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Talkoot  
KANSANLÄHETYSKODILLA, SAMMONKATU 5. 

Talkoissa tehdään sitä, mitä 
osataan, mitä pitää tehdä 
ja mitä halutaan tehdä, 

rennosti. Joka tapauksessa 
kahvit juodaan ja kuulumi-

sia vaihdetaan. 

La klo 9-12   
    17.10., 14.11., 5.12., 16.1.  

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

alle kouluikäiset vanhemman sisaruksen 
tai aikuisen seurassa 

Torstaisin  
24.9., 22.10., 19.11. ja 22.1.    

 klo 17–18.30  
Kansanlähetyskodilla 

Sammonkatu 5  
Ohjelmassa: Toimintapisteitä, kilpailuja, 

arvontaa,  
Raamatun opetusta 

ja iltapala. 
Järj. Kainuun Kansanlähetys 
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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.
Kilponen Mirja, Kajaani
Korhonen Arttu, Kajaani
Malinen Matti, Kajaani, pj.
Mäkäräinen Eino, 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
Piirin työ Kainuu ………….….95086
Raesalmi Jaana…………….….95044
Kainuu, kipein tarve………..….95125
Karjalainen Maria, Etiopia…… 21283
Uusitalo Mirjami, Etiopia…….. 24905
Haverinen Jouni ja Jonna…….. 20226
Lähetystyö (yleisviite) ………...95099

Toimitus: 
Jaana Raesalmi & Teemu Räty

Kannen kuva: Juhani Saviniemi
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”Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rak-
kaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, 
alastomuus, vaara tai miekka? On kirjoitettu: 
-- Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken ai-
kaa, meitä kohdellaan teuraslampaina. Mut-
ta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa 
riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut.” 
Room.8:35-37
Paavalin elämä ei ollut helppoa. Hän oli saa-
nut Jumalalta kutsun viedä evankeliumia pa-
kanoille eli ei juutalaisille. Tehtävä oli kaikkea 
muuta kuin vain iloista julistusta suurille kuu-
lijajoukoille. Paavali sai kokea tehtävää hoita-
essaan mm. tuskaa, ahdistusta, vainoa, 
nälkää ja monenlaista vaaraa. Paa-
vali otti kuitenkin vastoinkäy-
miset Jumalalta ja uskoi, että 
kaikki koituu niiden parhaak-
si, jotka rakastavat Jumalaa.
Miten me reagoimme vas-
toinkäymisiin? Kun elämäs-
sä tökkii pahasti, tuleeko 
mieleesi, että nyt en olekaan 
Jumalan johdatuksessa? Vai 
ajatteletko, että nyt Jumala 
rankaisee minua, kun en ole pys-
tynyt tekemään ja toimimaan niin 
kuin kunnon kristityn pitäisi? Jumala 
voi kyllä pysäyttää, jos olemme menossa 
aivan väärään suuntaan. Kyllä Jumala voi 
puhutella, jos tietoisesti toimimme Hänen 
Sanaansa vastaan. Voimme aiheuttaa tuskaa 
itsellemme ja toisille väärillä valinnoillamme, 
laiminlyönneillä ja välinpitämättömyydellä.
Jos katsot tarkemmin, mitä Paavali kirjoittaa 
tuossa yllä olevassa kohdassa, Paavali sanoo…
”kaikissa näissä ahdingoissa”…Paavali ei sano 
..”näistä ahdingoista….”Paavali ymmärsi, että 
vaikeuksia ei oteta pois, vaan vaikeuksiin saa-
daan voima kestää ne, vaikeuksista saadaan 
riemuvoitto tai niin kuin -38 käännöksen mu-
kaan ”saamme jalon voiton hänen kauttansa, 
joka on meitä rakastanut.”
Kun kohtaamme vaikeuksia, olisi niin ihanaa, 
kun joku vain ottaisi vaikeat asiat pois. Jumala 

on kuitenkin rakastava Isä, joka haluaa lasten-
sa parasta. Hän näkee vaivaa kasvattaakseen 
ja vahvistaakseen niitä, jotka ovat halunneet 
lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja vastoinkäy-
miset jos mitkä, opettavat meitä ensinnäkin 
riippumaan kiinni Jumalan Sanassa ja toiseksi 
ne valmistavat meitä kohtaamaan toisia ih-
misiä, olemaan murrettuina murtuneiden 
rinnalla. Ahdistuksia ja vaikeuksia läpikäynyt 
ihminen kykenee aivan eri tavalla olemaan 
rinnalla kulkijana kuin sielunhoitoa opiskel-
lut, pumpulissa elänyt auttaja. Kolmanneksi 
vaikeuksien kohtaaminen auttaa näkemään 

mahdottomuutemme ja voimatto-
muutemme. On yllättävän vaikeaa 

laittaa kaikki toivo Jeesuksen so-
vitustyöhön, itse kun niin mie-

lellämme haluaisimme tehdä 
pelastuaksemme edes jotain.
Iloitsen, että Kansanlähetyk-
sessä painotetaan Raamatun 
sanassa pysymistä. Eihän 
mistään muualta loista Juma-
lan salaisuus, Kristuksen so-

vitustyö, yhtä kirkkaana kuin 
nimenomaan Raamatun teks-

teissä. Jumalan uskollisuus, py-
hyys ja rakkaus, jotka ovat kätkettyinä 

Kristuksen sovitustyöhön, antavat tukevan 
pohjan elämälle, vaikka kaikki muu horjuisi. 
Jumala on sitoutunut sanaansa.
Sinä, joka tätä lukiessa olet elämässäsi vai-
keassa tilanteessa johtuen sairaudesta, yk-
sinäisyydestä, surusta tai toisten ihmisten 
tekemisistä, luota siihen, että Jumala tietää ja 
näkee tilanteesi. Jumalan omana sinua ei koh-
taa mikään vaikeus Jumalan sallimatta. Vai-
keuksien keskellä anna Jumalan sanan hoitaa 
itseäsi. ”Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi 
varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Her-
raan”. Sananl.3:5.

Syysterveisin 
Jaana Raesalmi

TyönTekijän TerveiseT
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Hyvää syksyn alkua Sinulle, hyvä Kainuun 
Kansanlähetyksen ystävä. Viime aikoina 
olemme saaneet tottua hiukan erilaiseen 
elämäntapaan kuin aiemmin. On kuitenkin 
asioita, jotka eivät muutu miksikään olipa vi-
ruksia liikkeellä tai ei.
On aina ilo lähestyä Pyhää Jumalaa, Poikaa 
ja Pyhää Henkeä rukouksessa, olimmepa yh-
dessä pienellä tai isolla joukolla tai yksikseen.
Pyhä Jumala ei muutu, Hän on aina valmis 
kuuntelemaan meidän yhteisiä tai omia asi-
oita. Hän kuulee kiitoksemme ja pyyntöm-
me. Uuden testamentin puolella Jeesus 
itse kehottaa meitä rukoilemaan ja 
pyytämään niitä asioita, joita me 
tarvitsemme ja kehotuksia ei 
ole vain yhtä vaan useita.
Jumala on rakkaus, Hän on 
persoonallinen, Hän on 
iankaikkisuudesta alkaen 
ollut keskustelussa Pojan, 
Jeesuksen ja Pyhän Hengen 
kanssa ja siksi hän kuulee 
ja kuuntelee myös sinua ja 
minua. Kukapa ei kuuntelisi 
omaa lastaan, kun hänellä on 
asiaa. Isän tehtävänä on myös 
vastata lapselleen joko myön-
tävästi, kieltävästi tai sitten pyytää 
odottamaan. Toisin sanoen hän myös vastaa, 
mutta jos määrittelemme etukäteen, millaisen 
vastauksen haluamme, saattaa olla, että saatu 
vastaus jää huomaamatta. 
Muistamme Elian kertomuksen, kuinka epä-
jumalan palvelijat eivät saaneet tulta sytty-
mään alttarille, mutta Elian pyynnöt kuultiin, 
koska hän rukoili Jumalan kunnian vuoksi, ei 
oman itsensä.
Seuraava kertomus tulee Kiinasta ja se on lai-
nattu David Pawsonin rukousta käsittelevästä 
kirjasta. Alueella palveltiin epäjumalaa, jonka 

uskottiin lähettävän sateen. Lähetystyöntekijä 
ja nuori poika kertoivat ihmisille Jumalasta, 
mutta mitään ei tapahtunut. Kun he rukoilivat 
asian puolesta, poika sanoi, että tehdään heille 
”Eliat” eli sade tulisi juuri tuona kulkuepäi-
vänä. Epäjumala tuotiin aina esiin kuivana 
aikana, sitä kantoi pappi ja muut seurasivat 
kulkueena perässä ja pyysivät tuota jumalaa 
tuomaan myöhemmin sateen. Aurinkoisena 
päivänä epäjumala tuotiin esiin ja kulkue lähti 
liikkeelle. Pilvi alkoi muodostua, ensimmäi-
set pisarat muuttuivat kaatosateeksi, pappi 

liukastui ja epäjumala putosi kadulle ja 
hajosi kappaleiksi. Lähetystyönte-

kijä kertoi ihmisille, että seuraa-
vaksi sataisi jälleen, kun epä-

jumala tuotaisiin esiin. Näin 
kävi ja kansa kääntyi Herran 
puoleen.
Kuten edellisessä kerto-
muksessa, lähetystyönteki-
jöille vastattiin. Pyhä Juma-
la vastaa ja toimii sopivana 
aikana. Meille on annettu 

mahtava lupaus itsensä Jee-
suksen sanomana; Tämän 

vuoksi sanon teille, mitä ikinä 
te anotte rukouksessa uskoen sen 

saavanne, myös te saatte sen. Toisessa 
kohtaa meitä muistutetaan; Kun rukoilette, 
älkää epäilkö ja olko meren aallon kaltainen, 
jota tuuli ajaa ja heittelee.
Jatketaan siis rukousta omien ja toisten asi-
oiden, naapureiden, lähetystyöntekijöiden ja 
–järjestöjen, seurakuntien ja maamme hallin-
non puolesta.
” Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti 
on kansakuntien häpeä.”

Siunausta alkaneeseen syksyyn
varapuheenjohtaja Jorma Karjalainen 

PUHeenjOHTAjAn PALsTA
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Nyt alkaa kesä olla ohi ja olemme kään-
tyneet syksyn puolelle! Kesä on ollut 
ihana ja Taivaan Isä on siunannut 

meitä koronakevään jälkeen suurella marja-
sadolla ja kauniilla ja lämpimällä kesällä.
Taloudestamme muutamia lukuja ajalta 
1.1.20-31.7.20 ja 1.1.19-31.7.19:
 • kannatustulot tulot ovat v. 2020 
olleet 56045 e ja edellisenä vuon-
na 64253 e, olemme jääneet jäl-
keen viime vuodesta 8208 e
• jäsenmaksutulot ovat nyt 
2645 e kun ne viimevuonna 
olivat 1830 e, olemme saaneet 
tänä vuonna 815 e enemmän 
jäsenmaksutuloja
• muut tulot ovat nyt 7943 e ja v. 
2019 ovat olleet 2749 e, tämän vuo-
den summaa nostaa tuolikeräys noin 
4400 eurolla
• kulut ovat olleet tänä vuonna 68939 e ja vii-
me vuonna 71224 e, eli kuluja on ollut tänä 
vuonna 2285 e vähemmän kuin viime vuonna
 • lopputulos on tänä vuonna -2304 e kun 
edellisenä vuonna se on ollut -2391 samana 

ajankohtana
 • lähetyskannatusta olemme tilittäneet 27820 
e tänä vuonna ja viime vuonna samalle ajan-
kohdalle 23635 e, lähetyskannatuksen olem-
me tilittäneet uudella systeemillä.  Se tarkoit-

taa, että kaikki lähetykselle tulleet varat 
tilitetään eteenpäin siten, että 15 % 

varoista jää piirille piirin kustan-
nuksiin
Saamme olla kiitollisia Jumalal-
le ja teille ystävät, että olemme 
kyenneet hoitamaan kaikki 
velvoitteemme.
Paavali kirjoittaa 2. korint-
tilaiskirjeessä luvussa 9 seu-

raavasti: ”Kukin antakoon sen 
mukaan kuin on mielessään 

päättänyt, ei vastahakoisesti eikä 
pakosta, sillä iloista antajaa Jumala 

rakastaa. Hänellä on teille annettavana run-
saasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina 
kaikki mitä tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti 
kaikkea hyvää.”

Pirjo Heikkinen

Talousterveiset

Kun osallistut Lähetyskodin tilaisuuksiin, niin pidäthän etäisyyden toisiin. Tilaisuuksiin 
ei saa tulla sairaana. Riskiryhmään kuuluvat voivat osallistua oman harkintansa mukaan. 
Kaikki toiminta on Lähetyskodilla, Sammonkatu 5, Kajaani, ellei toisin mainita.

Su 27.9. klo 17 Raamattuopetus ja pyhäillan ehtoollinen, Pietarin kirjeiden sanomaa, Matti 
Malinen ja Jaana Raesalmi.

Su 4.10. klo 18 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa, kuuluu suorana Radio Deissä, Heidi 
Kemppainen, Jaana Raesalmi ja Marko Miettinen. 

La 10.10. klo 14–17.00 Koko perheen Retki- ja ulkoilupäivä Iso-Ruuhijärvellä os. Ruu-
hijärventie 661. Etukäteen voit ostaa kalastusluvan. Varustaudu omin eväin ja ulkoiluun 

kainuun kansanlähetyksen 
toimintaa syksyllä 2020:
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sopivin vaattein. Säävaraus.

Su 11.10. klo 17 Raamattu rakkaaksi-ilta, Teemu Räty ja Eino Mäkäräinen, lapsille pyhä-
koulu (Katri ja Elisa).

Su 18.10. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa, Johannes Heinola. Lapsille pyhä-
koulu.

Su 25.10. klo 17 Raamattuopetus ja pyhäillan ehtoollinen, Johanneksen kirjeiden sanomaa, 
Matti Malinen ja Jaana Raesalmi. 

La 31.10. klo 17 Pyhäinpäivän seurat, ”Israel, Jumalan silmäterä”, Jari Araneva.

Su 1.11. klo 10 Messu Kajaanin pääkirkossa, saarna Jari Araneva, klo 11.30 lähetyslounas 
ja klo 12.30 raamattutunti ”Via Dolorosa, kärsimyksen tie” Lähetyskodilla. Klo 18 Radio-
seurat pääkirkossa Jari Araneva ja Jaana Raesalmi

Su 8.11. klo 17 Raamattu rakkaaksi-ilta, Katri Jakoaho ja Heidi Kemppainen, lapsille py-
häkoulu (Aino)

Su 15.11. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa, lapsille pyhäkoulu.

Su 22.11. klo 17 Lähetysilta, mukana mm. Aatto Lamminpää ja Heikki Huttunen.

Su 29.11. klo 17 Adventtijuhla ja pyhäillan ehtoollinen, Jaakobin ja Juudaksen kirjeiden 
sanomaa, Kajaanin vastuuryhmä, Matti Malinen ja Jaana Raesalmi. 

Su 6.12. klo 17 Itsenäisyyspäivän seurat, Pirjo Heikkinen ja Matti Malinen.

Su 13.12. klo 15 Joulujuhla ja riisipuuro.  

Su 20.12.klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa. Lapsille pyhäkoulu.

Su 27.12. klo 17 Raamattuopetus ja pyhäillan ehtoollinen, Ilmestyskirjan sanomaa, Matti 
Malinen ja Jaana Raesalmi.

Su 3.1. klo 18 Radioseurat Kajaanin pääkirkossa.*

Su 10.1. klo 17 Raamattu rakkaaksi-ilta, Jaana Raesalmi ja Pirjo Heikkinen.

Su 17.1. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa. Lapsille pyhäkoulu.

Pe 22.1. klo 18 Konsertti Kajaanin pääkirkossa Jippu.

La 23.1. klo 10–17 Naistenpäivät ”Annan anteeksi” Linnantauksen kirkossa, mukana Jip-
pu ja hänen äitinsä Mervi Korkeala ja miestenpäivät Lähetyskodilla, mukana mm. Matti 
Malinen. Konsertista ja Naisten- sekä Miestenpäivistä tarkempaa tietoa lähempänä tilai-
suuksien ajankohtaa.



8

Su 31. 1. klo 17 Pyhäillan ehtoollinen.

*Seuraa Koti Kajaanin, Uusi Tie lehden ja nettisivujen ilmoituksia, ohjelmiin voi tulla 
muutoksia.

Maakuntien tapahtumat 
syksyllä 2020 :
Hyrynsalmi: 
KANSANLÄHETYKSEN KIRKKOPYHÄ 27.9. Messu klo 10, kirkkokahvit ja päiväti-
laisuus, Reijo Pulkkinen.

Kuhmo:
Seurat perjantaisin klo 18, seurakuntasalissa, 25.9. Jaana Raesalmi, 20.11. Matti ja Maire 
Malinen ja 11.12. Jouluseurat mm. Jaana Raesalmi.
KUHMON SYYSPÄIVÄT 24-25.10. mukana mm. Esko ja Sandi Mäki-Soini.

Paltamo: 
Raamatun punainen lanka jatkuu- joka toinen torstai klo 18, alkaen 1.10. seurakuntata-
lolla.  Martti Turunen.
RAAMATTU- JA LÄHETYSPÄIVÄT 9.-10.1. mukana mm. Veikko Kettunen.

Puolanka:
Raamattu rakkaaksi - ilta tiistaisin klo 18, seurakuntasalissa 13.10., 10.11. ja 8.12.  KAN-
SANLÄHETYKSEN KIRKKOPYHÄ su 13.9. Messu klo 10,
kirkkokahvit ja päivätilaisuus, Matti Malinen. 

Sotkamo:
KANSANLÄHETYKSEN KIRKKOPYHÄ su 22.11.   Messu klo 10, kirkkokahvit ja lähe-
tystilaisuus, Matti Malinen, Aatto Lamminpää ja Heikki Huttunen.

Suomussalmi:
Raamattu rakkaaksi -ilta torstaisin klo 18, kirkkosalissa, 24.9., 26.11. ja 17.12. KANSAN-
LÄHETYKSEN KIRKKOPYHÄ su 25.10. Ämmänsaaren kirkossa messu klo 10, kirkko-
kahvit ja lähetystilaisuus, Matti Malinen ja Palaset. 

Vaala:
Raamattu rakkaaksi - ilta keskiviikkoisin klo 18, 2.9. Jaana Raesalmi, Mikko ja Raisa 
Yrjölä, 7.10. Matti Malinen. KANSANLÄHETYKSEN KIRKKOPYHÄ su 1.11. Messu 
klo 10, Matti Malinen
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säännöllinen toiminta kajaanissa kan-
sanlähetyskodilla :
Su klo 17 Pyhäkoulu Raamattu rakkaaksi-illoissa, 13.19., 11.10., 8.11. ja 10.1. 

Su klo 17 Pyhäkoulu Lähetysmessussa Lehtikankaan kirkossa 20.9., 18.10., 15.11., 20.12. 
ja 17.1.

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 Rukous- ja raamattupiiri, 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-astei-
käisten toiminta ilta, jossa Raamattu opetusta, yhteislaulua, pelejä, kilpailuja, arvontaa 
ja iltapala nyyttäri meiningillä. Alle kouluikäiset voivat tulla vanhemman sisaruksen tai 
aikuisen kanssa. 24.9., 22.10, 19.11. ja 21.1. 

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. 26.9., 17.10., 14.11. 5.12. ja 16.1.

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. 

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

Tervetuloa.
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LäHeTysjOHTAjAn TerveiseT

Elämme vaikeita aikoja. Mutta samalla 
ilon, toivon ja mahdollisuuksien aikaa. 
Siksi kristikunnan tulee juuri nyt nos-

taa päänsä kolmen asian tähden. 
Mutta katsotaan ennen innostavia asioita 

niitä vaikeita aikoja. Apostoli Paavali profetoi, 
että ”viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat” 
(2. Tim. 3:1). Sitten hän Hengen johtamana 
kuvailee valloilleen pääsevää itsek-
kyyttä. Ja vaikeuksia tuo sekin, 
että Jumalan palveleminen 
muuttuu vain muo-
doksi ilman elämää 
muuttavaa Juma-
lan voimaa. Tämä 
voima on ennen 
kaikkea Raama-
tun sanassa. Älä 
anna maailman 
pahuuden tai 
uskonnollisen 
luopumuksen 
viedä sinua pois 
Jumalan sanasta. 
Älä ole mukana 
luopumuksessa. Pysy 
uskossa, ruoki itseäsi 
Raamatun sanalla.  

Yhteiskunnassamme on 
tahoja, jotka eivät siedä Jumalan 
sanan opetusta. Jos Kansanlähetys pysyy sillä 
pohjalla, mihin se on perustettu, se tulee koh-
taamaan monia syytöksiä ja tahallista väärin-
ymmärrystä. Tämä koskee kaikkia kristittyjä 
ja kristillisiä yhteisöjä maassamme. On yksi 
keino välttää vaikeudet: Vaihdamme Raamat-
tuun perustuvat arvomme aikamme suosit-
tuihin mielipiteisiin. Mutta silloin emme ole 
enää Jumalan sanalle uskollisia palvelijoita. 
Edellisten ongelmien lisäksi monia painaa 
yhteiskuntamme kriisit. Sairausepidemiat, 
työttömyys, perinteisten arvojen murtumi-
nen ja monet muut. Muista kaiken keskellä, 
että kristityn elämä on aina Jumalan varmois-
sa käsissä. 

Mutta haluan tuoda tässä eteesi kolme tär-
keää asiaa, joissa haluan meidän kaikkien 
olevan mukana. Ne ovat asioita, joiden toi-
von katseemme kiinnittyvän. Jos katsomme 
ympärillämme olevia kriisejä, toivottomuus 
ja masennus täyttää mielemme. Koen, että 
Jumala haluaa nyt nostaa katseemme toiveik-
kaana toisaalle.

Tällaisina aikoina ehdotan katseen 
kohdistamista kolmeen asiaan: 

Kristikunnan yhteyteen, 
hengellisen herätyksen 

tavoittelemiseen ja 
kolmanneksi Kris-

tukseen. 
Kristikunnan 

yhteys on Ju-
malan tahto. 
Kaikki kristityt 
ovat yksi suuri 
Jumalan lasten 
joukko. Tätä 

kirjoittaessa olen 
tullut saarnaa-

masta Ähtärin kir-
kossa. Tekstinä oli 

38 vuotta sairastaneen 
miehen parantaminen. 

Minua puhutteli erityisesti 
juutalaisten hengellisten johtajien 

kommentti tähän ihmeelliseen tapahtumaan: 
Miksi mies parannettiin sapattina! Niinpä: 
Väärin parannettu! Ilon sijasta oli syytös. 
Tajusin löytäväni tuon fariseuksen omasta 
sydämestäni: Jos Jumala toimii toisin kuin 
itse toivoisin, ehkä purnaan hänelle. Tai jos 
hän siunaa jotain toista järjestöä enemmän 
kuin omaani, tulen kateelliseksi! Tai jos joku 
löytää uskon Jeesukseen toisella tavalla, kun 
pidän oikeana, saatan ajatella, onkohan tuo 
usko oikeaa. Olin erään Kansanlähetyspiirin 
50-vuotisjuhlassa. Toisen järjestön työnteki-
jä piti onnittelupuheen ja sanoi: Siunatkoon 
Herra teitä enemmän kuin meitä! Tämä pu-
hutteli minua. Kun myrskyt kirkossa ja yh-
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teiskunnassa yltyvät, etsitään yhteyttä toisiin 
kristittyihin! Kaivetaan sotakirveet syvälle, 
mennään lähelle ja pyydetään anteeksianto-
akin. Uskon, että Jumala haluaa tuoda krii-
seissä kristittyjä lähemmäksi toisiaan. Meillä 
on omat hengelliset kotimme, mutta rakkaus 
ylittäköön kotien väliset seinät.  Suomen kris-
tikunta on yksi Jumalan kansa. Meidän tulee 
puhua toisistamme hyvää, siunata toisiam-
me ja toimia yhdessä Jumalan työtovereina. 
Laitetaan pois kateus ja pahan puhuminen 
toisista kristityistä. Me pelaamme samassa 
joukkueessa ja samaan maaliin. Katsotaan 
kristittyjen yhteyteen. 

Toiseksi katsotaan suureen tehtäväämme 
viedä evankeliumi kaikille. Rukoilen herä-
tystä kuten monet muutkin. Moni läheiseni 
ei vielä usko. On kauhistuttavaa, että he ovat 
kadotuksen tiellä. Olen lähetysihminen, tuen 
lähetystyötä, rukoilen lähetystyöntekijöidem-
me puolesta. Mutta samalla yhä painavam-
min sydämelläni on Suomi. Jumala on ollut 
armollinen kansallemme. Hän on antanut 
herätyksen aikoja, jolloin ikuisia sieluja on 
korjattu taivaaseen. Nämä ovat kansallem-
me paljon suurempia siunauksia kuin korkea 
elintaso. Kutsun sinua kestävään rukoukseen 
läheistesi, Kainuun ja Suomen puolesta. Ru-
koile kivisydänten pehmenemistä ja Jumalan 
nälkää. Rukouksen jälkeen tuo läheisesi Ju-
malan sanan luokse tai vie sana heille. Koen, 
että Suomen tavoittaminen ja kristikunnan 
rohkaisu rukoukseen ja toimintaan, on se 
mihin Jumala minutkin nyt kutsuu. Se tar-
koittaa Kansanlähetyksen johtajan tehtäväs-
tä luopumista ja keskittymistä kansamme 
tavoittamiseen. Avaa silmäsi ja näe Kainuun 
ja koko Suomen suuri tarve evankeliumille. 
Tässä tarvitaan myös edellä mainitsemaani 
kristittyjen yhteyttä. Ehkä Jumala vielä ar-

mahtaa meitä ja läheisiämme antamalla uu-
den herätyksen ajan. 

Kolmanneksi katsotaan Kristukseen. Jeesus 
on pelastajani ja herrani. On suuri etuoikeus 
kuulua suurimman kuninkaan seuraajien 
joukkoon. En ole Jeesuksen seuraaja omien 
kykyjeni ansioista vaan siksi, että Jeesus on pi-
tänyt minut omanaan. Jeesus rakastaa jokais-
ta lunastamaansa. Sitäkin joka kokee tänään 
olevansa huono, heikko ja epäonnistunut 
kristitty. Haluaisin erityisesti painottaa tätä: 
Älä anna minkään asian, teon tai syytöksen 
viedä sinua pois Jeesuksen luota. Kun oma-
tunto syyttää, Jumalan sana syyttää ja toiset 
syyttävät sinua, katso Jeesukseen ja hänen 
rakkauteensa. Rukoile armahdusta ja iloitse 
anteeksiannosta. 

Kaksi edellä sanottua liittyy tähän kolman-
teen. Ensiksi kristittyjen yhteys toteutuu sy-
vimmin ristin alla, jossa erilaisina kristittyinä 
tarvitsemme samaa sovitusta ja veren evanke-
liumia. Toiseksi Jeesus, hänen ristinsä, ylös-
nousemuksensa ja takaisintulonsa on myös 
sanomamme ydin kansallemme. 

Olen ollut Jeesuksen seuraaja jo neljänkym-
menen vuoden ajan. Jumalan edessä meriitit 
kuten pappeus, lähetyssaarnaajana toiminta 
ja Kansanlähetyksen johtajuus eivät paljoa 
paina. Ne ovat kuin tuhkaa. Minun ainoa 
meriittini on Jeesuksen ansiot. Minun ainoa 
toivoni on tämä: Jeesuksen kallis sovintoveri 
pesee myös Mikan synnit pois. Tämän vuoksi 
annan elämäni siskojeni ja veljieni rakasta-
miseen ja kansamme tavoittamiseen evan-
keliumilla. 

Ja rukoilen, että kerran Jumala laittaisi mi-
nunkin päähäni voitonseppeleen sanoen:

Taistelu on päättynyt. Olet uskon säilyttä-
nyt. Tervetuloa kotiin!
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Maria Karjalainen on kotoisin Vaalasta ja on 
koulutukseltaan lastenlääkäri. Hän on eri-
koistunut neonatologiaan eli vauvojen, vas-
tasyntyneiden ja erityisesti ennenaikaisesti 
syntyneiden lasten sairauksiin sekä ongel-
miin. Maria aloitti lähetystyönsä Etiopiassa 
Addis Abebassa syksyllä 2017. 
Lähettilääkärimme on toistaiseksi vielä py-
sytellyt kotimaassa koronatilanteen vuoksi 
ja työskennellyt entisessä työpaikassaan 
Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. 
Maria kuitenkin iloitsee siitä, että syksyksi 
Etiopiassa hänen työskentelyynsä tarkoitet-
tu taloudellinen tuki käytetään Etiopiassa 
lasten ja nuorten terveyteen sekä heidän 
koulutukseensa ja koronavirustilanteesta 
kärsivien auttamiseen. Maria luottaa, että 
Jumalalla on suunnitelmansa sekä häntä 

Maria 
karjalainen, 

Addis Abeba, 
etiopia

LäHeTTien TerveiseT

itseään että sairaalaa varten.  
Soddossa koronavirusepidemia on pahen-
tunut. Tilanteen takia Soddon valtiollinen 
yliopistosairaala on sulkenut ovensa ja Sod-
don kristillinen sairaala on saanut hoidet-
tavaksi enemmän potilaita ja synnyttäjiä. 
Kuuden päivän aikana Marian työkaverit 
hoitivat lähes yhtä paljon synnytyksiä kuin 
normaalisti kuukaudessa ja keisarileikka-
uksia tehtiin 22 kertaa. Soddossa tarvitaan 
rukouksiamme!

Rukousaiheita:
- Koronaviruksen vuoksi läheisensä tai toi-
meentulonsa menettäneet.
- Tilanteen rauhoittuminen Etiopiassa.
- Voimia ja turvallisuutta Soddon sairaalan 
työntekijöille.
- Jumalan suunnitelmissa kulkeminen.

Kiitosaiheita:
- Työn jatkuminen Soddon sairaalassa ja 
kaikki siellä nyt työskentelevät.
- Kaikki esirukoilijat.
- Se, kuinka Maria saa uskoa olevansa Juma-
lan johdatuksessa.

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

Arba Minch, 
etiopia

Mirjami Uusitalon työnkuva Etiopiassa 
liittyy raamatunkäännöstyöhön. Mirjami 
työskentelee Etiopian Mekane Yesus –kir-
kon lounaisessa synodissa pääasiassa dirai-
tankielisen Uuden testamentin käännöstyön 
neuvonantajana. 
”Aivoni ja ruumiini voivat väsyä,
mutta Jumala on minun ikuinen
voimani ja osani. Ne, jotka sinusta
etääntyvät, tuhoutuvat. Sinä hävität kaikki, 
jotka sinut kieltävät.
Mutta minulle on hyvä olla lähellä
sinua. Olen ottanut sinut
turvakseni kertoakseni kaikista
teoistasi.” Ps. 73:26–28 (borana)
Mirjamin kirjoittaa loppukesäisessä ystävä-
kirjeessään: ”Tervehdys edelleen sateisesta ja 
kylmästä Gidolesta. On satanut, vaikka täällä 
ei nyt olekaan normaali sadeaika. Alhaisim-
millaan on päivällä ollut +13 astetta ulkona, 
sisällä pari astetta enemmän. Yskittää ja ai-
vastuttaa, kun sängystä nousen, mutta valko-

sipuli ja inkivääritee auttaa. Kirjeeni on vii-
pynyt. Kesä-heinäkuu oli tosi kiireinen, eikä 
maan levottomuuksien takia kolme viikkoa 
kestänyt internetkatkoskaan heinäkuussa 
houkutellut kirjoittamaan. Edelleenkin yh-
teydet ovat heikot. Välillä jouduin pitämään 
paastoa tietokoneesta kipeytyneiden silmie-
ni takia. Silmät ovat nyt paremmat, mutta vä-
syneet. Ei ihme, kun oli neljän viikon jakso, 
jolloin käytin tietokonetta usein illallakin. 
Aivonikin ovat väsyneet. Alkuun laittamani 
boranankielinen käännös psalmista 73 tun-
tui osuvan: aivoni ja ruumiini voivat väsyä, 
mutta Jumala on minun voimani.”
Raamatun tekstien käännöstyöt sekä bora-
nankielellä että diraitankielellä ovat jatku-
neet koronatilanteesta huolimatta turvavä-
lien ja kasvomaskien avuilla. Mirjami on 
kääntänyt paikallisen Alemneshin kanssa 
Lasten Raamattua. Mirjami pyytää rukous-
ta Lasten Raamatun käännös- ja painotyön 
edistymiseksi. 
Mirjami kertoo, että Etiopiassa poliittinen ti-
lanne on ollut aika hankala monin paikoin, 
erityisesti pääkaupungissa, missä tunnettu 
oromolaulaja murhattiin kesäkuun 29. päi-
vä. Seuranneissa mielenosoituksissa ihmisiä 
kuoli, kauppoja ja rakennuksia poltettiin ja 
ryöstettiin niin pääkaupungissa kuin monin 
paikoin ympäri maata. Murhaan liittyvät oi-
keudenkäynnit ovat kesken.
Rukoillaan varjelemaan Mirjamia ja siunaa-
maan Etiopian maata ja lopettamaan levot-
tomuudet! Jeesus Kristus, Sinä olet Rauhan-
ruhtinas (Jes. 9:5)!

Mirjamin kiitos- ja rukousaiheita: 
-  Viisautta, kärsivällisyyttä ja tarkkuutta 
Etiopian Raamattuseuran IT-miehelle sekä 
Kiinassa olevalle painotalon työntekijöille, 
jotka työskentelevät UT:n painoasun kanssa.
- Kes Hatano kääntää puuttuvia lukuja kirk-
kokäsikirjasta.
- Boranankielisten psalmien tarkastus Arba 
Minchissä meni hyvin.
- 1. Mooseksen kirjan ja laulukirjan ladonta 
ja painatus.
- Saimme 100 diraitankielistä ääniraamattu-
laitetta lisää. 
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- Diraitan lukutaidon opettajat ja oppilaat, 
ääniraamatun kuunteluryhmät.
- Toimistokoneitten toimiminen.
- Apostolien teot -filmin ja Jeesus-filmin 
esitykset.
- Rauhaa Etiopian edelleen rauhattomille 
alueille. Parlamenttivaalit siirtyivät hamaan 
tulevaisuuteen. 
- Terveyttä ja varjelusta tiimimme jäsenille 
ja perheille.
- Työntekijöiden tulevaisuus projektimme 
päätyttyä.
- Abeben, Bezabihin ja Tatekin opinnot, ter-
veys ja elämänhallinta.
- Heinäsirkkavitsaus on nyt ohi, kiitos Her-
ralle.
- Kansanlähetyksen työn jatkuminen Etio-
piassa. Meitä on nyt vain kaksi: Maria-lää-
käri Soddossa ja minä Gidolessa.
- Työlupani uusinta.
- Lomani järjestyminen.
- Internetin toiminta.

jouni ja jonna 
Haverinen, 

Parvomay, 
Bulgaria

Jouni Haverinen on koulutukseltaan kirkon 
nuorisotyönohjaaja ja Jonna Haverinen on 
farmaseutti. Haveristen perheeseen kuulu-

vat myös neljä lasta Noomi, Niilo, Samuel 
ja Tinja. 
Kruševon kirkon rakennustyöt alkavat olla 
loppusuoralla. Jouni kiittää kaikkia lisäkerä-
ykseen osallistuneille, mikä on tuottanut 11 
855 euroa 20 000 euron tavoitteesta. Loppua 
kohden erilaisten päätösten tekeminen on 
lisääntynyt. Yksi eniten mielipiteitä herättä-
nyt kysymys on ollut kirkon väri. Rakennus-
piirustuksissa ei ulko-, eikä sisäseinien vä-
riä ole määritelty. Havainnekuvissa on vain 
käytetty neutraalia harmaata. Keskustelin 
asiasta mahdollisimman laajasti kaikkien 
seurakuntalaisten kanssa. Päätöksen teke-
minen pelkkien värien nimillä oli vaikeaa, 
kun jokaisella on omanlainen mielikuva vä-
ristä. Eräs seurakuntalainen kertoi auliisti 
mielipiteensä ja samaan hengen vetoon oh-
jeisti, ettei muilta kannata kysyä. Yhtenäis-
tä kantaa ei kuulemma löytyisi. Kuitenkin 
lopulta valinta oli aika selvä. Vaikka joku 
olisikin halunnut kirkosta värikkään kuin 
sateenkaari, suurimman kannatuksen sai 
vaaleanruskea kirkko vihreällä korostet-
tuna. Ikkunapuitteet ja ovi ovat tumman 
puun sävyiset. Värit ovat luonnonläheisiä ja 
löytyvät toimivana yhdistelmänä itse Luo-
jan värisuunnittelemista puista. Sisälle taas 
valittiin vaaleat maanläheiset ruskean väri-
sävyt. Saakoon tämä kirkko olla tuomassa 
kruševolaisia elämän puun, Jeesuksen ristin 
juurelle!

Sana Raamatusta_

”Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hä-
nen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat 
maailman luomisesta asti olleet nähtävissä 
ja havaittavissa hänen teoissaan.” Room.1:20

Aloitin erään lukiovierailun kysymällä: Jos 
olisit näkymätön Jumala, miten kertoisit 
itsestäsi ihmisille? Kaikkina aikoina, kai-
kissa eri maissa ja kaiken ikäisille ihmisille. 
Kirjoittaisitko pilviin tai tähtiin: Hei täällä 
Jumala. Vai puhuisitko suoraan ihmisten 
ajatuksiin tai korvin kuultavana äänenä? 
Entäs sammumaton tuli, maanjäristys tai 



myrskyn pauhu? Ajattele sitä vertailun mää-
rää, kun ihmiset alkaisivat sitten kertoa ko-
kemuksiaan. Tai sitä jumalallisten ajatusten 
sekamelskaa. Miten ihmiset erottaisivat ne 
omista ajatuksistaan? Sitten tunnilla eräs 
lukiolainen ehdotti, että hän laittaisi ihmi-
set viestin viejiksi. Sitä vastausta odotin. 
Jumala, joka voi lähestyä ihmisiä miten ta-
hansa lähestyisikin ihmistä ihmisen lailla. 
Kaikkien ihmeellisten tekojensa lisäksi Hän 
antoi ihmisille ihmisten käsillä kirjoitetun 
kirjan, jossa sanoma pysyy muuttumatto-
mana. Hän lähettää ihmiset kohtaamaan 
kaikkina aikoina ja kaikissa kulttuureissa 
eläviä ihmisiä heille tutulla tavalla. Eikä siinä 
vielä kaikki, Hän itse tuli ihmiseksi, kuoli ih-
misten kuoleman ja antoi ihmisille elämän, 
ikuisen elämän.

Rukousaiheet:
- Herra johdata Kruševon kirkko valmiiksi 
asti ja auta kyläläisiä siiten uskaltautumaan 

sinne. Herra vahvista sinä seurakunnan yh-
teyttä Kruševossa!
- Kirkon auto hajosi taas tienpäälle Bulga-
riassa. Herra anna sopiva ratkaisu ja rahoitus 
siihen.
- Johdata ja varjele perheemme Bulgariaan 
paluu, varjele sairastumisilta ja auta elämään 
vallitsevan koronatilanteessa niin Bulgarias-
sa, Suomessa kuin maailmalla.
- Pyydämme viisautta kohdata ja kestää pa-
luuseen liittyvät suuret tunteet niin lapsilla 
kuin itsellämme.
- Herra anna viisautta suunnitella ja käyttää 
seuraavan työkauden aikamme oikein.
- 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.

Kajaanin Nuttupiiri kutoi 180 paria sukkia joulukeräykseen.  Myös Sotkamosta ja Puolangalta 
ainakin lähetettiin sukkia, voiolla että muualtakin Kainuusta. Kutojat olivat mielissään, kun 
saivat välillä tehdä sukkia, nuttujen sijaan. Koronan jyllätessä, aikaa oli paljon, kun riskiryhmä-
läiset joutuivat olemaan paljon neljän seinän sisällä. Pakatessani sukkia en voinut kuin ihailla 
värejä, raitoja ja erilaisia malleja. 
Kiitos ahkerille ja äärettömän taitaville kutojille. 

Terveisin Jaana.



Osoitteet: Kainuun Ev. Lut. Kansanlähetys


