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Kannen kuva: Jaana Raesalmi
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Ei meistä varmaan kukaan osannut aa-
vistaa millainen kevät meille koittaisi. 
Korona tuli ja jyräsi hetkeksi kaikki 
muut puheenaiheet syrjään. Korona 

on vaikuttanut lähestulkoon kaikkien meidän 
elämäämme tavalla tai toisella.

En tiedä, miten sinä reakoit koronauu-
tisiin. Aluksi minä luin uutiset joka päivä 
ja moneen kertaan. Tuntui, kuin sellainen 
musta pilvi olisi laskeutunut päälleni, ahdis-
ti ja pelotti. Onneksi ymmärsin pian jättää 
koronauutiset vähemmälle ja ryhdyin ihan 
tietoisesti lukemaan Raamattua enemmän 
ja viipymään rukouksessa. Kuuntelin 
vanhoja raamattutunteja ja soitte-
lin ihmisille, kysyäkseni heidän 
vointiaan. Musta pilvi väistyi, 
valoa ja toivoa tuli taas elä-
määni. Toki tunnetila heit-
telee, mutta seison kuitenkin 
tukevasti Kristuskalliolla. Ei 
haittaa, vaikka kaadun, jo-
kainen kompastelee joskus. 
Jumala on uskollinen, Hän 
pitää omistaan huolta. 

On ollut harmillista, kun 
olemme joutuneet peruuttamaan 
tapahtumia. Tuntuu pahalta, että ris-
kiryhmään kuuluvat on ajettu yksinäisyy-
teen. Rukoilen ja toivon, että jokaisella olisi 
läheisiä tai ystäviä, jotka pitäisivät yhteyttä 
heihin, joilla ei ole itsellään mahdollisuutta 
sitä tehdä. Mutta ei niin pahaa, ettei jotain 
hyvääkin. Koronan myötä Kansanlähetyksen 
nuorempi ikäpolvi on osannut lähteä levittä-
mään sanomaa sosiaalisen median kautta. 
Heillä on ihan erilainen valmius siihen, kuin 
minun ikäisilläni ja vanhemmilla. Evanke-
liumi tavoittaa nyt huomattavasti suuremman 
yleisön, kuin aiemmin. Nuorempien tehtävä-
nä on saattaa hyvä sanoma ja opetus heidän 
korvilleen ja silmille, jotka eivät tietokoneita 

hallitse tai eivät löydä oikeaa hengellistä ka-
navaa radiosta tai TV:stä.

Luin yhtenä päivänä Joosuan kirjaa. Siellä 
kerrotaan viidestä kuninkaasta, jotka van-
gitaan luolaan, johon he olivat piiloutuneet. 
Seuraavana päivänä Joosua pyytää, että ku-
ninkaat tuodaan hänen eteensä. Joosua pyysi 
myös israelilaiset koolle ja sotapäälliköille hän 
sanoi näin. ”Tulkaa tänne ja laskekaa jalkanne 
näiden kuninkaiden niskan päälle.” He teki-
vät niin. Joosua sanoi heille:” Älkää pelätkö 
älkääkö lannistuko, olkaa rohkeat ja lujat, 
sillä näin Herra tekee kaikille teidän vihol-

lisillenne, joita vastaan te taistelette.” 
Myöhemmin samana päivänä tämä 

kohta puhutteli minua. Mieleeni 
tuli kysymys, mitkä ovat ne 

minua kiusaavat kuninkaat, 
jotka pitäisi saada kiinni tai 
ne, jotka ovat vielä luolassa 
ne, jotka pitäisi laittaa jalan 
alle ja surmata. Mieleeni tuli 
asioita, jotka vaikeuttavat 
työtäni ja asiat, jotka estävät 

minua iloitsemasta Jeesuksen 
sovitustyöstä. Minua kiusaa van-

hat tapahtumat, joiden takia ajat-
telen itsestäni, etten kelpaa tällaisena. 

Tunnen itseni huonoksi, riittämättömäksi, 
osaamattomaksi, tyhmäksi ja rumaksi. Nämä 
”kuninkaat” elämässäni aiheuttavat minulle 
tosi paljon harmia vaikeuttaen myös monella 
tapaa työtäni. Miten voin käyttää ja kehittää 
kaikkia Jumalan antamia lahjoja ja kykyjä, 
jos itse ruokin näitä vastustavia ”kuninkaita”. 
Jaan tämän kokemukseni kanssasi siksi, koska 
olen täysin vakuuttunut, etten ole ainoa, jolla 
on elämää hankaloittavia ”kuninkaita”. Ker-
tomus kuninkaista löytyy Joosuan 10 luvusta. 

Kesäterveisin, 
Jaana Raesalmi

TyönTekijän TerveiseT
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Vaikuttaa siltä, että tämä korona-aika on 
opettanut ihmisiä rukoilemaan. Vaikka onhan 
tämä läksy ollut aika kova. Vanhat kristityt 
muistuttivat, kuinka ”hätä opettaa rukoile-
maan”. Siinä on syvä viisaus. Toki rukousta 
on ilman hätääkin, mutta silloin on vaarana, 
että rukouksesta tulee helposti sitä, että pyy-
dämme Jeesukselta vahvistusta omille ajatuk-
sillemme ja suunnitelmillemme.

Sydämen rukous nousee ihmisen avutto-
muudesta. Norjalainen herännäisjohtaja ja 
kirjailija Ole Hallesby sanoo kirjassaan ”Ru-
kouksen maailmasta”, että ”vain avuton 
ihminen osaa rukoilla” Rukouksen 
lähtökohtana ja avaimena on Hal-
lesbyn mukaan Ilm. 3:20: ”Minä 
seison ovella ja kolkutan. Jos 
joku kuulee minun ääneni ja 
avaa oven, minä tulen sisälle 
hänen luokseen ja aterioin 
hänen kanssaan ja hän minun 
kanssani.” (Raamattu kansalle 
–käännös). Kaikki se, mikä tuo 
hätää ihmisen elämään, on tätä 
Jeesuksen kolkutusta. Jospa tämä 
korona-pandemiakin saisi sitä olla. 
Rukous on sitten meidän reaktiomme 
siihen kolkutukseen, oven avaamista Jee-
sukselle, että hän saa tuoda oman vastauksen-
sa, oman ateriansa meidän hätäämme. Mutta 
Jeesus on liikkeellä ensin.

Rukoukseen liittyy keskeisesti myös luot-
tamus. Rukoilija saa luottaa asiansa ja itsensä 
kokonaan Jeesuksen käsiin. Johannes kertoo 
erikoisesta tilanteesta Kaanan häissä. (Joh. 
2:1-11). Kesken hääjuhlan loppui viini. Se oli 
juhlan isännälle syvä häpeä. Siksi Maria tuli 
Jeesuksen luo ja toi tämän ongelman hänelle 
ennen kuin se tuli juhlavieraiden tietoon. Sii-
nä näkyy Marian yksinkertainen ja luottava 

rukous. Maria sanoi vain: ”Heillä ei ole viiniä.” 
Ei mitään muuta. Maria ei neuvonut Jeesusta, 
mitä tämän pitäisi tehdä. Hän kertoi vain asian 
ja jätti sen Jeesuksen hoidettavaksi. Ei Maria 
edes tiennyt, miten Jeesus sen hoitaisi, mutta 
hän luotti. Siksi hän uskalsi myös sanoa palve-
lijoille: ”Mitä hän teille sanookin, se tehkää.” Ja 
Jeesus toimi omalla tavallaan ja vastasi äitinsä 
pyyntöön.

Yksinkertainen rukous on oikeastaan 
sitä, että me tuomme asiamme Jeesukselle, 
olkoon se mikä tahansa. Se voi olla arkinen 

ongelma, sairaus tai oma tai läheisen 
ihmisen elämäntilanne. Meidän ei 

tarvitse selitellä sitä sen enempää 
eikä varsinkaan antaa Jeesuksel-

le toimintaohjeita, miten hänen 
pitäisi asia meidän mielestäm-
me hoitaa. Me vain jätämme 
asiamme Jeesukselle ja saam-
me luottaa siihen, että hän sen 
ajallaan ja tavallaan hoitaa. Ja 
se on hänen asiansa, miten hän 

sen hoitaa.
Me katselemme asioitamme ja 

tarpeitamme omasta näkövinkke-
listä, joka on hyvin usein aika kapea. 

Jumala katsoo iäisyyden näkökulmasta ja 
näkee kokonaisuuden. Siksi hän vastaa ruko-
uksiimme sen mukaan, mikä palvelee myös 
iäisyyttä ja meidän ympärillämme olevaa ko-
konaisuutta. Aina se ei ole meidän mielestäm-
me paras, mutta iäisyyden kannalta Jumala ei 
tee virheitä. Hän kyllä tietää, mitä hän tekee 
ja miksi. Siihen saamme luottaa.

”Heittäkää kaikki murheenne hänen pääl-
leen, sillä hän pitää teistä huolen.” (1. Piet. 5:7).

    
Matti Malinen

PUHeenjOHTAjAn PALsTA
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L ähetän teille muutamia asioita toi-
minnastamme tammikuusta huhti-
kuun loppuun talouslukuina.

Tammi-huhtikuun kannatustulot 
olivat 36897 euroa, vastaavasti vuosi sitten ne 
olivat 40000 euroa.

Budjetoidut tulot olivat 39167 eu-
roa. Näin ollen olemme jääneet 
viimevuodesta jälkeen 3103 eu-
roa ja budjetoidusta olemme 
jäljessä 2270 euroa.

Nostan erityisesti kolehtitu-
lot esiin, jotka ovat pudonneet 
viime vuoden vastaavasta ajas-
ta 3147 euroa.

Jos haluat laittaa kolehteihin 
varattuja varojasi, voit lähettää 
ne pankkitilimme kautta viitteellä 
95086.

Kulumme olivat tammi-huhtikuussa 33206 
euroa, kun ne olivat edellisenä vuonna sama-
na ajankohtana 36116 euroa.

Lähetykselle tarkoitetut varat olemme saa-
neet tilitettyä eteenpäin täysimääräisinä, nyt 
on toimitettu neljän ensimmäisen kuukauden 
aikana 17151 euroa ja viime vuonna vastaa-

vana aikana 17115 euroa.
Olemme tehneet säästötoimenpiteitä. Jaana 

on lomautettu 50 %:sti ajalla 18.5. – 21.6.2020. 
Talon siivouksen olemme peruneet 1.4-
31.8.2020 ajalle. Talon lämmitys on pidetty ai-

van minimissä nyt poikkeusolon aikana. 
Lehti-ilmoituksissa olemme säästä-

neet, kun ilmoitettavaa ei ole ollut. 
Vapuksi leivoimme munkkeja ja 
niillä saimme myös tuettua ta-
louttamme.

Lopputuloksemme tammi-
huhtikuun osalta on 3691 
euroa plussalla. Plussa johtuu 
pääasiassa siitä, kun summa si-

sältää tuoleihin kertyneet varat, 
ilman niitä tuloksemme on huh-

tikuun lopussa +/- 0 euroa.
Kaiken tämän keskellä kuitenkin Ju-

mala on pitänyt taloudestamme huolen ja on 
varmaan niin, että yhä palavammin saamme 
olla rukousalttareillamme ja uskoa ja luottaa 
Herramme huolenpitoon!

Pirjo Heikkinen

Talousterveiset

K esäkuun alusta alkaen tilaisuuksissa saa olla 50 henkeä, joten toimintamme 
käynnistyy. Jos osallistut Lähetyskodin tilaisuuksiin, niin pidäthän etäisyyden 
toisiin. Tilaisuuksiin ei saa tulla sairaana. Riskiryhmään kuuluvat voivat osallis-
tua oman harkintansa mukaan. Kaikki toiminta on Lähetyskodilla, Sammonkatu 

5, Kajaani, ellei toisin mainita.

Su 7.6. klo 18 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa, Matti Malinen, Pirjo Heikkinen ja 
Jaana Raesalmi. Tilaisuus kuuluu suorana Radio Deissä.

Ma 8.6. klo 18 Kainuun Ev.lut. Kansanlähetys ry:n vuosikokous, kaikki jäsenet ovat 
tervetulleita.

Su 14.6. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Eino ja Teemu.

kansanlähetyksen toimintaa
kesällä 2020:
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Pe 19.6. (juhannusaatto) klo 17 Makkaran- ja lettujen paistoa lähetyskodilla, sateen 
sattuessa ollaan sisällä? Mukana mm. Pirjo Heikkinen, Eeva Liisa Savolainen ja Jaana 
Raesalmi.

Su 28.6. klo 17 Pyhäillan ehtoollishartaus, Matti Malinen ja Pirjo Heikkinen.

Su 5.7. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Katri Jakoaho ja Heidi Kemppainen.

Su 12.7. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Pirjo Heikkinen ja Anna Jaakola.

Su 19.7. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Eino Mäkäräinen ja Teemu Räty.

Su 26.7. klo 17 Pyhäillan ehtoollishartaus, Matti Malinen ja Jaana Raesalmi.

Su 2.8. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Pirjo Heikkinen ja Anna Jaakola.

Su 9.8. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Heidi Kemppainen ja Katri Jakoaho.

Su 16.8. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Jaana Raesalmi ja Eeva Liisa Savolainen.

Su 23.8. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Eino Mäkäräinen ja Teemu Räty.

La 29.8. klo 9.30-15.30 Syyskauden avajaiset Nurmeksessa (srk-talo, Ikolantie 3, Nur-
mes,) raamattuopettajana Leif Nummela. Päivä toteutetaan yhdessä Kainuun, Pohjois-
Savon ja Pohjois-Karjalan kansanlähetyksen ystävien kanssa. Olet lämpimästi tervetullut 
mukaan.

Su 30.8. klo 17 Pyhäillan ehtoollishartaus Matti Malinen ja Jaana Raesalmi.

Pe 4.9.-Su 6.9. SEKL:n liittokokousviikonloppu Ryttylässä. Liittokokousedustajat saavat 
tarkemman tiedon ilmoittautumisesta myöhemmin suoraan sähköpostiin tai kirjeitse.

Su 6.9.klo 17 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa, kuuluu suorana Radio Deissä.

Su 13.9. klo 17 Raamattu rakkaaksi-ilta, Matti ja Maire Malinen.

Su 20.9. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa. 

Su 27.9. klo 17 Pyhäillan ehtoollishartaus, Matti Malinen ja Jaana Raesalmi.
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Loikkia

Jeesuksen seuraamiseen liittyy uskon 
loikkia. Oudoksi leimaamisen pelko ja 
muut mielikuvat, joita uskoviin saatetaan 
liittää, voivat ihan oikeasti estää loikkaa 

Jeesuksen pelastavaan syliin. Japanissa, jos-
sa olen ollut lähetystyössä, Jeesuksesta kiin-
nostunut ihminen saattaa kokea kristityksi 
kääntymisen todella isona loikkana. Siihen 
loikkaan liittyy perheen ja yhteiskunnan tuot-
tamia paineita liittyen mielikuvaan kunnon 
japanilaisen elämästä. Japanilaisen on vielä 
vaikeampi erottua massasta kuin meidän 
suomalaisten. Kaikesta huolimatta sydämen 
loikka häntä kohti, joka on sydäntämme suu-
rempi, on huikein ja paras kuviteltavissa oleva 
loikka tässä maailmankaikkeudessa.

Kansanlähetyspiireissä on tehty hienoja 
digiloikkia poikkeusajan seurauksena. Olen 
ollut erityisen iloinen siitä, että kansanlähe-
tyspiireissä on vahvistettu yhteyttä ihmisten 
välillä. Yhteistä rukousta ja raa-
matunlukua ei ole unohdet-
tu, vaan sitä on toteutettu 
digiloikkia hyödyntä-
mällä. Yhteyttä on pi-
delty ja ihmisten väli-
siä henkisiä muureja 
on voitu rikkoa, kun 
fyysiset muurit ovat 
kokemukseni mukaan 
helpottaneet henkistä lähen-
tymistä. Tämäkin on tosi ihmeel-
listä Jumalan johdatusta!

Syrjäytymisvaarassa oleviin on oltu yhte-
yksissä. Uusien toimintatapojen kokeilua ja 
löytämistä kohti on loikattu ennakkoluulot-
tomasti. Sydämen loikka toisen ihmisen sy-
däntä kohti on ihmissuhde-elämän vaikein, 
mutta antoisin loikka. Kansanlähetystyössä 
meitä ei jaksa olla innostamatta missiomme 
kirkas kutsu näihin loikkiin.

Kristityn elämässä ei tule sellaista muuria 
vastaan, josta ei voisi Jeesuksen kanssa selvitä. 
“Jumalani avulla minä hyppään muurien yli” 
(ps.18:30), oli Daavidin kokemus, kun Herra 

oli pelastanut hänet Saulin ja kaikkien vihol-
listen käsistä. Vaikka kaikki maailman 7,5 
miljardia ihmistä hyökkäisi sinun kimppuusi, 
Jeesuksen ystävänä sinä voit selvitä ja loikata 
tuon tilanteen yläpuolelle, koska Jeesus ja sinä 
muodostatte aina enemmistön.

Kainuun Kansanlähetyksen piirityönteki-
jä Jaana Raesalmi kertoi piirijohtajapäivillä, 
että ei tarvitse loikata kuin Kainuun keskustan 
ulkopuolelle ja pian loppuu Radio Dein kuu-
luvuusalue. Mitä voi siis tehdä Kansanlähe-
tyksen ystävä alueilla, jossa kristillisten radio-
aaltojen sijasta kuuluu vain karhun vihellys 
ja korpeen eksyvän lähimmäisen hiljainen 
hätähuuto? Jokainen loikka on tärkeä, tarkkaa 
hommaa, niin kuin kainuulaisella lakkasuolla 
mättäältä mättäälle hyppiminen. Yksi loikka 
kerrallaan riittää. Yksi rukoillen kuljettu 
päivä kerrallaan on riittävä loikka. Yksikin 
kohdattu sydän on Jumalan näkökulmasta 

mittaamattoman arvokas työ.
“Taival lie hankala? – ol-
koon vaan! Luonto lie kit-

sas! – siis kilpaillaan!”, 
sanotaan Kainuun 
maakuntalaulussa. 
Eikö tällaista ole kai-
nuulaisen elämän 

lisäksi myös kristitty-
jen elämä? Kristus ei ole 

luvannut omilleen helppoa 
taivalta. Se tie on kaita, mikä vie 

iankaikkiseen elämään. Raamatussa puhu-
taan kristityn vaelluksesta kilpailuna, jossa 
vastassamme on perkele, maailma sekä oma 
kitsas ja heikko luontomme. Näiden ahdistus-
ten keskellä Kainuun Kansanlähetys ja sinut 
hyvä Ystävä on kutsuttu nostamaan pääsi ja 
katsomaan Voittajaan.

Kaikkien haparoivien loikkiemme ja vaja-
vaisten korpivaellustemme keskelle Jumalan 
sana lupaa ihanat toivon näköalat: “Miksi va-
litat, Jaakob, Israel, miksi puhut näin: – Ei ole 
Herra nähnyt elämäni taivalta, minun asias-
tani ei Jumala välitä. Etkö jo ole oppinut, etkö 
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ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, 
koko maanpiirin luoja? Ei hän väsy, ei uuvu, 
tutkimaton on hänen viisautensa. Hän vir-
voittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. 
Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät, nuorukai-
set kompastelevat ja kaatuvat, mutta kaikki, 
jotka Herraa odottavat, saavat uuden voi-

man, he kohoavat siivilleen kuin kotkat. He 
juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä 
väsy.”(Jes.40:27-31)

Anssi Savonen 
Kansanlähetyksen aluekoordinaattori

kainuun ev.lut. kansanlähetyksen
 50-vuotisjuhla

Kainuun Evankelisluterilaisen Kan-
sanlähetyksen 50 vuotta kestänyt-
tä toimintaa juhlittiin Kajaanissa 
kiitosjuhlan merkeissä sunnun-

taina tammikuun 26. päivänä kuluvaa Her-
ran armorikasta vuotta. Kainuun Kansan-
lähetyksen virallinen syntymäpäivä oli 50 
vuotta sitten tammikuun 14. päivä, jolloin 
Heikki Kuosmasen vetämä Nuorisolähetyk-
sen toiminta muodostui omaksi itsenäiseksi 
Kansanlähetyksen piiriksi vuonna 1967 pe-
rustetun Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen 
yhteyteen. Mainitusta Heikki Kuosmases-
ta tuli Kainuun Kansanlähetyksen ensim-
mäinen piirityöntekijä. Kansanlähetyksen 
mielenkiintoista historiikkia kiitosjuhlassa 
kertasi, itsekin 25 vuotta piirintyöntekijänä 
toiminut entinen Sonkajärven seurakunnan 
kirkkoherra, Veikko Kettunen. 

Kiitosjuhlan vietto alkoi jo perjantai-iltana 
24. päivä, kun Sammonkadulla Kansanlähe-
tyskodilla vietettiin lasten Juhla-Donkkista 
ja nuorteniltaa. Helsingistä muusikko Juha-
ni Tikkanen oli tullut esiintymään nuortenil-
taan, jonne saapui suureksi iloksi mukavasti 

nuoria, joiden joukossa oli muutamia, jotka 
eivät olleet ennen käyneet Kansanlähetysko-
dilla. Keikan jälkeen ilta jatkui vielä pitkään 
yöhön sanan ja pannukakkujen parissa. 

Varsinainen juhlapäivä alkoi sunnuntaina 
messulla Kajaanin pääkirkossa klo 10. Kirkko 
oli lähes täynnä juhlivaa kirkkokansaa. Paljon 
oli tuttuja kasvoja, muutama juhlijoista on ol-
lut Kainuun Kansanlähetyksen toiminnassa 
alusta alkaen. Kunniavieraaksi oli saapunut 
Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen, 
joka myös saarnasi mesussa. Saarnan aiheena 
oli sunnuntaipäivän evankeliumin teksti Jo-
hanneksen evankeliumista. 

Messun jälkeen juhlat jatkuivat iloisissa 
merkeissä Keskusseurakuntakodilla, jonne 
kaikki kirkosta lähteneet nälkäiset ja janoi-
set seurakuntalaiset kiirehtivät juhla-aterialle. 
Emännille kiitos hyvistä tarjoiluista. Juhla-
kansaa oli niin paljon, että tähteitä ei juuri 
jäänyt, vaikka eräänlaisesta ruokaihmeestä 
voidaankin puhua. 50 vuoden päästä va-
raudutaan asiaan nohevammin ja tuplataan 
tarjoilut.

Kiitosjuhlan juonnosta vastasivat Kainuun 
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Kansanlähetyksen nykyinen piirityönte-
kijä, varsinainen valopilkku ja energiapak-
kaus, Jaana Raesalmi sekä piirihallituksen 
puheenjohtaja, Kainuun Kansanlähetyksen 
oma eksegetiikko, Matti Malinen. Juonnon 
menivät hienon jouhevasti, näillä kahdella 
kun on sana halussa monessakin mielessä. 
Puheenjohtajan pääviesti kiitoksien lisäksi 
oli, vaikka juhlissa katsottiinkin taaksepäin 
Kansalähetyksen 50-vuotiseen historiaan, 
että katse täytyy kohottaa ylöspäin ja askel 
eteenpäin, mars! 

Kiitosjuhlassa kuultiin onnitteluita ja ter-
veisiä eri tahoilta. Suomen Ev.lut. Kansanlä-
hetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovinen toi 
sydämellisiä terveisiä Ryttylästä. Tuovinen 
puhui lämmöllä Kainuun piirin sisukkuudes-
ta ja eläväisyydestä. Kainuun Kansanlähetys 
on pieni järjestö, mutta sisukas ja suurella sy-
dämellä armoitettu. ”Pitäkää tuli palamassa”, 
Tuovinen rohkaisi korpikylän sissiseurakun-
taa. Lämpimät onnittelut kiitosjuhlaan toivat 
myös Kajaanin seurakunta Marko Miettisen 
ja Puolangan seurakunta Hannes Seppäsen 
johdolla. Kansanlähetyksen eri piirijärjestöt 
lähettivät 50-vuotisonnittelut ja Kainuun pii-
rin entinen työntekijä, nykyään Savon muu-
alla vaikuttava, Matti Manninen lähetti myös 
onnittelut juhlaan. Sisarjärjestö Suomen Raa-
mattuopisto toi onnittelut ja terveiset juhla-
puheen muodossa. Puheessa tuotiin esille se, 
että Raamattuopistolla ja Kansanlähetyksellä 
on yhteinen tehtävä: Raamatun opettaminen 
ja Raamatun tuominen keskelle elämää.

Musiikillisesti juhlaa rikastuttivat kuhmo-
laiset muusikot Armonia-kuoron ja Heikon 
ihmisen laulukuoron voimin. Juhlassa kuul-
tiin myös neljän korpikyläläisen upeaäänisen 
baritonin esitys ”Raamattu pysyy”. Lauluesi-
tyksen pitivät myös Donkkis-lapsiryhmä va-
paaehtoisten Heidin ja Marjaanan johdolla. 
”Minä uskon Jeesukseen! JIPPII!!”

Kainuun Ev.lut. Kansanlähetys kiittää va-
paaehtoisia, jotka ovat olleet mahdollistamas-

sa kiitosjuhlan järjestämisen. Erikseen vielä 
kiitämme kaikkia niitä sisukaita, sydämellisiä, 
kainuulaisia, korpikyläläisiä vapaaehtoisia, 
jotka ovat kulkeneet Kainuun Kansanlähe-
tyksen kanssa pitkän tai lyhyen, pienen tai 
suuren, virstan tai kaksi, antaneet paidan tai 
toisen, kolikon tai kahden, näiden kuluneiden 
50 vuoden aikana. Pidetään tuli palamassa ja 
katse ylöspäin ja askel eteenpäin. Mars mars!

Niin kuin me Kansanlähetyksellä juhlim-
me 50-vuotista taivalta, niin myös Herran 
määräyksestä israelilaisten tuli pyhittää joka 
50. vuosi riemuvuodeksi, vuodeksi, jolloin 
jokainen maansa menettänyt sai sen jälleen 
haltuunsa ja jokainen orjaksi myyty sai pala-
ta sukunsa luo (3. Moos. 25:10.). Riemuvuosi 
nousi esiin myös Kristuksen Jeesuksen julis-
tuksessa: ”Herran henki on minun ylläni, sil-
lä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt 
minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, 
julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille 
näkönsä saamista, päästämään sorretut va-
pauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta.” 
(Luuk. 4:18). Herrassa Jeesuksessa toteutuu 
riemuvuoden sanoma. Jumala on Pojassaan 
lunastanut jokaisen ihmisen vapaaksi synnin 
orjuudesta ja antanut osuuden ikuisesta pe-
rinnöstä. Rukoilemme, että tämä Kainuun 
Kansanlähetyksen juhlavuosi saisi olla erään-
lainen riemuvuosi, jolloin Jumalan armosta 
me sisukkaat sissit saamme julistaa evanke-
liumia, mikä vapauttaa ihmisen elämään ja 
totuuteen. Olennaista meille kristityille tä-
män tavoitteen saavuttamiseksi on Jumalan 
sanan tunteminen. Pyhän Hengen inspiroima 
Raamattu (2. Tim. 3:16) vapauttaa edelleen 
ihmisiä aina siihen asti, kunnes Herra Jeesus 
tulee takaisin maan päälle Kuninkaana (Matt. 
24:30). Kansanlähetyksen motto kuuluukin: 
Raamattu rakkaaksi – evankeliumi kaikille!

Terveisin,
Kati Norman ja Teemu Räty



11

Maria Karjalainen on kotoisin Vaalasta ja 
on koulutukseltaan lastenlääkäri. Hän on 
erikoistunut neonatologiaan eli vauvojen, 
vastasyntyneiden ja erityisesti ennenaikai-
sesti syntyneiden lasten sairauksiin sekä 
ongelmiin. Maria toimii lastenlääkärinä 
Soddon kristillisessä sairaalassa. 
Maria-lääkäri lähettää tällä kertaa terveisiä 
Suomesta ja siskonsa luota, jossa hän saa 
hoitaa siskonsa pientä tytärtä. Maria lensi 
maaliskuussa Suomeen tarkoituksena lo-
mailla ja osallistua siskonsa tyttären kaste-
juhlaan, mutta myöhemmin reilun viikon 
päästä suunniteltu paluulento jouduttiin 
perumaan. Maria on kuitenkin kokenut 
tilanteen myönteisesti: ”Tuntuu, että sain 
aikaa yllätyslahjana. Saan viettää eristäyty-
misen aikaa parhaassa seurassa. Sain aikaa 
levätä päivystettyjen öiden ja viikonloppu-
jen jäljiltä. Ja tilaisuuden tarttua aikaansa 
odottaneisiin töihin, esimerkiksi valmistella 
sairaalalle opetuksia ja uusia hoito-ohjeis-
tuksia.”
Koronaviruspandemia on vaikuttanut Sod-
don sairaalan arkeen. Monen on vaikeaa 
tehdä töitä tai tulla sairaalaan. Myös Maria 
kollega Michelle joutui palaamaan kiireesti 
kotimaahansa. Nyt vain nuori lastenlääkäri 
Fre hoitaa lapsipotilaita yksin yötä päivää, 
mutta hän tekee sen Kristuksen rakkaudella 
ja rukoillen, Koronavirukseen sairastuneita 
hoidetaan vain tietyissä valtion keskuksis-
sa. Kunpa koronavirus ei kurittaisi ankarasti 
maata, jossa esimerkiksi lisähappi loppuu 

Maria 
karjalainen, 

Addis Abeba, 
etiopia

LäHeTTien TerveiseT

normaalistikin kesken ja riskiryhmiä on 
Suomea enemmän, Maria miettii.

”Koronankin aika kestää vain aikansa”
”Kaikella on määrähetkensä, aikansa, joka 
asialla taivaan alla. Aika on syntyä ja aika 
kuolla, aika istuttaa ja aika repiä maasta, aika 
itkeä ja aika nauraa, aika on valittaa ja aika 
tanssia, aika heitellä kiviä ja aika ne kerätä, 
aika on syleillä ja aika olla erossa. Jumala tuo 
esiin sen, minkä aika on vienyt.” Saarnaajan 
kirjan 3. luvusta

Rukousaiheita:
- Varjelusta etiopialaisille niin koronalta, 
nälältä kuin heinäsirkoilta
- Sairaalan toiminnan sujuvuus nyt poikke-
ustilanteessa
- Laitteiden lähetyksen oikea-aikainen jär-
jestyminen
- Terveenä pysyminen
- Viisautta ajankäyttöön 

Kiitosaiheita
- Aika siskon perheen kanssa
- Ajan löytyminen levolle ja tulevan kauden 
valmistelulle

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

Verkossa: 
Voit tilata Maria uutiskirjeen verkosta osoit-
teesta: 
https://kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-koh-
teet/karjalainen-maria/
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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. 

Jos elämme ja olemme terveenä ja jos Juma-
la suo... Mirjami lähettää kaikille terveisiä 
sateisesta Gidolesta. Koronaviruspandemia 
on vaikuttanut luonnollisesti myös Etiopi-
an arkeen, kertoo Mirjami keväisessä ys-
täväkirjeessään. ”Mutta kaikkeen tottuu. 
Nyt jokapäiväisiä rutiineittani on nostaa 
aamulla vesisanko, vesikannu ja saippuaa 
ulko-ovelle; illalla taas nostan ne sisään, 
jotteivat lähde kävelemään tai koirat tule ja 
sotke. Kiitettävästi sisääntulijat ovat käsiään 
pesseet. Näin tehdään myös paikallisessa 
pankissa ja sairaalalla. Hengityssuojainten 
käyttö sen sijaan on aika harvinaista, vaikka 
niistäkin on määräykset olemassa. Emmekä 
tervehdi kädestä pitäen.” Etiopiassa oli 4.5. 
mennessä todettu 135 tartuntatapausta, lä-
hes kaikki ulkomailta palanneita, 3 on kuol-
lut, 75 parantunut. Todettuja koronatapa-
uksia on lähinnä Addis Abebassa ja parissa 
muussa isommassa kaupungissa.” Mirjami 
on saanut olla noin 2 kk ajan Gidolessa, kau-
kana pääkaupunki Addis Abebassa, jossa 
on eniten todettuja koronavirustapauksia. 
Kuitenkin Gidolessakin työ jatkuu yhdessä 
pappi Hatanon kanssa. Maaliskuun aikana 
saatiin käytyä loputkin 1. Mooseksen kirjan 
käännöksestä, luvut 17-50. Huhtikuun ai-
kana tuli valmiiksi sanasta sanaan käännös 
amharaksi käännöskonsulttia varten.
Koronaviruspandemia on synnyttänyttä 
Etiopiassa hengellistä heräämistä. Niin 
kristityt kuin muslimitkin pitävät korona-

virusta Jumalan lähettämänä vitsauksena ja 
kutsuna parannukseen. Valtio on avannut 
kolme uutta tv-kanavaa (muslimit, ortodok-
sit ja evankeliset), joilla kaikilla kehotetaan 
parannukseen, rukoillaan ja lähetetään 
hengellistä ohjelmaa. Myös valtion neljäl-
lä virallisella kanavalla on rukousohjelma 
iltauutisten jälkeen. Etiopiassa rukoillaan 
päivittäin maan ja koko maailman puoles-
ta. Myös pääministeri tri Abiy Ahmed Ali 
on kehottanut rukoilemaan. Mirjami toivoo, 
että jospa Suomessakin ihmisiä rohkaistai-
siin turvautumaan Jumalaan ihan virallises-
ti, kuten aikoinaan sodan aikana!
Koronviruksen lisäksi Etiopian eteläosaa 
on jo noin kuukauden ajan vaivanneet hei-
näsirkat. Gidolen kaupungissa niitä ei vielä 
ole näkynyt. Mutta noin 20 km:n päässä yli 
300 viljelijän pellot on syöty putipuhtaak-
si. Lentokoneet ovat lentäneet ylitsemme 
etelään päin jo neljän viikon ajan yrittäen 
myrkyttää heinäsirkkalaumoja lähempänä 
Kenian rajaa. Gidolessa kone on pyörinyt 
muutamana päivänä. Joillakin alueilla on 
karjaa kuollut syötyään myrkytettyä ruo-
hoa. BBC:n uutisen mukaan noin miljoona 
etiopialaista tarvitsee ruoka-apua heinäsirk-
kavitsauksen takia.

”Halleluja, kiitos Herran, suuren voiton-
ruhtinaan!”
Kuultuani koronan aiheuttamista rajoituk-
sista alkoi mielessäni soida virsi 339. Sitä 
olen laulellut lähes päivittäin. Olipa tilanne 
mikä tahansa, Jumala on kaiken yläpuolella, 
hän pitää omistaan huolen. Pelätä ei tarvitse, 
eihän edes varpunen putoa maahan Jumalan 
sitä tietämättä tai sallimatta.  
 Siunausta ja varjelusta Sinulle, Mirjami

Kiitos- ja rukousaiheita 
- Viisautta, kärsivällisyyttä ja tarkkuutta 
Etiopian Raamattuseuran IT-miehelle sekä 
Kiinassa olevalle painotalolle, jotka työsken-
televät UT:n painoasun kanssa.  
- Rahoittajan hyväksymä painotalo löytyi 
Lasten Raamatulle Addiksesta ja rahoi-
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jouni ja jonna Haverinen, 

Parvomay, Bulgaria

tuskin on tiedossa. Rukoillaan Alemneshin 
puolesta, joka kääntää kirjaa kotonaan. Ha-
tano puolestaan korjaa ensin laulukirjan 
painokuntoon ja käy sitten kirkkokäsikirjan 
kimppuun. 
- Touko-kesäkuussa tarkistan boranankie-
lisiä psalmeja. Parhaillaan kääntäjät tekevät 
vielä takaisinkäännöstä. 
- Diraitan lukutaidon opettajat ja oppilaat, 
ääniraamatun kuunteluryhmät.  
- Toimistokoneitten toimiminen. 
- Apostolien teot -filmin ja Jeesus-filmin 
esitykset.  
- Rauhaa Etiopian edelleen rauhattomille 
alueille. Parlamenttivaalit siirtyvät hamaan 
tulevaisuuteen. Piti olla elokuun lopulla.  
- Terveyttä ja varjelusta tiimimme jäsenille 
ja perheille.  
- Työntekijöiden tulevaisuus projektimme 
päätyttyä.  
- Abeben, Bezabihin ja Tatekin opinnot, ter-
veys ja elämänhallinta. 
- Kansanlähetyksen työn jatkuminen Etio-
piassa. 

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

Jouni Haverinen on koulutukseltaan kirkon 
nuorisotyönohjaaja ja Jonna Haverinen on 

farmaseutti. Haveristen perheeseen kuulu-
vat myös neljä lasta Noomi, Niilo, Samuel ja 
Tinja. 
Kruševon kirkkohankeen puolesta on paljon 
rukoiltu ja rukoukset on kuultu! Halleluja! 
Jouni kirjoittaa ystäväkirjeessään: ”Kevään 
ollessa kauneimmillaan Bulgariassa on 
Kruševon kirkon rakennustyömaa edennyt 
myös hyvin. Vapun jälkeen kattorakenteet 
nostettiin paikalleen ja itse katon rakenta-
minen on alkanut. Katon valmistuttua voi 
sisätilojen ja seinien viimeistely alkaa säältä 
suojassa. Seurakuntalaiset ovat tiiviisti vies-
tineet rakennustyön etenemisestä. Onpa ra-
kennuttajan työporukassa mukana myös yksi 
kylän oma mies. Jospa kirkon rakentaminen 
saisi olla herättämässä hänessä kiinnostusta 
myös kirkon sanomaa kohtaan.”
Huhtikuun 23. päivä alkanut ja toukokuun 
23. päivä loppunut ramadan-kuukausi on 
muslimien paastonkuukausi. Muslimit us-
kovat, että ramadan-kuussa profeetta Mu-
hammad sai ilmestyksen Koraanista. Ra-
madan aikana muslimit rukoilevat Allahia 
ja tutkivat Koraania. Toinen toisemme ym-
märtämiseksi on hyvä tuntea toisen uskoa, 
Jouni kirjoittaa, mutta muslimeilla on har-
haoppisia uskomuksia kristinuskosta, kuten 
eräällä nettisivulla on kirjoitettu: ”Evanke-
liumissa oli kirjoitettu, että Jumala oli yksi 
ja että profeetta Jeesus oli Jumalan palvelija 
ja lähettiläs. Juutalaiset kuitenkin muuttivat 
salakavalasti profeetta Jeesuksen oikeaa us-
kontoa. Juutalainen Bolüs [Paavali] tuhosi 
todellisen Evankeliumin ja paljasti näin ole-
vansa kristitty. Se aiheutti lukemattomien eri 
Evankeliumien kirjoittamisen. Konstantinus 
Suuri kokosi vuonna 325 jKr 319 pappia Iz-
nikkiin kaikkien näiden Evankeliumien 
yhdistämiseksi ja kirjoitutti uuden Evanke-
liumin. Siihen hän liitti paljon asioita aiem-
masta epäjumalanpalvelus-uskonnostaan ja 
perusti näin uuden kristillisen uskonnon.”

Sana Raamatusta
”Se, joka tämän näki, on todistanut siitä, jotta 
tekin uskoisitte.” Joh.19:35
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Muslimien kertoessa tarinoita muutetuista 
Evankeliumeista ja Koraanin ollessa täynnä 
taivaallista totuutta, kristinusko rakentuu 
yhden, tai oikeastaan kahden, historiallisen 
tapahtuman varaan. Silminnäkijät ovat omin 
silmin nähneet - Jeesuksen kuoleman ja sit-
ten kuolemasta ylösnousseen. Näköhavainto 
todisteena on jotenkin niin arkista, että suos-
tuisiko Jumala muka sellaiseen inhimillisyy-
teen? Jos asiaa ajatellaan muslimien näkökul-
masta, voisiko tämä Johanneksen kirjoittama 
näköhavainto olla vain sepitetty taru? Entäs 
naisten kertomukset ylösnousemuksen to-
distajina? Eikö sepitettyjen tarujen pitäisi 
tuoda enneminkin kunniaa ja menestystä? 
Jumalako muka kuolisi ja puolikkaan todis-
tuksen arvoiset naisetko ylösnousemuksen 
todistaisi? Tämäkin on nyt vain erilaisten 
pohdintojen sepittämistä. Mihin sitten voi 
uskoa? Jos luottamus aistihavaintoihin ro-
mutetaan, voidaan samoin tein alkaa etsi-
mään Matrix:ia. Entä toiset ihmiset, voiko 
heidän havaintoihinsa luottaa? Onkohan 
sitä Bulgariaa edes olemassa? ”Joka näki, on 
todistanut, jotta uskoisitte.”
~ Jouni

Rukousaiheet:
- Anna Herra meille avoimet silmät nähdä, 

kuinka Sinä luot uutta tänäkin keväänä!
- Kiitos Jumala, että Kruševon kirkko on jo 
harjakorkeudessaan. Herra varjele ja raken-
na sinä kirkkosi ja seurakuntasi!
- Jeesus pyydetään, että sinä ilmestyisit mo-
nille muslimeille nyt Ramadan paastokuu-
kauden aikana, kun he etsivät ja kaipaavat 
Jumalansa kohtaamista.
- Herra johdata ja varjele Bulgariassa nuorten 
kristittyjen avioliittosuunnitelmat ja perheen 
perustaminen tahtosi mukaan.
- Kiitos Jeesus, että olet varjellut sairastumi-
silta. Johdata valmistautumisemme uudelle 
työkaudelle tahtosi ja aikataulusi mukaan.
- Anna koko perheelle virkistystä loman ai-
kana ja koronakevään jälkeen.
- Rukoillaan, että Herra herättäisi halua uu-
sille ihmisille lähteä tähän työhön
Lähettäjät:
Iisalmen, Kajaanin, Kuhmon, Mikkelin tuo-
miokirkon, Paltamon, Siilinjärven ja Sonka-
järven seurakunnat sekä Etelä-Savon, Kai-
nuun ja Pohjois-Savon Kansanlähetyspiirit.

Verkossa:
Tilaa Haveristen uutiskirje täältä: 
http://kainuu.sekl.fi/lahetystyontekija/ha-
verinen-jouni-ja-jonna-seka-lapset-niilo-
noomi-ja-samuel/



(Veikko Kettusen puhe Kainuun Kansanlähe-
tyksen 50v juhlassa)
Kainuun Kansanlähetyksen historia läh-
tee liikkeelle vuodesta 1962, jolloin Heikki 
Kuosmanen tuli opiskelemaan Kajaanin se-
minaariin.
Hän on syntynyt v. 1943 Hämeenlinnassa. 
Hengellisiä vaikutteita hän on saanut mm. 
pastori Aimo Sorrilta, joka lukeutui viiden-
teen herätysliikkeeseen. Syksyllä 1963 tuli 
seminaariin Mario Heinilä, joka oli Heikille 
jo ennestään tutu. Hänen kanssaan löytyi ns. 
“hengenyhteys” ja yhteinen työ käyn-
nistyi. Heillä molemmilla oli halu 
viedä evankeliumi “teille ja 
aitovierille” ja niin he aloit-
tivat torikokousten pitä-
misen. Syksy 1964 mer-
kitsi hengellisen työn 
rintamalla jonkinlaista 
“vallankumousta”, kun 
Heikki Kuosmanen 
valittiin Seminaarin 
Kristillisen yhdistyk-
sen puheenjohtajaksi 
ja niin hengellinen työ 
seminaarissa voimistui. 
Hän oli eräällä tavalla 
koko liikehdinnän (hengel-
lisen herätyksen) keskushen-
kilö.  Hän oli erittäin aktiivinen, 
kekseliäs ja johtajanominaisuudella 
varustettu.
Kajaanin seminaarissa on ollut useita herä-
tyksenaikoja. Edellinen tällainen aika osui 
1950-luvun puoliväliin. Tuolloin siellä opis-
keli mm. Heikki Nurmiranta ja Seppo Mäki-
Arvela. (Jes. 43:18-19) “Älkää entisiä muis-
telko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä 
teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä 
huomaa? Niin, minä teen tien korpeen, virrat 
erämaahan. ”Tämä Jesajan kirjan paikka alkoi 
“elää” Heikki Kuosmaselle, hän ymmärsi, että 
siinä oli Jumalan sanoma juuri heille.  Tästä 
sai alkunsa “viestinviejäajatus, jota ryhdyt-

tiin käytännössä toteuttamaan. Aktiiviseen 
toimintaan ja vastuuseen Heikin rinnalle tu-
livat Mario Heinilä, Eino Holappa ja Juhani 
Korhonen. He yhdessä perustivat Viestinvie-
jät r.y:n. (rekisteröitiin taloudellisista syistä.)
Jo aiemmin olivat “Jyskyt” järjestäneet evan-
kelioivia tilaisuuksia Puolangan ja Kuhmon 
kouluilla. Tilaisuuksiin oli tullut runsaasti 
nuoria, tuolloin ei vielä läheskään kaikissa 
Kainuun seurakunniassa ollut nuorisonoh-
jaajia, joten seurakuntien toiminta nuorten 
parissa oli vähäistä.

Heikki Kuosmanen: “Kesällä 1966 teki 
neljä seminaarilaista poikaa aivan 

oma-aloitteisesti ns. Viestin-
viejäoperaation Kainuun 

korpikyliin. Nuoret hank-
kivat työhönsä auton, 
jolla he kiersivät kor-
pikyliä koko kesän. He 
levittivät evankelioivia 
kirjoja ja todistivat 
mökistä mökkiin sekä 
järjestivät iltanuotioi-
ta ja seuroja. Toiminta 
oli kansanlähetysnäyn 

toteuttamista ennen 
Kansanlähetystä ja se oli 

eräänä alkusysäyksenä Kan-
sanlähetyksen kesäaktioille.”  

Johtavana periaatteena oli, ettei 
oma-aloitteisesti puhuta rahasta, eikä 

kerätä omalle toiminnalle kolehteja. Jumala 
piti huolen talousasioista niin hyvin, että ruo-
kaa riitti ja auton kuukausierät tuli maksettua.
Päivisin he kiersivät kodeissa myyden hengel-
listä kirjallisuutta – valikoima oli runsas – eni-
ten myytiin Urho Muroman kirjaa: “Oletko 
pelastettu?” Kiertäessään talosta taloon he 
osallistuivat tarpeen tullen talon töihin – 
jossain tehtiin heinää, jossain muualla jopa 
maalattiin ja muurattiin. (maalari Kuosma) 
Kaiken kaikkiaan kesä 1966 oli siunattu kesä, 
nuoria tuli uskoon ja veljet saivat luottamusta 
siihen, että Herran asialla kannattaa liikkua.

kAinUUn kAnsAnLäHeTyksen 
HisTOriAA: Mistä kaikki alkoi?
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Kainuun Nuorisolähetyksen syntyyn vaikut-
taneita tekijöitä kyseltiin haastattelulomak-
keella. Tulos oli tällainen: a) Seurakunta ei 
tarjonnut tarpeeksi toimintamahdollisuuksia 
maallikoille. b) Srk. ei hengellisesti ruokki-
nut. c) Opinkäsityksessä oli suuria eroja. d) 
Haluttiin protestoida maallistumista ja libe-
ralisoitumista vastaan. e) Haluttiin olla voi-
mistamassa ulkolähetystyötä.  Suurimpana 
NL:n syntyyn vaikuttaneena syynä on ollut 
halu voimistaa ulkolähetystyötä.

Vuonna 1964 nuorten keskuudessa tapahtui 
kahtiajakautumista – puhuttiin herätyskristil-
lisyydessä ja kasvatuskristillisyydestä. Näiden 
kahden leirin välillä oli kiivaitakin keskuste-
luja. Tämän takia seurakunnassa tilanne kävi 
hankalaksi. Katsottiin, että srk:n työntekijät 
edustivat kasvatuskristillisyyttä, josta puut-
tui parannuksen teko ja siihen kehottaminen. 
Seminaarin porukka taas edusti herätyskris-
tillisyyttä, jossa korostui henkilökohtainen 
uskoontulo ja uudestisyntyminen.
Edellä mainituista syistä päätettiin perustaa 
Kainuun Ev.lut. Nuorisolähetys 19.10.1967. 
Vastaavia Nuorisolähetyksiä oli perustettu ja 
aiemmin Tampereelle ja Helsinkiin. Toimin-
nan tavoitteina olivat: - nuorten voittaminen 
Kristukselle, - nuorten kasvattaminen us-
kossa, - nuorten kouluttaminen Herran työ-

hön, - nuoret toimimaan, - nuoret nuorten 
toimintaa johtamaan. Heikki Kuosmanen 
toteaa: “Tehtävämme ei ole sotia ketään ih-
misiä tai kirkkoa vastaan, vaan vastustajam-
me on saatana, jonka töiden tuhoaminen on 
päämäärämme.”
Nuorisolähetyksen historia on samalla Kai-
nuun ev.lut. Kansanlähetyksen historiaa, joka 
perustettiin 14.1.1970. KL:n perustamisessa 
oikeastaan tapahtui vain nimen muutos. Toi-
mintaan oli tullut mukaan vanhempaakin vä-
keä, jotkut vierastivat Sanaa “Nuorisolähetys”.  
Nuoret halusivat vanhempien mukaantuloa.  
He pitivät tärkeänä nuorten ja vanhempien 
uskovien välistä yhteyttä. Johtokunnan ko-
kouksessa 26.1.1970 toiminnanjohtajaksi 
palkattiin opettaja Heikki Kuosmanen, toi-
seksi työntekijäksi nuorisonohjaaja Anneli 
Kaasinen ja taloudenhoitajaksi Leena Hon-
kila.  Samassa kokouksessa päätettiin ottaa 
lähetiksi nuorisonohjaaja Maija Mankinen 
ja kerätä hänelle lähettäjärengas. KL:n saa-
tua käyttöönsä suuremmat tilat Kauppakatu 
31:stä, aloitettiin päiväkoti toiminta maalis-
kuussa 1971.
Näin on kahlattu tiivistetysti läpi KL:n syn-
tyyn vaikuttaneita tekijöitä. Paljon jää kerto-
matta, mutta aika on rajallinen.
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Nuttuprojekti on yhdessä partnerior-
ganisaatiomme kanssa lähettämäs-
sä 10.000 joulupakettia ensi jouluk-
si 2020 köyhille lapsille Moldovaan, 

Valkovenäjälle, Ukrainaan ja Balttiaan.
Joulupakettiin laitetaan karkkia, koulutarvikkei-
ta, saippuaa, shampoota, hammastahnaa, ham-
masharja, lelu, hengellinen lastenkirja, vaatteita 
ja sukat.
Paketit jaetaan ensisijai-
sesti lastenkoteihin ja 
vammaisten lasten 
laitoksiin. Tämän 
lisäksi paketteja 
jaetaan lapsille 
seurakunnissa, 
kouluissa, sairaa-
loissa, ja sisäop-
pilaitoksissa.  Pai-
kalliset seurakunnat 
jakavat lahjat.
Paketteihin laitetaan li-
säksi VILLASUKAT, joita 
tarvitaan koosta 23, naisilla kokoon 
42, miehillä kokoon 46. Huom. Isoja sukkia tar-
vitaan kehitys- ja liikuntavammaisille lapsille, 
jotka ovat jo aikuisen kokoisia. Yhteensä siis 
10.000 paria!

Sukat pitäisi laittaa langalla kiinni pareittain ja 
jos mahdollista laittaa sukkaan kokonumero. 
Novitalla on erinomainen kokotaulukko, joka 
löytyy hakusanalla sukkakoot. Langaksi käyvät 
sukkalangat esim. 7 veljestä ja Nalle ym. Villasu-
kan teko-ohjeita löytyy netistä     googlettamalla.
Sukat ja myös nutut lähetetään edelleen nuttu-
varastolle osoitteella: Hanna Saarenpää, Apila-

polku 1, 63510 Tuuri, p. 040 769 
2077. Voit toimittaa ne myös 

Jaana Raesalmelle, 044 
0202143 Lähetysko-

dille , Sammonkatu 
5, kajaani.
Sukat pitäisi saada 
lähtemään Suo-
mesta 15.9.2020, 
jotta paketit saa-

daan lapsille jou-
luksi. Tule mukaan 

kilistelemään iloisesti 
puikkoja! 

Lisätiedot: 
Pirkko Tuppurainen, Nuttu- ja suk-

kaprojekti, 0400 385 774,                                                                    
pirkko.tuppurainen@sekl.fi
www.nuttu.info FB:ssa Nuttu

TULe MUkAAn jOULUsUkkAPrOjekTiin 2020
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Osoitteet: Kainuun Ev. Lut. Kansanlähetys

 

Iso KIITOS kaikille, jotka olette muistaneet mi-
nua ihanin kortein ja osallistumisella ”tuoli” 
keräykseen 60v synttärini johdosta. Keräys 
tuotti yli 4000€.  100 tuolia maksoi 3500€, jo-
ten saimme tuolien lisäksi vielä uudet matot-
kin kirkkosaliin. Innolla odotan, että salin jo-
kaisella tuolilla on käyttöä . T:Jaana                                                                                       


