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KONSERTTI  

pe 24.1.2020 klo 20 

Kansanlähetyskodilla 
 

Tervetuloa juhlimaan 50-vuotiasta Kai-
nuun Kansanlähetystä. Nuorille ja nuoren-
mielisille avoin konsertti, jossa esiintyy  
helsinkiläinen Juhani Tikkanen. Juhanilla 
on upea taito tarjota jokaisella keikallaan 
yleisölle sekä iloa ja naurua, että myös 
lohtua.  

VAPAA PÄÄSY! 

 

 

 

       

 

 

 

Mika Tuovinen Jari Jolkkonen 
PÄIVÄN OHJELMA LÖYTYY  tammikuussa os.kainuu.sekl.fi, Seurakuntalehdestä, Koti-Kajaanista ja Uusi Tie-lehdestä. 

  

 

Su 26.1.2020  
Messu pääkirkossa klo 10 

                                                                               ——————————-  
Keskusseurakuntakodilla, Kirkkokatu 26  

Lounas ja kakkukahvit klo 11.30 

50 v Kiitosjuhla klo 12.30 
                                                                           ____________________ 

Radioseurat pääkirkossa klo 18 

KAINUUN KANSANLÄHETYKSEN  
SYNTYMÄPÄIVÄJUHLA 
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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, Kajaani, sihteeri
Jakoaho Katri, Kajaani
Karjalainen Jorma, Kajaani, varapj.
Kyllönen Seppo, Kuhmo
Malinen Matti, Kajaani, pj.
Mäkäräinen Eino, Kajaani
Räty Teemu, Kajaani
Savolainen Eeva Liisa, Kajaani
Suutari Aimo, Kajaani

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: ????
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E räs ihminen kysyi, voiko kuka ta-
hansa osallistua tilaisuuksiimme.   
Mietin, että pitäisikö kaikkiin mai-
noksiin laittaa ”kaikki ovat tervetul-

leita” lauseke. En tiedä, mistä jollekin tulee 
epäilys, ettei jokin hengellinen tilaisuus olisi 
hänelle. Lehti-ilmoitusten idea on siinä, että 
ne tilaisuudet, jotka mainitaan, ovat kaikille 
tarkoitettuja, jos ei ole, se mainitaan erikseen.  
Mietin, että olemmeko niin sisäänpäin lämpe-
nevä joukko, että vieraamman on vaikea tulla 
ja osallistua. Ainakin itse olen huomannut, 
miten paljon mieluummin joku tulee, kun 
henkilökohtaisesti kutsuu häntä mukaan. 
Jospa yhdessä tekisimme parannusta ja kut-
suisimme naapuria tai tuttavaa mukaan, kun 
seuraavan kerran lähdemme hengelliseen 
tilaisuuteen. 

Syksyn toiminta lähti käymään kolmen 
piirin yhteisellä kokoontumisella Valtimossa. 
Lähetysjohtaja Mika Tuovinen piti meille raa-
mattuopetusta. Päivä koettiin niin positiivi-
sesti, että sovimme ensi syksyksikin vastaavan 
tapahtuman Nurmeksen seurakunnan tiloi-
hin. Tapahtuma on la 29.8. n. klo 9.30-16.30. 
Silloin saamme Leif Nummelan luennoi-
maan.  Ryttylässä alkaa Kansanlähetyskoulu, 
jonka tarkoituksena on auttaa kristittyjä löy-
tämään lahjansa ja kutsumuksensa sekä  va-
rustaa kansanlähetyspiireissä uskovia toimi-
maan paikkakuntiensa hyväksi. Koulutuksen 
aikataulu on seuraavanlainen. Läsnäolo 
ajat Ryttylässä: 7.2.-9.2.20 Kansan-
lähetyksen identiteetti,  17.4.-
19.4.20 Teologia, 21.8.-23.8.20 
Raamattu,  11.12.-13.12.20 
Maallikkona  kansanlähe-
tyksessä.   Kevät 2021 Suun-
tautumisvaihto ehdot , 
heinäkuu 2021 Tehtäviin siu-
naaminen ja valtuutus Kan-
sanlähetyspäivillä. Jos kiin-
nostuit, ota minuun yhteyttä, 
niin saat tarkempaa tietoa kou-
lutuksesta. 

Jeesus sanoo Matt. 7:7-8: ”Pyytäkää, niin 
teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kol-
kuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen 
pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokai-
selle, joka kolkuttaa, avataan.”  Ilosanoma on 
tarkoitettu kaikille, siis aivan kaikille. Jeesus 
lupaa jokaiselle pyytävälle, etsivälle ja kol-
kuttavalle vastaavansa. Jeesuksen luo tie on 
kaikille avoin. Raamatunkohta puhuu myös 
siitä, että kaikkien rukoukset kuullaan ja nii-
hin vastataan. Meidän tulisi erityisesti herätä 
siihen tosiasiaan, että kun pyydämme, niin 
saamme. Mutta pyydämmekö me? Kuinka 
paljon me rukoilemme? Rukoilemmeko en-
nen kuin toimimme?  Ajattelen, että ilman 
rukousta on turha tehdä mitään. Huom.! Ajat-
telen niin, mutta en aina muista tehdä niin.   

Kajaanissa on ollut pieni ryhmä, joka on 
kokoontunut keskiviikkoiltaisin klo 18 ru-
koilemaan Kansanlähetyksen toiminnan 
puolesta. Nyt olen laittanut sen lehteenkin, 
nimellä Rukoushetki. Keskiviikko aamu-
päivisinkin klo 11 kokoontuu uskollinen 
rukouspiiri. Rukous on ihmeellinen asia, 
se on niin näkymätöntä ja pienen tuntuista 
ja kuitenkin hengellisessä sodankäynnissä 
kaikkein tärkeintä. Uskon, että niin kauan 
aikaa, kun löytyy rukoilijoita, niin kauan 
työmme menee eteenpäin. Rukouksessa Ju-
mala auttaa meitä pysymään hereillä, kun 

annamme Jumalalle tilaisuuden puhu-
tella meitä.  Rukouksessa muis-

tamme oman pienuutemme ja 
Jumalan kaikkivoipaisuu-

den. Rukouksessa muu-
tumme me, harvemmin 
vaikeat lähimmäisemme. 
Jos elämäsi on tylsää ja 
yksitoikkoista, niin ru-
koile, sillä paljon rukoi-
levien ihmisten elämä on 

myös jännittävää.  

Syysterveisin, 
Jaana Raesalmi

TyönTekijän TerveiseT
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Monet opetuslapsista olivat kalas-
tajia, jotka osasivat hommansa. 
Silti Jeesus antoi heille ohjeita, ja 
kun he tekivät Jeesuksen ohjei-

den mukaan eivätkä vain oman viisautensa, 
niin saalista tuli. Kalastaminen on tuttua toi-
mintaa myös täällä Oulujärven rannoilla. Mi-
näkin kalastelen mielelläni, vaikka en kovin 
hyvin kaloja saakaan. Mutta siksi tällainen ka-
lastamisen harrastelija tarvitsee ohjeita, kun ei 
sitä omaa viisautta juuri ole. Näitä kalastajia 
Jeesus kutsui myös ihmisten kalastajiksi.  

     Vanhin kalastusta käsittelevä oppikir-
ja, ”Tutkielma onkimisesta”, on kirjoitettu 
jo vuonna 1496 eli yli 500 vuotta sitten, ja jo 
ennen Lutherin kirjoituksia. Sen on kirjoit-
tanut englantilainen nunnaluostarin johta-
ja dame Juliana Berners. Mielenkiintoista on 
se, että kirjoittaja on nainen, kalastamistahan 
on yleensä pidetty miesten harrastuksena. 

     Nuo yli 500 vuotta vanhat ohjeet olisi-
vat tarpeellisia vielä tänäkin aikana, ja niitä 
olisi hyvä soveltaa myös ihmisten kalastami-
seen. Jos näin tekisimme eri kirkkokunnissa ja 
järjestöissäkin, välttyisimme monelta riidal-
ta ja uskonsodalta. Juliana Bernersin ohjeista 
välittyy tärkeitä asioita sovellettavaksi sekä 
elämään että hengelliseen työhön. 

     ”Älä mene kalastamaan kenenkään yk-
sityisvesille ilman lupaa”, ”Ota huomioon, 
että toisiakin on kalastamassa”, ”Älä riko ke-
nenkään aitoja”, ”Jos aukaiset veräjän, sulje 
se myöskin”. Näissä ohjeissa korostuu toisten 
kunnioitus ja huomioonottaminen. Juuri näin 
meidän tulisi kohdella toisia ihmisiä, ja toimia 
näin myös järjestöinä ja kirkkokuntina. On 
erilaisia kalastusosuuskuntia ja kalastusta-
poja. Toiset vetävät porukalla suurta nuottaa, 
toiset virvelöivät ja pilkkivät. Toiset saavat 
suurempia saaliita kerralla, toisten saaliiksi 
jää pieniä ahvenia. Kaiken tulisi kuitenkin 
tapahtua keskinäisessä kunnioituksessa. Ku-

kaan ei kalasta itselleen, 
vaan Jumalalle. Kukaan 
ei omista kaloja, ne ovat 
Jumalan.  Ja Jumala 
ne perkaa, se ei kuulu 
meille. 

     Dame Juliana muis-
tuttaa myös: ”Älä kalas-
ta saadaksesi taloudel-
lista hyötyä”, ”Ei saa ahnehtia paljon saalista 
kerrallaan”. Niin, onko ihmisten kalastamisen 
motiivina kuitenkin se, että saisimme näistä 
uusia uhraajia ja uusia vapaaehtoisia omalle 
työllemme, vai se, että heistä tulisi Jumalan 
valtakunnan kansanlaisia ja pääsisivät kerran 
taivaaseen? Tämä on tärkeä muistutus meille 
Kansanlähetyksessäkin. Toki joskus voi tulla 
kala raha suussaan, niin kuin Pietarin onkima 
kala oli, mutta se ei saa olla tavoitteena. 

     Ehkä tärkein näistä vanhoista ohjeista 
on kehotus: ”Ja sitten teidän tulee muistaa 
Herraanne lukemalla jokapäiväinen ruko-
uksenne”. Jos rukouksestamme tulee lähinnä 
vain tekninen suoritus, ja kalastamme oman 
viisautemme ja vanhan kokemuksemme 
pohjalta, ei sillä työllä ole siunausta. Mutta 
jos todella kyselemme neuvoja Jeesukselta ja 
toimimme niiden mukaan, niin siinä kulkee 
siunaus mukana.  

      Siksi kyselenkin itseltäni ja sinulta: miten 
osaisimme soveltaa näitä ohjeita niin omaan 
elämäämme kuin myös Kansanlähetyksen 
toimintaan? Ja ennen kaikkea kalastetaan yh-
dessä yhteiseen astiaan kuka mitenkin; kuka 
rukoillen, kuka pilkkien, kuka nuottakun-
nassa, kuka lähettämällä kalastajia Etiopiaan 
tai Bulgariaan. Tärkeintä on se, että Jumalan 
valtakunta menee eteenpäin. Näin saamme 
olla pienet ahvenen pilkkijätkin suuressa mu-
kana. Saat olla sinäkin ihmisten kalastajana. 

 
Matti Malinen

PUHeenjOHTAjAn PALsTA
Ohjeita kalamiehille – myös ihmisten kalastajille
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S yksy on lähtenyt vilkkaasti käyn-
tiin. Toimintamme palaa taas kesän 
jälkeen normaaleihin uomiinsa. 
Kansanlähetyskodillamme olemme 

aloittamassa remonttia. Vesijohtoja uusitaan 
ja pihaa laitetaan kuntoon.

Tämä tietenkin tarkoittaa, että remontti tu-
lee myös kysymään varoja. Ihmetellen olen 
seurannut, kuinka Jumala pitää ihmeellisesti 
huolta myös taloudellisista asioista. Remont-
tiin on kertynyt jo mukavasti taloudellista 
apua ja ei sovi unohtaa meidän ahkeria tal-
koolaisiammekaan tässä asiassa. Suuri kiitos 
heille. Lähetyskannatuksen olemme voineet 
toimittaa täysimääräisenä eteenpäin ja kesä-

aikakaan ei ole tuonut haasteita talouteemme. 
Uutta kirjanpito-ohjelmaamme vielä hi-

omme ja SEKL:n liittohallituksen puheen-
johtaja Tuomo Heikkilä tulee avustamaan 
ja antamaan vielä lisäkoulutusta kirjanpitäjä 
Erkille, Jaanalle ja minulle lokakuun 7. päivä.

Kiitosmielellä tätä kirjoitan ja olen niin 
suuresti iloinnut teistä jokaisesta työmme 
tukijasta. Samoin saanen todeta, että rukouk-
sella on voimaa. Jatketaan eteenpäin yhdessä 
rukoillen ja iloiten Jeesuksesta. Hän sanojensa 
mukaan rukoilee Isän oikealla puolella kaik-
kien omiensa puolesta.

Siunauksin, Pirjo Heikkinen

Talousterveiset

Su klo 17 Pyhäkoulu Raamattuopetuksen aikana 22.9., 13.10., 10.11., 8.12. ja 12.1. 
Su klo 17 Pyhäkoulu Lähetysmessussa 20.10, 17.11, 15.12. ja 19.1.
Ma klo 13.00 Lähetyspiiri pariton viikko. Piirissä luetaan lähettien kirjeitä ja muistetaan heitä kirjein, 
kortein ja rukouksin. 
Ma klo 15 Nuttupiiri parillinen viikko. Tule mukaan neulomaan nuttuja Etiopian vastasyntyneille. 
Ti klo 17 Avoin raamattu ja keskustelupiiri. 
Ti klo 18 Nuorten Soffaraamis opiskelijoille ja nuorille aikuisille. 
Ti klo 19 Nuortenilta. Pelailua, keskustelua, kahvittelua ja hartaushetki.
Ke klo 11 Rukouspiiri, jossa rukoillaan omien ja rukouskalenterin aiheiden puolesta.  
Ke klo 18 Rukoushetki, jossa rukoillaan erityisesti toiminnan puolesta.
To klo 14 Naisten raamattu- ja keskustelupiiri pariton viikko. 
To klo 17-18.30 ”Donkkis Big Night” Kansanlähetyskodilla, Sammonkatu 5, ala-asteikäisten toimin-
ta ilta, jossa Raamattu opetusta, yhteislaulua, pelejä, kilpailuja, arvontaa ja iltapala nyyttäri meiningillä. 
Alle kouluikäiset voivat tulla vanhemman sisaruksen tai aikuisen kanssa. 24.10., 28.11. ja pe 24.1.
La klo 9-12 Talkoot on tarkoitettu ajaksi, jolloin kohennamme paikkoja, haravoimme pihaa, järjeste-
lemme kaappeja ja suunnittelemme uusia remontti kohteita, kahvi tarjoilu ja hartaus kuuluu asiaan. 
19.10., 16.11. 14.12. ja 18.1.

LISäKSI TOIMINTAA MuuALLA KAjAANISSA:
Ti klo 18 Naisten Raamattu- ja rukouspiiri, Lohtajan kerhotilassa, Satumaantie 4. 
To klo 18 Miesten Raamattu- ja keskustelupiiri, pariton viikko Lohtajan kerhotilassa, Satumaantie 4. 
 Ke klo 17 lentopalloa Kajaani-hallissa. 

Ryhmät ovat kaikille avoimia, joten kesken vuottakin voi tulla mukaan toimintaan. Tervetuloa!

säännöLLinen TOiMinTA kAjAAnissA
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Terveisiä 
vastuunkantajaretriitistä!

S uomen Ev.lut. Kansanlähetyksen 
vastuunkantajaretriitti järjestettiin 
Kansanlähetysopistolla Ryttyläs-
sä viikonlopputapahtumana 6.-

8.9.2019. Vastuunkantajaretriitin yhteydessä 
pidettiin myös Kansanlähetyksen sääntö-
määräinen varsinainen liittokokous 7.9.2019. 
Vastuunkantajaretriitti itsessään sisälsi sekä 
opetusta että yhteistä pohdintaa teemoista ku-
ten mitä on herätys, mikä on Kansanlähetyk-
sen perusta liikkeenä ja liikkeen tulevaisuus 
sekä lähetystyön tavoitteet ja haasteet. Lisäksi 
retriittiväki pääsi tutustumaan lähetystyönte-
kijöihin ja heidän työhönsä lähetyskentällä. 
Eräs lähetti esitti mielenkiintoisen ajatuksen 
herätyksestä: usein helposti ajattelemme, että 
herätyksen tulee tapahtua jossain toisessa ih-
misessä tai väestöryhmässä. Kuitenkin useasti 
herätystä tarvitsee myös yksityinen lähettä-
jä tai lähetystyöntekijä. Raamatun tulee olla 
ensin rakas itsellemme ennen kuin evanke-
liumin iloinen sanoma alkaa levitä ja tehdä 
työtä ympärillämme.

Pidetyssä liitokokouksessa valittiin uusi 
liittohallituksen puheenjohtaja. Kokouksen 
avaussanoissaan liittohallituksen pitkäaikai-

nen puheenjohtaja Tuomo Heikkilä, ilmoitti 
ettei asetu ehdolle liittohallituksen puheen-
johtajavaalissa. Liittokokous valitsi yksimieli-
seksi uudeksi puheenjohtajaksi Regina Leppä-
sen. Leppänen on toiminut Kasanlähetyksessä 
vapaaehtoistyössä nuoruudesta asti ja omaa 
laajan hallinnollisen kokemuksen. Uusi pu-
heenjohtaja on mm. Launeen seurakunnan 
lähetystyön vastuuryhmän ja seurakunta-
neuvoston jäsen. Kiitospuheessaan tuleva 
puheenjohtaja toivoi esirukousta liittohalli-
tuksen ja hallinnollisen työn puolesta: ”Sekin 
työ on tarkoitettu Jumalan nimessä tehtäväksi 
ja edistämään sitä, että Raamattu tulee rak-
kaaksi ja kaikki saavat kuulla evankeliumin.”

Liittokokouksessa valittiin myös liittohal-
lituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Ero-
vuorossa ollut, 16 vuotta liittohallituksessa 
palvellut, paltamolainen Raili ”Rallu” Kemp-
painen, jätti hallitusvastuun ”nuoremmilleen”. 
Muita erovuorossa olevia olivat Risto Nikula 
Keski-Pohjanmaan piiristä ja Hanna Haku-
linen Etelä-Savon piiristä. Liittohallitukseen 
jäseniksi vuosiksi 2020-2023 valittiin Han-
na Hakulinen, Veikko Kettunen Oulusta ja 
Vesa Sipari Päijät-Hämeen piiristä. Kainuun 
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Su 29.9. klo 17 Pyhäillan ehtoollishartaus + iltapala lähetyksen hyväksi, Veijo Lauronen 
ja Jaana Raesalmi. KL-koti.

Su 6.10. klo 18 Radioseurat, Reijo Pulkkinen, Tuomo Heikkilä ja Pirjo Heikkinen.

Su 13.10.klo 17 Raamattu rakkaaksi - ilta, opetusta, laulua ja rukousta, Timo Suutari, Katri 
Jakoaho ja Heidi Kemppainen. Lapsille pyhäkoulu. KL-koti.

La 19.10. klo 9-12 Talkoot. KL-koti.

Su 20.10. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa, vieraana Aune Mikkonen. Lapsille 
pyhäkoulu.

To 24.10. klo 17-18.30 Donkkis Big Night- toimintailta lapsille. KL-koti.

Su 27.10. klo 17 Pyhäillan ehtoollishartaus + iltapala lähetyksen hyväksi, Martti Turunen, 
Jaana Raesalmi, Eeva Liisa Savolainen ja Mirja Kilponen. KL-koti.

La 2.11. klo 17 Pyhäinpäivän Seurat, Etelä- pohjanmaan kansanlähetyksen piirijohtaja 
Kai Niemelä ja Jaana Raesalmi + Soffaraamislaiset. KL-koti.

kansanlähetyksen toimintaa
loka - tammikuussa 2019 - 2020:

Ev.lut. Kansanlähetyksen ystäväkirjeen toimi-
tus kiittää Rallua pitkästä hallitusvastuusta ja 
rukoilee Rallulle taivaallisen Isän johdatus-
ta tuleviin suunnitelmiin. Toimitus myös 
onnittelee Veikko Kettusta liittohallituksen 
jäsenyydestä. Uskomme, että Veikko laajalla 
hallinnollisella kokemuksellaan ja Raamatun 
tuntemuksellaan yhdessä muiden liittohalli-
tuksen jäsenien kanssa tekee Kansalähetyksen 
näyn mukaisia viisaita ratkaisuja. Siunattua 
hallitustyötä Veikko!

Näin ensikertalaisena vastuunkantajaret-
riittiin ja liittokokoukseen osallistujana, voin 
sanoa, että viikonlopun anti oli erittäin myön-
teinen. Ilmapiiri retriitissä ja kokouksessa oli 
välitön ja avoin. SEKL:n toimihenkilöt roh-
kaisivat Kansanlähetyspiirien vapaaehtoi-
sia ja piirityöntekijöitä omatoimisuuteen ja 
avoimuuteen. Piirien vastuunkantajat antoi-

vat kiitosta SEKL:n tekemästä työstä, mutta 
myös kritiikkiä. Huolta kannettiin erityisesti 
Kansanlähetyksen lapsi- ja nuorisotyöstä.

Kokemus vastuunkantajaretriitin välittö-
myydestä ja avoimuudesta ei ole vain omani, 
vaan kentältä usean osallistujan suusta todet-
tiin, että vastuunkantajaretriitti oli erittäin 
hyvä, ehkä jopa paras, johon on koskaan osal-
listuttu. Retriitti oli käytäntöjen kannalta hy-
vin järjestetty; ruoka oli myös hyvää ja sitä oli 
säännöllisesti ja runsaasti, mutta kuitenkin on 
muistettava, että ”sillä ei Jumalan valtakunta 
ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta 
ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä” (Room. 
14:17 KR38). Kiitos Jeesus, että annoit meille 
siunatun ja virkistävän vastuunkantajaretrii-
tin!

Terveisin, Teemu Räty
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Su 3.11. klo 10 Messu Kajaanin pääkirkossa, saarna Kai Niemelä klo 11.30 Lähetyslounas 
ja Raamattutunti KL-koti ja klo 18 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa, Kai Niemelä.

Su 10.11. klo 17 Raamattu rakkaaksi - ilta, opetusta laulua ja rukousta, Matti Malinen, 
Eino Mäkäräinen ja Teemu Räty. Lapsille pyhäkoulu.

La 16.11. klo 9-12 Talkoot. KL-koti.

Su 17.11. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa vieraana Juhani Harjunpää, lapsille 
pyhäkoulu.

To 28.11. klo 17 Donkkis Big Night- toimintailta lapsille. KL-koti.

Su 24.11. klo 17 Pyhäillan ehtoollishartaus, Matti malinen ja Jaana Raesalmi. KL-koti.

Su 1.12. klo 17 Lähetysilta. KL-koti.

Pe 6.12. klo 17 Itsenäisyyspäivän seurat, Pirjo Heikkinen ja Anna Jaakola. KL-koti. 

Su 8.12. klo 17 Raamattu rakkaaksi - ilta, opetusta laulua ja rukousta Heikki Penttinen, 
Katri Jakoaho ja Heidi Kemppainen. Lapsille pyhäkoulu. KL-koti.

La 14.12. klo 16 Joulujuhla, ohjelmasta vastaa piirihallitus. KL-koti.

Su 15.12. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa, vieraana Jorma Karjalainen, 
lapsille pyhäkoulu.

La 21.12. klo 11-13 Joulumyyjäiset, leivonnaisia ja riisipuuroa. Arpajaiset lähetystyön 
hyväksi. KL-koti.

Su 29.12. klo 17 Kuluneen vuoden kiitosjuhla + ehtoollinen, Matti Malinen ja Jaana Ra-
esalmi. KL-koti.

Su 5.1. klo 18 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa.

Su 12.1. klo 17 Raamattu rakkaaksi ilta, opetusta laulua ja rukousta. Lapsille pyhäkoulu. 
KL-koti.

Su 19.1. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa, lapsille pyhäkoulu.

Su 26.1. klo 10 Messu Kajaanin pääkirkossa, saarna piispa Jari Jolkkonen, jonka jälkeen 
keskusseurakuntakodilla lounas ja kakkukahvit ja Kainuun Kansanlähetyksen 50 v juhla.

Kl-koti =Kansanlähetyskoti, Sammonkatu 5, Kajaani 
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Hyrynsalmi:
Kansanlähetyksen Raamattuopetusta keskiviikkoisin klo 18, seurakuntasalissa. Opettajana 
Matti Malinen. 18.9., 16.10., 13.11. ja 11.12.
KANSANLÄHETYKSEN KIRKKOPYHÄ 20.10. Messu klo 10, Jaana Raesalmi ja Matti Mäkelä.

Kuhmo:
Raamattu rakkaaksi - ilta klo 18, seurakuntasalissa, 20.9., 18.10. ja 13.12.
KUHMON SYYSPÄIVÄT 23-24.11.

Paltamo:
Raamatun punainen lanka - joka toinen torstai klo 18, alkaen 5.9. 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 
14.11. ja 28.11.  Martti Turunen ja Raili Kemppainen.
RAAMATTU- JA LÄHETYSPÄIVÄT 11-12.1.  Ilkka Rytilahti.

Puolanka:
Raamattu rakkaaksi - ilta tiistaisin klo 18, seurakuntasalissa 3.9., 1.10. ja 5.11. ja 10.12.
KANSANLÄHETYKSEN KIRKKOPYHÄ 22.9. Messu klo 10, kirkkokahvit ja Päivätilaisuus, 
Martti Turunen ja Jaana Raesalmi. 

Ristijärvi:
KANSANLÄHETYKSEN KIRKKOPYHÄ 10.11. Messu klo 10, kirkkokahvit ja Lähetystilaisuus, 
Matti Malinen ja Jaana Raesalmi.

Suomussalmi:
Raamattu rakkaaksi -ilta torstaisin klo 18, kirkkosalissa, 19.9. Reijo Pulkkinen ja Pentti Tup-
purainen, 17.10. ja 12.12.
RAAMATTU- JA LÄHETYSPÄIVÄT 16-17.11.  Juhani Harjunpää. 

Vaala:
Raamattu rakkaaksi - ilta keskiviikkoisin klo 18, 14.9., 6.11. ja 4.12.
KANSANLÄHETYKSEN KIRKKOPYHÄ 13.10. Messu klo 10, kirkkokahvit ja Lähetystilaisuus, 
Reijo Pulkkinen.

Sotkamo:
KANSANLÄHETYKSEN KIRKKOPYHÄ Vuokatin kirkossa 8.12. Messu klo 10, kirkkokahvit ja 
Lähetystilaisuus, Jaana Raesalmi.

Maakunnissa tapahtuu syksyllä 2019:
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käyneitä laitteita. Etiopiassa, myös Soddon 
sairaalassa ne sen sijaan tulevat olemaan 
kallisarvoisia! Lähimmän kollegani Michel-
len mies, Adam, vastaa laitteiden huollosta 
Soddossa ja totesi lähes kaikkien tarjottujen 
laitteiden olevan olosuhteisiimme sopivia… 
Vaikka Etiopian päässä välttyisimme tulli-
maksuilta, tulee laitteiden lähetyksestä toki 
kuluja. Suuntaa-antavan budjetin laatimisen 
jälkeen toiveena olisi kerätä täällä Suomessa 
rahat laitteiden lähettämiseen. Pyydän kui-
tenkin, että maltatte odottaa vielä hieman. 
Toivottavasti jo seuraavassa kirjeessä voin 
kertoa tarkempia ohjeita siitä, miten juuri 
tähän tarkoitukseen onnistuu lahjoittaa.”

Kainuun piirissä jäämme odottamaan 
Marian seuraava kirjettä ja ohjeita kuinka 
voidaan olla tukemassa sairaalalaitteiden 
saamiseksi Soddon sairaalaan lapsipotilai-
den auttamiseksi ja pelastamiseksi.

Rukousaiheita:
- Etiopiaan paluu- Työluvan saaminen- Töi-
den aloitus ja työnjako Soddon sairaalassa 
- Uuteen paikkaan ja työyhteisöön kotiutu-
minen - Sairaalalaitteiden Etiopiaan lähet-
tämisen käytännön järjestelyt
Kiitosaiheita
- Soddon sairaalaan Suomesta lahjoitetta-
vat laitteet - Hyvin sujunut Suomen jakso - 
Kaikki Marian tapaamat lähettäjät ja ystävät 
- Mäntsälän seurakunta uutena lähettävänä 
seurakuntana

Lähettäjät:
Jyväskylän, Kajaanin, Kangasalan, Kiimin-
gin, Mäntsälän, Nokian, Pudasjärven, Uta-
järven ja Vaalan seurakunnat sekä Kainuun, 
Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan Kan-
sanlähetyspiirit.

Verkossa:
Tilaa Marian uutiskirje: https://kansanla-
hetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet/karjalainen-

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.

Loppukevät, kesä ja alkusyksy menivät 
lähettilääkärillämme mukavasti kotimaan 
jaksolla. Kotimaan jaksolla Maria vieraili eri 
Kansanlähetyspiireissä ja Kainuun piirin ti-
laisuuksiin Maria ehti osallistua useamman 
kerran: toukokuussa Maria oli mukana lä-
hetysmessussa Kajaanin Lehtikankaan kir-
kossa,

syyskuussa Mariaa sai tavata Kansan-
lähetyskodilla järjestetyssä Kajaanin seu-
rakunnan ja Kainuun Kansanlähetyksen 
yhteisessä lähetysillassa sekä nuoren sof-
faraamiksessa. Syyskuussa Maria poikkesi 
myös Vaalassa.

Heinäkuussa Maria pääsi päivittämään 
pariksi viikoksi tietojaan ja taitojaan kesä-
lääkärinä entiseen työpaikkaansa. Maria 
pääsi myös hyödyntämään uusia Etiopi-
assa opittuja taitojaan mm. amharan kie-
len osaamisen muodossa. Pariviikkoisen 
kesäsijaisuuden isoin yllätys oli kuitenkin 
mahdollisuus saada poistoon meneviä sai-
raalalaitteita Suomesta Etiopiaan Soddon 
sairaalaan.

Sairaalalaitteiden saamisesta Etiopiaan 
Maria kirjoittaa: ”Tampereella on valmistu-
massa uusi sairaala ja uusiin tiloihin muuton 
yhteydessä tammikuussa poistuu käytöstä 
monia Suomen mittakaavassa vanhaksi 

Maria 
karjalainen, 

Addis Abeba, 
etiopia

LäHeTTien TerveiseT
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Anna 
vähäkangas, 

Addis Abeba, 
etiopia

Mirjami 
Uusitalo, 

Arba Minch, 
etiopia

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

Mirjami kertoo ystäväkirjeessään, että 
kesä meni nopeasti kotimaassa eri tilaisuuk-
sissa vieraillessa ja ystäviä tavatessa. Mir-
jami harmittelee, ettei ehtinyt kuitenkaan 
omilta kiireiltään olla yhteydessä kaikkiin 
ihmisiin, joihin oli tarkoitus olla yhteydessä.

Etiopiassa diraitankielisen Uuden tes-
tamentin käännöstyö edistyy askel aske-
leelta. Pappi Hatano on tarkistanut Uuden 
testamentin sanalistan ja toimittanut teks-
tin Etiopian Raamattuseuralle. Mirjami 
pyytää rukouksia sen puolesta, että kirja 
lähtisi vielä painoon tämän vuoden aikana. 
Mirjami kertoo myös, että diraitankieliset 
ääniraamatut ovat tuottaneet tulosta. Mir-
jamin mukaan ainakin kolmetoista ihmistä 
on lähtenyt seuraamaan Jeesusta ääniraa-
mattujen avulla. Mirjami kirjoittaa: ” Mikä 
ilonaihe! Työmme, Sinunkin rukouksesi, 
kantavat hedelmää.”

Mirjamilla on kesän ajan ollut mielessä 
Jobin kirjan sanat siitä, kuinka Jumala avaa 
ihmisen korvat ahdistuksella. ”Jumala käyt-
tää myös ahdistusta, jotta pysähtyisimme, 
olipa sitten kyseessä kuritus synnin tähden 
tai karsiminen liiasta tai turhasta, itsessään 
ihan oikeasta asiasta, mikä estää pääsemästä 
lähempään yhteyteen hänen kanssaan. Mitä 
sitten kulloinkin tarvitsemme. Jobin kirjan 
jae on antanut lohdutusta ja toivoa: Juma-
la tekee niin, koska Hän rakastaa, välittää, 
tahtoo meidän parastamme. Hän on työssä. 
Ahdistus päättyy aikanaan”, Mirjami kirjoit-
taa ystäväkirjeessään.

Kiitos- ja rukousaiheita:
- Ystävien ja sukulaisten tapaamiset Suo-
messa niin seurakunnissa kuin muuallakin. 
- Mirjamin työluvan uusinta syyskuun lop-
puun mennessä. - Viisautta, kärsivällisyyttä 
ja tarkkuutta hra Sekarialle Etiopian Raa-
mattuseurassa, kun hän työskentelee UT:n 
painoasun kanssa. - 1. Mooseksen kirjan ja 
lastenraamatun työstäminen, painatus ja 
rahoitus. Osa lastenraamatun painokustan-
nuksista on jo luvassa. - Diraitan lukutaidon 
opettajat ja oppilaat, ääniraamatun kuunte-
luryhmät. - Johannes-kääntäjä: ei ole ollut 
puoleentoista vuoteen kanssamme töissä. 
- Toimistokoneitten toimiminen. - Aposto-
lien teot -filmin ja Jeesus-filmin esitykset. 
Filmien näyttäjälle Abijotille terveyttä, hä-
nen selkänsä on ajoittain vaivannut pahas-
tikin. Selkä loukkaantui auto-onnettomuu-
desta noin vuosi sitten. - Olot maassa ovat 
yleisesti ottaen rauhoittuneet, mutta silti 
joillakin alueilla on levotonta. Viisautta ja 
varjelusta pääministerille ja muille Etiopi-
an johtajille hallinnon eri tasoilla. - Terve-
yttä Mirjamin tiimin jäsenille ja perheille. 
Erityisesti Alemneshille, jolla on ilmeisesti 
kasvain vatsassa. - Abeben, Bezabihin ja 
Tatekin opinnot, terveys ja elämänhallinta. 
Tatekin selkäleikkaus. - Kansanlähetyksen 
työn jatkuminen Etiopiassa. Kesän jälkeen 
meitä on siellä näillä näkymin vain kaksi: 
Maria Soddossa ja Mirjami.

Verkossa:
Voit tilata Mirjamin uutiskirjeen verkosta 
osoitteesta: https://kansanlahetys.fi/tyonte-
kijat-ja-kohteet/uusitalo-mirjami/

Anna Vähäkangas on koulutukseltaan filo-
sofian maisteri ja kielenkääntäjä. Annan te-
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jouni ja jonna Haverinen, 

Parvomay, Bulgaria

kee lähetystyötä Etiopiassa. Hän on Kansan-
lähetyksen, Wycliffe Raamatunkääntäjien ja 
Lähetysyhdistys Rauhan Sanan yhteislähetti. 
Anna työskentelee Etiopian Mekane Yesus 
-kirkon raamatunkäännös – ja kielenkehi-
tystyössä.

Anna kertoo ystäväkirjeessään, että kesä 
meni virkistävästi ja hyvin. Kesällä Anna 
osallistui kolmiin kesäjuhliin: Kansanlä-
hetyspäiville, Rauhan Sanan Suvijuhlille 
ja Evankeliumijuhlille. Kesäjuhlien lisäksi 
Anna vieraili Varsinais-Suomen seurakun-
nissa. Lähetystyöstä kertomisen lisäksi Anna 
järjesti tietokilpailuja! Annan mielestä aina-
kin kysymysten laatiminen oli hauskaa, toi-
vottavasti myös niihin vastaaminen. Mikäli 
Anna ehtii vierailemaan Kainuun piirissä, 
niin pyydetään häntä järjestämään haastava 
Raamattu-aiheinen visa piiriläisten luterilai-
sia älynystyröitä elävöittämään.

Kesän yksi merkittävä kiitosaihe Juma-
lalle on se, että Annan väsymysoireilun syy 
saatiin diagnosoitua. Syyn selvittyä Anna on 
saanut aloittaa kuntoutuksen. Kuntouksen 
vasta alettua on näillä näkymin melko var-
maa, ettei Anna palaa Etiopiaan lähetysken-
tälle tämän vuoden puolella, muuten kuin 
syys-lokakuussa lyhyeksi ajaksi hoitamaan 
asioitaan.

Syksyllä ja alkutalvesta Annaa voi tavata 
ainakin seuraavissa tilaisuuksissa:
- ti 22.10. klo 13 lähetyskahvit Turun Hen-
rikinkirkossa,
- ke 6.11. klo 16.30 Etiopia-piiri Kaarinan 
kirkolla ja ke 4.12. klo 16.30 Etiopia-piiri 
Kaarinan kirkolla.
Anna suosittelee myös muutamia käymisen 
arvoisia tapahtumia, joihin hän itse ei kui-
tenkaan pääse osallistumaan:
- Wycliffe Raamatunkääntäjät järjestää raa-
matunkäännöstyön ystävätapaamisen la 
5.10. klo 13-16 Helsingin Vapaakirkolla, os. 
Annankatu 1 ja to 24.10. klo 18-20 Jyväskylän 
Vanhassa Pappilassa, os. Vapaudenkatu 26. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: info@wycliffe.
fi, 050-3474687/Anne Parhiala.

-Yhteinen missio -konferenssi Tampereen 
Teopoliksella 11.-13.10. Lisätietoja: www.
lahetysneuvosto.fi/ym.

Lähettäjät:
Hämeenlinna-Vanajan, Janakkalan, Kaari-
nan, Mynämäen, Nousiaisten, Sotkamon, 
Suomussalmen ja Turun Katariinan seura-
kunnat sekä Hämeen, Kainuun ja Varsinais-
Suomen Kansanlähetys, Wycliffe Raamatun-
kääntäjät ja Lähetysyhdistys Rauhan Sana.

Verkossa:
Tilaa Annan uutiskirje: http://kainuu.sekl.fi/
lahetystyontekija/vahakangas-anna/
Tutustu Annan elämään ja työhön hänen 
blogissaan: annavahakangas.wordpress.com

Jouni Haverinen on koulutukseltaan kirkon 
nuorisotyönohjaaja ja Jonna Haverinen on 
farmaseutti. Haveristen perheeseen kuulu-
vat myös neljä ihanaa lasta Noomi, Niilo, 
Samuel ja Tinja.

Kesä-heinäkuussa lähettiperhe Haveriset 
saivat pitää hyvin ansaittua kesälomaansa. 
Lomallaan Haveriset kävivät Suomessa ja 
perheen kuopus, Tinja, sai ottaa ihka en-
simmäiset askeleensa kotimaan kamaralla. 
” That’s one small step for a girl…”
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Ennen Haveristen kesälomaa oli myös 
kauan odotettu Kruševon kirkon rakenta-
mishanke alkanut ottamaan ensimmäisiä 
askeleitaan. Kirkon rakentamiseen oli saatu 
rakennuslupa jo viisi vuotta sitten, mutta eri-
näisten vastoinkäymisten ja matkamutkien 
takia ei varsinainen timpurin työ ole päässyt 
vauhtiin. Ennen Haveristen lomalle lähtöä, 
saatiin kirkkotontin ympärille rakennettua 
aita. Vastuu kirkkoprojektin edistymisestä 
on jäänyt Jounille. Jouni kertoo, että hänen 
ainoa kokemuksensa rakentamisesta on 
Pešterassa rakentamastaan saunasta (näin 
toimittajan leikkimielisenä sivuhuomiona 
kerrottakoon, että Kainuun Kansanlähetyk-
sen piiristä löytyy monta käsistään kätevää 
rakennusmiestä ja -naista; huomioikaa te 
lokakuussa tuleva Bulgarian matka). Juma-
lalle kiitos, että kirkon rakennusprojektiin on 
johdatettu pätevä paikallinen rakennustyön 
valvoja, joka on koulutukseltaan insinööri.

Kuitenkin Haveristen palattua Bulgariaan 
puolentoista kuukauden lomaltaan, huo-
masivat he kylässä tapahtuneen muutoksia. 
Kirkon rakennusprojektin alkaminen oli 
saanut kylän muslimiväestön aktivoitumaan. 
Jo kesäkuussa Jouni oli saanut viestiä tunte-
maltaan pyhäkoulunopettajalta, että lapset 
eivät enää tule pyhäkouluun, kun lapsia on 
käännytetty muslimeiksi. Muslimiväestön 
aktivoituminen on ollut ennennäkemätön-
tä; Kruševon kylä on aina ollut nimellisesti 
muslimienemmistöinen, mutta ihmisten 
elämässä se ei ole näkynyt juuri mitenkään. 
Mutta nyt menneenä kesänä lapsia ja aikui-
sia oli koottu imaamin johdolla kokoon ja 
kovaäänisistä soitettiin rukouskutsuja. Kuin 
alleviivauksena toiminnalle muslimien ko-
koontumispaikkana on pidetty aidatun kirk-
kotontin naapurirakennusta. Surullisinta on 
se, että aiemmin kristityksi itsensä laskeneet 
ihmiset ovat menneet mukaan muslimivä-
estön aktioon. Myös kylän muslimiväestön 
vastatoiminnan vuoksi, ei Kruševon kirkon 
rakennusprojekti ole Haveristen kesäloman 
aikana edistynyt. Sovittuja rakennustöitä ei 
ole saatu aloitettua ja on mahdollista, että 

koko rakennusprojekti siirtyy ensi vuoteen. 
Jouni pyytää, että rukoillaan sen puolesta, 
että armo ja totuus Jeesuksessa paljastuisi 
naapurille ja koko kylälle sekä kirkon raken-
taminen saataisiin alkuun.

Vastustuksesta huolimatta Jumalan sana 
leviää ja tekee eläväksi. Kuten virressä 104 sa-
notaan: Läpi lukkojenkin / Herra Jeesus tul-
la voi. / Kuolleista hän noussut on. Pešteran 
seurakunta päätti lähteä jakamaan kaduille 
Mun kielisiä Raamattuja erään iltakirkon 
jälkeen. Ennen katuaktiota piti Jouni ope-
tuksen evankeliumin kuulumisesta kaikille. 
Eräs seurakuntalainen kuitenkin arveli, että 
kirjoja ei kannata jakaa, koska jos ihminen 
haluaa kuulla evankeliumista, hän löytää 
kyllä kirkkoon. Lisäksi evankeliumin levit-
täjä saattaa saada osakseen pilkkaa. Jouni toi 
esille tärkeän näkökulman kertomalla, että 
varsinaisessa merkityksessä pilkkaajat eivät 
pilkkaa evankeliumin sanoman tuojia, vaan 
itse tehtävän antajaa, Herraa Jeesusta, ylös-
noussutta Jumalan Poikaa. Itse

katuevankeliointitapahtuma oli menestyk-
sekäs. Neljä laukullista Raamattuja tyhjen-
tyivät reilussa tunnissa. Herramme sai kyllä 
osakseen myös pilkkaa, mutta pääasiassa lä-
hes kaikki suhtautuivat myönteisesti evan-
keliumin tuojiin. Noin puolet kohdatuista 
ottivat vastaan lahjana Raamatun.

Sana Raamatusta
“Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole 

lähetetty? Onhan kirjoitettu: “Kuinka ihanat 
ovat ilosanoman tuojan askelet!” (Room. 
10:15)

Lähetyksen ensimmäinen lähettäjä oli Isä 
Jumala, Hän lähetti Poikansa maailmaan 
pelastamaan kaikki kansat. Tehtävä lähettää 
ilosanoman kertojia eteenpäin on jatkunut 
siitä lähtien. Lähettäminen ei ole helppoa. 
Mieluummin pitäisimme itsellämme. Lä-
hettäminen on luopumista. Kuitenkin “au-
tuaampi on antaa, kuin ottaa”. Lähettäminen 
on välittämistä niistä, joita itse ei tunne, mut-
ta joita Jumala rakastaa. Lähteminen ei ole 
helppoa. Mieluummin pysyisimme siellä, 
missä on kiva olla. Lähteminenkin on luo-



”Donkkis Big Night” 
toimintailta ala-aste-ikäisille/ 

alle kouluikäiset vanhemman sisaruksen tai aikuisen seurassa 

Torstaisin  
26.9., 24.10., 28.11.  

ja perjantaina 24.1.20   
 klo 17–18.30  

Kansanlähetyskodilla 
Sammonkatu 5  

Ohjelmassa: Toimintapisteitä, 
kilpailuja, arvontaa,  
Raamatun opetusta 

ja iltapala. 
Järj. Kainuun Kansanlähetys 



Osoitteet: Kainuun Ev. Lut. Kansanlähetys

K ajaanin vesi uusi kadun alla kulkevat vesi - ja viemäriputket ja huleveden eli sadeve-
den ohjauksen. Kansanlähetyksen kiinteistön vesiputki on vanha rautaputki, jonka 
kunnosta ei ole tietoa. Jätevesi ei myöskään toiminut toivotulla tavalla, vaan imuauto 
kävi tyhjentämässä sakokaivot. Lisäksi v. 2015 voimaan tullut laki velvoittaa kiinteistöt 

liittymään hulevesi verkostoon. Tässä yhteydessä Kansanlähetyksen sade-eli hulevedet ohja-
taan pois tontilta. Kansanlähetykselle laitetaan myös lahjoituksena saadut jätekatokset pihan 
uusimisen yhteydessä.

Hallituksen varapj. Jorma Karjalainen

kansanlähetyskodilla 
piha-ja putkiremontti


