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Huomioithan uudet viitenumerot,
vanhat toimivat vielä vuoden 18 loppuun!
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Ystäväkirjeen
toimitus tervehtii!

Työntekijän
terveiset

Armon vuoden 2018 ensimmäinen ystäväkirje on ilmestynyt. Viime vuonna saimme
viettää kahta juhlavuotta, kun Suomen
itsenäinen tasavalta täytti 100-vuotta ja
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 50-vuotta.
Herralle kiitos, että saamme tänä päivänä
elää turvallisessa itsenäisessä Suomessa
sekä julistaa vapaasti Kolmiyhteisen Jumalamme pelastussuunnitelmaa, ilosanomaa
meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Ylistetty olkoon Pyhä Jumala!
Jumalan siunauksessa ja johdatuksessa on
hyvä lähteä kulkemaan vuotta 2018, tuo
vuosi sitten mitä ikinä tullessaankaan.
Ystäväkirje on kokenut muutamia muutoksia. Ensimmäinen muutos on pitkäaikaisen Ystäväkirjeen toimittajan, Raili ”Rallu”
Kemppaisen, siirtyminen vastuutehtävästä
sivuun. Rallu on antanut tilaa uusille toimittajille, jotka ovat Jaana Raesalmi ja Teemu
Räty. Kiitämme Rallua hänen tärkeästä panoksestaan aikaisempien Ystäväkirjeiden
laadinnassa, ja toivotamme Rallulle sekä
Jaskalle siunattua vuotta 2018.
Toinen muutos on yhteistyön loppuminen, kuitenkin vain Ystäväkirjeen kohdalla,
Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen kanssa. Tulimme yhdessä Pohjois-Pohjanmaan Ystäväkirjeen toimituksen kanssa
tulokseen, että toistaiseksi jatkossa laadimme itsenäisesti omat Ystäväkirjeemme.
Ystäväkirje ulkonäkö on muuttunut hieman pienempään A5-kokoiseen ja mustavalkoisempaan versioon. Koko kirje ei ole
kuitenkaan aivan kokonaan muuttunut;
sisältö on pysynyt hyvin samanlaisena kuin
aiemmissa painoksissa ja yhteistyö Ystäväkirjeen painajan, Paltamon Kirjapainon
kanssa jatkuu edelleen. Kannetaan rukouksissa myös Kirjapainon henkilöstöä.
Ystäväkirjeen muodosta ja sisällöstä saa
antaa kehittävää palautetta, ja mikäli jonkun
seurakuntalaisen sydämellä on Ystäväkirjeen toimittaminen, niin saa tulla nykimään
hihasta. Apua otetaan vastaan!

Lehden kannessa olevan kuvan otin Kajaanissa nuttupiiristä. Saimme nuttupiiriin vieraiksemme Pirkko ja Raimo Tuppuraisen.
He ovat olleet Etiopiassa lähetteinä ja Pirkkoa voi sanoa nuttuidean äidiksi. Kuvassa on
Pirkko ja Nuttupiirin uskollinen ja innokas
vetäjä Raili Piispanen. Oli mielenkiintoista
kuulla kun Pirkko kertoi miten koko nuttuprosessi alkoi ja kasvoi. Nuttuja on tehty
yli 130000. ja edelleen niitä tarvitaan. kainuulaiset ovat kutoneet niitä ahkerasti, kaksi
Kainuulaista on tehnyt yli 500 nuttua. Jos et
halua kutoa, mutta haluat jotenkin osallistua, niin nuttupiiri ottaa mielellään vastaan
lankoja esim. Nalle lanka sopii nuttuihin
hyvin. Nutun teko-ohjeet löytyvät netistä
helposti googlaamalla.
Tämä työ Kansanlähetyksellä on opettanut minulle, yksin ei kukaan pärjää. Me tarvitsemme toisiamme, yhdessä tekemisessä
on voima joka kantaa. Kun kokoonnumme
yhteen, me aina annamme ja saamme. Yhteys toisiin uskoviin on tärkeää. Kukaan
meistä ei ole aina vahvoilla. Mukana voi olla
pienesti tai suuresti, kunkin elämäntilanteen
mukaan. Kenenkään ei tarvitse tuntea olevansa tarpeeton. Jokaiselle on annettu jotain, mitä hän voi antaa eteenpäin.
Kun olen nyt kulkenut käsi kipsattuna
muutaman viikon, olen huomannut, miten
jotkut oikein ilahtuvat kun pyydän apua.
Kotona olen suorastaan hämmästynyt, miten kätevä ja monitaitoinen mieheni on, kun
minä en ole kaikkea tekemässä. Miten taitava ja viisas kasvattaja Taivaan Isä onkaan.
Raamatussa sanotaan ”Minun armossani
on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee
täydelliseksi heikkoudessa” siksi Paavali voi sanoa mielistyneensä heikkouteen Kristuksen
tähden, koska silloin
kun hän on heikko,
silloin hän on väkevin. (2Kor 12:9-10)

Herra siunatkoon meidän vuotta 2018!
Terveisin Jaana & Teemu.
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Jaana Raesalmi

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Näköalapaikka

V

iime syksynä olin vaimoni kanssa
patikkaretkellä Hyrynsalmella.
Siellä on muutaman kilometrin
mittainen Vuorilammen polku,
hieno retkikohde laavuineen ja
nuotiopaikkoineen. Polun varrella on pieni
levähdyspaikka, ja siinä on puinen kyltti: Näköalapaikka. Vieressä avautuu hieno maisema. Teksti on kirjoitettu harmaaseen lautaan,
joka on kiinnitetty puiseen pystypaaluun. Siitähän muodostui polun varrelle risti.
Ja sitä pysähdyin katselemaan. En niinkään
maisemaa, vaan sitä puista ristiä. Minulle se
alkoi puhua siitä, missä on todellinen näköalapaikka. Kun haluamme kokea Jumalan
rakkautta ja hyvyyttä, haluamme nähdä välähdyksen taivaasta, haluamme katsella iäisyysnäköaloja, meidän on tultava Jeesuksen
ristin luo. Taivasmaisema ei avaudu kirkastusvuorelta, vaikka niin voisimme helposti
ajatella. Ristin luona on näköalapaikka.
Ristin luona on hyvä katsella myös alas
laaksoon, tähän alkaneeseen vuoteen. Vaikka tämä laakso on vielä pimeän peitossa, niin
voimme luottavaisesti nähdä: ristin mies
on mukana jokaisessa päivässä ja hetkessä.
”Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en
pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun
kanssani.” sanoo psalminrukoilija turvallisesti psalmissa 23.
Jeesus rohkaisi opetuslapsiaan, kun he huolestuneina kyselivät tulevia tapahtumia: ”Kun
nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti
päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne
on lähellä.” (Luuk. 21:28). Alkanutta vuotta
ei tarvitse odottaa pelolla, ei päivitellä uhkakuvia yhteiskunnassa tai kirkossa, ei haukkua

arkkipiispaa eikä pappeja, vaan saamme rukoilla heidän ja kirkkomme puolesta, pitää
Jumalan Sanaa esillä ja turvallisesti katsella
Jumalan maisemia ja taivasnäköaloja.
Erityisenä rukousaiheena haluaisin jättää uudet piirihallituksen jäsenet. Erovuorossa ollut
Jorma Karjalainen valittiin uudelleen, ja uusina Pirjo Heikkinen ja Aimo Suutari. Tosin
oikeastaan molemmat uusvanhoja, sillä Pirjo
toimi viime vuoden hallituksen sihteerinä ja
Aimokin on ollut aikaisemmin hallituksessa
ja tuli nyt vuoden tauon jälkeen uudelleen.
Mutta rukoillaan heille ja koko piirihallitukselle hyvän Jumalan siunausta ja johdatusta
tehdä oikeita päätöksiä.
Matti Malinen
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TALOUSASIOITA
Jaan tässä muutamia asioita talouteemme
liittyen.
arraskuun lopussa talouden alijäämä verM
rattuna budjettiin on 10402,31 e. Suurin
syy alijäämään ovat menot, joita emme osanneet

budjettia laatiessamme ottaa huomioon. Niitä
olivat Radio Dein kuukausimaksut, radioseurat
radio Kajauksen kautta muuttuivat maksullisiksi sekä 50 vuotisjuhliin liittyvät menot.
Lähetyskannatus SEKL:een on tammimarraskuulta tilitetty sopimuksen mukaan,
34720 e.
Kansanlähetyksen “Kansanlähetysliikkeen
kestävä ja vakaa talous” -projekti on käynnistynyt elokuussa. Projekti koskee meitä kaikkia; piirejä, ulkomaantyön alueita sekä Lähetyskeskusta. Projektissa pyritään löytämään
ratkaisuja säästötoimenpiteiksi ja tulojen
vahvistamiseksi.
Me elämme muuttuvassa toimintaympäristössä ja taloushaasteiden keskellä täälläkin
Kainuussa. Me Kainuun Kansanlähetyksessä iloitsemme ja arvostamme joka ainoaa
työmme tukijaa. Kiitos jokaisesta esirukoilijasta, kiitos jokaiselle kättenne töistä, kiitos
jokaisesta vapaaehtoisesta toimijasta, kiitos
jokaisesta taloudellisesta kannattajasta. Nämä

S

Suuri kiitos
teille ystävät kaikesta
vaivannäöstänne. Pyhä
Jumala siunatkoon teitä jokaista.
Siunaavin
terveisin,
Pirjo

Paltamon Alfa

yksyn aikana järjestettiin Paltamon
seurakunnassa Kainuussa pitkästä
aikaa alfa-kurssi. Seurakuntatalolle
tuli 18 kurssilaista. Lastenhoitokin
järjestettiin, sillä mukana oli maahanmuuttajaperhe kolmen lapsensa kanssa. Muitakin
maahanmuuttajia oli.
Alfa-kurssi on kiinnostava kurssimuoto.
Kristinuskon perusasiat tuodaan esiin selkeästi ja ymmärrettävästi lyhyissä alustuksissa
heti yhteisen ruokailun jälkeen, ja alustusten
jälkeen ryhmäkeskusteluissa syntyy monesti hyviä uusia näkökulmia. Tavallaan on siis
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mahdollistavat evankeliumin viemisen niin
lähelle kuin kauaskin.
Säännölliset kuukausilahjoittajat ovat
työmme perusta. Sille perustalle voimme rakentaa työmme. Lahjoitukset mahdollistavat
sen, että lähettejä saadaan lähetettyä, koti saadaan pysymään lämpöisenä, sähköt toimivat,
kirjeet saadaan postiin ym ym.
Kainuun Kansanlähetyksellä on myös päiväkoti Pikku Karitsa. Olemme saaneet iloita,
että päiväkodissa on lapsia ollut sallittu määrä
ja päiväkodin toimintaan on sisältynyt myös
kristillinen osuus. Kaikista taloudellisista velvoitteista olemme selvinneet ja päiväkodin
talous on kunnossa.

kysymys aikuisten katekismuskurssista tai
aikuisrippikoulusta. Kertaus on näissäkin
asioissa tarpeen! Kurssin vetäjinä olivat Kaisa
Toivonen ja Maria Juutinen.
- Minusta tällaisessa keskustelevassa ilmapiirissä uskaltaa kysyä mitä vain, sanoi yksi
osanottaja. Jotkut kysymykset ovat askarruttaneet mieltäni, ja nyt sain niihin vastauksia.
Kymmenen kerran kokoontumisiin sisältyi
myös yksi viikonvaihde Kainuun Opistolla.
Silloin keskityttiin Pyhän Hengen työhön.
Alfa-juhla, kurssin viimeinen ilta, olikin erikoinen: kurssilaiset kokoontuivat vieraineen

Paltamon kirkkoon, jossa oli alussa mainitun
perheen avioliiton siunaaminen (avioliittoon
heidät oli vihitty lähtömaassaan jo kymmenen
vuotta aiemmin toisenlaisin menoin). Sen jälkeen heidän kolme tummahiuksista tytärtään
valkoisissa puvuissaan kastettiin, ja kirkkoilta
päättyi Ehtoolliseen. - Enpä ole aikaisemmin
tällaisessa alfa-juhlassa ollutkaan, iloitsi kasteen toimittanut pastori Matti Malinen.
Kirkkoillan jälkeen alfa jatkui vielä juhlakahvilla ja kurssin lopettamisella seurakuntatalossa. Paltamon kirkossa on joitakin

kertoja luettu evankeliumi sekä suomeksi
että arabiaksi. Maahanmuuttajanuoret olivat
kielen vuoksi omana ryhmänään alfassa. Seuraavana aamuna keskustelua vetänyt Irja Härkönen heräsi puhelimen soittoon, kun kaksi
darinkielistä Opiston opiskelijaa ilmoittautui
seuraavalle alfa-kurssille!
Seuraava kurssi alkaa syksyllä jälleen, jos
Herra suo. Paikkana lienee Kontiomäen seurakuntakoti.
Rallu Kemppainen

SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
Kansanlähetyskoti, Sammonkatu 5,
Pyhäkoulu su klo 16 Raamattuluennon aikana.
Lähetyspiiri ma klo 12.30 pariton viikko.
Nuttupiiri ma klo 15 parillinen viikko.
Soffaraamis ti klo 18 opiskelijoille ja nuorille aikuisille.
Nuortenilta ti klo 19.30.
Rukouspiiri ke klo 11.
Perheraamispiiri ke klo 15-17.30.
Raamattupiiri ke klo 17.30.
Sählyä Teppanan koulun liikuntasalissa ke 16–17, mukaan sisäpelikengät ja maila.
Lentopalloa Kajaani-hallissa ke klo 17.
Naisten Raamattupiiri to klo 14 pariton viikko.
Miesten Raamattu- ja keskustelupiiri to klo 18 parillinen viikko,
Lohtajan kerhotila, Satumaantie 4.
Naisten Raamattu- ja keskustelupiiri - ti klo 18.30,
Lohtajan kerhotila, Satumaantie 4.

Radioseurat Kajaanin pääkirkossa sunnuntaisin klo 18.
Seurat kuuluvat Radio Kajauksen kuuluvuusalueella.

7.1. .......Tuula Mikkonen, Raili Kemppainen ja Veikko Kettunen. Runoja lausuu Marja Leskinen.
4.2. .......................................................................... ..........Pentti ja Terhi Smeds ja Pirjo Heikkinen.
4.3. ......................................................................... ........................Matti Malinen ja Anneli Urpanen.
1.4. ........................................................................ . .....................Gerson Mgaya ja Jaana Raesalmi.
6.5. ................................................................... ....... ...........Hannu Haverinen ja Jorma Karjalainen.

Kevään 2018 Kansanlähetyksen
toimintaa Kajaanissa:
14.01. klo 16 Raamattuopetus ja pyhäkoulu,
klo 17 Sanan ja rukouksen ilta: Teemu Räty
21.01. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkko
28.01. klo 16 Raamattuopetus ja pyhäkoulu,
klo 17 Sanan ja rukouksen ilta: Katri Jakoaho
03.02. Miesten- ja naistenpäivä (Terhi ja Pentti Smeds mukana)
04.02. Radioseurat Kajaanin pääkirkossa
11.02. klo 16 Raamattuopetus ja pyhäkoulu,
klo 17 Sanan ja rukouksen ilta: Eino Mäkäräinen
18.02. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkko
25.02. klo 16 Raamattuopetus ja pyhäkoulu,
klo 17 Sanan ja rukouksen ilta: Anneli Urpanen
04.03. Radioseurat Kajaanin pääkirkossa
11.03. klo 16 Raamattuopetus ja pyhäkoulu,
klo 17 Sanan ja rukouksen ilta: Heidi Kemppainen
18.03. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkko
25.03. klo 16 Raamattuopetus ja pyhäkoulu,
klo 17 Sanan ja rukouksen ilta: Katri Jakoaho
01.04. klo 18 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa
08.04. klo 16 Raamattuopetus ja pyhäkoulu,
klo 17 Sanan ja rukouksen ilta: Teemu Räty
15.04. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkko
22.04. Klo 17 Sanan ja rukouksen ilta: Anneli Urpanen
29.04. klo 16 Raamattuopetus ja pyhäkoulu,
klo 17 Sanan ja rukouksen ilta: Pirjo Heikkinen
30.04. Vappumyyjäiset
06.05. klo 18 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa
13.05. klo 16 Raamattuopetus ja pyhäkoulu,
klo 17 Sanan ja rukouksen ilta: Jaana Raesalmi
20.05. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkko
27.05. Klo 16 Raamattuopetus ja pyhäkoulu,
klo 17 Sanan ja rukouksen ilta: Eino Mäkäräinen
Raamattuopetussarjassa käydään läpi Efesolaiskirjettä. Lapsille on pyhäkoulu
aina, kun on Raamattuopetusta. Raamattuopetuksen ja Sanan ja rukouksen
välissä on tauko, jolloin on kahvitarjoilu. Sanan ja rukouksen illoissa on mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun ja rukoukseen rukousavustajan kanssa.
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Maakunnissa tapahtuu
keväällä 2018:
Kuhmo:

Perjantaisin klo 18 seurat seurakuntasalissa 26.1., 23.3., 20.4. ja 18.5.
Kuhmon talvipäivät 24–25.2.18

Suomussalmi:

Torstaisin klo 18 seurat
Ämmänsaaren seurakuntasalissa/kirkossa 18.1., 15.2., 12.4. ja 24.5.
Raamattu-ja lähetyspäivät Ämmänsaaren kirkossa 16-18.3.18.

Puolanka:

Tiistaisin klo 18 seurat seurakuntasalissa 9.1., 6.2., 10.4. ja 24.5.
Kansanlähetyspyhä 8.4.18. messu klo 10, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus.

Paltamo:

Keskiviikkoisin klo 18 Kohtaamispaikka seurakuntasalissa, 31.1., 28.2., 21.3., 25.4. ja 23.5.
Paltamopäivät 19-21.2.18.

Hyrynsalmi:

Keskiviikkoisin klo 18 seurat seurakuntasalissa 24.1., 28.2., 21.3. ja 16.5.
Kansanlähetyspyhä 8.4.18., messu klo 10, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus.

Ristijärvi:

Kansanlähetyspyhä, messu ja lähetystilaisuus 4.3.18.

Vaala:

Keskiviikkoisin klo 18 Raamattuopetusta, seurakuntasalissa 31.1., 21.2., 25.4. ja 23.5.
Kansanlähetyspyhä 18.3.18., messu klo 10, kahvit ja lähetystilaisuus.
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Vapaaehtoinen vastuunkantaja-henkilökuva
Eeva Liisa Savolainen

Y

stäväkirjeen toimitus sai haastatella
Kainuun Kansalähetyksen jäsentä
ja aktiivista vapaaehtoista Eeva
Liisa Savolaista. Monelle Kansanlähetyskodilla kävijälle Eeva Liisa
on tuttu nainen. Varsinkin keittiöhommista
hänet voi useasti bongata. Eeva Liisa kertookin, että kaikenlaiset keittiötyöt ovat hänelle
mieluisia palvelutehtäviä. On tärkeää, että jokainen pyhä Kristuksen ruumiissa tunnistaa
omat armolahjansa ja vahvuutensa palvella
Taivaan valtakunnan työssä. Eeva Liisa toteaa, että sanoihan Jeesuskin, että antakaa te
heille syötävää (Mark. 6:37).
Eeva Liisa asuu Kajaanissa, mutta on syntyjään savolainen, Iisalmesta kotoisin. Eeva
Liisa muutti miehensä Erkin kanssa vuonna
1975 Kajaaniin. Kajaanissa Eeva Liisa on työskennellyt perhepäivähoitajana ja kodinhoitajana. Erkki-miehen työpaikka on sijainnut
Kainuun prikaatilla. Avioparilla on neljä lasta
ja kuusi lastenlasta. Eeva Liisa on ollut reilun vuoden verran eläkkeellä ja kertoo, että
hyvältä on eläkeaika tuntunut. Eläkkeellä voi
keskittyä omiin harrastuksiin kuten lukemiseen, ulkoiluun ja lastenlapsien hoitamiseen.
Lastenlapset ovat kuitenkin Eeva Liisalle ykkösasia tällä hetkellä!
Messiaan Jeesuksen Eeva Liisa on tuntenut
13-vuotiaasta asti, mutta erityistä uudistumista uskonelämään toi hänen äitinsä uskoontulo, kun Eeva Liisa oli noin 30-vuotias.
Äidin uskoontulon kautta tuli tutustuttua
hieman myös Kansanlähetykseen. Kainuun
Kansanlähetyksen toimintaan syvemmin
Eeva Liisa tuli mukaan ystävänsä Pirjo Heikkisen kautta. 1990-luvun alussa Pirjo ryhtyi
pitämään Lohtajalla raamattupiiriä, jonne
Eeva Liisakin tuli tutkimaan Jumalan sanaa.
Pirjo houkutteli Eeva Liisaa tulemaan myös
muihin Kansanlähetyksen tilaisuuksiin. Eeva
Liisa alkoi toimia pikkuhiljaa myös vapaaehtoisena, aluksi kirjamyynnissä, mutta ei tuntenut palvelutehtävää omanaan. Loppujen
lopuksi keittiöön päästessään hän tunsi, että
tämä hänen palveluspaikkansa.
Eeva Liisa kertoo kokevansa Kansanlähetyksen hengellisenä kotinaan. Hän ei sinänsä vierasta muita kristittyjä seurakuntia
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- Kristuksessa olemme kaikki yhtä - mutta
Kansanlähetyksellä hänellä on hyvä olla. Eeva
Liisa on iloinen, että Kansanlähetykselle on
alkanut tulemaan enemmän lapsia ja nuoria. Piirityöntekijä Jaana Raesalmesta Eeva
Liisa on saanut uuden ystävän, jonka kanssa
hän säännöllisen epäsäännöllisesti rukoilee.
Lohtajan raamattupiirissä hän käy edelleen ja
vuorollaan kantaa vastuuta myös siitä. Eeva
Liisan aviomies on alkanut käymään miesten
raamattupiirissä, mikä kovasti lämmittää vaimon sydäntä. Eeva Liisa kokee, että Jumala
on pitänyt hänestä hyvää huolta ja kantanut
vaikeina aikoina myös hänen perhettään. Jumala on ollut aina uskollinen.
Eeva Liisa kertoo, että hän ottaa nyt eläkkeellä päivän kerrallaan ilman mitään ylimääräistä hötkyämistä. Keväällä Eeva Liisalla on
ohjelmaa Israeliin suuntautuvan seuramatkan verran, jonne hän on lähdössä miehensä kanssa. Haastattelun lopuksi kysyttäessä
millaista uutta/erilaista/vanhaa toimintaa
Eeva Liisa toivoisi näkevänsä Kansalähetyksellä, tulee kokeneelta keittiöpalvelijalta
mielenkiintoinen ehdotus rukousaamiaisen
järjestämisestä vaikka joku lauantai. Mikäpäs
sen mukavampaa kuin aloittaa aamu Jumalan
kanssa hyvillä eväillä. Ravintoa saa niin henki, sielu kuin kehokin.

LÄHETTIEN TERVEISET
Anna Vähäkangas,
Addis Abeba, Etiopia
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 – ja kielenkehitystyössä.
Toistaiseksi Anna on pysytellyt kotimaassa,
minkä taustalla on ollut Annan sairastelu.
Anna palasi lyhyeksi aikaa Etiopiaan marraskuussa 2017 uusimaan työlupansa, mikä
on joka vuotinen prosessi. Anna on saanut
uuden lääkityksen sairasteluun ja joulukuussa oli Annan tarkoitus käydä lääkärin
kontrollissa. Annan voinnin kohenemisesta
riippuu, pääseekö hän millaisella aikataululla palaamaan pitemmäksi aikaa Etiopiaan
kentälle. Toistaiseksi Anna työskentelee
80 %:sesti.
Kotimaassa Anna on
kiertänyt
Suomessa
kertomassa
lähetystyöstään.
Rukoillaan,
että Jumala
parantaa
Annan!
Tutustu Annan työhön hänen blogissaan:
annavahakangas.wordpress.com
Annan rukous- ja kiitosaiheita
•
Kiitos Jumalan huolenpidosta.
•
Kiitos kaikista kohtaamisista ja
varjeluksesta matkoilla.
•
Oma ja omaisten terveys.
•
Käynti Etiopiassa ja työlupa.
•
Etiopian turvallisuustilanne.
•
Mekane Yesus -kirkko sekä
yhteistyöjärjestömme.
•
Kansanlähetyksen talous.

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.
Maria on tarkoitus työskennellä Addis Abebassa Myung Sung Christian Medical Center (MCM) – nimisessä sairaalassa, jossa hän
ehtinyt jo lyhyesti vierailla.
Luonnollisesti lähetystyön alku on Marialla kulunut kotoutumisessa uuteen kulttuuriin ja kaupunkiin, tutustuessa uusiin
ihmisiin sekä maassa oleskeluun liittyvien
asiakirjojen kuntoon saamiseen. Oleskeluoikeuksien puolesta Marian asiat ovat kunnossa. Maria on saanut työluvan ja henkilöllisyyskortin, jota hänen täytyy kuljettaa
jatkossa kaikkialla. Kiitos Jumalalle, että
Marian asiakirjat ovat nyt kunnossa!
Marian kotoutumiseen kuuluu myös Etiopian virallisen kielen, amharan kielen opiskelu. Amhara kuuluu seemiläisten kielten
kieliperheeseen, johon kuuluvat myös heprea, aramea ja arabia. Amharaa kirjoitetaan
etiopialaisilla kirjaimistolla, mikä voi näyttää latinalaisiin kirjaimiin tottuneelle haasteelliselta. Esimerkiksi pelkkiä tavumerkkejä
on yli 260! Maria toteaa, että tavumerkkien
opetteluun riittää puuhaa ja pyytää, että hänen kielikouluaan muistetaan rukouksissa.
Maria
kertoo kirjeessään,
että paikallisessa katukuvassa on
hän harvoja
ulkomaalaisia ja häneen kiinnitetään
huomiota
kadulla liikkuessaan. Lähetystyö ja lähetystyöntekijät ovat mahdollisesti entuudestaan
tuttuja paikallisille, koska eräs nuorukainen
oli pysäyttänyt Marian kadulla ja pyytänyt
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häntä rukoilemaan puolestaan. Jumala johdattaa!
Paikalliseen kulttuuriin Maria on päässyt tutustumaan käymällä jumalanpalveluksissa ja osallistumalla paikallisiin häihin
kuuluvaan sormusseremoniaan. Maria jopa
pääsi sormusseremoniaan morsiusneidoksi!
Joulua vietetään Etiopiassa noin kaksi
viikkoa myöhemmin suomalaisen joulun
jälkeen. Joulun Maria aikoi viettää yhdessä
lähettikollegansa Mirjami Uusitalon luona
Arba Minchissä, mikä sijaitsee noin 430
kilometrin päässä Addis Abebasta etelään.
Maria kirjoittaa: ”Saamme juhlia joulua,
sitä kuinka Jumala antoi rakkautensa maailmaan. Juhlia kiitollisena niistä lupauksista,
jotka on annettu jokaiselle, joka tahtoo luottaa Jeesukseen.”
Marian rukousaiheita:
•
Turvallisuustilanne koko maassa
ja turvallisuus liikenteessä.
•
Puhumaan ja lukemaan
oppiminen.
•
Kohtaamani ihmiset ja uudet
ystävät.
•
Kansanlähetyksen taloustilanne.

taisen menetyksen, kun hänen Hannu-veljensä kuoli. Mirjami kiittää ystäviä, jotka kävivät katsomassa Hannua sekä rukouksista
Hannun puolesta. Mirjami kirjoittaa: ” Virren 626 viimeinen jae alkoi soida mielessäni
heti surusanoman kuultuani, samoin Paavalin sana siitä, ettei meidän tarvitse surra niin
kuin ne, joilla ei toivoa ole. Vaikka sydämessäni onkin suru siitä, etten lähtenyt heti, kun
kuulin Hannun tilan huonontuneen, jotta
olisin vielä nähnyt veljeni elossa, niin silti
on ilo siitä, että hänen kärsimyksensä ovat
nyt ohi. Eikä minun tarvitse hänestä enää
huolehtia. Kuten ystävät täällä sanovat: hän
ei enää tule luoksemme, me menemme hänen luokseen, kun meidän aikamme tulee.”
Kaiken kaikkiaan Mirjami viipyi Suomessa kolme viikkoa ja palasi lokakuun alussa
Etiopiaan. Etiopiassa ystävät ovat ottaneet
osaa Mirjamin suruun. Pääkaupungissa Addis Abebassa Mirjami sai lähettiystäviltään
ruusuasetelman. Arba Minchiin palattuaan ystävät toivat paikallisen tavan mukaan
kahvia ja leipää sekä lukivat Raamattua ja
rukoilivat.

Marian kiitosaiheita:
•
Paperiasioiden hoituminen.
•
Terveys.
•
Kotiutuminen ja kielitaidon
kehittyminen.
•
Mielenkiintoiset kohtaamiset.
•
Varjellus liikenteessä.
•
Pohjois-Pohjanmaan Kansanlähetys uutena lähettävänä tahona.

Mirjami Uusitalo,
Arba Minch, Etiopia
Mirjami Uusitalon työnkuva Etiopiassa liittyy raamatunkäännöstyöhön. Mirjami työskentelee Etiopian Mekane Yesus –kirkon
lounaisessa synodissa pääasiassa diraytankielisen Uuden testamentin käännöstyön
neuvonantajana. Osan aikaa hän käyttää
myös Konson kielen Vanhan testamentin
käännöstyön sekä muidenkin Etiopiassa
olevien käännösten tarkistamiseen.
Mirjami koki syksyllä 2017 henkilökoh12

Uuden testamentin käännöstyö etenee
hiljalleen. Käännöstyöstä vastaava työryhmä on tavannut käännöstyön tarkastajia
kaksi kertaa. Tarkastuksia on ollut tarkoitus
järjestää säännöllisemmin, mutta projektia
ovat hidastaneet mm. maataloustyöt sekä
kansalliset juhlapäivät. Käännöstyön ohella
meneillään on diraitankielisen apostoleista
kertovan elokuvan työstäminen, mikä on
tällä hetkellä siinä pisteessä, että elokuva
on editoitu valmiiksi Yhdysvalloissa.

Mirjamin rukous- ja kiitosaiheita:
•
Rovastikunnan uudet johtajat ja
johtokunta. Edellisten johtajien
aikaisten raha-asioitten selvittely
ja omaisuuden luovutus ovat edelleen tekemättä.
•
Viisautta ja kärsivällisyyttä meille
kaikille tarkistaessamme diraitankielistä Uutta testamenttia.
•
Terveyttä tiimiläisille ja perheillemme.
•
Rauhan säilymistä tässä maassa.
Pieniä levottomuuksia on taas ollut
kuluneen kahden viikon aikana.
Asuinseudullani on rauhallista.
•
Lukutaito-opetuksen uudelleen
aloittaminen.
•
Tietokoneitten toimivuus.

Jouni ja Jonna Haverinen,
Peštera, Bulgaria
Jouni Haverinen on koulutukseltaan kirkon
nuorisotyönohjaaja ja Jonna Haverinen on
farmaseutti. Jounilla ja Jonnalla kolme lasta: Niilo, Noomi ja Samuel. Haveriset ovat
seurakuntatyössä Bulgariassa, turkinkielisen millet-kansan parissa. Työhön sisältyy
lapsi- ja nuorisotyötä sekä millet-kansan
tavoittamista evankeliumilla ja sosiaalisella
avulla.
Haveristen työ Pešterassa on monimuotoista ja työhön liittyvät omat haasteensa.
Haveriset tekevät työtä paikallisen seurakunnan kanssa ja järjestävät yhdessä mm.
lapsille ja nuorille leirejä, lapsille pyhäkoulua, nuorille rippikoulua sekä aikuisille
kastekursseja. Haasteina työhön liittyvät
mm. nuorten ja aikuisten suuripiirteinen
sitoutuminen yhteisiin projekteihin. Jouni
toteaa, että osa haasteista johtuu erilaisesta kulttuurista, mitä lähetystyöntekijöiden
täytyy oppia arvostamaan ja ymmärtämään.
Pešterassa ei paikalliset juurikaan suunnittele elämää tarkasti kalenterin mukaan, mikä
voi välillä aiheuttaa turhautumista täsmälliselle suomalaiselle.
Jouni kirjoittaa kirjeessään: ”Minun tapani hoitaa asioita, ei ole ainoa oikea. Heidänkin tavallaan asiat tulevat lopulta hoidetuksi. 8. käskyn hengessä oppii ajattelemaan
lähimmäisestään parhain päin. Se mistä her-

mosin, olikin heidän kulttuuristaan katsottuna ihan normaali asia.”
Lisähaasteita toiminnalle ovat aiheuttaneet myös Pešteran kirkkorakennuksen
remontin peruuntuminen. Tarkoituksena
oli laajentaa rakennusta ylöspäin yhden kerroksen verran, mutta tarkastuksessa selvisi,
että rakennuksen perustus ei kestä rakentaa
lisäkerroksia. Kirkkorakennusta täytyy siis
myöhemmin laajentaa sivulle. Seurakunta
on remonttia odotellessa pitäneet kokoontumisia kahden seurakuntalaiset kotona.
Viimeisimpiä Kansanlähetyksen ja
Pešteran seurakunnan yhteisiä projekteja on ollut taittaa, painattaa ja jakaa 2000
kaksikielistä (turkki ja bulgaria) Uutta testamenttia Pešteran alueella. Kaksikielinen
Uusi testamentti auttaa Bulgarian turkkilaisia lukemaan ja ymmärtämään Jumalan
Sanaa. Äidinkielenään turkkia puhuvat eivät
ole opiskelleet sitä lainkaan, vaan ovat käyneet koulunsa bulgarian kielellä. Tästä syystä monilla on haasteita molemmissa kielissä.
Kaksikielisessä raamatussa kumpikin kieli
tukee toisiaan ja edistää lukutaitoa. Ja tämä
Sana voi synnyttää uskon ja tuoda ikuisen
elämän!
Marraskuussa 2017 järjestettiin turkinkielisen kirkon ensimmäinen kirkolliskokous, johon pääsi edustajia kaikista seurakunnista. Tämä avasi tärkeitä yhteyksiä
kahdessa maassa olevalle turkinkieliselle
kirkolle. Samaan aikaan järjestöjen yhteistyö kentällä on muutoksessa. Suurin
osa läheteistä on palaamassa kotimaahan
muutaman vuoden sisällä, eikä uusia ole
näköpiirissä. Muutostenkin keskellä työ on
Herran ja Hän pitää siitä huolen. Mutta samalla pieni kirkko tarvitsee edelleen tukea
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ja apua. Tunnetko seurakuntatyön taitajia,
jotka olisivat halukkaita palvelemaan pientä
turkinkielistä kirkkoa?
Jumala siunatkoon Pešteran seurakuntaa
ja Haveristen työtä!
Haveristen rukousaiheet:
•
Pyydämme terveyttä perheellemme.
•
Rukoillaan, että Herra herättäisi
halua seurakuntatyön taitajille lähteä tähän työhön.
Tutustu tarkemmin Haveristen työhön
osoitteessa haveriset.fi. Jouni kertoo sivuilla mm., kuinka Jeesus Kristus näkyy Jobin
kirjassa.

Ulla Pendolin,
Vaasa, Suomi
”On aika hiljaa kiittää ja kättä puristaa. Nyt
meidät yhteen liittää vain muistojemme
maa.”

Ulla Pendolin on palannut 10 vuotta kestäneeltä lähetysmatkaltaan Japanista, Koben kaupungista, takaisin kotimaahan ja
kotikaupunkiinsa Vaasaan. Japanissa Ulla
työskenteli lähetyksen perustamissa HATKoben ja Nishinomiyan seurakunnissa.
Työhön seurakunnissa kuului mm. suomen
kielen ja englannin sekä Raamatun opettamista ja musiikkityötä.
Ulla kirjoittaa kirjeessään lähettiajastaan
Japanissa seuraavasti: ” Yhteinen kymmenen vuoden mittainen lähetysmatka on
14

päätöksessä, ja sen myötä olo on sekä helpottunut että haikea. Vuosien varrella monet kasvot ovat tulleet tutuiksi ja läheisiksi,
eikä varmuutta siitä tapaammeko vielä, ole.
Viimeistään Taivaassa, mutta toivottavasti jo
sitä ennen! Ilman lähettäjäjoukon tukea ei
työni Japanissa olisi ollut mahdollista, enkä
varmasti olisi jaksanut kahta työkautta loppuun. Niin antoisaa ja rikasta kuin työ ja
elämä Japanissa on, se oli myös kuluttavaa
ja yksinäistä. Kolikolla on kaksi puolta. Silti
koen saaneeni enemmän kuin annoin.”
”Olen oppinut paljon vieraasta kulttuurista ja itsestäni. Parasta on ollut tutustua
japanilaisiin, elää arkea heidän rinnallaan
ja kertoa siitä maanjäristyksen ja tsunamin
kestävästä toivosta, jonka varaan oma elämä
kristittynä perustuu. Vaikka työn tuloksia
ei itse juurikaan näe, uskon, ettei aikani
Japanissa ollut merkityksetöntä. Se on ollut osa Jumalan suunnitelmaa niin omassa
kuin kohtaamieni ihmisten elämässä. Olen
kiitollinen solmimistani ystävyyssuhteista,
jotka rikastuttavat elämääni jatkossakin.
Suomeen paluusta huolimatta Japanilla ja
sen kansalla tulee aina olemaan iso paikka
sydämessäni. Työntekijät vaihtuvat, mutta
työ jatkuu, jatketaan yhdessä rukousta ja
tukea Japanissa tehtävän kristillisen työn
puolesta!”
Ullan uudet unelmat ja työt taivaallisen
valtakunnan hyväksi jatkuvat koto-Suomessa. Ulla kertoo, että syksyn aikana hän on
opiskellut japanilaisen ruuan laittoa ja urkujen soittoa. Suunnitelmat tammikuusta 2018
alkaen ovat kuitenkin vielä auki. Muistetaan
Ulla rukouksin! Toivottavasti Ulla käy vielä
joskus Kainuussa vierailemassa ja kertomassa lähetysvuosistaan
”Jouluna Jumala antoi meille parhaan
Jeesus-lahjan. Jokaisella opiskelu-, työ- ja
perhe-elämän suorituspaineiden, itsetunto- ja ihmissuhdevaikeuksien, sairauksien
ja yksinäisyyden kanssa kamppailevalla ja
elämän tarkoitusta etsivällä japanilaisella ja
suomalaisella on oikeus kuulla, että Jumalan
rakastava pelastussuunnitelma koskee myös
häntä. Jatketaan siis Jumalan rakkauden välittämistä lähelle ja kauas!” ~ Ulla Pendolin
Lue Ullan elämästä ja suunnitelmista
hänen blogistaan:
http://ullanuutiset.blogspot.fi

”SANASSA TURVA”
Naistenpäivä
La 3.2.18.
Keskusseurakuntakoti
Kirkkokatu 26, Kajaani
Kajaanin seurakunta ja Kainuun Kansanlähetys

Lastenhoito

09.30 Päivien avaus: Jaana Raesalmi ja Heidi Kemppainen

Klo 10-15

09.45 Seurakunnan tervehdys: Anneli Toppinen
10.00 "Sinun Sanasi on kokonaan tosi" raamattuopetus:
Terhi Smeds, kysymyksiä ja keskustelua aiheesta
11.00 Pieni tauko, musiikkia: Perheraamiksen lapset

Ilmoita 12.1.18.
mennessä, jos
tarvitset! Jaana
0440202143

11.15 Sanassa turva minun elämässäni: khra Marko Miettinen
12.00 Lounas
13.00 Yhteislaulua

13.15 "Jumalan antama täysi turva" raamattuopetus: Terhi Smeds
-kysymyksiä ja keskustelua aiheesta
14.15 Musiikkia ja todistuspuheenvuoroja
15.00 Iltapäiväkahvit
15.30-16.30 Iloiset seurat: Terhi Smeds, Anneli Toppinen
ja Jaana Raesalmi
16.30-17.00 Päätös ja loppurukous.
Mahdollisuus keskusteluun ja rukoukseen. Aulassa kirjapöytä.
Arpajaisten tuotto lähetykselle. Vapaaehtoinen ruokamaksu.

TULE MUKAAN JA TUO YSTÄVÄSIKIN, TERVETULOA!

RAAMATTU

KESTÄVÄ PERUSTA
MIESTENPÄIVÄ

La 3.2.18.

KANSANLÄHETYSKODILLA, SAMMONKATU 5, KAJAANI
09.30 Kahvit
10.00 Tervetuloa: Teemu Räty, Matti Malinen
10.30 MIEHEN KAIPAAMA VAPAUS: raamattuopetus:
Pentti Smeds
Kahvi– ja ruokamaksu :
12.00 Lounas

vapaaehtoinen!

13.00 Veljesseurat: Veikko Kettunen ja vapaa sana
14.30 Kahvit

Kahvi - ja ruoka-

15.00 MESTARILLE KUULIAISINA - raamattuopetus,
Pentti
maksu:
vapaaehtoinen!
Smeds
16.15 Rohkaisun sana päivän päätteeksi: Pentti Smeds

TERVETULOA!

