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Kansanlähetys



 

Pihaseurat & Donkkis 

Su 16.6. klo 17 alkaen  
Sammonkatu 5.   

  

Lapsille omaa Donkkis-toimintaa sisällä. 

Kansanlähetyskodilla, Sammonkatu 5 

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

 

Talkoot  
 

Lauantaisin klo 9-12   

8.6., 17.8. ja 14.9  
 

 

YHDESSÄ TEKEMINEN  ON KIVAA!  
Talkoissa tehdään sitä, mitä osataan, mitä pitää tehdä ja mitä 

halutaan tehdä, rennosti. Joka tapauksessa kahvit juodaan  
ja kuulumisia vaihdetaan.  
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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 tai 
sopimuksen mukaan
Puh. 044 2774 616
Sähköposti: kainuunkl@sekl.fi
Kotisivut: kainuu.sekl.fi

Piirihallituksen puheenjohtaja Matti Malinen
Puh. 050 566 1015
Sähköposti: matti.malinen@sekl.fi

Piirityöntekijä Jaana Raesalmi 
Puh. 044 020 2143
Sähköposti: jaana.raesalmi@sekl.fi

Talousvastaava Pirjo Heikkinen
Puh. 050 344 9406
Sähköposti: pirjo.heikkinen@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 2019
Heikkinen Pirjo
Jakoaho Katri
Karjalainen Jorma
Kyllönen Seppo
Malinen Matti
Räty Teemu
Savolainen Eeva Liisa
Suutari Aimo

Painopaikka:
Paltamon Kirjapaino Ky 2019
Sairaalatie 8, 88300 Paltamo
(08) 871 999
www.paltamonkirjapaino.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 
Raesalmi Jaana......................................95044
Radiotyö, Radio Dei…….................…….95112
Kainuu, kipein tarve….................……….95125

Toimitus: 
Jaana Raesalmi & Teemu Räty

Kannen kuva: Etiopiasta, valebanaanipuun lei-
vän tekoa, kuvannut Anna Jaakola
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K evät on kulunut nopeasti. Toiminta 
Kajaanissa on kulkenut tuttua la-
tua. Tammikuussa oli Naisten – ja 
miestenpäivät yhteisen ehtoollisvie-

ton saattelemana. Osallistujia oli mukavasti. 
Helmikuu meni osaltani Etiopian reissussa ja 
siitä palautumisessa. Vaikka reissu oli raskas, 
oli se myös antoisa. Palattuani on ollut mu-
kavaa käydä kertomassa lähettiemme työstä 
ja heidän työoloistaan kentällä. Maaliskuussa 
oli Majataloilta, joka kokosi Kajaanin kirk-
koon noin 400 henkeä. Tuntui hienolta, kun 
huomasin, että maakunnistakin olivat monet 
jaksaneet lähteä liikkeelle. Huhtikuussa sain 
lomailla mieheni kanssa. Käytimme paljon 
aikaa ihan vain ulkoilemiseen ja yhdessä ole-
miseen. Loma teki tehtävänsä, saimme leväh-
tää ja hoitaa parisuhdettamme. Toukokuussa 
helatorstaina on kaikkien Alfakurssin käy-
neiden yhteinen kokoontuminen, saa nähdä 
minkä verran saamme alfalaisia iltaan.

Tätä kirjoittaessani olen tullut juuri pii-
rijohtajien päiviltä Ryttylästä. Ryttylässä 
puhuimme mm. hengellisestä kodista, pai-
menuudesta ja virkakysymyksestä. Monen-
laisia näkökulmia löytyi ja sen huomasin, että 
liikkeen sisälläkin ollaan monenlaista mieltä. 
Yhteinen huolenaiheemme on se, että joka 
puolella ystäväjoukon keski-ikä nousee. 
Painopiste evankelioinnista on muut-
tunut sanan opettamiseksi. Nyt 
tarvitaan taitavia evankeliumin 
kertojia. Ryttylässä alkaa pe 6.9. 
juuri ennen vastuunkantajapäi-
viä Julistajakoulutus, johon toi-
votaan joka puolelta Suomea 
osallistujia.  

Puhuimme myös siitä, onko 
meillä työntekijöillä hengelli-
nen koti siellä, missä olemme 
töissä. Tämä keskustelu sai mi-
nut miettimään meidän vastuun-

kantajiamme / vapaaehtoisiamme, jotka ovat 
jopa vuosikymmeniä puurtaneet yhteisömme 
hyväksi. Saavatko he levähtää ja hengähtää 
paikoissa, joissa ovat antaneet niin paljon. 
Jokaisella pitäisi olla paikka, jossa saa olla 
hoidettavana ja missä voi vain olla. Ehkäpä 
jollekin hengellinen koti voi olla vaikka tut-
tu ja turvallinen raamattupiiri tai pieni solu, 
jossa jaetaan asioita luottamuksella, luetaan 
Raamattua ja rukoillaan avoimesti omienkin 
asioiden puolesta.

Muutama viikko sitten toimistoa siivotes-
sani selasin kirjakassia, joka oli ilmestynyt 
siihen lattialle jostakin. Kassissa oli hengel-
lisiä kirjoja ja Raamattuja. Yhden kirjan vä-
listä löytyi pieni lappunen, jonka alareunassa 
luki kirjoittaja, joka oli Urho Muroma. Istuin 
tuolille ja luin lyhyen tekstin. Teksti puhutte-
li minua kovasti, siinä oli rukous, otin lapun 
talteen.  Kirjoitan tekstin tähän, jospa se saisi 
olla sinunkin rukouksesi. ”Kun nouset aamul-
la vuoteestasi, polvistu Herran eteen ja sano: 
Herra, elämäni kuuluu sinulle. Sinä olet minut 
luonut, lunastanut, omaksi lapseksesi ottanut. 
Nyt -tänä aamuna jälleen jätän itseni ja elä-
mäni Sinun käsiisi, Sinun käytettäväksi. Anna 
minun tänään olla siunaukseksi kaikille, joi-
den kanssa joudun kosketuksiin. Suo minulle 

armo sanoa joku hyvä sana Sinusta 
jollekin ikävöivälle ja etsivälle 

sielulle. Ota elämäni haltuusi 
ja käytä sitä lähimmäisilleni 

siunaukseksi oman nimesi 
kunniaksi. Sellaisena päi-
vänä, jona näin Herralle 
antaudut, olet sinäkin mu-
kana edistämässä hiljaista 
herätystä kansamme kes-
kuudessa.

Kesäterveisin, 
Jaana Raesalmi

TyönTekijän TerveiseT
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Helatorstai. Myös äitini - nyt jo 
kuolleen - rippipyhä aikanaan 
Etelä-Savossa. Rippipappina oli 
Helena Konttisen, uukuniemeläi-

sen unissasaarnaajan, elämäkerran kirjoittaja 
K.K. Sarlin (Eräs aikamme profeetta). 

Paltamon kirkon alttaritaulun on maalan-
nut Toivo G. Tuhkanen. Kotikirkkoni altta-
ritaulu esittää juuri helatorstaita, Kristuksen 
taivaaseen astumista. Oma konfirmaationi oli 
juuri tuossa, saman sanoman lähellä. 

Helatorstai kutsuu lähetyksen äärelle. Kun 
Jeesus oli kuolleista nousseena yhdentoista 
opetuslapsensa kanssa, hän antoi heille teh-
tävän: “Menkää kaikkialle maailmaan ja julis-
takaa evankeliumi kaikille luoduille!” Tämän 
lähtökäskyn annettuaan Jeesus-Vapahtaja 
otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Juma-
lan oikealle puolelle. 

Markuksen evankeliumi jatkaa, että ope-
tuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaik-
kialla. Herra toimi heidän kanssaan... Näin 
nimikkolähettiemme kanssa vielä tänäänkin. 
Näin myös Mirjami Uusitalon kanssa ja Ma-
ria Karjalaisen kanssa Etiopiassa kuten olette 
kuulleet terveisinä heidän luonaan vastikään 
vierailleilta. Samoin Anna Vähäkankaan 
kanssa, Etiopiassa hänenkin, ja Haverisen 
perheen kanssa Bulgariassa - pikku-Tinjaa 
myöten. Siis lähtivät matkaan ja saarnasivat 
kaikkialla. 

Helatorstai, pyhä torstai, on yhä lähetyspy-
hä, lähettämisen pyhä. Ehkäpä siksi tänään 
voisit rukoilla mieleesi nousseen lähetystyön-
tekijän puolesta, ehkäpä voisit rukoilla, että 
hän pysyisi terveenä ja työssään uskollisena. 
Samalla saamme huokaista oman seurakun-
nan työntekijöiden puolesta, että hekin jaksa-
vat lähteä matkaan ja saarnaisivat kaikkialla. 
Itsekin tarvitsisimme rohkeutta, sitkeyttä ja 

halua olla yhteydessä eri ihmisiin ja eri tavoin 
kehottaa heitä pitämään Raamatun sanasta 
kiinni.

Paltamon alttaritaulun alapuolella on sana: 
“Katso, minä tulen pian.” Kun Jeesus lähetti 
omat opetuslapsensa ja kehotti heitä työhön, 
Jeesus myös lupasi tulla hakemaan heidät sin-
ne, missä hän itse on: Taivaan kirkkauteen. 
Ensimmäinen osa on jo tapahtunut, toinen 
osa tulee kyllä tapahtumaan! 

Siksi helatorstai on pyhäpäivä, juhlapäivä, 
lähetyksen päivä. 

Raili Kemppainen

(Puolanka-lehden hartauskirjoituksesta)

Helatorstain rukouskutsu
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Olemme saaneet taas uuden kevään, 
aurinko sulattaa taas roudan ja 
luonto herää uuteen eloon.

Tästä ihmeestä saamme taas 
kiittää Isäämme taivaassa.

Kerron tässä teille muutamia asioita Kai-
nuun Kansanlähetyksen taloudesta. Vuosi 
on lähtenyt vilkkaasti käyntiin. Taloutemme 
on ihan hyvällä mallilla. Olemme saaneet 
toimitettua lähetyskannatuksen sovitun 
mukaisesti Sekl:lle. En laita tähän kirjeeseen 
vielä laskelmia enkä kaavioita talouden kehi-
tyksestä. Syynä on se, että olemme ottaneet 
koko Kansanlähetyksessä käyttöön uuden 
kirjanpitojärjestelmän Fennoan sekä uuden 
Fons-järjestelmän mm. varainhankinnan 
seurantaan. Näitä opetellessa ja käytäntöön 
ottamisessa on alkuvuosi mennyt. Saamme 
kirjanpitäjän kanssa vietyä vuoden 2019 ta-

lousarvion luvut kirjanpitojärjestelmään tässä 
kesän korvalla. Syksyn kirjeeseen saamme jo 
konkreettisia lukuja.

Yksi asia, josta haluaisin muistuttaa teitä 
työmme tukijat. Olisi tosi tärkeää, että käyt-
täisitte suorituksissa niitä viitenumeroita, 
jotka ovat ystäväkirjeessä eri kohteille. Se hel-
pottaisi kirjanpitäjän ja myös minun töitäni. 
Käsin tehtävää työtä jää silloin pois. Jos teillä 
on kysyttävää viitenumeroista, voitte tiedus-
tella   asiasta minulta.

Tahdon kiittää jokaisesta teistä! Kiitos 
mukanaolosta, kiitos rukouksista, kiitos 
työstänne ja kiitos taloudellisesta avusta. Ja 
ennen kaikkea kiitos tästä kaikesta Pyhälle 
Jumalalle!

Terveisin,
Pirjo Heikkinen

Talousterveiset

• Pyhäkoulu su klo 16 Raamattuluennon aikana 8.9. ja Lähetysmessussa 18.8.

• Lähetyspiiri ma klo 13 pariton viikko, jatkuu 9.9.

• Nuttupiiri ma klo 15 parillinen viikko, 30.9. 

• Soffaraamis ti klo 18 opiskelijoille ja nuorille aikuisille kokoontuu kesä-elo- ja syys-
kuussa.

• Nuortenilta ti klo 19.30 jatkuu 10.9.

• Rukouspiiri ke klo 11 jatkuu 18.9.

• Avoin Raamattupiiri ke klo 17.30 jatkuu 17.9.

• Naisten Raamattupiiri to klo 14 pariton viikko. 

• Miesten Raamattu- ja keskustelupiiri to klo 18 pariton viikko, Lohtajan kerhotila, 
Satumaantie 4, jatkuu 12.9.

• Naisten Raamattu- ja keskustelupiiri - ti klo 18.30, Lohtajan kerhotila, Satumaantie 
4, jatkuu 17.9.

säännöLLinen TOiMinTA kAjAAnissA
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Sattumuksia
Elämä on lahja
kulkua ja seikkailuja
yllätyksiä ylen määrin…

Niin meilläkin. Joka päivälle sattui ja 
tapahtui, onneksi ei kovin pahas-
ti tai vakavasti. Rukousten avulla 
selvittiin monesta tilanteesta. Vat-

satauti kiusasi osaa matkalaisista ja tietysti ve-
rotti kokemustunnelmista.  Pakko tunnustaa 
klisee, että maailmassa monta on ihmeellistä 
asiaa. Etiopialaiset ihmiset ja elämänmeno 
ihastuttaa ja ihmetyttää samaan aikaan. Var-
sinkin eri kylien ja heimojen väliset suhteet, 
toimeentulo ja vaatimattomuus suorastaan 
alkukantaisuus ja puutteellisuus meikäläisiin 
oloihin verrattuna. Kaikesta huolimatta halu 
kehittyä ja parantaa oloja esim. koulumaail-
massa oli selvästi havaittavissa. Tahtotila on 
olemassa.

Afrikan luonto on etelässä rehevää ja poh-
joisessa karumpaa, kivikkoista, vaikeasti 
kuljettavia reittejä on enemmän kuin mitään 
muuta. Vuoristoteiden näköalapaikoilta nä-
kymät ovat huikeat. Maaseudulla eläinlau-
mat ja taakkojen kanssa liikkuvat ihmiset ja 
aasit ovat tuttu näky. Kylissä moottoripyörät 
ja sinivalkoiset pikkutaksit puikkelehtivat 
liikenteen kaaoksessa. Ei ole vasemman eikä 
oikean puoleista kaistaa, vaan mennään tien 
leveydeltä siltä, missä on vähiten koloja.

Vedenpuute, etenkin puhtaan veden, on to-
dellinen ongelma. Tähän aikaan oli ollut kol-
me kuukautta satamatta, joet olivat kuivillaan, 
jossain lirisi pieni puro. Siellä ihmiset olivat 
pesulla ja pyykkäämässä ja eläimet juomassa. 
Voi vain kuvitella, mitä se arki on… vai osaako 
eurooppalainen edes kuvitella?

Ote Marja Leskisen 
matkapäiväkirjasta 7.2.-19.2.2019

Minun 
Afrikkani
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Su 2.6. klo 17 Kesäilta sanan äärellä, Eino Mäkäräinen ja Teemu Räty. KL-koti

La 8.6. klo 9-12 Talkoot. KL-koti

Su 9.6. klo 17 Kesäilta sanan äärellä, Arto Auranen ja Jaana Raesalmi. KL-koti

Su 16.6 klo 17 Pihaseurat Kansanlähetyskodin pihalla, lapsille Donkkis-ohjelmaa sisäti-
loissa. Lettutarjoilu. KL-koti

Su 30.6. klo 17 Kesäilta sanan äärellä, Pirjo Heikkinen ja Anna Jaakola. KL-koti

Su 30.6. klo 14 Kesäseurat Ristijärvellä, Pulkkisilla, Mustavaaran Kuljussa, Kuljuntie 2. 
Mukana mm. Jaana Raesalmi ja Matti Malinen.

5-7.7. Kansanlähetyspäivät Ryttylässä. Ohjelma s. 14-15.

Su 14.7. klo 17 Kesäilta sanan äärellä, Anneli Urpanen. KL-koti

Su 21.7. klo 17 Kesäilta sanan äärellä, Pirjo Heikkinen ja Katri Jakoaho. KL-koti

Su 28.7. klo 17 Kesäilta sanan äärellä, Raili Kemppainen. KL-koti

Su 4.8. klo 17 Kesäilta sanan äärellä, Jaana Raesalmi. KL-koti

Su 11.8. klo 17 Kesäilta sanan äärellä, Eeva-Liisa Savolainen ja Maire Malinen. KL-koti

La 17.8. klo 9-12 Talkoot, KL-koti

Su 18.8. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa, Mirjami Uusitalo.

Su 25.8. klo 17 Kesäilta sanan äärellä, Heidi Kemppainen ja Katri Jakoaho. KL-koti

Pe-La 30-31.8. Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon Kansanlähetyspiirien yhteinen 
tapahtuma Valtimolla. Opettajana Leif Nummela.

Su 1.9. klo 18 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa (kuuluu suorana Radio Kajauksessa).

kansanlähetyksen toimintaa
kesä-syyskuussa 2019:
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6-8.9. Vastuunkantajaretriitti Ryttylässä. Pienryhmien liittokokousedustajille lähetetään 
kirje, jossa on viikonlopun ohjelma sekä yhteiskuljetuksen aikataulu ja reitti. Mukaan voi 
ilmoittautua muitakin kuin liittokokousedustajia, sen mukaan kuin bussiin mahtuu.

Su 8.9. klo 16 Sanan, rukouksen ja sävelen ilta, Juhani Saviniemi. KL-koti

Ke 11.9 klo 18 Lähetysilta, Maria Karjalainen, Jaana Raesalmi ja Niina Hautala. KL-koti  

La 14.9. klo 9-12 Talkoot, KL-koti

Su 15.9. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa.

Su 22.9. klo 16 Sanan, rukouksen ja sävelen ilta, Eino Mäkäräinen ja Teemu Räty. KL-koti

To 26.9. klo 17 Donkkis Big Night-toimintailta lapsille. Katri Jakoaho ja Heidi Kemppainen. 
KL-koti

Su 29.9. klo 17 Lähetysilta, Jaana Raesalmi. KL-koti

Maakuntien syksyn ohjelma ilmestyy os. kainuu.sekl.fi, sitä mukaan kuin tapahtumat ja 
päivämäärät varmistuvat. Seuraa paikallislehtien ja Uusi-Tie lehden ilmoituksia, sillä ta-
pahtumiin voi tulla muutoksia.

Kl-koti =Kansanlähetyskoti, Sammonkatu 5, Kajaani 
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Maria on palannut Suomeen kesäksi jo 
toukokuussa. Kajaanissa voi Mariaa tava-
ta sunnuntaina toukokuun 19. päivä lä-
hetysmessussa Lehtikankaan kirkossa ja 
keskiviikkona syyskuun 11. päivä, jolloin 
Kansanlähetyskodilla pidetään Kajaanin 
seurakunnan ja Kansanlähetyksen yhtei-
nen lähetysilta. Maanantaina 12.9. Maria 
vierailee Vaalassa. Tervetuloa tervehtimään, 
kyselemään ja jutustelemaan Marian kanssa. 

Rukousaiheita:

- Työlupa-asioiden hoitaminen ja Suomen 
jakson järjestelyt.
- Soddon sairaalan vastasyntyneiden osas-
ton laajennus.
- Aiemman sairaalan osastonhoitaja Hanna.

Kiitosaiheita:

- Onnistunut Soddon matka.
- Turvallisuus liikenteessä.
- Soddon sairaalan työyhteisö.

Lähettävät seurakunnat:

Jyväskylä, Kajaani, Kangasala, Kiiminki, 
Nokia, Pudasjärvi, Utajärvi Vaala sekä Kai-
nuun, Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjan-
maan Kansanlähetyspiirit.

Maria Karjalainen aloitti lähetystyönsä 
Etiopian Addis Abebassa syksyllä 2017. 
Maria on koulutukseltaan lastenlääkäri ja 
erikoistunut neonatologiaan eli vauvojen, 
vastasyntyneiden ja erityisesti ennenaikai-
sesti syntyneiden lasten sairauksiin ja on-
gelmiin. 

Viime vuonna Maria kirjoitti amharan 
kielen oppimisen tärkeydestä. Nyt hän 
kertoo kielen sujuvan eikä kielimuuri enää 
jännitä. Tammikuussa Maria oli kolme päi-
vää auttamassa Jemenistä tulleita pakolaisia 
pakolaisleirillä. Hän vei mukanaan myös 
vauvan nuttuja vastasyntyneille. Ihmisten 
tarinat olivat koskettavia ja Maria toivoo 
meidän muistavan Jemenin kriisiä ruko-
uksissamme. 

Huhtikuun kirjeessä Maria kertoo ol-
leensa kaksiviikkoisella työjaksolla Sod-
don kristillisessä sairaalassa, mikä sijaitsee 
noin kuuden tunnin ajomatkan päästä 
Addis Abebasta. Loppuvuodesta Maria oli 
tutustunut Soddon sairaalan vastasyntynei-
den osaston hoitavaan lääkäriin, yhdysval-
talaiseen Michelleen. Soddon sairaalassa 
käydessään Marialle valkeni, kuinka val-
tava työmäärä sairaalassa Michellellä on. 
Vastasyntyneiden osaston lapsipotilaiden 
lisäksi Michelle hoitaa lastenosaston ja po-
liklinikan sekä teho-osaston ja kirurgisten 
osastoiden lapsipotilaita. Valtavan työmää-
rän vuoksi Marian tarkoituksena on syksyllä 
hakea työlupaa Soddon sairaalaan ja aloittaa 
siellä. 

Maria 
karjalainen, 

Addis Abeba, 
etiopia

LäHeTTien TerveiseT

Mirjami 
Uusitalo, 

Arba Minch, 
etiopia

Mirjami Uusitalon työnkuva Etiopiassa liit-
tyy raamatunkäännöstyöhön. Mirjami työs-
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kentelee Etiopian Mekane Yesus –kirkon 
lounaisessa synodissa pääasiassa diraitan-
kielisen Uuden testamentin käännöstyön 
neuvonantajana. 

Mirjami kertoo vuoden ensimmäisessä 
kirjeessään, kuinka diraitankielisen Uu-
den testamentin tekstejä äänitettiin lop-
pu vuodesta, ja tehtiin vielä viime hetken 
muutoksia. Tammikuussa Mirjami järjesti 
käyttöönottojuhlan, jossa äänityksen kus-
tantanut Talking Bibles -järjestö ohjeisti 
kuuntelulaitteiden käytössä. Paikalle tuli 
noin 100 henkilöä. Viime syksynä järjes-
tettiin lukutaito-opettajien koulutus ja nyt 
lukutaito-opetus on alkanut 18 seurakun-
nassa. Mirjami vei myös alkuvuodesta kor-
jatun aapisen painoon. Uuden testamentin 
tekstin kirjoitusasun tarkistus jatkuu ja toi-
veissa on, että valmista tulisi maaliskuun 
loppuun mennessä.  

Helmikuu oli Mirjamille vauhdikas kuu-
kausi. Aluksi kalenterin täytti lähettikokous 
sekä Mekane Yesus-kirkon yhteistyöjärjes-
töjen ja kirkon johtajien kokous. Helmi-
kuussa Mirjami sai myös vieraita Kajaanista. 
Yhdessä Kajaanin ystävien kanssa Mirjami 
kiersi eteläistä Etiopiaa tutustuttaen heidät 
paikalliseen kulttuuriin ja lähetyskentän 
laajaan työkenttään. Myöhemmin Mirjami 
tutustui yhdessä Tania Lehtisen kanssa Kan-
sanlähetyksen kummiprojektiin Jimman 
synodissa. Mirjami kertoo, että hänellä oli 
ilo tavata työlleen antautuneita projektien 
työntekijöitä ja kuulla parin projektissa 
mukana olevan koululaisen kertovan saa-
mastaan avusta koulunkäyntiin projektin 
kautta. Ilman projektia koululaiset olisivat 
joutuneet etsimään töitä ja koulu olisi to-
dennäköisesti jäänyt kesken.

Mirjami on palannut Suomeen lomaile-
maan ja kotimaan kaudelle. Jos Herra suo, 
palaa Mirjami vielä takaisin Etiopiaan. Di-
raitan projekti on vielä kesken. Mirjamia 
voi tavata Puolangalla kesäkuun 9. päivä ja 

Vaalassa kesäkuun 16. päivä. Mirjami tulee 
myös Ryttylän Kansanlähetyspäiville. Olet 
sydämellisesti tervetullut tapaamaan Mir-
jami Uusitaloa.

Mirjamin rukous- ja kiitosaiheita:

- Kainuun ystävien matka Etiopiaan 7.-
19.2.oli oikein mukava. Paitsi että osa meistä 
sairastui matkan lopulla vatsatautiin. Kiitos 
Herralle, että kaikki toipuivat pian. 
- Kiitos varjeluksesta ja terveydestä myös tii-
millemme. Minä sain diagnoosin ja lääkkeet 
pitkään vaivanneeseen yskäkierrokseen. Al-
lergialääkkeet auttoivat. 
- Kummipoikani Juhon reilun viikon vierai-
lu maaliskuun alussa oli ilahduttava. 
- Viisautta, kärsivällisyyttä ja tarkkuutta 
pastori Hatanolle kun hän vielä tarkastaa 
oikeinkirjoitusta. 
- Painosta tullut, uudistettu aapinen on otet-
tu iloiten vastaan. Lukutaito-opettajia olem-
me tavanneet kerran kuukaudessa, viimeksi 
kokous oli lauantaina Alemnesin johdolla. 
Mukana oli ollut kaikkiaan 34 opettajaa, 
mukana uusiakin. Seuraava kokous on 18.5. 
- Lukutaito-opetuksen jatkuminen, opetta-
jat ja oppilaat. 
- Toimistokoneitten   toimiminen. 
- Apostolien teot -filmin ja Jeesus-filmin 
esitykset. 
- Olot maassa ovat yleisesti ottaen rauhoit-
tuneet. Lähialueillamme konsojen ja gido-
lelaisten välillä vihollisuudet kuitenkin aina 
välillä leimahtavat esiin. Rukoillaan pysyvää 
rauhaa. Muillakin alueilla on paikallisia on-
gelmia. Viisautta ja varjelusta pääministeril-
le ja muille johtajille hallinnon eri tasoilla.
- Abeben, Bezabihin ja Tatekin opinnot ja 
elämänhallinta. Tatekin terveys.  
-  Kansanlähetyksen talous ja työn jatkumi-
nen Etiopiassa. Kesän jälkeen meitä on vain 
kaksi: Maria-tohtori Soddossa ja minä.
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Anna Vähäkangas on koulutukseltaan filoso-
fian maisteri ja kielenkääntäjä. Annan tekee 
lähetystyötä Etiopiassa. Hän on Kansanlä-
hetyksen, Wycliffe Raamatunkääntäjien ja 
Lähetysyhdistys Rauhan Sanan yhteislähet-
ti. Anna työskentelee Etiopian Mekane Yesus 
-kirkon raamatunkäännös – ja kielenkehi-
tystyössä.

Anna kirjoittaa huhtikuussa blogissaan 
näin:

”Pitkän hiljaisuuden jälkeen on korkea 
aika kertoa vähän kuulumisia. Vuosi alkoi 
vauhdikkaasti Työntekijäseminaarilla ja 
Missioforumilla Ryttylässä ja seurakunta-
vierailuilla Kainuussa ja Uudellamaalla. Sen 
jälkeen tahti on hieman rauhoittunut, joskin 
tässäkin kuussa olen ehtinyt käydä mm. Ou-
lussa kertomassa Etiopiasta.

Terveysrintamalle ei kuulu sellaista uutta, 
että olisin aivan pian palaamassa Etiopiaan. 
Tutkimukset jatkuvat edelleen, joten lähden 
aikaisintaan lokakuussa. Tämä tarkoittaa 
tietenkin sitä, että siihen asti olen käytet-
tävissänne seurakuntavierailuilla ja mihin 
muuhun sitten keksittekään minua pyytää. 

Vaikka elämässä moni asia on epävarmaa, 
voimme luottaa siihen, että Jeesus on täyttä-
nyt lain puolestamme ja sovittanut syntimme 
ristillä. Kun turvaamme häneen, elämämme 
on vakaalla pohjalla. Siunattua pääsiäisen ai-
kaa!”

Tutustu Annan elämään ja työhön 
hänen blogissaan: 
annavahakangas.wordpress.com

Anna 
vähäkangas, 

Addis Abeba, 
etiopia

Jouni Haverinen on koulutukseltaan kirkon 
nuorisotyönohjaaja ja Jonna Haverinen on 
farmaseutti. Haveristen perheeseen kuuluvat 
neljä lasta Noomi, Niilo, Samuel ja Tinja. 

Viime vuoden lopulla saatiin painosta 
viimein kaksikielinen Uusi testamentti, 
sekä turkiksi että bulgariaksi. Paikalliset ih-
miset ovat kaksikielisiä, ja tämän toivotaan 
täydentävän ja helpottavan ymmärtämistä. 
Ehkä jotkin asiat aukeavat lukijoille parem-
min toisella kuin toisella kielellä. Näitä Jouni 
jakoi seurakuntalaisten kanssa ennen joulua 
ovelta ovelle, lahjana kirkolta. Kirjat kelpa-
sivat sellaistenkin alueiden ihmisille, joita 
paikallinen seurakuntalainen epäili liian 
kovapäisiksi.  

Jouni on pohtinut Saarnaajan kirjan hen-
gessä työnsä mielekkyyttä. Lähetin työ on 
yksinäistä ja tuloksia saa harvoin nähdä. 
Onneksi lähetti saa olla puutteellinen, sillä 
työhön kutsuja on täydellinen.  Jouni kirjoit-
taa, kuinka uuden seurakunnan syntyminen 
on pitkä ja hidas prosessi, jonka tavoitteena 
on synnyttää ja kasvattaa itsenäinen kirkko, 
joka sitten puolestaan voi toimia lähettävä-

jouni ja jonna Haverinen, 

Parvomay, Bulgaria
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nä kirkkona. Tammikuun lopulla pienessä 
seurakunnassa saavutettiin yksi virstanpyl-
väs, kun paikallinen Feymi asetettiin johta-
van papin tehtävään.  

Jouni kertoo tavanomaisista vaikeuksista, 
joita lähetystyöntekijät kohtaavat uusilla alu-
eilla. Aluksi ihmiset kiinnostuvat, kun saar-
naaja osaa kertoa heille Jeesuksesta asioita, 
joita he eivät tienneet. Muslimit pitävät Jee-
susta profeettana. Ensimmäisten viikkojen 
jälkeen Jeesuksesta kiinnostuneet kohtaavat 
kuitenkin painostusta muilta ihmisiltä, sillä 
heidän ei haluta luopuvan perinteisistä isla-
min traditioista ja isiltä perityistä tavoista. 
Heitä haukutaan ja mustamaalataan, ja saar-
naajia kielletään tulemasta enää.  

Pääsiäistä vietettiin viikkoa myöhemmin 
kuin Suomessa. Bulgarian kristityt millet-
turkkilaiset viettivät seurakuntaperheen pa-
rissa. Kylän muslimiväestö ei luonnollisesti 
osallistunut pääsiäisen juhlintaan, mutta 
seurasivat tiiviisti ja kiinnostuneina kristitty-
jen juhlaa kirkon ympäristössä ja kyläraitilla. 

Jouni kirjoittaa: ”Perinteisesti pääsiäisvii-
kon jokaisena iltana kirkolla kokoonnutaan 
hiljaisen viikon tekstien äärelle ja torstai-
na vietetään ehtoollista. Lauantai-iltana 
kokoonnutaan kirkolle juhlatunnelmissa. 
Kirkko on täynnä seurakuntalaisia, heidän 
kutsumiaan sukulaisia ja tuttavia, harvem-
min kävijöitä ja uteliaita kyläläisiä. Useana 
vuonna nuoret ovat valmistaneet kosket-
tavan pääsiäisnäytelmän, jota katsoessaan 
pyyhkii yksi jos toinenkin silmäkulmiaan. 
Vuoroin lauletaan, kuullaan opetusta, rukoil-
laan ja kuullaan todistuspuheenvuoroja. Vä-
lillä syödään välipalaa ja pidetään pieni hap-
pihyppelytauko. Osa ihmisistä lähtee kotiin 
nukkumaan. Monet jaksavat puoleen yöhön 
asti, jolloin kajahtavat riemuhuudot ”Kristus 
nousi kuolleista”, toisten vastatessa ”Totisesti 
nousi”.  Riemu yltyy tanssiksi ja kaikilla on 
nauru herkässä. Sunnuntaiaamuna edellisen 
illan valvomisesta huolimatta virkeimmät 

kokoontuvat kirkolle. Sieltä lähdetään oksia 
heilutellen kuuluttamaan ilosanomaa turk-
kilaisalueella pääsiäislauluin ja rumpujen 
kanssa. Siinä saavat kirkolle tulemattomat-
kin kuulla, että hauta jäi tyhjäksi ja ”Jeesus 
on ylösnoussut”. Lopulta palataan takaisin 
kirkolle. Sään ollessa hyvä, kannetaan kir-
kon penkit ja äänentoistolaitteet ulos, että ilo 
ylösnousemuksesta saisi kuulua naapureille 
ja kadun kulkijoille asti. Kirkon piha täyttyy 
edellisen illan tapaan ja pääsiäisen riemujuh-
la alkaa. Lähes joka vuosi on saatu iloita myös 
uusien seurakuntalaisten liittämisestä Juma-
lan perheeseen sunnuntain pääsiäisjuhlassa. 
Heidät kastetaan Kristuksen kuolemaan ja 
ylösnousemukseen, eikä näin kuolemalla ole 
heihin enää valtaa. Sillä yhtä varmasti kuin 
Kristus nousi kuolleista, odottaa meitä kaik-
kia kastettuja uskovia ikuinen elämä.”

Rukousaiheet:

- Herra anna ylösnousemuksen riemun val-
loittaa sydämiä tänä pääsiäisenä Kruševossa, 
Pešterassa ja kaikkialla maailmassa.
- Pyydetään johdatusta Kruševon kirkon ra-
kennusprojektin läpi viemiseen.
- Anna viisautta jakaa aikamme oikein työn, 
perheen, levon ja kaiken kesken.
- Kiitos Herra terveydestä ja varjele sairas-
tumisilta!
- Siunaa Feymiä, kirkkoa ja kaikkia seura-
kuntiamme
- Herra johdata KL:n työtä tahtonsa mukaan
- Rukoillaan, että Herra herättäisi halua uu-
sille ihmisille lähteä tähän työhön

Lähde matkalle Bulgariaan! Tapaat myös 
Haveristen perheen! Aika 8-15.10.2019 
Matkan hinta 990 € sis. lennot, bussimatkat 
ja opastetut kävelyretket, hotelliyöpymiset 
2hh, aamupalat ja  ohjelmaan merkityt lounaat 
ja päivälliset.  Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
timo.tuikka@sekl.fi puh. 044- 5651 391
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