Kainuun Ev. Lut. Kansanlähetys

YSTÄVÄKIRJE
1/2020

Kansanlähetys

Raamatunopetuksia, hiihtoa, laskettelua, iltaohjelmaa. Raamattuopettajana past. Matti Malinen. Hinta: Täysylöspidolla matkoineen, aikuiset 2 h
huoneissa 530 €, 1 hh 590 €. 3-4 h
mökissä 500€/hlö.
Linja-autoreitti:
Pieksämäki-Mikkeli-Varkaus-KuopioKajaani-Rovaniemi-Vuontispirtti.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen:
Etelä-Savon Ev.lut. Kansanlähetys,
piiritoimisto puh. 015 225 990,
e-savonkl@sekl.fi
tai Heikki Huttunen 040 703 1667
heikki.huttunen@sekl.fi

Talkoot
KANSANLÄHETYSKODILLA, SAMMONKATU 5.

La klo 9-12
15.2.
14.3.
18.4.
16.5.
Talkoissa tehdään sitä, mitä osataan, mitä pitää tehdä ja mitä
halutaan tehdä, rennosti. Joka tapauksessa kahvit juodaan
ja kuulumisia vaihdetaan.

Kainuun Ev.lut. Kansanlähetys ry
Lähetyskoti: Sammonkatu 5,
87100 Kajaani

Toimisto avoinna: ti ja to 9-12, ke 12-15
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

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 ulkomailla ja kotimaan työn tukemiseen, esim. henkilöstö- ja työkuluihin, sekä julistus, koulutus- ja
opetustoimintaan.

Koulukatu 3, 87100 Kajaani

Kohdekohtaiset viitenumerot

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

Työntekijämme ulkomailla:
Karjalainen Maria, Etiopia……........... 21283
Uusitalo Mirjami, Etiopia…….............. 24905
Haverinen Jouni ja Jonna…..........….. 20226
Lähetystyö (yleisviite) ………..............95099

Piirihallitus 2020

Piirin omat kohteet:
Piirin työ Kainuu …………...............…95086
Raesalmi Jaana……………...........….95044
Radiotyö, Radio Dei………...........…..95112
Kainuu, kipein tarve…….............…….95125

Heikkinen Pirjo, Kajaani, sihteeri
Jakoaho Katri, Kajaani
Karjalainen Jorma, Kajaani, varapj.
Kilponen Mirja, Kajaani
Korhonen Arttu, Kajaani
Malinen Matti, Kajaani, pj.
Mäkäräinen Eino, Kajaani
Savolainen Eeva Liisa, Kajaani
Suutari Aimo, Kajaani

Toimitus:

Painopaikka:

Jaana Raesalmi & Teemu Räty

Paltamon Kirjapaino Ky 2020
Sairaalatie 8, 88300 Paltamo
(08) 871 999
www.paltamonkirjapaino.fi
aineistot@paltamonkirjapaino.fi

Kannen kuva: Jounin ja Jonnan lapset (Niilo, Noomi, Samuel ja Tinja) työntekijäpäivillä, kuvannut
Jaana Raesalmi
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TYÖNTEKIJÄN TERVEISET

”M

oni ihminen kuvittelee, että on
huonompi kuin
muut, vaikka kyse
on siitä, että toiset
ihmiset ovat aivan yhtä huonoja, mutta taitavampia peittelemään huonouttaan. Mikä saa sinut tuntemaan, että olet huonompi kuin muut?”
Nauratti kun netistä löysin tämän kommentin. Nauratti siksi, että olen itsekin miettinyt;
miksi niin usein koen, etten kuulu joukkoon.
Miksi niin usein tunnen huonommuutta?
Muistan, miten olen pelännyt liikkumista
yleisillä kulkuvälineillä, ajamista Helsingissä,
hienoissa ravintoloissa syömistä, puhumista
isommassa ryhmässä jne. Olen tuntenut häpeää, kun en osaa jotakin, kun olen tehnyt virheitä, kun joku ei tervehdi minua jne. Vaikka olen
saanut varmuutta monella osa alueella, niin
kyllä nuo muistot nousevat helposti pintaan.
Tunteet, pelko ja häpeä eivät enää lamauta, eivätkä estä minua elämästä. Olen yrittänyt kohdata pelkoni ja aina kun olen siinä onnistunut,
on reviirini kasvanut laajemmaksi ja eläminen
tullut mielekkäämmäksi.
No miksi kirjoitan tästä? Siksi, että olen aivan varma, että joukkoomme mahtuu niitä,
joiden on vaikea uskaltautua toimimaan ja
käyttämään Jumalan antamia lahjoja
ihmispelon takia. Muut näyttävät
osaavilta, varmoilta ja niin pyhiltä. Pelkäämme toisiamme. Pelkäämme, mitä muut ihmiset
sanovat tai ajattelevat. Tämä
pelko estää meitä iloisesti ja
luottavaisesti jakamasta asioitamme. Pelko vaikeuttaa ja
suorastaan estää monien armolahjojen käyttöä. Voimme
kysyä itseltämme, merkitseekö enemmän se, mitä muut sanovat, kuin mitä Jumala meistä
sanoo tai ajattelee.
Raamatussa sanotaan hyvin
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usein, älä pelkää. Voit lukea Raamatusta, miten esim. Jumala rohkaisi Joosuaa, Danielia
ja Paavalia. ”Muista, että olen sanonut sinulle:
’Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu.
Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.” (Joos. 1:9) ”Älä pelkää, sinä Jumalalle rakas! Kaikki on hyvin. Vahvistu, ole
vahva!” (Dan 10:19) Eräänä yönä Herra sanoi näyssä Paavalille: ”Älä pelkää, vaan puhu
edelleen, älä vaikene. (Ap.t. 18:9) Eivät he
olleet mitään yli- ihmisiä. He kaipasivat rohkaisua, aivan niin kuin mekin. Ajattelen, että
nimenomaan Jeesukseen uskovien yhteisö
tulisi olla paikka, jossa saisimme turvallisesti
ja luottavaisesti eheytyä kipeistä, loukkaavista ja aristavista kokemuksista (sillä niitähän
meillä monilla ikävä kyllä on). Yhdistäähän
meitä se, että jokainen meistä tarvitsee joka
ikinen päivä, Jeesuksen veren puhdistusta.
Jos me uskaltaisimme avoimemmin olla
heikkoja ja erehtyväisiä, ei kenenkään tarvitsisi tuntea itseään huonommaksi tai ulkopuoliseksi (paitsi hänen, joka ei tarvitse
armoa). Olisiko niin, että silloin haluaisimme osallistua hengellisiin tilaisuuksiinkin,
vaikka emme olisikaan parhaimmassa vedossa, hyväntuulisia, pirteitä ja paljon rukousvastauksia saaneina. Raamatussa sanotaan:
Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja
rukoilkaa toistenne puolesta, jotta
parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon
aikaan. (Jaak.5:16) Tunnustetaan ihan konkreettisia asioita ja tehdään parannusta.
Oikaistaan kieroon kasvanut
elämämme Jumalan sanan
mukaiseksi, niin että vapautuisimme ihmispelostamme
palvelemaan Jumalaa ja toinen
toistamme, Jumalan antamin
lahjoin.
Jaana Raesalmi

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

V

uosi on vaihtunut onnellisesti ja turvallisesti. Ja Jumalan
turvassa saamme alkanutta vuotta jatkaa. Kiitos sinulle
ja kaikille ystäville kuluneesta vuodesta!
Kun tämä kirje ilmestyy, olemme juuri juhlineet Kainuun
Kansanlähetyksen viisikymppisiä. Eli v. 1970 tammikuussa alkoi virallisesti Kansanlähetyksen toiminta täällä. Työntekijät
ovat vaihtuneet, piirihallitukset ja puheenjohtajat ovat vaihtuneet, mutta sanoma on pysynyt samana. Samoin toiminta jatkuu
vahvana edelleen. Mukana on vanhoja toimintamuotoja kuten
raamattu- ja lähetyspiirit ja raamattutunnit, mutta uuttakin toimintaa on löytynyt, vaikkapa esim. nuorten soffaraamikset ja
kuukausittaiset ehtoollishartaudet.
Vaikka muistelemme menneitä, emme saa jäädä kuitenkaan
ihannoimaan entisiä ”kuinka elävää se oli silloin”. Painopisteen täytyy olla tulevaisuudessa,
siinä, miten tästä mennään eteenpäin. Me elämme monenlaisten muutosten keskellä niin
yhteiskunnassa kuin kirkossakin. Miten löydämme polkuja kaiken tämän keskellä niin, että
Kansanlähetys voisi jatkossakin palvella omalta osaltaan Jumalan valtakuntaa?
Pelkästään omat suunnitelmat eivät riitä. Me tarvitsemme Jumalalta saatua näkyä siitä, mihin
päin Kansanlähetyksenkin pitää nyt kulkea. Ja sitä varten suunnan pitäisikin olla, ei varsinaisesti
edes eteenpäin, vaan YLÖSPÄIN. Olisiko nyt aika pitää enemmän palavereja Jumalan kanssa ja
vähemmän omia suunnittelukokouksia; enemmän rukoilla ja kysellä ylhäältä suuntaa? Sitten
tarvitsemme rohkeutta toteuttaa niitä suunnanmäärityksiä, joita meille annetaan.
Kädet ristiin, ystävät! Ristiin monessakin mielessä.
Siunatkoon sinua hyvä ja armollinen Jumala alkaneenakin vuotena.
Matti Malinen

Talousterveiset

V

uonna 2019 lähetyskannatus tavoitteemme Sekl:lle olin 39038 e
ja toimitimme 39120 e. Saavutimme tavoitteemme.
Vuonna 2020 tavoitteemme on 43846 e,
joka tekee kuukautta kohden 3653 e.
Olemme siirtymässä lähetyskannatus laskelmissa siihen, että kaikki lähetykselle tulevat varat tilitetään Sekl:lle siten, että 15 %
varoista jää piirille.
Piirissäkin meillä on juoksevia menoja ja
ainoastaan ystäviemme avulla selviämme
kaikista velvoitteistamme. Herramme on
auttanut tähän saakka ja jatkossakin saamme
turvata vain ja yksin Hänen johdatukseensa.

Yhdistyksen jäsenmaksuista sen verran,
että syyskokouksen päätöksen mukaisesti
jatkossa meillä on vaan yhdensuuruinen
jäsenmaksu, 25 euroa/jäsen. Entisenlaista
perhemallia, joka meillä on ollut käytössä,
ei yhdistyslain mukaan saa olla, vaan kaikki yksityisjäsenyydet ovat samanarvoisia.
Alkuvuodesta lähetämme maksukuitit
tulemaan.
Kiitollisena Taivaan Isälle ja teille jokaiselle
menneestä vuodesta toivotan Jumalan armorikasta ja siunattua vuotta 2020!
Pirjo Heikkinen
talousvastaava
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SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA KAJAANISSA
Kansanlähetyskodilla:
Su klo 17 Pyhäkoulu Raamattuopetuksen aikana Raamattu rakkaaksi-illoissa 12.1., 9.2., 8.3., 12.4. ja 10.5.
Su klo 17 Pyhäkoulu Lähetysmessussa Lehtikankaan kirkossa 19.1., 16.2., 15.3., 19.4. ja 17.5.
Ma klo 13 Lähetyspiiri pariton viikko. Piirissä luetaan lähettien kirjeitä ja muistetaan heitä kirjein,
kortein ja rukouksin.
Ma klo 13.30 Nuttupiiri parillinen viikko. Tule mukaan neulomaan nuttuja mm. 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 ajankohtaisten asioiden puolesta.
To klo 14 Naisten raamattu- ja keskustelupiiri pariton viikko.
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 kanssa. 27.2., 26.3. ja 23.4. Donkkisleiri 13-14.6.
La klo 9-12 Talkoot on tarkoitettu ajaksi, jolloin kohennamme paikkoja, haravoimme pihaa, järjestelemme kaappeja ja suunnittelemme uusia remontti kohteita, kahvi tarjoilu ja hartaus kuuluu asiaan.
18.1., 15.2., 14.3., 18.4. ja 16.5.
Lisäksi toimintaa muualla Kajaanissa:
Ti klo 18 Naisten Raamattu- ja rukouspiiri, Lohtajan kerhotilassa, Satumaantie 4.
To klo 18 Miesten Raamattu- ja keskustelupiiri, parillinen viikko Lohtajan kerhotilassa, Satumaantie 4.
Ke klo 17-18.30 lentopalloa Kajaani-hallissa.
Ryhmät ovat kaikille avoimia, kesken vuottakin voi tulla mukaan toimintaan. Tervetuloa.

Kansanlähetyksen toimintaa
helmi - toukokuussa 2020:
Su 2.2. klo 18 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa, mm. Marko Miettinen ja Pirjo Heikkinen.
Su 9.2. klo 17 Raamattu rakkaaksi ilta, opetusta 2. Timoteuskirjeestä, laulua ja rukousta, Matti
Malinen, Heidi Kemppainen ja Katri Jakoaho. Lapsille pyhäkoulu, Aino ja Helinä. KL-koti.
Su 15.2. klo 9-12 Talkoot. KL-koti.
Su 16.2. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa, lapsille pyhäkoulu.
Su 23.2. klo 17 Pyhäillan ehtoollishartaus, Jaana Raesalmi ja Matti Malinen, suntiona
Juhani Saviniemi. Iltapala. KL-koti.
28.2-1.3. Siilinjärvellä Ruokoniemen leirikeskuksessa Jouni ja Jonna Haverisen pitämä
lähetysleiri. Katso s. 14.
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Su 1.3. klo 18 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa, mm. Pirjo Juntunen. (kuuluu Radio
Deissä.)
Su 8.3. klo 17 Raamattu rakkaaksi ilta, opetusta Paavalin kirjeestä Titukselle, laulua ja
rukousta, Timo Suutari, Teemu Räty ja Eino Mäkäräinen. Lapsille pyhäkoulu, Aino ja
Helinä. KL-koti.
La 14.3. klo 9-12 Talkoot. KL-koti.
Su 15.3. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa, lapsille pyhäkoulu.
Su 22.3. klo 17 Pyhäillan ehtoollishartaus, Jaana Raesalmi ja Matti Malinen. KL-koti.
Su 29.3. klo 17 Lähetysilta. Lähetystyöntekijä Jouni Haverinen KL-koti.
Su 5.4. klo 18 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa, mm. Aune Mikkonen, (kuuluu Radio
Deissä).
Su 12.4. (1. pääsiäispäivä) klo 17 Raamattu rakkaaksi ilta, opetusta Hebrealaiskirjeestä,
laulua ja rukousta, Gerson Mgaya, Jaana Raesalmi. Lapsille pyhäkoulu, Elisa ja Katri.
KL-koti.
Ma 13.4. (2.pääsiäispäivä) Kajaanin Kansanlähetyspyhä klo 10 messu pääkirkossa, lähetyslounas Kansanlähetyskodilla, jonka jälkeen Päivätilaisuus, Gerson Mgaya.
La 18.4. klo 9-12 Talkoot. KL-koti.
Su 19.4. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa, vieraana lähetystyöntekijä Jouni
Haverinen, lapsille pyhäkoulu.
Su 26.4. klo 17 Pyhäillan ehtoollishartaus, Jaana Raesalmi ja Matti Malinen, KL-koti.
To 30.4. klo 14-16 Vappumyyjäiset. KL-koti.
Su 3.5. klo 18 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa mm. Jouko Malinen, (kuuluu Radio
Deissä).
Su 10.5. klo 17 Raamattu rakkaaksi ilta, opetusta Jaakobin ja Juudaan kirjeistä, laulua
ja rukousta, Matti Malinen, Anna Jaakola ja Pirjo Heikkinen. Lapsille pyhäkoulu, Helinä
ja Aino. KL-koti.
La 16.5. klo 9-12 Talkoot. KL-koti.
Su 17.5. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa, lapsille pyhäkoulu.
Su 24.5. klo 17 Pyhäillan ehtoollishartaus, Matti Malinen ja Jaana Raesalmi. KL-koti.
Su 31.5. klo 17 Lähetysilta. KL-koti.
(KL-koti = Kansanlähetyskoti, Sammonkatu 5, Kajaani)
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Maakunnissa tapahtuu keväällä 2020:
Hyrynsalmi:

Raamattu rakkaaksi - ilta klo 18, seurakuntasalissa 5.2. ja 6.5.
KANSANLÄHETYKSEN KIRKKOPYHÄ 5.4. Messu klo 10, Matti Malinen.

Kuhmo:

Raamattu rakkaaksi - ilta klo 18, seurakuntasalissa, 17.1. Martti Pulkkinen, 27.3. Matti Malinen,
24.4. Jaana Raesalmi ja 15.5. Erkki Heikkinen.
KUHMON TALVIPÄIVÄT 28. 2.-1.3., Ilkka Rytilahti

Paltamo:

Raamatun punainen lanka - joka toinen torstai klo 18, Martti Turunen ja Raili Kemppainen.
RAAMATTU- JA LÄHETYSPÄIVÄT 11-12.1. Ilkka Rytilahti.

Puolanka:

Raamattu rakkaaksi - ilta tiistaisin klo 18, seurakuntasalissa 14.1., 25.2. Mäki-Soini 24.3. ja 12.5.
KANSANLÄHETYKSEN KIRKKOPYHÄ 19.4. Messu klo 10, kirkkokahvit ja Päivätilaisuus.

Ristijärvi:

Raamattu tutuksi ja lähetys rakkaaksi -illat keskiviikkoisin klo 18 seurakuntakodilla, 5.2., 4.4.,
1.4. ja 6.5. opettajana Matti Malinen.

Suomussalmi:

raamattu rakkaaksi -ilta torstaisin klo 18, Ämmänsaaren kirkkosalissa, 23.1. Jaana Raesalmi
ja Palaset lauluryhmä, 20.2. Esko Mäki-Soini puhuu kristittyjen vainoista 2.4.ja15.5.
RAAMATTU- JA LÄHETYSPÄIVÄT 20-22.3. mukana mm. Matti Malinen (perjantaina), Jouni
ja Jonna Haverinen perheineen

Vaala:

raamattu rakkaaksi - ilta keskiviikkoisin klo 18, 19.2. ja 29.4.
KANSANLÄHETYKSEN KIRKKOPYHÄ 22.3. Messu klo 10, kirkkokahvit ja Lähetystilaisuus,
Matti Malinen
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LÄHETTIEN TERVEISET

Anna Vähäkangas

Addis Abeba, Etiopia

A

nna Vähäkangas on koulutukseltaan filosofian
maisteri ja kielenkääntäjä ja on työskennellyt Etiopian Mekane Yesus -kirkon raamatunkäännös – ja kielenkehitystyössä. Anna on myös Kansanlähetyksen sekä
Wycliffe Raamatunkääntäjien että Lähetysyhdistys Rauhan
Sanan yhteislähetti.
Anna kertoo joulukuisessa ystäväkirjeessään, että
paluu Etiopiaan on edelleen epäselvää. Anna
kävi Etiopiassa syys-lokakuussa pakkaamassa
tavaroita, luovuttamassa työlupansa ja uusimassa etiopialaisen ajokorttinsa. Suomessa Anna
on jatkanut kuntoutumisen ja seurakuntavierailujen parissa. Keväällä nimikkosopimukset
seurakuntien kanssa ovat päättymässä ja kevätkaudella Annan on tarkoitus keskittyä pelkästään
kuntoutumiseen. Mahdollisesti keväällä saamme lisätietoa Etiopiaan paluun mahdollisuuksista
ja aikatauluista. Tässä vaiheessa Anna kiittää, että hänen lähettäjänsä, tukijansa ja esirukoilijansa ovat pysyneet uskollisesti ja kärsivällisesti hänen rinnallaan erilaisissa vaiheissa, joita näihin
muutamaan vuoteen on mahtunut. Anna kirjoittaa kirjeessään: ”Vaikka työminäni astuukin
hetkeksi takavasemmalle, työ Etiopiassa jatkuu. Siitä voit tulla kuulemaan lisää Ryttylän Lähetyskeskuksessa pidettäviin Globaalit megatrendit ja Jumalan lähetys -foorumiin 24.1.2020
ja Missiofoorumiin 24.-26.1.2020.”
Rukoillaan Annalle terveyttä ja siunattua vuotta 2020, miten ikinä Herra päättääkään Annan
matkaa johdattaa.
Verkossa:
Tutustu Annan elämään ja työhön hänen blogissaan: annavahakangas.wordpress.com

Maria Karjalainen
Soddo, Etiopia

M

aria Karjalainen on kotoisin Vaalasta ja on koulutukseltaan lastenlääkäri. Hän on erikoistunut
neonatologiaan eli vauvojen, vastasyntyneiden ja erityisesti ennenaikaisesti syntyneiden lasten sairauksiin
sekä ongelmiin. Maria aloitti lähetystyönsä Etiopiassa
Addis Abebassa syksyllä 2017.
Neljä kuukautta kestäneen kotimaassa vietetyn välikausijakson jälkeen lääkärilähettimme palasi takaisin
Etiopiaan ja Soddon kristilliseen sairaalaan töihin.
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Edellisessä ystäväkirjeessä kerroimme, että
Marian entinen työpaikka Tampereen yliopistollinen sairaala on luvannut lahjoittaa
Soddon sairaalalle laitteita keskosten ja
isompienkin potilaiden hoitoon. Lahjoituksena lähetettäisiin Etiopiaan vaakoja
vauvojen punnitsemiseen, happisaturaatiomittareita, valvontamonitoreja sydämen
sykkeen ja happiarvojen sekä verenpaineen
seurantaan, keskoskaappeja, ylipainehengityslaitteita, sinivalohoitolamppuja, keskosen hengityksen pysähtymisestä hälyttäviä
laitteita sekä annostelupumppuja, joiden
avulla vauvojen tarvitsemat pienet lääke- ja
nestemäärät voidaan antaa turvallisesti. Maria on nyt selvittänyt kuinka sairaalalaitteiden pakkaaminen ja kuljetus mahdollisesti
järjestäytyisi. Sairaalalaitteille on suuri tarve Soddon sairaalassa. Suomessa keskosena
syntynyt lapsi selviää todennäköisemmin
elossa hyvän hoidon ja valvonnan turvin
kuin Etiopiassa syntynyt keskoslapsi. Laitteiden puutteen lisäksi Etiopiassa on vain
kourallinen vastasyntyneiden hoitoon erikoistuneita lääkäreitä.
Koulutuksen ja laitteiden puutteista saatiin surullinen esimerkki heti Marian palattua töihin Soddon sairaalaan. Marialle
kerrottiin, että sairaalaan oli tullut kaksosia
odottava etiopialainen äiti, jonka laskettuun aikaan oli vielä kolme kuukautta jäljellä. Sairaalassa oli rukoiltu, että synnytys
ei vielä käynnistyisi ennen Marian paluuta.
Rukouksiin vastattiin ja synnytys käynnistyi muutama päivä Marian paluun jälkeen.
Sairaalassa rukoiltiin, että saatavilla olevin
keinoin molemmat kaksosista jäisivät eloon.
Murheellisesti kaksosista toisen taival kuitenkin päättyi. Käytettävissä olleet laitteet
pettivät niin, ettei lapsen voinnin romahdusta heti huomattu. Onneksi toinen kaksosista voi hyvin ja kasvaa. Menetyksestään
toivuttuaan lapsen äiti odottaa innolla lapsensa kasvua ja on lohduttanut muita surun
kohtaamia äitejä.
Rukoillaan, että Jumala auttaa Soddon
kristillisen sairaalan pieniä potilaita ja
henkilökuntaa selviämään haastavissa tilanteissa ja, että Tampereen yliopistollisen
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sairaalan laitteet saadaan ehjinä ja toimivina
Soddon sairaalan käyttöön. Maria kirjoittaa
joulukuisessa kirjeessään: ”Näiden Suomesta lahjoitettujen laitteiden avulla voisimme
olla Etiopiassa auttamassa ja todistamassa
Jeesuksen rakkaudesta hoitamalla lukemattoman monia potilaita – tulevaisuudessa
myös niitä, joita emme tämän hetken resursseilla pysty hoitamaan hyvin. Lähetyskuluihin osallistumalla myös sinä voit olla
auttamassa Etiopiassa. Tule mukaan tekemään konkreettisia tekoja Afrikkaan!”
Rukousaiheita:
• Sairaalalaitteiden lähettämiseen liittyvät
käytännön järjestelyt ja rahoituksen saaminen
• Viisautta uuden työnjaon toteutukseen ja
ajankäyttöön sairaalalla
Kiitosaiheita:
• Työluvan saaminen
• Hyvä töiden alku Soddon sairaalassa
• Vastasyntyneiden osaston innokkaat sairaanhoitajat
• Marian uusi miellyttävä koti Soddossa
Lähettäjät:
Jyväskylän, Kajaanin, Kangasalan, Kiimingin, Mäntsälän, Nokian, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan seurakunnat sekä Kainuun,
Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan Kansanlähetyspiirit.
Verkossa:
Lue Marian terveiset:
https://kansanlahetys.fi/kaytannon-tekojasuomesta-afrikkaan/
https://kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet/laitteet/

Mirjami Uusitalo
Arba Minch, Etiopia

M

irjami Uusitalon työnkuva Etiopiassa
liittyy raamatunkäännöstyöhön. Mirjami työskentelee Etiopian Mekane Yesus –kirkon lounaisessa synodissa pääasiassa diraitankielisen Uuden testamentin käännöstyön
neuvonantajana.
Mirjamin edellisen vuosikymmenen loppu
eteni monissa erilaisissa merkeissä. Päätehtävässään eli diraitankielisen Raamatun käännöstyössä Mirjami tarkasti 1. Mooseksen
kirjan 16 ensimmäisen luvun yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.
Jumala puhuu sanassaan ihmisen sydämeen
ja kutsuu luokseen. On siksi tärkeää, että jokainen ihminen saa kuulla evankeliumin omalla
kielellään.
Mirjami kertoo esimerkin tapahtumasta,
jossa evankelista vieraili sairaan seurakuntalaisen kotona. Evankelistalla oli mukanaan diraitankielinen ääniraamattu. Seurakuntalaisen
kotona samana päivänä vieraili myös mieshenkilö, joka ei pitänyt evankelistasta eikä kristityistä. Mutta kun mies kuunteli diraitankielistä
ääniraamattua, hän alkoi ihmetellä, että Jumala
puhuu hänen kielellään. Aiemmin ennakkoluuloisesti kristittyihin suhtautunut mies halusi kääntyä kristityksi. Ylistys sinulle Kristus!
Esimerkki diraitan kielisestä Raamatusta:
”Oot helpaan dhehaadhen maalla, nam him
mathaafa sedh waarusinniyyu iyy hartoodh.
Settep lamm orr lel him sedh dhakayiyyanne
iyyaan mathaafa sedh qalli thaafam lushanniyy iyyaan hartoodh.”, ”Autuas se, joka tämän
toisille lukee, autuaat ne, jotka kuulevat nämä
ennussanat ja ottavat varteen sen, mitä tähän
kirjaan on kirjoitettu, sillä hetki on lähellä.”
(Ilm. 1:3)
Mirjami kirjoittaa iloinneensa siitä, että vuoden 2019 Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin
Etiopian nykyiselle pääministerille Abiy Ahmed Alille. Pääministeri Ali on taustaltaan helluntaikristitty ja kuuluu Ethiopian Full Gospel
Believers' Church-kirkkoon. Palkinnon perusteena oli toiminta rauhan ja kansainvälisen yh-

teistyön edistämiseksi. Mirjami kertoo, että
Arba Minchissä ja Marian kotikaupungissa
Soddossa on rauhallista, mutta esimerkiksi
pääkaupungissa on levottomuuksia. Mirjami kirjoittaa: ”Eteläisen osavaltion, jonka
alueella mekin asumme, tietyt kieliryhmät
ovat vaatineet oman osavaltion perustamista,
mikä on aiheuttanut levottomuutta. Rukousta tarvitaan. Mekane Yesus-kirkko on kehottanut seurakuntia rukoilemaan rauhan
puolesta.” Lokakuussa Suomen tasavallan
presidentti Sauli Niinistö vieraili Etiopiassa
ja pääsi onnittelemaan rauhanpalkinnon
saanutta pääministeri Alia. Mirjami pääsi
osallistumaan muiden suomalaisten kanssa
kahteen seminaariin, joissa presidentti Niinistö piti puheen.
Kiitos- ja rukousaiheita
Kiitetään: Suomen matkastani marraskuussa, jolloin sain hieman hengähtää ja tavata
joitakin ystäviä. Sotkamon seurakunnassa
oli ilo vierailla. Ja esimiesten kokous oli rohkaiseva. Samoin myös virkistymisen ihmeestä joulun aikaan (olin tosi väsynyt, stressaantunut, ärsyyntynyt ja kiukkuinen, ja pelkäsin
etukäteen, miten jaksan olla ihmisiksi läheisilleni joulun aikana). Aattoaamupäivä meni
pankissa, jossa olin istunut edellisenä päivänä yli kaksi tuntia osoittamassa, että internet
toimisi. Turhaan. Iltapäivällä tajusin jossain
vaiheessa, että väsymys ja ärtymys oli poissa
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ja rauha tuli sydämeen. Oli ilo viettää aikaa
työtoverien ja ystävien kanssa.
Sidamo-alueella ollut äänestys liittovaltiohankkeesta 20.11. sujui rauhallisesti.
Abiyotin pitkällä matkalla body-alueelle
oli varjelus, vaikka hän ei voinutkaan näyttää Jeesus-filmiä kaikissa paikoissa sotatilan (heimojen välisen) takia. Matkan ainoana näytösiltana 12 henkeä halusi tulla
uskoon.
Lasten Raamatun painatuskuluihin näyttää olevan tulossa tarvittava rahamäärä. Ehkä
myös pystymme painattamaan sen Etiopiassa, jolloin rahtikulut ja tullimaksut jäisivät pois. Rukoillaan kirjan kääntäjälle, rva
Alemneshille ja hänen perheelleen terveyttä,
että hän saisi nopeutta käännöstyöhön. Vielä
yli puolet on kääntämättä. Sitten pitää vielä
kirjoittaa teksti koneelle ja minun tarkistaa
ennen kuin voimme lähettää ladottavaksi.
Vierailut seurakuntiin lukutaitotyön merkeissä ovat olleet innostavia. Opettajien kokouksiin on tullut uusia halukkaita opettajia.
Audio-UT on vilkkaassa käytössä monella
paikkakunnalla, ja joitakin on tullut uskoon
sitä kuunneltuaan. Saimme lisää koneita Talking Bible -järjestön ihmisten vierailtua ja
kuultua tuloksista.

tyä ja KL:n Etiopian työalueen esimiehenkin
tehtäviä olisi.
14.1. pidämme Gidolen alueen kirkkokuntien johtajille kokouksen, jossa suunnitellaan
dhiraitankielisen UT:n käyttöönottoa eri
seurakunnissa. Rukoillaan, että oikeat henkilöt tulisivat. Pyydetään varjelusta mukaan
tuleville SIL:n ihmisille heidän matkallaan.
SIL:n käännöskonsultti tarkistaa dhiraitankieliset 1 Moos 1-16 luvut 22.-30/31.1.
Rukoillaan rauhallista työaikaa ja viisautta
meille kaikille. Sanasta sanaan käännös tuli
valmiiksi ajoissa konsulttia varten. Rukoillaan myös, että Mirjami saisi aikaa tarkastaa
seuraavat 16 lukua.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että saamme
kaksikirjaimistoisen (Etiopian fidelit yhdelle palstalle, latinaiset kirjaimet toiselle) dhiraitankielisen UT:n. Painotalon työ Kiinassa
on nyt pysähdyksissä muunnostaulukon ongelmien (olleet tiedossa jo 8 kk!) ja Gidolen
virallisen ortografian puutteiden vuoksi. Rukoillaan, että molemmat kysymykset ratkeaisivat Isän aikataulussa ja tahtomalla tavalla.
Rukoillaan edelleen rauhaa kaikkiin tämän
maan kolkkiin, viisautta ja varjelusta tämän
maan johdolle sekä toukokuussa olevien parlamenttivaalien valmistelujen puolesta.

Rukoillaan:
Minulle viisautta työhöni ja ajankäyttöön. 1.
Mooseksen luvut 18-34 odottavat edelleen
tarkastustani. Vuosiraportit tulisi saada teh-

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

Jouni ja Jonna Haverinen
Parvomay, Bulgaria

J

ouni Haverinen on koulutukseltaan kirkon nuorisotyönohjaaja ja Jonna Haverinen on farmaseutti. Haveristen perheeseen
kuuluvat myös neljä lasta Noomi, Niilo,
Samuel ja Tinja.
Viime ystäväkirjeessä kerroimme, kuinka
Kruševon seurakunnan pitkään odottama
kirkon rakentamishanke jouduttiin keskeyttämään. Kirkon rakennuttaja joutui
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odottamattomiin vaikeuksiin menetettyään
työntekijänsä Keski-Euroopan urakoihin.
Seurakunta on kysellyt tarjouksia muilta
rakennuttajilta, mutta hintapyynnöt ovat
olleet liian korkeita. Toistaiseksi Kruševon
seurakunta on kokoontunut erään seurakuntalaisen kotona.
Pešteran seurakunnalle tuli äkillinen taloudellinen kulu, kun seurakunnan yksi tär-

keimmistä työkaluista, 10 vuotta sitten hankittu auto hajosi ja
remontti tuli maksamaan 3000
euroa. Auto on ollut seurakunnalle välttämätön niin seurakunnan rakentamisen kannalta
kuin diakonisestikin. Seurakuntalaisilla ei ole omia autoja, joten
seurakunnan auto on saanut palvella ihmisten monia eri tarpeita. Autolla on kuljetettu ihmisiä
sairaalaan ja tehty evankeliointimatkoja. Ilman autoa moni olisi
jäänyt kuulematta evankeliumia
ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jumalan Pojasta. Myös kylän
muslimiväestö on pyytänyt apua
seurakunnalta autotarpeeseensa.
Kevättalvella Haveriset palaavat Suomeen
puoleksi vuodeksi. Haveriset aikovat etsiä
vuokra-asunnon Kuhmosta. Puolivuotinen
jakso Suomessa sisältää vierailuita lähettäjien luona. Haverisia voi tavata Siilinjärvellä
28.2.-1.3.2020 Lähetysleirillä. Lähetysleiri on
Siilinjärven seurakunnan ja Pohjois-Savon
Kansanlähetyksen kanssa järjestettävä leiri
lähettäjille ja lähetyksestä kiinnostuneille
Ruokoniemen leirikeskuksessa.

Sana Raamatusta

"Minä olen tosi viinipuu, ja Isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen
oksan, joka ei tuota hedelmää --." Joh.15:1-2
Pelottava raamatunkohta vai mitä? Kysyttäessä monet nuoret myönsivät pelkäävänsä
olevansa se hedelmätön pois heitettävä oksa.
No kukas tai mikä se viinipuu sitten on? Se
on Israelin vertauskuva, he taas olivat Jumalan valittu kansa, pelastetut. Mutta nyt Jeesus
sanoi olevansa todellinen viinipuu. Enää ei
pelastukseen osallisuus olekaan kiinni siitä,
kuulutko Israelin kansaan, vaan siitä kuulutko Jeesukselle. Miten meidät sitten liitetään Jeesukseen? Uskon ja kasteen kautta.
Jes, minä olen kastettu ja uskon Jeesukseen.
Entäs ne hedelmät? Missä ne ovat? Jeesuksella. Hänen hedelmiensä, Hänen tekojensa
mukaan meidät kaikki Jeesukselle kuuluvat
kerran tuomitaan. Riittikö Jeesuksen työ,

elämä, hedelmät Pyhän Jumalan edessä? Aivan varmasti ja siitä saimme vakuutuksen
Jeesuksen ylösnousemuksessa. Tästä ilosta
ja varmuudestahan saattaisi vaikka kertoa
kavereillekin tai vaikka ilahduttaa sairasta
tätiä vierailulla Jumalan kunniaksi, eikö?
~ Jouni
Rukousaiheet:
• Kruševon kirkkohanke.
• Auta Suomen kauden valmisteluissa ja hyvän asunnon löytymisessä.
• Johdatusta Haveristen työhön Bulgariassa,
että Herran tahto tapahtuisi.
• Kiitos Herra, että olet herättänyt halua uusille ihmisille lähteä lähetystyöhön. Johdata
heitä ja koko Kansanlähetyksen ja kirkon
työtä Bulgariassa.
Lähettäjät:
Iisalmen, Kajaanin, Kuhmon, Mikkelin
tuomiokirkon, Paltamon, Siilinjärven, Suomussalmen ja Sonkajärven seurakunnat sekä
Etelä-Savon, Kainuun ja Pohjois-Savon Kansanlähetyspiirit.
Verkossa:
Tilaa Haveristen uutiskirje täältä:
http://kainuu.sekl.fi/lahetystyontekija/haverinen-jouni-ja-jonna-seka-lapset-niilonoomi-ja-samuel/
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”Donkkis Big Night”
toimintailta ala-aste-ikäisille/
alle kouluikäiset vanhemman sisaruksen tai aikuisen seurassa

Torstaisin
27.2., 26.3., 23.4.
klo 17–18.30 ja kesällä
Donkkis-leiri 13-14.6.20
Kansanlähetyskodilla
Sammonkatu 5
Ohjelmassa: Toimintapisteitä,
kilpailuja, arvontaa,
Raamatun opetusta
ja iltapala.
Järj. Kainuun Kansanlähetys

Osoitteet: Kainuun Ev. Lut. Kansanlähetys

