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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

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

Piirihallituksen puheenjohtaja Matti Malinen
Puh. 050 566 1015
Sähköposti: matti.malinen@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 2018
Heikkinen Pirjo
Jakoaho Katri
Karjalainen Jorma
Kyllönen Seppo
Malinen Matti
Mäkäräinen Eino
Räty Teemu
Savolainen Eeva Liisa
Suutari Aimo

Painopaikka:
Paltamon Kirjapaino Ky 2019
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:
Jäsenmaksut...........................................95112
Piirin työ Kainuu......................................95086 
Radiotyö..................................................95109
Raesalmi Jaana......................................95044

Huomioithan uudet viitenumerot!

Toimitus: 
Jaana Raesalmi & Elina Venho

Kannen kuva: Donkkis Big Night-illasta,
kuvannut Anna Jaakola
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Olen usein miettinyt, miten joku on 
niin sitoutunut antamaan aikaan-
sa, voimiansa ja varallisuuttaan 
jonkin järjestön tai yhdistyksen 

hyväksi. Nyt ihan naurattaa, kun ajattelen 
itseäni, sitä miten olen aina halunnut olla va-
paa kuin taivaan lintu, kuulumatta mihinkään 
pieneen puljuun. Kansanlähetyksessä kolme 
ja puolivuotta töitä tehneenä on tehnyt mi-
nusta hyvin sitoutuneen ”kansanlähetysläi-
sen”. Aivan kuin olisi kyse omasta lapsesta, 
haluan hoitaa työni niin hyvin kuin mahdol-
lista. Aivan samoin kuin vanhemmat, vaikka 
rakastavat suuresti lapsiansa, siitä huolimat-
ta virheitä tulee tehtyä. Omasta jaksamisesta 
huolehtiminen vaatii vielä opettelua. Opet-
telua vaatii myös se, että osaisin antaa vas-
tuuta sitä haluaville ja samalla osaisin varoa 
antamasta liikaa tehtäviä niille, jotka ovat 
helpoimmin saatavilla. 

Syksyn Alfa-kurssi oli ihana, mutta työllis-
tävä. Mukavalta tuntui, kun oli nuoria muka-
na. Mikko Yrjölä oli säestäjänä ja Eeva Liisa 
Savolainen taikoi Mirjan, Eilan ja Leenan 
kanssa ihanat ruoat pöytään. Jospa saisimme 
järjestää uuden alfakurssin tulevana vuonna 
jossain maakunnassa. Malisen Matti on 
suunnitellut Raamattuopetuksia, jois-
ta olemme saaneet nauttia sunnun-
taisin ennen Sanan ja rukouksen 
iltoja. Tänä keväänä opetukset 
jatkuvat, ne sisältyvät Sanan, 
sävelen ja rukouksen iltaan.  
Vaalassa Matti piti vuoden mit-
taisen luentosarjan, jonka hän 
toteuttaa nyt Hyrynsalmella. 
Kuhmossa koin ennen joulua 
positiivisen yllätyksen, kun 
jouluseuroissa oli nuoria muka-
na. Parasta oli Henrikin, Jasperin ja 

Akselin esittämät kaksi kappaletta, pojat sy-
tyttivät koko salillisen raikuviin aplodeihin. 
Näistä pojista vielä kuullaan, niin ihastuttavia 
he olivat.

Odotan innolla Naisten- ja miestenpäivän 
viikonloppua helmikuussa. Rukoillaan, että 
moni löytäisi tiensä kuuntelemaan ja osal-
listumaan. Helmikuussa lähdemme pienen 
ryhmän kanssa Kajaanista Etiopiaan Mirja-
min vieraiksi tutustumaan hänen työhönsä. 
Jos haluat laittaa jonkin pienen tervehdyksen 
Mirjamille tai Marialle, niin ota yhteyttä mi-
nuun. Maaliskuun lopussa saamme Pekka Si-
mojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämsenin sekä 
EtCetera-kuoron, eli majataloillan Kajaaniin. 
Iltaan sisältyy hyvää ja innostavaa opetusta 
rukouksesta ja armolahjoista. Kajaanin pää-
kirkossa pidetään konsertti. Jos sinulla on 
joku, joka on kiinnostunut hengellisistä asi-
oista, niin tämä on loistava tilaisuus kutsua 
ystävä laadukkaaseen tilaisuuteen, jossa on 
mahdollisuus tulla uskoon. Tarvitsen vähän 
apua tämän majataloillan järjestelyissä, rukoi-
lethan järjestelyiden puolesta ja tule mukaan 
auttamaan, jos siihen koet kutsua. Kuhmo saa 
talvipäivilleen Arto ja Mirja Hukarin ja Ka-
jaaniin saamme pääsiäisenä vieraaksi Jarkko 

Haapasen. Jarkolta on ilmestynyt kesäl-
lä-17  kirja kärsimyksestä ”Et ole yk-

sin”. Tässä vain muutamia nostoja 
kevään suunnitelmista. 

Kuljetaan kohti kevättä, Jee-
suksen viitoittamaa polkua. 
Ollaan mukana kaikessa, mihin 
Pyhä Henki antaa voimansa ja 
turvataan Jumalaan koko sydä-
mestämme. 

 Jaana
 Raesalmi

Yhdessä tekemisen meininkiä

TYönTEKIJÄn TERVEISET



5

V ai tuleeko? Voimmeko edes tietää 
vuosikymmentäkään, milloin Jee-
sus tulee?

Jokainen kristillinen sukupolvi 
on odottanut Jeesuksen paluuta omana ai-
kanaan, ihan jo Paavalin ajoista lähtien. Vä-
lillä on jopa laskettu tarkkojakin ajankohtia. 
Eräässä vaiheessa Jeesuksen piti tulla 1988, 
koska viikunapuu puhkesi lehteen eli Israelin 
valtio syntyi 1948 ja sukupolven mitaksi aja-
teltiin 40 vuotta. Kun mitään ei tapahtunut, 
sukupolven mittaa muutettiin 70 vuodeksi. 
Näin ollen viime vuosi piti olla se ratkaiseva 
ajankohta. Monet lopun ajan profetiat enna-
koivat Jeesuksen tulevan keväällä 2018 tai 
syksyllä lehtimajan juhlan aikaan. Nämäkin 
laskelmat ovat pettäneet.

Turhaan Jeesus ei sanonut, että emme voi 
tietää sitä. Ei Jeesuskaan tiedä. Siksi on tar-
peetonta käyttää aikaa ja energiaa Jeesuksen 
paluun laskemiseen. Toki voimme seurata 
”ajan merkkejä” ja odottaa: joko nyt! joko 
kohta? Mutta me emme saa tehdä kalenteri-
merkintöjä.

Taivaassakaan ei tiedetä Jeesuk-
sen paluuta, koska se on täysin 
mahdotonta. Vain Isä pystyy 
sen ennakoimaan, mutta hän 
ei sitä ilmoita. Jeesuksen 
tuloa ei lasketa ajassa vaan 
määrässä. Ei Jumalalla-
kaan ole kalenterissaan 
etukäteen lukkoon lyötyä 
päivämäärää. Jeesuksen 
paluu tapahtuu sitten, kun 
”pakanain täysi luku on si-
sälle tullut” (Room. 11:25 
vanha käännös).

Taivaan juhlasalissa on tietty määrä paikkoja, 
ja juhlan alkamista odotetaan niin kauan, kun-
nes viimeinenkin juhlavieras on saatu mukaan. 
Sitä me emme voi millään kaavalla laskea. Sen 
tiedämme, että vielä ainakin joitain puuttuu, 
vielä sali ei ole täysi. Lue tästä näkökulmasta 
Jeesuksen vertaus Luuk.14:15-24.

Pietari muistuttaa siitä, kuinka voimme 
sekä odottaa että jouduttaa Herran päivää 
(2. Piet.3:12). Meidän ei tarvitse vain kädet 
ristissä istua odottamassa, vaan voimme 
myös tehdä jotain sen hyväksi. Evankeliumin 
eteenpäin vieminen, lähetystyö, uskossaan 
uupuvan ystävän rohkaiseminen ja tukemi-
nen, Raamattuun juurtuminen on Jeesuksen 
paluun jouduttamista. Tätä kaikkea me kan-
namme rukouksin, rukoilemme lähetystyön 
ja lähettiemme puolesta, piirimme työn puo-
lesta sekä sukulaistemme, ystäviemme ja naa-
pureittemme puolesta. Jokaisella pienelläkin 
teolla voimme olla suuressa mukana, joudut-
tamassa taivaan juhlan alkamista.

Meidän ei tarvitse kysellä, milloin Jeesus 
tulee. Me kyselemme, miten voimme sitä 

jouduttaa. Tässä tehtävässä tahdom-
me Kainuun Kansanlähetyksenä-

kin olla mukana. Tämä näky on 
meitä innostamassa ja rohkai-

semassa tänäkin vuonna.
Antakoon hyvä Jumala 

meille intoa ja voimia jak-
saa olla suuressa mukana 
alkaneena vuonna.

Sinäkin saat jäädä Taivaan 
isän täyshoitoon.

Matti 
Malinen

PUHEEnJOHTAJAn PALSTA

JEESUS TULEE V. 2019…
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V uosi 2019 on minulle taitekohta: olen 
viimeistä vuotta liittohallituksessa. 
Jää nähtäväksi, kuka pohjoisesta 
Suomesta jatkaa. Syksyn vastuun-

kantajapäivillähän liittohallitusta aina täyden-
netään. Piirien edustajia on liittohallituksessa 
12 (17 piiristä) ja lisäksi tulevat piirijohtajien 
edustajat ja lähettien edustajat sekä johtoryh-
mä (lähetysjohtaja Mika Tuovinen, apulaislä-
hetysjohtaja Teijo Peltola ja viestintäjohtaja 
Salla Kurppa-Silva). Liittohallitus toimii myös 
Kansanopiston johtokuntana, joten rehtori 
Niilo Räsänen on paikalla asioiden esitteli-
jänä. Liittohallitus kokoontuu aina Ryttylän 
lähetyskeskuksessa. Kokous kestää tavallisesti 
koko lauantain, noin 7 kertaa vuodessa. 

Vuoden 2018 kalenterista tai netistä löydät 
kaikkien liittohallituksen jäsenten nimet. Pu-
heenjohtajana on Tuomo Heikkilä Vantaalta, 
muutaman vuoden olen ollut varapuheenjoh-
tajana. 

Piirien asioista kovin monet eivät kuulu liit-
tohallituksen kokouslistalle. Työntekijävalin-
nat kuitenkin vahvistetaan liittohallituksessa. 
Keskitetyt piirien yhteiset asiat käsitellään 
myös, esimerkiksi fons tai tietokoneohjelmi-
en hankinta tai juuri muutettu talousasioita 
helpottava ja selventävä uusi tilikartta.

Mitä sitten muuta käsitellään? Tärkein ko-
konaisuus on SEKLin toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. Liittohallitus seuraa seurakuntien 
maksuja vuosittain, piirien pysymistä sopimuk-
sen mukaisissa suorituksissa ja yhteissumma-
na yksityisten lahjoituksia. Ryttylän työntekijät 
ovatkin keskittyneet sekä talouteen että lähetys-
työn koordinointiin. Turhia työntekijöitä Kan-
sanlähetyksellä ei ole. Opistolla on oma henki-
löstö, samoin Uudella tiellä, joiden kummankin 
toimitilat ovat samalla kampuksella Ryttylässä 
Hausjärvellä, Riihimäen lähellä. Siellähän myös 
kesän Kansanlähetyspäivät järjestetään.

Lähetystyön osalta kentillä on Ryttylässä 
oma vastuuhenkilönsä. Tänä vuonna (2018) 
vietettiin Etiopian kentällä ja Japanissa 
50-vuotisjuhlia kuten Uusi tie -lehdestä lie-
nette lukeneet. Monia keskusteluja joudut-

tiin käymään sekä Bulgarisssa että Ryttylässä 
esim. Bulgarian uuden uskontolain muodois-
ta ja ilmapiiristä. Jouni Haverisen mukaan 
Jumala on sallinut pahimpien kohtien jäädä 
hyväksytystä laista pois. - Samoin jos uusia 
lähetyskohteita avataan tai jokin kenttä sulje-
taan (esim. Afganistan), nämä asiat kiertävät 
liittohallituksen kautta.

Kauimmaisiin lähetteihin kuuluvat Lapin 
piiristä Maria ja Mikko Vuorma, jotka lähte-
vät Papua Uuteen-Guineaan (Ukarumpaan) 
11.tammikuuta. He ovat lähdössä toiselle kau-
delleen. Aikanaan liittohallitus lukee heidän 
kokonaisraporttinsa ja keskustelee heidän ko-
kemuksistaan. Vuoden 2018 viimeisessä koko-
uksessa olivat mukana Arto ja Mirja Hukari, 
jotka olivat puolitoista vuotta Japanin Ananin 
kirkossa työssä eläkkeellä ollessaan. 

Liittohallitus yhdessä Opiston kanssa valitsee 
hakemusten ja keskustelujen jälkeen uudet lä-
hetyskurssilaiset. Ensi kurssi onkin suuri (10) 
koska näkyvissä on useita eläkkeelle jääviä. 

Minusta suurenmoista on juuri ollut kuulla 
lähettiemme raportteja ja heidän henkilökoh-
taisia kommenttejaan. Samalla ihmeteltävää 
on ollut seurata, miten Jumala on antanut 
Kansanlähetyksen selvitä tähän saakka toi-
minnallisesti ja taloudellisestikin. 

Kainuun ev.lut. Kansanlähetys on selvinnyt 
samoin hyvin, kun se on kyennyt maksamaan 
lähetyksestä sopimansa summan, nimikkolä-
hettiensä mukaisesti. Silti olen joskus junassa 
miettinyt kahta asiaa: miten Uusi tie -lehteä 
saataisiin tilatuksi ja levitetyksi tänne harvan 
asutuksen Kainuuseenkin enemmän ja miten 
säännöllinen antaminen lähetyksen hyväk-
si yhä voisi enentyä. Kiitos ja ylistys kuuluu 
Jumalalle tähänastisesta! Siunaamme siis 
nimikkolähettejämme, siunaamme Jaanaa 
ja pyydämme hänelle terveyttä ja voimia, 
siunaamme toisiamme ja ihmettelemme sa-
malla Herran hyvyyttä ja anteeksiantamusta 
Kristuksessa! Ja siunaamme samalla omaa 
Kainuun piirihallitustamme ja - eikö niin? - 
myös liittohallitusta!

Suuressa mukana, Raili Kemppainen

Katsaus liittohallituksen 
toiminnasta
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Donkkis Big night 
- tuo iloinen yhdessä olemisen ja tekemisen ilta, täyttää Kajaanin Kansanlä-

hetyskodin ala-asteikäisten lasten ja aikuisten äänistä. Mukana vilistää 
myös donkkislaisten pikkusisaruksia ja ohjaajien lapsia. Ilta tarjoaa mu-

kavaa meininkiä. Yhdessä olemisesta ja tekemisestä saa virtaa!
Vapaaehtoiset ohjaavat lapsia kivojen toimintapisteiden suorittamisessa ja masuihin saa 

täytettä nyyttärikesteissä. Eikä sovi unohtaa jännittäviä palkintoja, kuka voittikaan ja mitä. 
Kisaajien kesken arvotaan esimerkiksi Lasten Raamattu.

Donkkis-lehdestä tuttu Donkki-aasi voi välillä piipahtaa tervehtimässä lapsia. Saku ja Ruut-
nuket vuoropuhelevat Raamatun kertomuksia. Ne innostavat väkeä mukaan pohtimaan ja 
ihmettelemään Jeesusta, Jumalan tekoja sekä elämää kautta aikojen pienten ja suurten näkö-
vinkkelistä. Evankeliumi Jeesuksen sovitustyöstä on esillä Donkkis Big Night’ssa selkeästi.

Iltaan mahtuu rukousta, yhteislaulua ja naurua! On mukava laulaa itsensä tai toisen valitse-
maa laulua tai virttä. Illassa tapahtuu siis kaikenlaista, jota voi muistella kotona ja kertoa vaikka 
kavereillekin. Tule mukaan tutustumaan Jeesukseen ja viettämään yhdessä mukavaa iltaa!

Donkkis Big Night- iltoja järjestetään Kuhmossa ja Kajaanissa. 
Jos haluat illoista lisätietoja voit ottaa yhteyttä Jouko Maliseen Kuhmo 044 595 5689 tai 
Katri Jakoahoon Kajaani 040 825 9049.

Satu Lihr
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Su 06.01. klo 18 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa, Hannu Väisänen, Raili Kemppainen 
ja Jaana Raesalmi

Su 13.01. klo 16 Sanan, sävelen ja rukouksen ilta, Matti Malinen, Jaana Raesalmi, Pirjo 
Heikkinen ja Anna Jaakola. Tilaisuudessa siunataan uudet piirihallituksen jäsenet tehtä-
viinsä. Lapsille pyhäkoulu, Aino Kontio ja Salla Kaarina Wipf-Valtanen. KL-koti.

Su 20.01. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa, Anna Vähäkangas. Lapsille py-
häkoulu opetuksen aikana.

Su 27.01. klo 16 Sanan, sävelen ja rukouksen ilta, Jaana Raesalmi, Katri Jakoaho ja Heidi 
Kemppainen, lapsille pyhäkoulu, Helinä Matilainen.  KL-koti.

Pe 01.02. klo 18 Seurat ja Ehtoollishartaus, Matti Malinen, Jaana Raesalmi ja Sakari 
Orava. KL-koti.

La 02.02. klo 12-17.30 Miestenpäivä Kansanlähetyskodilla. Katso erillinen ilmoitus.

La 02.02. Klo 12-17.45 Naistenpäivä Linnantauksen kirkossa. Katso erillinen ohjelma.

Su 03.02. klo 14 Päiväkahvit, Sakari Oravan seurassa, Matti Malinen, KL-koti.

Su 03.02. klo 18 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa, Sakari Orava, Matti Malinen sekä 
Raisa ja Mikko Yrjölä.

Su 10.02. klo 16 Sanan, virren ja rukouksen ilta, Anneli Urpanen, lapsille pyhäkoulu Salla 
Kaarina Wipf-Valtanen ja Aino Kontio. KL-koti.

Su 17.02. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa.

Su 24.02. klo 16 Sanan, sävelen ja rukouksen ilta, Eino Mäkäräinen ja Teemu Räty. Lapsille 
pyhäkoulu Katri Jakoaho ja Elisa Hanhisalo.

Su 03.03. klo 18 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa (hiihtoloma viikko 10)

Su 10.03. klo 16 Sanan, sävelen ja rukouksen ilta, Katri Jakoaho ja Heidi Kemppainen 
Lapsille pyhäkoulu, Salla Kaarina Wipf-Valtanen ja Aino Kontio.

Su 17.03. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkko.

Kansanlähetyksen toimintaa
Kevät 2019:
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Su 24.03. klo 16 Sanan, sävelen ja rukouksen ilta, Matti Malinen. Lapsille pyhäkoulu, Katri 
Jakoaho ja Elisa Hanhisalo.

La 30.3. MAJATALOILTA klo 16 Raamattuopetusta rukouksesta ja armolahjoista Kansan-
lähetyskodilla, Jukka Jämsen ja klo 18.30 Konsertti Kajaanin pääkirkossa, Ilkka Puhakka 
ja Pekka Simojoki EtCetera-kuoron kanssa.

Su 31.03. klo 17 Lähetysilta. Jaana Raesalmi. Kl-koti.

Su 07.04. klo 18 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa.

Su 14.04. klo 16 Sanan, sävelen ja rukouksen ilta, Teemu Räty ja Eino Mäkäräinen. Lapsille 
pyhäkoulu Salla Kaarina Wipf ja Aino Kontio.

Su 21.04. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkko, opetus Jarkko Haapanen, lapsille 
pyhäkoulu.

Ma 22.04. klo 10 Kansanlähetyspyhä Kajaani, saarna Matti Malinen Kajaanin pääkirkko, 
Klo 11.30 Lähetyslounas, Päivätilaisuus, opetus Jarkko Haapanen KL-koti.

Su 28.04. klo 16 Sanan, sävelen ja rukouksen ilta, Pirjo Heikkinen ja Anna Jaakola. Lapsille 
pyhäkoulu, Helinä Matilainen.

Ti 30.04. klo 10-12 Vappumyyjäiset, KL-koti.

Su 05.05. klo 18 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa

Su 12.05. klo 16 Sanan, sävelen ja rukouksen ilta, Eino Mäkäräinen ja Heikot. Lapsille 
pyhäkoulu, Salla Kaarina Wipf-Valtanen ja Aino Kontio, KL-koti.

Su 19.05. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkko, Maria Karjalainen. Lapsille pyhä-
koulu.

Su 26.05. klo 16 Sanan, virren ja rukouksen ilta, Juhani ja Eila Saviniemi. Lapsille pyhä-
koulu, Elisa Hanhisalo ja Katri Jakoaho, KL-koti.

To 30.05. klo 17 Helatorstai: Alfakurssin käyneiden yhteinen iltama. Jaana Raesalmi ja 
Pirjo Heikkinen.

Sanan, sävelen ja rukouksen illoissa käydään läpi Uuden Testamentin kirjoja. Lapsille on 
pyhäkoulu aina, kun on Raamattuopetusta. Tilaisuuden lopussa on mahdollisuus kahden-
keskiseen keskusteluun ja rukoukseen rukousavustajan kanssa.

Kl-koti =Kansanlähetyskoti, Sammonkatu 5, Kajaani 
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Su klo 16 Sanan, sävelen ja rukouksen ilta, joka toinen su *13.1.
Su klo 16 Pyhäkoulu Raamattuopetuksen aikana Kansanlähetyskodilla 13.1., 27.1., 10.2., 
24.2.,10.3., 24.3., 14.4., 28.4., 12.5. ja 26.5
Su klo 17 Pyhäkoulu Lähetysmessussa 20.1., 17.2.,17.3., 21.4. ja 19.5.

Ma klo 13.00 Lähetyspiiri pariton viikko. Piirissä luetaan lähettien kirjeitä ja muistetaan heitä 
kirjein, kortein ja rukouksin. * 14.1.
Ma klo 15 Nuttupiiri parillinen viikko. Tule mukaan neulomaan nuttuja Etiopian vastasynty-
neille. * 20.1.

Ti klo 17 Naisten ja miesten raamattu ja keskustelupiiri, uusia mahtuu mukaan. * 3.1.
Ti klo 18 Nuorten Soffaraamis opiskelijoille ja nuorille aikuisille. *8.1.
Ti klo 19 Nuortenilta. Pelailua, keskustelua, kahvittelua ja hartaushetki. *8.1.

Ke klo 11 Rukouspiiri, jossa rukoillaan omien ja rukouskalenterin aiheiden puolesta.  Kaikki 
tervetulleita. * 9.1.

To klo 14 Naisten raamattu- ja keskustelupiiri pariton viikko. * 3.1.
To klo 17-18.30 ”Donkkis Big Night” Kansanlähetyskodilla, Sammonkatu 5, ala-asteikäisten 
toiminta ilta, jossa Raamattu opetusta, yhteislaulua, pelejä, kilpailuja, arvontaa ja iltapala 
nyyttäri meiningillä. Alle kouluikäiset voivat tulla vanhemman sisaruksen tai aikuisen kans-
sa. 31.1., 28.2., 28.3., 25.4. ja 23.5.

La klo 9-12 Talkoot 19.1., 16.2., 16.3., 20.4. ja 18.5. Talkoot on tarkoitettu ajaksi, jolloin ko-
hennamme paikkoja, haravoimme pihaa, järjestelemme kaappeja ja suunnittelemme uusia 
remontti kohteita, kahvi tarjoilu ja hartaus kuuluu asiaan.

LISäKSI TOIMINTAA MuuALLA KAJAANISSA:

Su klo 18 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa, 6.1., 3.1., 3.3., 7.4. ja 5.5.
Su klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa, 20.1., 17.2., 17.3., 21.4. ja 19.5.

 Ti klo 18.30 Naisten Raamattu- ja rukouspiiri, Lohtajan kerhotilassa, Satumaantie 4. * 8.1.
 
To klo 18 Miesten Raamattu- ja keskustelupiiri, pariton viikko Lohtajan kerhotilassa, Satu-
maantie 4. * 3.1.

 Ke klo 17 lentopalloa Kajaani-hallissa. * 2.1.

* kevään 1. kokoontuminen.

SÄÄnnöLLInEn TOIMInTA KAJAAnISSA

Hiihto-, laskettelu- ja Raamattuleiri 
Pallastuntureiden maastossa Vuontispirtillä 
6.–13.4.2019 Raamatunopetuksia, hiihtoa, lasket-
telua, iltaohjelmaa. Raamattuopettajana past. Matti 
Malinen. Hinta: Täysylöspidolla matkoineen, aikuiset 
2 h huoneissa 520 €, 1 hh 580 €. Ilmoittautuminen 
toimistoon 044 2774 616 tai Matille 050 566 1015
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Hyrynsalmi: 
• Kansanlähetyksen Raamattuopetusta keskiviikkoisin klo 18, seurakuntasalissa. Opettajana 
Matti Malinen. 9.1. ”Adam ja hänen perheensä”. 6.2.  ”Aabraham ja pojat” 13.3. ”Joosefista 
Moosekseen” 3.4. ”Joosua ja Luvatun maan valloitus” ja 1.5. ”Daavid ja Salomo” 
KANSANLäHETYKSEN KIRKKOPYHä 7.4. Messu klo 10, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, 
Martti Turunen.

Kuhmo:
• Seurat perjantaisin klo 18, seurakuntasalissa, 11.1. / 15.3./ 5.4./ 17.5.
KuHMON TALVIPäIVäT 9.-10.2. Arto ja Mirja Hukari.

Paltamo: 
• Kohtaamispaikka torstaisin klo 18, 17.1./ 14.2./ 14.3./ 11.4./ 9.5.
RAAMATTu- JA LäHETYSPäIVäT 25.-27.1.  Matti Malinen

Puolanka:
• Seurat tiistaisin klo 18, seurakuntasalissa 15.1./12.2./12.3./9.4./7.5.
KANSANLäHETYKSEN KIRKKOPYHä 7.4. Messu klo 10, kirkkokahvit ja Päivätilaisuus, 
Jaana Raesalmi. Su 9.6. Messun jälkeen Lähetystilaisuus, Mirjami Uusitalo.

Ristijärvi:
KANSANLäHETYKSEN KIRKKOPYHä 3.3. Messu klo 10, kirkkokahvit ja Lähetystilaisuus, 
Matti Malinen.

Suomussalmi:
• Lähetysilta perjantaina 18.1.klo 18, seurakuntasalissa, Anna Vähäkangas. Seurat torstai-
sin klo 18, seurakuntasalissa, 14.2./ 11.4. / 9.5.
RAAMATTu- JA LäHETYSPäIVäT 8.-10.3.  Matti Malinen 

Vaala:
• Sanan ja rukouksen ilta keskiviikkoisin klo 18, 16.1./ 13.2./ 13.3./ 10.4./ 8.5.
KANSANLäHETYKSEN KIRKKOPYHä 31.3. Messu klo 10, kirkkokahvit ja Lähetystilaisuus, 
Veikko Kettunen ja Jaana Raesalmi.

Maakunnissa tapahtuu kevät 2019:
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Maria 
Karjalainen, 

Addis Abeba, 
Etiopia

• Viisautta tulevan vuoden suunnitteluun
• Etiopian työn seuraavat 50 vuotta
• Työn taloudellinen tuki – lähtisitkö sinä 
tukemaan taloudellisesti?

Kiitosaiheita:

• Hyvin sujunut mobiiliklinikka
• Ensimmäisen vuoden lääketieteen opiske-
lijoiden mentorointiryhmäni
• Kaikki te esirukoilijat ja tukenne
• Töiden aloitus ja kielitaito
• Lähettäjät Suomessa
• Terveys ja turvassa pysyminen
• Joululomaviikko

Lähettävät seurakunnat:

Jyväskylä, Kajaani, Kangasala, Kiiminki, No-
kia, Pudasjärvi, Vaala sekä Kainuun, Keski-
Suomen ja PohjoisPohjanmaan Kansanlähe-
tyspiirit

Maria Karjalainen on koulutukseltaan las-
tenlääkäri ja neonatologi eli hän on erikois-
tunut vastasyntyneiden sairauksien hoitoon. 

Maria kirjoittaa siitä, kuinka hankalaa ky-
läläisten on saada vettä syrjäisissä pikkuky-
lissä. Vedenhakupaikka saattaa olla tunnin 
kävelymatkan päässä. Hän kertoo nähneensä 
lapsilla vaikeita ihotulehduksia. Lääkärinä 
hän kokee vaikeaksi neuvoa kyläläisiä näiden 
hoidossa, sillä tietää kuinka vaikeasti tavoi-
tettavissa vesi on kyläläisille. 

Viimeksi kesällä Maria kirjoitti amharan 
kielen oppimisen tärkeydestä. Hän kertoo 
nyt selviytyneensä ihmisten kanssa tällä kie-
lellä, ja aloittaneensa työt sairaalassa. Joillain 
seuduilla klinikkaa pitäessä tulkkia tarvitsee 
edelleen, koska kyläläiset saattavat puhua ai-
noastaan oromon kieltä.  

Vuonna 2019 on edessä muutoksia työyh-
teisössä, kun Lehtisen perhe palaa Suomeen. 
Toiveissa olisi, että uusia tulijoita löytyisi 
Etiopiaan. 

Marialla on välikotimaan jakso alkaen 
toukokuusta ja me kainuulaiset saamme 
tavata häntä ainakin Lähetysmessussa 19.5. 
jossa Maria pitää opetusosion.

Rukousaiheita:

• Viisautta työhön
• Yhteistyö paikallisen lastenlääkärin
kanssa
• Kansanlähetyksen taloustilanne
• Etiopian työn organisointi tulevaisuudessa

LÄHETTIEn TERVEISET

Mirjami Uusitalo palvelee raamatunkään-
nöstyössä konsulttina Etelä-Etiopiassa. Hän 
työskentelee diraitankielisen Uuden testa-
mentin käännöstyön neuvonantajana.

Uuden testamentin käännöstyö edistyy, ja 
syksyllä hän tapasi Gidolessa käännösten tar-
kastajia. Muun muassa Johanneksen evanke-
liumi ja Korinttilaiskirjeet käytiin läpi näissä 
kokouksissa. Syyskuussa järjestettiin vuosien 

Mirjami 
Uusitalo, 

Arba Minch, 
Etiopia
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tauon jälkeen opettajien koulutusta diraitan-
kielen lukutaidon opetuksesta. Mukana oli 42 
opettajaa yli kymmenestä diraitaa puhuvasta 
seurakunnasta ja osa heistä on jo aloittanut lu-
kutaitoluokkien pidon. 

Mirjami tulee suomeen neljäksi kuukau-
deksi touko-elokuussa, jonka aikana hän 
viettää myös kesälomansa. Tarkkoja aikoja 
Mirjami ei osannut vielä sanoa, mutta tulee 
viimeistään 13. toukokuuta ja lähtee elokuun 
viimeisellä viikolla, jotta ehtii uusimaan työ-
lupansa, joka umpeutuu syyskuun lopussa.

Rukous- ja kiitosaiheita:

• Ymmärrystä ja pelottomuutta rovastikun-
nan johdolle hoitaa tilanne Johanneksen 
kanssa oikein. Samaa meille muillekin. 
• Alemnesh sai 22.9. keisarinleikkauksella 
5-kiloisen pojan. Kuvassa Ayele-isä äidin ja 
pojan kanssa.
• Terveyttä ja varjelusta meille ja perheil-
lemme edelleen. Flunssaa lukuun ottamatta 
olemme terveitä.
• Viisautta, kärsivällisyyttä ja yksimielisyyttä
tarkistaessamme vielä Uuden testamentin
oikeinkirjoitusta, alaviitteitä, kuvien tekstejä 
jne.
• Lukutaito-opetuksen jatkuminen. Yigesu-
opettaja.
• Toimistokoneitten toimiminen.
• Apostolien teot -filmin ja Jeesus-filmin 
esitykset.
• Olot maassa ovat yleisesti ottaen rauhoittu-
neet. Rukoillaan silti, että tilanne vakiintuisi 
joka puolella.
•Viisautta ja varjelusta pääministerille ja 
muille johtajille hallinnon eri tasoilla.
• Abeben, Bezabihin ja Tatekin opinnot ja
elämänhallinta. Tatekin terveys.
• Minulle virkistäviä lomajaksoja täällä Etio-
piassa.
• Kansanlähetyksen talous ja työn jatkumi-
nen Etiopiassa.

Anna Vähäkangas on koulutukseltaan fi-
losofian maisteri ja kielenkääntäjä. Hän on 
Kansanlähetyksen ja Wycliffe Raamatun-
kääntäjien yhteislähetti. 

Syksyllä Anna pysytteli kotimaassa sairas-
telun vuoksi. Marraskuussa hän kävi Addis 
Abebassa uusimassa työlupansa ja viipyi 
siellä viisi viikkoa, mutta hänen vointinsa 
ei vielä ole kohentunut tarpeeksi pidempää 
reissua varten. 

Etiopian Mekane Yesus -kirkko on lyhyes-
sä ajassa kasvanut valtavasti mutta lähettien 
määrä on vähentynyt ja nyt tarvittaisiin eri-
tyisesti teologeja opetustehtäviin. 

Tammikuun loppupuolella Annaa voi näh-
dä kotimaan tilaisuuksissa:
•18.1. lähetystilaisuus klo 18 Ämmänsaaren 
seurakuntasalissa, os. Kirkkokuja 1, Suomus-
salmi
• 20.1. Lähetysmessu klo 17 Lehtikankaan 
kirkossa, os. Mäntykatu 6, Kajaani
• 21.1. naistenilta klo 18 Kuhmossa
• 25.1. Globaalit Megatrendit ja Jumalan lä-
hetys Ryttylän lähetyskeskuksessa
• 25.-27.1. Kaikki kansat, kaikki kielet Mis-
sioforum Ryttylän lähetyskeskuksessa

Rukous- ja kiitosaiheita:
• kiitos hyvin menneestä matkasta ja uudesta 
työluvasta
• pysyvän rauhan saaminen Etiopiaan
• oma ja omaisten terveys
• Etiopian työn tulevaisuus
• Mekane Yesus -kirkko sekä SIL Etiopiassa
• tri Yonathan Zeamanuel
• Kansanlähetyksen talous

Anna 
Vähäkangas, 

Addis Abeba, 
Etiopia
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Jouni Haverinen on koulutukseltaan kirkon 
nuorisotyönohjaaja ja Jonna Haverinen on 
farmaseutti. Haveriset ovat seurakuntatyös-
sä Bulgariassa ja he muuttivat juuri syksyllä 
Peshterasta Parvomayn kaupunkiin.
Bulgariassa on esitetty tehtäväksi lakimuutos 
ISIS:in kaltaisten turvallisuusuhkien takia. 
Jos tämä lakiehdotus menee läpi, se vähen-
tää uskonnonvapautta ja vaikeuttaisi myös 
pienten kristillisten seurakuntien elämää. 
Laissa on useita kohtia, joita pieni Krushe-
von seurakunta ei nykyisellään täytä. Laki-
muutosta tukevat kaikki puolueet, mutta sitä 
vastustavat kaikki uskonnolliset yhdyskun-
nat. Huolenaiheena on, voiko Haveristen työ 
ollenkaan jatkua, jos lakimuutos menee läpi. 
Kastekurssille oli tarvetta Krushevossa, sillä 
moni kastamaton oli käynyt kokoontumisis-
sa jo vuosia. Kurssi saatiin toteutettua, mut-
ta nyt vanhoilla seurakuntalaisilla on ollut 
haastetta osoittaa armollisuutta ja hyväksyä 
uusia syntisiä joukkoonsa. 

Rukousaiheet:

- Herra vaikuta Bulgarian lainsäädäntöön, 
että vapaus julistaa evankeliumia säilyisi
- Siunaa kirkkomme työtä, että paikalliset 
kasvaisivat vastuuseen

- Auta pientä Krushevon seurakuntaamme 
tavoittamaan koko kylä
- Kiitos hyvin menevästä koulusta ja hoidosta 
ja auta että lapset löytäisivät kavereita
- Rukoillaan, että elon Herra lähettäisi uusia 
työntekijöitä elopellolle!
Rukousaiheet:
- Kiitos menneestä vuodesta ja tulevaisuu-
desta, joka on Sinun käsissäsi
- KL:n taloustilanne ja juuri päättyneet YT-
neuvottelut. Anna viisautta päättäjille!
- Kiitos painosta valmistuneista kaksikieli-
sistä Uusista Testamenteista. Johdata niiden 
jakaminen ja valmista vastaanottajien sydä-
met.
- Kaksi teologian opiskelijaamme ja Elrimin 
tulevaisuus
- Kiitos joulun ajasta ja levosta. Kiitos Va-
pahtajasta!
- Herra siunaa seurakuntalaisia, auta heitä 
kestämään toisiaan ja sopimaan riitansa ja 
lähetä uusia tulijoita!
- Rukoillaan, että Herra herättäisi halua uu-
sille ihmisille lähteä tähän työhön

Jouni ja Jonna Haverinen, 

Parvomay, Bulgaria

Kevään-19 Raamattuopetukset 
Sanan, sävelen ja rukouksen illoissasu klo 16, 
Kansanlähetyskodilla

Tule mukaan yhdessä etsimään aarteita Uudesta 
testamentista ja iloitsemaan löydöistä. Jumala on 
luvannut, että etsivä löytää. 

13.1. On Jeesus nimi ihanin – Jeesuksen nimet 
Raamatussa 
27.1. Menkää kaikkeen maailmaan – Apostolien teot 
10.2. Uskon ytimessä – Roomalaiskirje 
24.2. Lutherin löytöjä ja uskonpuhdistuksen aarteita 
10.3. Itsessään vajavainen, mutta Kristuksessa 
pyhä - 1. Korinttilaiskirje 
24.3. Armolahjat rakentamisen työkaluina 
14.4. Jumalan aarre saviastioissa - 2. Korinttilaiskirje 
28.4. Salattu ja kätketty Jumala 
12.5. Orjuudesta vapauteen – Galatalaiskirje 
26.5. Kristityn vapaudesta



 

Pe 1.2. klo 18.00 Kansanlähetyskoti, Sammonkatu 5 

SANAN JA RUKOUKSEN ILTA –kaikille avoin tilaisuus 

- mukana Sakari Orava ja Jaana Raesalmi 

 illan päätteeksi EHTOOLLISHARTAUS- Matti Malinen 

MIESTENPÄIVÄ—YLI KAIKEN VARJELE SYDÄMESI 

klo 12.00 ALKUVIRITYS- alkusanat, -rukous ja -laulut 

klo 12.30 SYDÄMELLINEN MIES 

- vanhenevan miehen sydämen hoitaminen on tärkeää, 
mutta miten sydäntään ja terveyttään olisi hyvä hoitaa?  
Sakari Orava ja Matti Malinen 
- keskustelua sekä ajatusten ja kokemusten vaihtoa 
klo 14.30 RUKOUS- JA MUSIIKKIHETKI 

klo 15.00 KAHVITAUKO 

klo 15.30 SYDÄMEN USKO 

-sydämen varjeleminen merkitsee myös uskonelämän hoitamista,  
mutta miten sydämen uskoa voisi hoitaa? Sakari Orava ja Matti Mali-
nen 
- keskustelua sekä ajatusten ja kokemusten vaihtoa 
klo 17.30 PÄÄTÖS JA RUKOUSHETKI, Matti Malinen 

Su 3.2. klo 14.00 

PÄIVÄKAHVIT-kaikille avoin tilaisuus 

”Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee”  

Sananl.4:23 - Matti Malinen ja Sakari Orava 

Su  3.2. klo 18.00 

Kajaanin kirkossa radioitavat ILTASEURAT 

- mukana Sakari Orava, Raisa ja Mikko Yrjölä sekä Matti Malinen 

Tervetuloa! 

SANAN, SÄVELEN JA RUKOUKSEN— viikonloppu 



Osoitteet: Kainuun Ev. Lut. Kansanlähetys


