kuollut vastasyntynyt 
lapsi. Kielikoululainen oli pyytänyt lopulta 
Mariaa vierailemaan kotonaan lohdutta-
massa vaimoaan.

Suomesta Maria sai vieraita helmi-maalis-
kuun vaihteessa. Ryhmä jyväskyläläisiä seu-
rakuntalaisia kävi tuomassa Marialle lähes 
300 nuttua sekä sukkia ja peittoja jaettavaksi 
vastasyntyneille vauvoille. Nutut tulevat tar-
peeseen, koska vastasyntyneiden on vaikea 
pysyä lämpimänä yölämpötilan laskiessa 
0-10-asteeseen.

Etiopiassa on ollut viime aikoina vaihtele-
vasti levotonta, jonka johdosta maa sai uu-
den pääministerin. Uusi pääministeri Abiy 
Ahmed astui virkaan 2.4.. Mahdollisesti 
uusi pääministeri tuo helpotusta vaikeaan 
kansalliseen tilanteeseen, koska Maria käy-
dessään amharinkielisessä jumalanpalve-
luksessa, papin totesi uuden pääministerin 
olevan rukousvastaus. 

Rukoillaan Marialle ja Etiopian kansalle 
rauhaa! Ja ylistys sinulle Herra kaikesta hy-
västä millä olet siunannut Mariaa ja Etiopian 
kansaa.

Maria Karjalainen, 
Addis Abeba, Etiopia

Maria Karjalainen aloitti lähetystyönsä Etio-
pian Addis Abebassa syksyllä 2017. Marian 
lähettävinä seurakuntina toimivat Vaalan ja 
Kajaanin lisäksi Jyväskylä, Kiiminki, Nokia 
sekä Pudasjärvi. Maria on koulutukseltaan 
lastenlääkäri ja erikoistunut neonatologi-
aan eli vauvojen, vastasyntyneiden ja eri-
tyisesti ennenaikaisesti syntyneiden lasten 
sairauksiin ja ongelmiin. Maria on päässyt 
hyödyntämään lääkärinkoulutustaan anta-
malla lyhyen oppitunnin tuleville lastenlää-
käreille. Maria kertoo, että Etiopiassa moni 
vauva sairastaa ja kuolee, mutta muistuttaa 
Raamatun lupaavan, ettei vastasyntyneet 
kuole, eivätkä äidit synnytä lapsia äkkikuo-
leman omiksi (Jesaja 65:17-25 KR 33/38). 
Marian on tarkoitus aloittaa lääkärin työt 
syyskuussa. 

Maria arki on jatkunut kielikoulussa 
amharan kielen monimutkaista kielioppia 
ihmetellessä. Maria kertoo, että yhden ta-

seurakunnissa kertomassa työstään. Kevät-
talvella Anna kävi Kajaanissa ja Sotkamossa 
vierailulla, kuten monet varmasti muistavat.

Kannetaan rukouksissa Annan terveyttä ja 
työtä.

Rukous- ja kiitosaiheita:

•   Kiitos hyvistä tilaisuuksista ja 
     varjeluksesta matkoilla
•   Tulevat seurakunta- ja kouluvierailut
•   Oma ja omaisten terveys
•   Johdatusta tulevaisuuteen
•   Etiopian tilanne ja uusi pääministeri
•   Mekane Yesus -kirkko sekä yhteistyö   
     -järjestömme

Tutustu Annan työhön hänen blogissaan: 
annavahakangas.wordpress.com
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Mirjami Uusitalo, 
Arba Minch, Etiopia

Mirjami Uusitalon työnkuva Etiopiassa liit-
tyy raamatunkäännöstyöhön. Mirjami työs-
kentelee Etiopian Mekane Yesus –kirkon 
lounaisessa synodissa pääasiassa diraytan-
kielisen Uuden testamentin käännöstyön 
neuvonantajana. Osan aikaa hän käyttää 
myös Konson kielen Vanhan testamentin 

käännöstyön sekä muidenkin Etiopiassa 
olevien käännösten tarkistamiseen.

Mirjami kirjoittaa viimeisimmässä kir-
jeessään: ”Tiimimme on tällä hetkellä krii-
sissä. Johannes-kääntäjämme on ollut lähes 
kuukauden pois töistä, koska ei voi hyväksyä 
sitä, että olemme siirtyneet käyttämään vi-
ranomaisten päättämää kirjoitussysteemiä. 
Välillä olemme käyneet yhden neuvottelun 
hänen kanssaan rovastikunnan johtajan 
avulla ja sovimme seuraavasta kerrasta. 
Johannes ei tullut. Kasvoja yritetään pelas-
taa (eli ei haluta aiheuttaa häpeää toiselle), 
joten vielä ei asiaa ole viety ylemmälle ta-
holle. Olemme jatkaneet evankeliumien 
rinnakkaistarkistuksia pappi Hatanon ja rva 
Alemneshin kanssa. Pian on evankeliumit 
käyty läpi. Olemme myös tavanneet kään-
nöstyömme tarkistajien kanssa ja käyneet 
läpi roomalaiskirjeen sekä jatkaneet Mat-
teuksen evankeliumin tarkistusta. Vielä on 
pari kuukautta Etiopian Raamattuseuran 
konsultin kanssa käytävään tarkastukseen

Noin kuukausi sitten saimme tontillemme 
toisenkin käännöstiimin. Naapurikielen, 
bussan, kolme kääntäjää tulivat asumaan ja 
työskentelemään Gidoleen, koska heidän 
alueellaan ei ole sähköjä eikä heillä vielä ole 
aurinkopaneelisysteemiäkään, jotta voisivat 
käyttää tietokoneita. Miehet kävivät kolmen 
viikon käännös- ja tietokonekurssin pää-
kaupungissa. Rukoillaan heidän kanssaan 
heille omaa neuvonantajaa, tuntuvat kovin 
orvoilta näin aluksi ainakin. Minäkään en 
voi heitä kovin paljon auttaa, kun pitäisi 
saada vietyä omaa projektia eteenpäin. Ja 
tuntuu siltä, että voimat eivät riitä toiseen 
kieleen perehtymiseen niin, että minusta 
olisi todellista apua. Jotain voin aina välillä 
neuvoa Monet kerrat kuluneiden kuukausi-
en aikana on mielessä olleet amharan kielen 
sanat ”Geta yayal, Herra näkee” ja se on kan-
tanut. Hän näkee tilanteet paremmin kuin 
minä. Hän näkee ja hän tuo avun, vaikka jos-
kus se tuntuu viipyvän niin kovin pitkään. 
Kaikkea ei voi ymmärtää, eikä Jumalaa voi 
määräillä. Siihen voi luottaa, että hän te-
kee kaiken oikein”, kirjoittaa Mirjami.

Marian rukousaiheita:

•   Tulevan työn suunnittelu
•   Viisautta käytännön asioista sopimiseen 
     sairaalalla
•   Monimutkaisen kieliopin oppiminen
•   Pääministerille viisautta uuteen työhön

Marian kiitosaiheita:

•   Kielen oppiminen
•   Etiopian uusi pääministeri
•   Tilanteen rauhoittuminen Etiopiassa
•   Terveys
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Mirjamin rukous- ja kiitosaiheita:

•  Kiitos varjeluksesta ja terveydestä . 
     Terveyttä meille ja perheillemme edelleen.
• Rovastikunnan johto. 
• Pysyvä ratkaisu diraitan kirjoitussystee-
   mikiistaan.
• Viisautta, kärsivällisyyttä ja yksimielisyyttä 
    tarkistaessamme diraitankielistä Uutta tes-
   tamenttia. Työtekijöille itsekuria tulla töi-
   hin ja tulla ajoissa. 
•  Maalle saatiin uskova pääministeri, johon 
   monet ovat tyytyväisiä, mistä kiitos Her-
    ralle. Rukoillaan valitulle johtajalle viisaut-
   ta johtaa tätä maata ja että rauha säilyisi.   
   Poikkeustila on edelleen voimassa.
• Lukutaito-opetuksen aloittaminen. 
• Toimistokoneitten toimiminen.
• Abeben ja Bezabihin opinnot. Tatekin oi-
    keusjutulle oikeudenmukaista päätöstä. 
• Jeesus-filmin esityksissä käytetty projek-
    toriin on vaihdettu uusia komponentteja ja 

se toimii. Apostolien teot - ja Jeesus -fil-
    mien esitykset. 
• Kansanlähetyksen talous ja työn jatkumi-
    nen Etiopiassa

Jouni ja Jonna Haverinen, 
Peštera, Bulgaria

Jouni Haverinen on koulutukseltaan kirkon 
nuorisotyönohjaaja ja Jonna Haverinen on 
farmaseutti. Jounilla ja Jonnalla kolme las-
ta: Niilo, Noomi ja Samuel. Haveriset ovat 
seurakuntatyössä Bulgariassa, Pešteran 
kaupungissa. Kuitenkin Haveristen toimin-
takenttä ei rajoitu ainoastaan Pešteran kau-
pungin alueelle. Noin kerran viikossa Jouni 
tai Feymi-pastori suuntaa 100 km päähän 
Kruševon kaupunkiin palvelemaan pientä 
seurakuntaa. Luonnollisesti pitkä matka ja 
harvat palvelukerrat ovat rajoittaneet seu-
rakunnan toimintaa. Pešteran seurakunta 
onkin ehdottanut, että Haverisen perhe siir-
tyisi palvelemaan Kruševon seurankuntaan. 
Asiasta on puhuttu aiemmin, mutta siirtoa 
on toistaiseksi hidastanut kokoustilan puu-
te. Kruševon seurakuntaa on kuitenkin 
saatu aktivoitua ja eräs teologian opinnot 
aloittanut nuorimies on erittäin innokas 
seurakunta-aktiivi.
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Sana Raamatusta: Enkeli -- näytti minulle 
pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeu-
tui taivaasta, Jumalan luota. Kaupunki oli 
neliön muotoinen, yhtä leveä kuin pitkä. -- 
pituus, leveys ja korkeus olivat kaikki tämän 
suuruiset. (Ilm. 21:10,16)

Johannes näkee ilmestyksessä Taivaan kul-
taisen kaupungin, joka on kuution muotoi-
nen. Aika kummallista vai mitä, kuvitella nyt 
kuution muotoinen kaupunki, joka on yli 
2000 km leveä ja korkea. Kuitenkin kristityt 
tietävät jo valmiiksi yhden kuution muotoi-
sen paikan Vanhasta testamentista. Nimit-
täin temppelin Kaikkein pyhimmän. Mikä 
paikka se oli? Se oli Jumalan kohtaamisen 
paikka. Se oli paikka, jonne vain ylipappi 
kerran vuodessa Suurena sovituspäivänä sai 
astua virkansa puolesta. Kukaan ihminen ei 
ollut itsessään kelvollinen astumaan sinne, 
Pyhän eteen. Pääsiäisenä saamme iloita, että 
Jeesuksen kuollessa ”temppelin väliverho 
repesi kahtia, ylhäältä alas asti”, näin tie Ju-
malan luokse, kaikkein pyhimpään on auki 
kaikille Jeesuksen ristinkuolemaan turvaa-
ville. Taivas on auki ristillä. (Jouni)

Haveristen rukousaiheet:

• Kiitos ylösnousemuksen ihmeestä ja avoi-
mesta tiestä taivaaseen ristillä!
• Kruševon seurakunta, kokoontumistilan 
tarve ja seurakunnan tulevaisuus
• Pešteran seurakunta ja kirkon remontti-
tarve, että kaikki tapahtuisi Herran aika-
taulussa
• Mun kielinen Raamattu -keräys ja tarvit-
tavien varojen kokoon saaminen
• Missio-musalinjan vierailu Bulgariassa 
huhtikuussa ja pääsiäisjuhlat
• Niilon koulun järjestymisen ja koko per-
heen muuton ja käytännön asioiden puo-
lesta
• Kiitos kaikista lähettäjistä ja lähtijöistä, 
Herra lähetä lisää työmiehiä elopellolle

Oletko Facebookissa? 
Seuraa kuulumisiamme viikoittain
Haveriset.fi -ryhmässä.

Jokainen meistä pohtii joskus elämän 
suuria kysymyksiä saunanlauteilla, 
lenkkipolulla, – useimmiten yksin. Alfa-
kurssi on loistava tilaisuus pohtia niitä 
yhdessä muiden kiinnostuneiden kans-
sa avoimesti keskustellen ja rennossa 
ilmapiirissä.

Mitä siellä tehdään?
Kokoontumiset aloitetaan yhteisellä 
aterialla, jota seuraa opetus ja pien-
ryhmäkeskustelut. Kurssilla saa myös 
epäillä ja kyseenalaistaa ilman, että tu-
lee torjutuksi.  Fanaattisuus on kurssilla 
kielletty. 

Kenelle Alfakurssi on tarkoitettu?
Alfa on erityisesti tarkoitettu Sinulle, 
joka haluat tietää enemmän kristinus-
kosta, olet juuri tullut uskoon tai haluat 
löytää uudelleen uskosi perusteet.

Seuraava Alfakurssi alkaa 12.9. 
klo 17.30  Sammonkatu 5, Kajaani

Kysy lisää tai ilmoittaudu: 
puh.0440202143/ Jaana Raesalmi 
(järj. lastenhoito)

Avoinna kaikille kristinuskon perus-
kysymyksistä kiinnostuneille. 

Luentoja ja hauskaa yhdessäoloa on 
tarjolla koko syksyksi. 

Fanaattisuus on Alfa-kurssilla pan-
naan julistettu.  

Avoimuus ja toinen toisistaan välittä-
minen on Alfa-kurssin ydin.

Alfakurssi





Osoitteet: Kainuun Ev. Lut. Kansanlähetys


