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Uuden lähetysjohtajan
terveiset
Jeesus tulee
– oletko valmis?
Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus lupasi
tulla takaisin. Ei enää lapseksi seimeen, vaan
kuninkaana täydessä kirkkaudessaan. Tämä
on se lupaus, johon kristityt turvaavat. Jeesus
on tulossa takaisin saattamaan asiat kohdalleen. Silloin ei enää ole mitään pahaa. Silloin
meidän ei tarvitse vuodattaa kyyneliä.
Jo kahden tuhannen vuoden ajan kristityt
ovat odottaneet Jeesuksen toista tulemista.
Tämän odotuksen kautta elämämme kietoutuu osaksi paljon suurempaa jatkumoa, kuin
usein ymmärrämme. Kristinuskon kahden
suurimman juhlan, joulun ja pääsiäisen,
vuosittainen juhlinta auttaa meitä pitämään
katseemme uskomme keskuksessa – ristillä
henkensä antaneessa ja ylösnousseessa vapahtajassa, Kristuksessa.
Odottaminen ei ole helppoa.
Moni luovuttaa matkalla. Jo
Pietarin elinaikana oli heitä, jotka väittivät ”Onko
hän muka tullut, niin
kuin lupasi? Isämme
ovat nukkuneet pois,
ja kaikki on entisellään, niin kuin on ollut
maailman luomisesta
asti.” Tällaista pilkan
tekoa vastaan Pietari
kirjoittaa: ”Ei Herra
vitkastele täyttäessään
lupaustaan, vaikka hän
joidenkin mielestä on
myöhässä. Päinvastoin:
hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua
kenenkään tuhoutuvan vaan
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tahtoo, että kaikki kääntyisivät.” (2. Piet. 3:9)
Jeesus on tulossa takaisin. Hän rakastaa
meitä ihmisiä ja on tulossa saattamaan meidät taivaan kotiin. Älä siis luovuta. Älä lakkaa
turvautumasta Jeesuksen sovintovereen. Älä
lakkaa kertomasta iloista uutista Jeesuksen
sovitustyöstä ja ylösnousemuksesta, missä
ikinä kuljetkin – sillä ”Tämä sana on varma ja
vastaanottamisen arvoinen: Kristus Jeesus on
tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista
minä olen suurin.” (1. Tim.1:15)
Kansanlähetyksen uutena lähetysjohtajana sydämelläni on evankeliumin asian edistäminen sekä kotimaassa että maailman ääriin saakka. Mielestäni näitä tehtäviä ei tule
erottaa toisistaan. Jos emme täytä todistajan
tehtävää kotimaassa, ei todistuksemme
ulkomailla ole uskottava. Jos emme
näe omaa lähiympäristöämme
pidemmälle, kadotamme
Jeesuksen valtuutuksesta
sen osan, jossa hän käski
meitä menemään maailman ääriin saakka.
Tehtävä on suuri.
Siksi iloitsen siitä, että
Kansanlähetyksessä
saan liittyä jo yli 50
vuoden jatkumoon,
jossa viemme evankeliumia eteenpäin sekä
kotimaassa että ulkomailla. Tahdon jatkaa
sitä uskollista palvelustyötä, jota kolme edeltäjääni ovat tehneet liikettämme
luotsatessaan.

Jeesuksessa minua puhuttelee erityisesti
se, miten hän alentui elämään inhimillisen
elämän kaikkine kipuineen, antoi ristillä
elämänsä sinun ja minun tähden syntiemme sovitukseksi ja nousi kuolleista
kolmantena päivänä. Tämän
kaiken hän teki meidän
jokaisen vuoksi. Hän
teki sen siksi, että
me kaikki tarvitsemme Jeesusta
syntiemme sovittajana.
Jeesus myös vakuuttaa sinulle,
että silloinkin,
kun olet väsynyt ja
ahdistus valtaa mielen, niin silloinkin saat
kääntyä Jumalan puoleen. Tarkoitan tällä sitä, mistä eräs työtoverini
kertoi eläkekahveillaan. Nimittäin sitä, että
kun meillä kaikilla on joskus hetkiä, jolloin jo
aamun työmatkalla joudumme kääntymään

Jumalan puoleen, että jaksaisimme kulkea
edes edessä olevan päivän matkan – niin juuri silloin, aivan tuolla synkimmällä hetkellä,
saamme uskoa, että Jumala rakastaa meitä ja
pitää meistä huolen.
Daniel Nummela

Daniel Nummelan työhön siunaaminen, siunaajina Kirkkoherra Jussi
Kauranne, pj. Regina Leppänen ja Mika
Tuovinen. Kuva: Philippe Queissaz
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Työntekijän terveiset
”Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme että ahdinko saa aikaan kestävyyttä,
kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta ja
koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Eikä
toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut
rakkautensa meidän sydämiimme antamalla
meille Pyhän Hengen.” (Room. 5:3–5) Sana
ahdinko kuvaa tässä kaikkea, mikä tekee kristitylle tien kaidaksi ja vaikeaksi päästä perille: vastoinkäymiset, kärsimykset, vaikeudet
ja kiusaukset.
Muutamat ajattelevat, että sellaisen kristityn, jolla on paljon vastoinkäymisiä, kärsimyksiä ja kiusauksia, täytyy olla huono
kristitty. Sitä vastoin, jos kristitty on vahva,
hengellinen persoonallisuus, säästyy hän
enemmän tai vähemmän tällaisilta koettelemuksilta.
Raamatussa sanotaan. ”Veljeni pitäkää
pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Tehän tiedätte, että
kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä.” (Jaak. 1:2–3) ”Siksi
te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin
aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa, ja
onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän
uskonne todetaan aidoksi,
ja siitä koituu Jeesuksen
Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta
ja kunniaa.” (1. Piet.1:
6–7)
Ahdistus vaikuttaa
kristityssä kärsivällisyyttä. Kun kaikki pettää, kaikki ihmisen voimat raukeavat ja ihmisen
pitää avuttomuudessaan
turvautua Sanaan, silloin
uskova todella saa kokea sen,
mitä Jumala Sanassaan lupaa.
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Tällainen Jumalan lupausten paikkansapitävyyden kokeminen vaikuttaa puolestaan toivoa. Jos ihmistä on koeteltu jollakin alueella,
se vaikuttaa järkähtämätöntä toivoa siitä, että
Jumalan lupaukset ovat tosia myös niillä alueilla, joilla ihminen ei vielä ole kokenut niitä
tosiksi.
Ahdistukset, missä muodossa ne sitten
tulevatkin: vastoinkäymisinä, kärsimyksinä,
vääryytenä toisten ihmisten taholta, kovina
kiusauksina tai mitä ne sitten ovatkin, vaikuttavat sen, mitä kristitty ei muutoin haluaisi
elää. Ne vaikuttavat henkilökohtaista kokemusta Jumalan rakkaudesta siinä, että lupaus pysyy totena silloinkin, kun kaikki muu
pettää. Siksi kristityn, joka tietää tämän ja
ottaa sen myös todesta, on mahdollista iloita
ahdistuksistaan.
Jumala on kristittyjen Isä, joka todella välittää omistaan. Kukaan ei ole täydellinen, jokainen tarvitsee kasvatusta ja kuritusta. Raamatussa sanotaan asiasta näin: ”Jota Herra
rakastaa, sitä hän kurittaa, hän lyö jokaista,
jonka pojakseen ottaa. Teidän kärsimyksenne on kasvatusta, Jumala kohtelee teitä omina
poikinaan. Onko sellaista poikaa, jota
isä ei kurittaisi? Isämme kurittivat
meitä vain lyhyttä aikaa varten
ja niin kuin heistä näytti hyvältä, mutta Jumalan kuritus koituu meidän todelliseksi parhaaksemme,
me pääsemme osalliseksi hänen pyhyydestään. Vaikka kuritus ei
sitä vastaanotettaessa
koskaan tunnu iloiselta
vaan ikävältä asialta, se
lopulta antaa näin valmennetuille hedelmänsä, rauhan ja vanhurskauden.” (Hebr. 12:6–7 ja10-11)
Jaana Raesalmi

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
JOS HERRA SUO JA KORONA SALLII
Uusi vuosi on alkanut, mutta korona vaan
jatkaa. Se vaikuttaa hyvin paljon myös Kansanlähetyksen toimintaan ja talouteen. Alkuvuoden tilaisuudet on pitänyt perua, ja
jos rajoitukset vielä jatkuvat yhtä tiukkoina,
niin perumisia tulee jatkossakin. Kaikki on
nyt niin epävarmaa kuin olla voi.
! Nyt tarvitaan rukousta! Ihan erityisesti,
kädet kyynärpäitä myöten ristissä. Rukoillaan
toinen toistemme sekä Kansanlähetyksen että
kaiken hengellisen työn puolesta seurakunnissa, herätysliikkeissä ja eri kirkkokunnissa.
Kaikkia meitä tämä korona riipaisee. Rukoillaan, että Jumala tämänkin kautta herättäisi
Kainuun kansaa turvautumaan Jeesukseen.
Korona on vienyt myös Kansanlähetyksen
talouden tiukalle. Vielä olemme selvinneet nipin napin, mutta jos rajoitukset jatkuvat, niin
edessä on vaikeat ajat. Tilaisuuksien peruminen merkitsee myös tulojen vähenemistä. Kulut eivät kuitenkaan paljoa vähene. Kiinteät
kulut on hoidettava, oli tilanne mikä tahansa. Lähetystyön kannatuksesta
emme halua tinkiä, se on meille
tärkeä työ. Joudumme harkitsemaan myös työntekijän
lomauttamista, tuohan se
säästöä. Tosin se supistaa toimintaa entisestäänkin, sillä työtä on
paljon muutakin kuin
tilaisuuksien pitäminen. Talous on kuitenkin sellainen realiteetti,
jonka mukaan täytyy
mennä. Vaikka Jumalan
ja rukousten varassa toimitaankin, emme silti voi
tyhjän päälle rakentaa.

Jumala on pitänyt tähän asti huolen ja pitää
edelleenkin, näin me uskomme. Silti rohkenen pyytää myös taloudellista tukea Kainuun
piirin toimintaan, viitenumero pankkisiirtoon on 95086 ja tilinumero on FI58 5760
0310 0003 27. Pienikin tuki on tärkeä, tärkeintä kuitenkin on se, että jaksaisit rukoilla
työmme ja työntekijämme puolesta. Kiitos,
kun olet tavalla tai toisella mukana.
Olemme harkinneet myös videointilaitteiden hankkimista, jotta voisimme lähettää
raamattutunteja ja tilaisuuksia Lähetyskodilta. Varsinkin rajoitusten aikana sillä voisi
olla merkitystä. Jokainen, jolla on mahdollisuuksia, voisi osallistua tilaisuuksiin kotoaan käsin. Tai voisi kutsua ystäviään kotiinsa
yhdessä katsomaan ja näin kokoontumaan
pienellä joukolla aivan kuin ”kisakatsomoon”.
Nyt näyttää siltä, että emme tässä vaiheessa
pysty niitä hankkimaan, se on kuitenkin n.
3000 € hankinta. Mutta jos ei nyt, niin vähän
tuonnempana. Se antaisi uusia mahdollisuuksia toimintaan ja ystävien osallistumiseen.
Kiitos taivaan Isälle ja sinulle kuluneesta vuodesta.
Koronan keskelläkin siunausta ja voimia uuteen
vuoteen!
Matti
Malinen

7

O

Talousterveiset

lemme saaneet taas aloittaa uuden vuoden. Viime vuosi mennä hurahti taas nopeasti, vaikka
saimme viettää erilaisen vuoden edellisiin
verrattuna. Alkavanakin vuonna saamme
turvata ja luottaa Herraamme ja Hänen
uskollisuuteensa.
Olen koonnut talouslukuja tähän kirjeeseen. Vertailen vuotta 2020 ja 2019.
Vuoden 2020 tilinpäätös ei ole vielä valmis, mutta luvut alkavat olla jo aikalailla
lopullisia.
- toiminnantulot ovat v. 2020 olleet
17603 e ja vuonna 2019 ne olivat
11664 e, vuoden 2020 toiminnan tuloja on nostanut
Sekl:ltä saamamme 6000
euron korona-avustus
- jäsenmaksutulot
ovat nyt 2645 e kun
ne vuonna 2019 olivat 1830 e
- 2020 vuonna yleisavustusta
olemme saaneet
3000 e kun se edellisenä vuonna oli
1500 e
- menot ovat olleet vuonna 2020
yhteensä 120221 e
ja edellisenä vuonna
139719 e eli vuonna 2020
on ollut menoja 19498 e vä-
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hemmän kuin vuonna 2019
- lähetyskannatusta olemme tilittäneet
vuonna 2020 yhteensä 46593 euroa ja
vuonna 2019 on tilitetty 39935 e
- lopputulokseksi näyttäisi jäävän vuonna 2020 plussaa 1761 e ja vuoden 2019 tulos oli miinuksella 8228 e
Vaikka korona-aika on karsinut paljon
toimintaamme, olemme saaneet kaikki
velvoitteemme hoidettua. Kiitollisena
saamme todeta, että Herramme on pitänyt
meistä hyvän huolen. Kiitos teille jokaiselle, jotka olette tukeneet toimintaamme
niin rukouksin, töin kuin taloudellisesti.
Lopputervehdyksenä virren sanat, jotka soivat
mielessäni: ”Kun Herra
hoitaa paimentaa, ei
silloin mitään puutu.
Hän kaitsemasta minua, ei väsy, ei hän
suutu. Hän ruokkii taivaan leivällä
ja elävällä vedellä,
virvoittaa sieluani.”
(virsi 375:1)
Tervehtien
Pirjo Heikkinen
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Kainuun Kansanlähetyksen
toimintaa keväällä 2021:
Ohjelma toteutuu, jos koronatilanne sallii tapahtumat. Seuraa paikallislehtien ja nettisivujen os. kainuu.sekl.fi ilmoituksia.
To 21.1. klo 17–18.30 Donkkis Big Night-toimintailta lapsille, jossa Raamattu opetusta,
yhteislaulua, pelejä, kilpailuja, arvontaa ja iltapala nyyttäri meiningillä. Alle kouluikäiset
voivat tulla vanhemman sisaruksen tai aikuisen kanssa. Katri Jakoaho ja Heidi Kemppainen.
Pe 22.1. Klo 18 Jipun konsertti Kajaanin kirkossa. Tilaisuus siirretty turvallisempaan
aikaan.
La 23.1. klo 12–17 Naistenpäivä ”Annan anteeksi” Tilaisuus siirretty turvallisempaan
aikaan.
La 23.1. klo 12–17 Miestenpäivä. Tilaisuus siirretty turvallisempaan aikaan.
Su 31.1. klo 17 Pyhäillan ehtoollinen, Matti Malinen ja Jaana Raesalmi.
Su 7.2. klo 13 Striimattu messu Ryttylästä ja kirkkokahvit, Heidi Kemppainen ja Katri
Jakoaho. Tilaisuuteen voi huoletta ottaa lapset mukaan. Tilaisuus on rento, lasten äänetkään eivät häiritse. Nautitaan valmiista saarnasta ja kirkkokahveilla voidaan jakaa ajatuksia
opetuksesta ja samalla tutustuen toisiimme.
Ke 10.2. klo 18 Arki-illan ehtoollinen, Matti Malinen ja Jaana Raesalmi.
Su 14.2. klo 17 Raamattu rakkaaksi-ilta, raamattuopetus aiheesta: Mitä Raamattu opettaa
ystävyydestä ja lähimmäisenrakkaudesta? -Marko Miettinen. Lapsille pyhäkoulu opetuksen aikana. Illan vastuuhenkilöinä Teemu Räty ja Eino Mäkäräinen.
To 18.2. klo 17–18.30 Donkkis Big Night-toimintailta lapsille, jossa Raamattu opetusta,
yhteislaulua, pelejä, kilpailuja, arvontaa ja iltapala nyyttäri meiningillä. Alle kouluikäiset
voivat tulla vanhemman sisaruksen tai aikuisen kanssa. Katri Jakoaho ja Heidi Kemppainen.
La 20.2. klo 9–12 Talkoot.
Su 21.2. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa. Laulut Viisikielisestä, ehtoollisella
alkoholiton viini. Lapsille saarnan aikana pyhäkoulu. Messun jälkeen mehu/kahvitarjoilu.
Su 28.2. klo 17 Pyhäillan ehtoollinen, Matti Malinen ja Jaana Raesalmi.
Su 7.3. klo 13 Striimattu messu Ryttylästä ja kirkkokahvit, Pirjo Heikkinen ja Eeva
Liisa Savolainen.
Ke 10.3. klo 18 Arki-illan ehtoollinen, Matti Malinen ja Jaana Raesalmi.
La 13.3. klo 16 Piirihallituksen kokous ja klo 18 kutsutilaisuus Kainuun Kansanlähetyksen vastuunkantajille, lähetysjohtaja Daniel Nummela ja Jaana Raesalmi.
Su 14.3. klo 15.30 Hirvikeittoa Kainuun Kansanlähetyksen työn tukemiseksi, klo 17
Raamattu rakkaaksi-ilta, raamattutunti aiheesta: Mitä Raamattu opettaa taivaasta ja
Jeesuksen toisesta tulemisesta? -Daniel Nummela, lapsille pyhäkoulu raamattutunnin
aikana. Illasta vastaa Jaana Raesalmi.
To 18.3. klo 17–18.30 Donkkis Big Night - toimintailta lapsille, jossa Raamattu opetusta,
yhteislaulua, pelejä, kilpailuja, arvontaa ja iltapala nyyttäri meiningillä. Alle kouluikäiset
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voivat tulla vanhemman sisaruksen tai aikuisen kanssa. Katri Jakoaho ja Heidi Kemppainen.
Pe 19.3. klo 18 Raamattutunti aiheesta: Meidät on luotu rakkauteen ja vapauteen. – Ilkka
Rytilahti. Opetus jatkuu seuraavana päivänä.
Pe 19.3. klo 19.15 Nuorten ilta, Heidi Kemppainen ja Jaana Raesalmi.
La 20. 3. klo 13–17 Iltapäivä Sanan äärellä. Klo 13 Meidät on kutsuttu elämään yhteydessä
Jumalaan. Klo 14.30–15 Kahvit. Meidät on tarkoitettu vahvistumaan ja uudistumaan. Klo
16.30 Meidät on vapautettu kasvamaan ja uudistumaan. – Ilkka Rytilahti.
Su 21.3. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa. Vieraana Raamattukouluttaja Ilkka
Rytilahti. Laulut Viisikielisestä, ehtoollisella alkoholiton viini. Lapsille saarnan aikana
pyhäkoulu. Messun jälkeen mehu/kahvitarjoilu.
Su 28.3. klo 17 Pyhäillan ehtoollinen, Matti Malinen ja Jaana Raesalmi.
Su 4.4. klo 13 Striimattu messu Ryttylästä ja kirkkokahvit, tilaisuudesta vastaavat Teemu
Räty ja Eino Mäkäräinen.
Ma 5.4. klo 10 2. pääsiäispäivä, messu Kajaanin pääkirkossa, klo 11.45 Kansanlähetyslounas ja klo 12.30 raamattutunti.
Ke 7.4. klo 18 Arki-illan ehtoollinen, Matti Malinen ja Jaana Raesalmi.
Su 11.4. klo 17 Raamattu rakkaaksi-ilta, raamattuopetus aiheesta: Mitä Raamattu opettaa
antikristuksesta, lopun ajan pedosta ja sen merkistä? - Antti Lankinen. Lapsille pyhäkoulua opetuksen aikana. Illan vastuuhenkilöinä Heidi Kemppainen ja Katri Jakoaho.
To 15.4. klo 17–18.30 Donkkis Big Night-toimintailta lapsille, jossa Raamattu opetusta,
yhteislaulua, pelejä, kilpailuja, arvontaa ja iltapala nyyttäri meiningillä. Alle kouluikäiset
voivat tulla vanhemman sisaruksen tai aikuisen kanssa. Katri Jakoaho ja Heidi Kemppainen.
La 17.4. klo 9–12 Talkoot
Su 18.4. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa. Laulut Viisikielisestä, ehtoollisella
alkoholiton viini. Lapsille saarnan aikana pyhäkoulu. Messun jälkeen mehu/kahvitarjoilu.
Su 25.4. klo 17 Pyhäillan ehtoollinen, Matti Malinen ja Jaana Raesalmi.
La 1.5. Vappuretki: Kaikille yhteinen retki- ja ulkoilutapahtuma.
Su 2.5. klo 13 Striimattu messu Ryttylästä ja kirkkokahvit, Heidi Kemppainen ja Katri
Jakoaho. Tilaisuuteen voi huoletta ottaa lapset mukaan. Tilaisuus on rento, lasten äänetkään eivät häiritse. Nautitaan valmiista saarnasta ja kirkkokahveilla voidaan jakaa ajatuksia
opetuksesta ja tutustuen samalla toisiimme.
Ke 5.5. klo 18 Arki-illan ehtoollinen, Matti Malinen ja Jaana Raesalmi.
Su 9.5. klo 17 Raamattu rakkaaksi-ilta, raamattuopetus aiheesta: Mitä Raamattu opettaa
Jumalan antamista työvälineistä ja tehtävälahjoista? – Jouko Malinen. Opetuksen aikana
lapsilla pyhäkoulu. Illan vastuuhenkilöinä Pirjo Heikkinen ja Eeva Liisa Savolainen.
La 15.5. klo 9–12 Talkoot
Su 16.5. klo 17 Lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa. Laulut Viisikielisestä, ehtoollisella
alkoholiton viini. Lapsille saarnan aikana pyhäkoulu. Messun jälkeen mehu/kahvitarjoilu.
Su 23.5. klo 17 Pyhäillan ehtoollinen, Matti Malinen ja Jaana Raesalmi.
Su 30.5. klo 17 Lähetysilta, Jaana Raesalmi.
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Kesä 2021 Kansanlähetyksen ohjelmaa Kajaanissa:

Su 6.6. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Pirjo Heikkinen
La-su 12.6.–13.6. Donkkisleiri Katri, Heidi, Eino, Arttu ja Teemu
Su 13.6. klo 17 Pyhäillan ehtoollinen
Su 20.6. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Teemu Räty ja Eino Mäkäräinen.
Pe 25.6. Juhannusaaton lettukestit.
Su 27.6. klo 17 Pyhäillan ehtoollinen
Pe-su 2.-4-7. Kansanlähetyspäivät Ryttylässä
Su 4.7. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Teemu Räty ja Kati Norman.
Su 11.7. klo 17 Pyhäillan ehtoollinen
Su 18.7. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Heidi Kemppainen ja Katri Jakoaho.
Su 25.7. klo 17 Pyhäillan ehtoollinen
Su 1.8. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Pirjo Heikkinen ja Eeva Liisa Savolainen
Su 8.8. klo 17 Pyhäillan ehtoollinen
Su 15.8. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Teemu Räty ja Eino Mäkäräinen
Su 22.8. klo 17 Pyhäillan ehtoollinen
Su 29.8. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Jaana Raesalmi

Maakuntien tapahtumat
keväällä 2021 :
HYRYNSALMI: Kansanlähetyksen kirkkopyhä su 7.3. klo 10 Messu, saarna Matti Malinen, kirkkokahvit ja päivätilaisuus.
KUHMO: Seurat perjantaisin klo 18, seurakuntasalissa, 26.3., 23.4. ja 14.5. Kuhmon
talvipäivät 20.-21.2., pastori ja sielunhoitaja Asko Matikka.
PALTAMO: Raamatun punainen lanka - joka toinen torstai klo 18, Martti Turunen ja
Raili Kemppainen. Raamattu- ja lähetyspäivät 30.-31.1.21. ”Valoa kohti” Veikko Kettunen,
Raili Kemppainen ja Jaana Raesalmi. Musiikista vastaa Leo ja Sari Louhivaara. Tapahtuma
siirretty turvallisempaan ajankohtaan.
PUOLANKA: Raamattu rakkaaksi - ilta tiistaisin klo 18, seurakuntasalissa 19.1., 16.2.
13.4. ja 18.5. Kansanlähetyksen kirkkopyhä su 14.3. Messu klo 10, saarna lähetysjohtaja
Daniel Nummela, kirkkokahvit ja päivätilaisuus.
SUOMUSSALMI: Raamattu rakkaaksi -ilta torstaisin klo 18, Ämmänsaaren kirkkosalissa,
28.1., 25.2., 22.4. ja 20.5. Kansanlähetyksen kirkkopyhä su 21.3. Messu klo 10, saarna Ilkka
Rytilahti, kirkkokahvit ja päivätilaisuus.
VAALA: Raamattu rakkaaksi-illat keskiviikkoisin 20.1.,17.2. ja 17.3. Kansanlähetyksen
kirkkopyhä su 18.4. Messu klo 10, saarna Matti Malinen, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus.
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Säännöllinen toiminta Kajaanissa
Kansanlähetyskodilla :
Su klo 17 Pyhäkoulu Raamattu rakkaaksi-illoissa.
Su klo 17 Pyhäkoulu Lähetysmessussa Lehtikankaan kirkossa. 21.2., 21.3., 18.4., 16.5.
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 tai sukkia.
Ti klo 17 Avoin raamattu- ja keskustelupiiri.
Ti klo 18 Nuorten Soffaraamis opiskelijoille ja nuorille aikuisille.
Ke klo 11 Rukous- ja raamattupiiri, rukoillaan omien ja rukouskalenterin aiheiden puolesta.
Ke klo 18 Rukoushetki, 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. 21.1., 18.2., 18.3., 15.4. ja 12-13.6. Donkkisleiri.
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.

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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Joulusukkakamppanja 2021
Nuttuprojekti toteuttaa tänä jouluna yhdessä
yhteistyökumppaninsa kanssa joulusukkakampanjan. Jouluna 2020 yli 10 000 köyhää
lasta Moldovassa, Valko-Venäjällä, Ukrainassa ja Baltiassa saa joululahjaksi Suomessa
neulotut villasukat. Sukat lähetettiin Tuurista, missä Hanna Saarenpää apujoukkoineen
pakkasi ne lähetettäväksi Saksaan. Saksassa
vapaaehtoistyöntekijät kokoavat lahjapaketit. Niihin tulee sukkien lisäksi makeisia,
koulutarvikkeita, saippuaa, shampoota, hammastahnaa, hammasharja, lelu, hengellinen
lastenkirja ja vaatteita. Perillä sikäläiset seurakunnat jakavat lahjat joulujuhlan yhteydessä,
jossa kerrotaan jouluevankeliumi ja lauletaan
joululauluja.
Jouluna 2021 idän lapset saavat taas lahjoja
Projektityöntekijä Esko Mäki-Soini kertoo,
että myös vuonna 2021 toteutetaan joulusukkakampanja. Hanna Saarenpää alkaa ottaa
vastaan sukkia tammikuun alusta (koosta 23
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kokoon 46 asti) samoin kuin nuttuja osoitteessa Hanna Saarenpää, Apilapolku 1, 63610
Tuuri. Merkitsethän aina pakettiin myös
hänen puhelinnumeronsa, joka on 040 769
2077. Numero on tärkeä sen vuoksi, että posti
ilmoittaa paketin saapumisesta tekstiviestillä.
Kiinnitä jokainen sukkapari langalla yhteen,
koska tuhansien parien yhdistämiseen kuluisi varastolla liikaa aikaa. Liitä mukaan myös
lappu, johon on merkitty sukan koko.
Saat sukan koon selville laittamalla mittanauhan 14 senttimetrin kohdan sukan
kohtaan, jossa aloitit kantapään kutomisen
vaakasuoraan, siten että mittanauhan numerot suurenevat sukan kärkeä kohden. Kokonumeron näet mittanauhasta sukan kärjen
kohdalta.
Sukat lähetetään Suomesta syyskuussa 2021,
jotta paketit ehtivät lapsille jouluksi. Tule mukaan kilistelemään iloisesti puikkoja! Pirkko
Tuppurainen, Nuttu- ja sukkaprojekti, 0400
385774 pirkko.tuppurainen@sekl.fi.

LÄHETTIEN TERVEISET

Maria
Karjalainen,

Addis Abeba,
Etiopia

Maria 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. Maria
nykyinen työpaikka Etiopiassa on Soddon
kristillinen sairaala.
Lähettilääkärimme on toistaiseksi pysynyt kotimaan kamaralla keväästä alkaen
koronaviruspandemian vuoksi. Maria on
kuitenkin etäyhteyksin osallistunut Soddon sairalaan toimintaan. Useita kertoja on
Mariaa konsultoitu röntgenkuvista ja muista
hoitoon liittyvistä asioista. Maria on myös
ehtinyt suunnitella Soddon sairaalalle hoitoohjeita esim. ravitsemuksen ja lääkityksen

suhteen. Myös Marialle tarkoitettu taloudellinen tuki on voitu osoittaa Etiopiassa lasten
ja nuorten terveyteen ja koulutukseen sekä
koronaviruksesta kärsivien auttamiseksi.
Tästä Maria suuresti iloitsee. Tällä hetkellä
on vielä epävarmaa, milloin Maria voi palata
uudelleen Soddon sairaalaan töihin. Kesällä, kun koronaviruspandemia oli ankarimmillaan, puhkesi Soddossa levottomuuksia,
jolloin lähetystyöntekijöitä jouduttiin evakuoimaan. Lähetystekijöiden harras rukous
on kuitenkin päästä takaisin Etiopiaan.
Maria toivottaa siunausta tulevaan uuteen
vuoteen! Herra kanssamme, kuin myös etiopialaisten kanssa.
Rukousaiheita:
- Jumalan tahdossa kulkemista myös tänä
vuonna.
Kiitosaiheita
- Esirukoilijat ja ystävät
- Soddon sairaalan toiminta näin poikkeusaikana
Lähettäjät:
Jyväskylän, Kajaanin, Kangasalan, Kiimingin, Mäntsälän, Nokian, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan seurakunnat sekä Kainuun,
Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan Kansanlähetyspiirit.
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Mirjami
Uusitalo,

Arba Minch,
Etiopia

Mirjami Uusitalon työnkuva Etiopiassa
liittyy raamatunkäännöstyöhön. Mirjami
työskentelee Etiopian Mekane Yesus –kirkon lounaisessa synodissa pääasiassa diraitankielisen Uuden testamentin käännöstyön
neuvonantajana.
Jumala muuttaa ajat ja hetket, hän syöksee
kuninkaat vallasta ja korottaa kuninkaat valtaan (Dan. 2:21).
Mirjami on palannut Etiopian pääkaupunkiin Addis Abebaan marraskuussa Tigren
osavaltion ja Etiopian valtion taisteluiden
alettua. Maaseudulla olleet SIL:n työntekijät saivat käskyn lentää pääkaupunkiin, kun
pelättiin, että tiet menevät poikki. Lähtö
Addis Abebaan keskeytti lasten Raamatun
käännöstyön tarkistuksen. Tarkastaminen
jatkuu, kun Mirjami palaa Gidoleen. Kirjan
painattaminen tarvitsee paljon rukousta: jo
yli kuukauden Mirjami on odottanut lopullista vastausta kustantajalta siihen, saako
Raamattua painaa 1000 kpl sekä fideleillä
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että latinalaisilla kirjaimilla. Tällä hetkellä
luvatut rahat riittävät vain tähän määrään.
Kustantaja haluaisi painattaa kummallakin
tekstillä 2000 kpl, mikä tarkoittaa sitä, että
rahaa tarvitaan kaksinkertaisesti, noin 36
000–40 000 dollaria. Mirjamin mielestä olisi
todella ikävää, jos jo tehty käännös jäisi käyttämättä. Mirjami kertoo, että myös pappi Hatanon Uuden testamentin diraitainkielinen
oikoluku on edistynyt, mutta maataloustyöt
ja erilaiset tapahtumat sekä sairastelu ovat
hidastaneet työtä. Mirjami pyytää rukousta
näiden Raamatun käännöstöiden puolesta.
Suomessakin on uutisoitu Etiopian levottomuuksista. Mirjami kertoo tarkemmin
levottomuuksista: ” Etiopian pohjoisosassa, Tigrayn osavaltion alueella, on taisteltu
4.11. alkaen TPLF:n joukkojen hyökättyä
Tigren alueella olevaan armeijan osastoon.
Tällä hetkellä (30.11.) tärkeimmät kaupungit ovat liittovaltion joukkojen valvonnassa,
myös Tigren pääkaupunki Mekele. Etnistä
puhdistusta on tapahtunut niin Tigren kuin
parin muunkin osavaltion alueella. Sudaniin
on paennut viimeisten uutisten mukaan jopa
puoli miljoonaa ihmistä. Addis Abebasta, on
löydetty satoja aseita, pommeja ym. sotatarvikkeita teiden varsille ja kaatopaikoille heitettyinä, kuin myös kotietsinnöissä, armeijan
upseerien ja jopa kirkkojen työntekijöiden
kodeista. Kaupungit ja maakunnat ovat järjestäneen tukimielenosoituksia hallitukselle
ja armeijalle, keränneet rahaa ja ruokatarvikkeita: lehmiä, vuohia, jopa kameleita, järjestäneet verenluovutuksia. Naiset jauhaneet
punapippuria, pähkinöitä ym.”
Kannetaan yhdessä rukouksissamme Etiopian tilannetta.
Mirjamin kiitos- ja rukousaiheita
- Viisautta, kärsivällisyyttä ja tarkkuutta Etiopian Raamattuseuran ITmiehelle ja Kiinassa
oleville painotalon työntekijöille, jotka työskentelevät diraitan UT:n painoasun kanssa.
- Konson Raamatun korjausluku ja kirjainten
muutosongelmat.
- Saimme projektimme 4. vuosineljänneksen

rahat synodista.
- 1. Mooseksen kirjan ladonta ja
painatus.
- Gidolen rovastikunnan
uuden johtajan valinta
lähiaikoina, mikäli nykyinen pääsee opiskelemaan; rovastikunnan
ongelmat.
- Diraitan lukutaidon
opettajat ja oppilaat,
ääniraamatun kuunteluryhmät.
- Toimistokoneitten toimiminen.
- Apostolien teot -filmin
ja Jeesus-filmin esitykset.
Projektori on nyt rikki.
- Rauhaa Etiopian rauhattomille alueille. Tigren tilanne.
Konson rajoilla on nyt välirauha,

Jouni ja Jonna
Haverinen,

Parvomay,
Bulgaria

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

mutta tilanne ei ole hyvä.
- Terveyttä ja varjelusta tiimimme jäsenille ja perheille.
- Työntekijöiden tulevaisuus
projektimme päätyttyä.
Rauhallista projektin lopetusta.
- Abeben, Bezabihin ja
Tatekin opinnot, terveys
ja elämänhallinta.
- Kansanlähetyksen
työn jatkuminen Etiopiassa. Meitä on nyt vain
Maria-lääkäri Soddossa
(tällä hetkellä Suomessa)
ja minä Gidolessa.
- Internetin toiminta Gidolessa

Joulun ja kirkon odotusta
Maria odotti pienokaisensa syntymää, nyt
mekin odotamme Vapahtajan syntymäpäivää. Jumalan kansa odotti pitkään Vapahtajaansa, nyt me odotamme hänen paluutaan.
Odottavan aika on pitkä ja malttamattomuus
saattaa saada meidät lasten lailla turhautumaan ja ärsyyntymään. Miksi se ei jo tapahdu! Varmaa on kuitenkin se, että Jumalalla on
kaikki hyvässä hallussa ja tiedossa.
Krushevon kirkko on valmistunut! Mikä
suuri Jumalan ihme kaikkien vastoinkäymisten jälkeen! Haveriset kirjoittaa joulukuisessa kirjeessään, että kirkon avajaiset oli aluksi
sovittu ensimmäiseksi adventiksi, mutta koronaviruspandemian pahentua ja rajoitusten
kiristettyä, siirrettiin avajaiset jouluun. Toisaalta voiko uuden kirkon avajaiset ajoittua
paremminkaan kuin Jumalan Pojan, Vapahtajan syntymäjuhlan aikaan.
Jouni summaa jouhevasti kulunutta vuotta
2020: ”Tämä vuosi tullaan muistamaan, se
on varmaa. Vielä ei tiedetä, oliko 2020 vain
se erikoinen vuosi maskien ja turvavälien
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kanssa vai oliko se uuden normaalin alkamisajankohta. Meille vuosi näytti tältä:
tulimme suunnitellusti kotimaan jaksolle
vuoden vaihtuessa. Kun koko
perheen elämä oli asettunut
jo uomiinsa Kuhmossa,
puolet vierailuista
oli tehty, Lähetysleiri ja hiihtoloma pidetty,
koko maailma
mullistui. Korona-pandemia
lopetti kertaheitolla matkustelun
ja seurakuntavierailut. Arki muuttui etäarjeksi. Mökki tuli tutuksi paikaksi. Onneksi pääosa
peruuntuneista vierailuista onnistui
kasvotusten kesällä rajoitusten lievennyttyä.
Kentälle paluu siirtyi heinäkuulta syyskuun
alkuun. Asettuminen Bulgariaan
otti oman aikansa, mutta arki
lähti rullaamaan, kunnes
marraskuussa siirryttiin jälleen etäarkeen.
Lapset käyvä koulua
kotoa käsin. Syksyn suurin työllistäjä oli Krushevon
kirkon rakennushanke. Vuoden
suurimpia ilon aiheita oli paikallisen
pastorin vihkiminen
tehtävänsä kirkkomme
naapurimaan seurakuntaan.
Arjessa syksyn mittaan vierailut Peshteran seurakuntaan jatkuivat normaalisti
pari kertaa kuukaudessa. Joulun lähestyessä
ja sairastuneiden määrän kasvaessa vierailuja harvennettiin ja tilaisuuksia peruttiin.
Kohdatuista vastoinkäymisistä huolimatta
on tänäkin vuonna iloittu Jumalan ihmeellisistä töistä, kohtaamisista teekupposen
äärellä, uusista kastetuista Jumalan lapsista
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ja siitä, kun Jeesuksen armo saa vapauttaa
syntisen taakoistaan.”
Rukousaiheet:
- Kiitos joulun ihmeestä,
kun Jeesus tuli maailmaan avaamaan tikapuut taivaaseen!
- Krushevon kirkon avajaiset
ja joulunjuhlat
niin Peshterassa
kuin Krushevossakin
- Koronatilanteen
helpottaminen Bulgariassa, Suomessa ja
koko maailmassa
- Vähävaraisten selviäiminen
talvesta, kun työtilanteet ovat heik-

koja
- Feymi pappi ja hänen perheensä.
- Kiitos armon vuodesta 2020!
- Rukoillaan, että Herra
herättäisi halua uusille ihmisille lähteä tähän työhön
Lähettäjät:
Iisalmen,
Kajaanin,
Kuhmon,
Mikkelin tuomiokirkon,
Paltamon, Siilinjärven ja Sonkajärven seurakunnat sekä Etelä-Savon,
Kainuun ja Pohjois-Savon
Kansanlähetyspiirit.

Raamattu rakkaaksi - illat

Kansanlähetyksellä Kajaanissa Sammonk.5 (koronarajoitukset huomioiden)

Raamatun äärellä olemme oppilaita; kyselemme, mitä se meille opettaa ja kuuntelemme, mitä se meille vastaa. Raamattuopetuksen aikana lapsille pyhäkoulu. Illan päätteeksi yhteistä
ajatusten vaihtoa kahvi-/teekupin äärellä.
Su 14.2. klo 17 YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN
- mitä Raamattu opettaa ystävyydestä ja lähimmäisenrakkaudesta?
- opetus: Marko Miettinen
- illasta vastaavat: Eino Mäkäräinen ja Teemu Räty
Su 14.3. klo 17 UUSI TAIVAS JA UUSI MAA
- mitä Raamattu opettaa taivaasta ja Jeesuksen toisesta tulemisesta?
- opetus: Daniel Nummela
- illasta vastaa: Jaana Raesalmi

Su 11.4. klo 17 MIKÄ IHMEEN ANTIKRISTUS JA PEDON MERKKI?
- mitä Raamattu opettaa antikristuksesta, lopun ajan pedosta ja sen merkistä?
- opetus: Antti Lankinen
- illasta vastaavat: Katri Jakoaho ja Heidi Kemppainen
Su 9.5. klo 17 JUMALA VARUSTAA ARMOLAHJOILLAAN TYÖHÖN
- mitä Raamattu opettaa Jumalan antamista työvälineistä ja tehtävälahjoista?
- opetus: Jouko Malinen
- illasta vastaavat: Pirjo Heikkinen ja Eeva-Liisa Savolainen
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Osoitteet: Kainuun Ev. Lut. Kansanlähetys

Tule mukaan
kokoonnumme, joka toinen
(parillinen) viikko maanantaisin
Kansanlähetyskodissa klo 13.30

Olemme neuloneet ja lähettäneet

nuttuja ja sukkia mm. Etiopiaan, Moldovaan,
Ukarainaan, Valko-Venäjälle ja Baltiaan.
Alussa kahvit ja pieni hartaus.
TERVETULOA!

