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Sairastuin kesälomalla. Sairaus vei kaiken 
voiman. Kuume ei ollut korkea, mutta yskä 
ja voimattomuus lankesi tumman pilven ta-
voin ylleni. Mieleni oli synkkä. Olin paljon 
vain omassa masentuneessa seurassani. Kun 
elokuun alku ja töihin paluu läheni, pelkäsin 
etten pääsekään töihin. Huomasin kaipaavani, 
en niinkään töihin, vaan uskovien yhteyteen. 
Ikävöin nuorten Soffaraamisporukkaa, ikä-
vöin rukoushetkiä ja ikävöin uskovia ystäviä. 
Mutta mietin, saanko tulla Lähetyskodille, 
vaikka en olisikaan ihan kaikissa voimissani. 
Silloin tajusin, että kyllä nimenomaan usko-
vien yhteisöön täytyy saada tulla heikkona, 
väsyneenä, epäonnistuneenakin. Tajusin, ettei 
yhteisömme saa olla paikka, joihin ovat terve-
tulleita vain monilahjakkaat, toimeliaat ja ne, 
jotka ovat valmiita ottamaan vastuuta.

Arkisin lähetyskodilla kokoontunut klo 12 
rukoushetkiryhmässä ollut ja on keidashetki 
keskellä päivää. Siinä on erityisesti muistettu 
missiota ja Ukrainaa ja niihin liittyviä asioita. 
Toki siinä on saanut tuoda kaikkea, mitä Pyhä 
Henki on mielenpäälle antanut. Toivon, että 
jokaisella olisi mahdollisuus rukoilla jonkun 
tai joidenkin kanssa luottamuksellisesti, asi-
oiden oikeilla nimillä. Rukous muis-
tuttaa meitä siitä, että Jumala on 
Isä, jolle saamme kertoa kaikki 
huolemme, pelkomme ja toi-
veemme. Yhteisessä ruko-
uksessa saamme rohkeut-
ta ja oikeaa näkökulmaa 
asioihin. Me olemme 
niin äärettömän voimat-
tomia ja toivottomiakin 
jos emme ymmärrä Ju-
malan pyhyyttä ja suu-
ruutta.

Syksyn tapahtumista 
vähän mainostan: Ensin-
näkin 21.10. alkava Luukas 
10 perustuva valmennus. 
Kristiina Nordman oli muuta-
ma vuosi sitten täällä, mutta silloin 

siihen osallistui vain kymmenkunta henkeä. 
Opetus oli erittäin innostavaa, hyvää, raikasta 
ja Jeesus-keskeistä. Tämä opetus vahvistaa us-
koa ja antaa iloa. Kurssilla ei kasata lisää taak-
koja harteille vaan iloitaan siitä, mitä Jeesus 
tekee. Suosittelen tätä lämpimästi kaikille. Jos 
ei pääse vielä perjantaina, voi silti osallistua 
lauantaina.

Toinen nosto syksyn ohjelmasta on Missi-
oon liittyvät Late Johanssonin ja Ilkka Puha-
kan vierailut. Ilkka ja Late on Kuhmon kirkos-
sa ainakin su 6.11. klo 17 ja 7.11. klo 18 Ilkka 
on Kajaanin pääkirkossa.  Late Johansson on 
la 5.11. klo 18 Paltamon kirkossa. Näissä ti-
laisuuksissa ei kenellekään pitäisi jäädä epä-
selväksi se, miten pelastutaan ja mitä Jeesus 
on tehnyt puolestamme, kannattaa siis kutsua 
mukaan heitä, jotka eivät vielä Jeesusta tunne.

Alfa-kursseja järjestetään mission jälkeen 
Puolangalla, Paltamossa ja Kajaanissa. Alfa- 
kurssi kokoontuu kymmenisen kertaa ja siinä 
käydään läpi uskon perusasioita. Tärkeimmäk-
si Alfa-kursseilla on koettu pienryhmät, joissa 
saa kysellä ja jakaa mielessä olevia asioita ja 
tutustua muihin kurssilaisiin. Näille kursseille 
ovat erityisen tervetulleita etsivät, epäilevät ja 

kyselevät. 
Lopuksi vielä. Älä anna kiireittesi 
tai ristiriitojesi estää sinua usko-

vien yhteydestä. Jos Kansanlä-
hetys ei ole sinun yhteisösi, 
etsi toinen, mutta älä jää yk-
sin. Raamatussa sanotaan 
Hepr. 10:25 Me emme saa 
lyödä laimin seurakun-
tamme yhteisiä kokouk-
sia, niin kuin muutamilla 
on tapana, vaan meidän 
tulee rohkaista toisiamme, 

sitä enemmän mitä lähem-
pänä näette Herran päivän 

olevan.
 

Syysterveisin Jaana Raesalmi

TyönTekijän palsTa
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MaTTi-papin opeTus

Kainuussa hallayöt ovat pelottavan tuttuja. 
Keväällä rukoillen kylvetty ja kasvuun kiireh-
tinyt laiho on saattanut yhdessä yössä tuhoutua 
täysin. Kristillisyyteenkin kuuluu se, että välil-
lä on hallaöitä, sitä, että kaikki menee. Jeesuk-
sen omat eivät välty hallaöiltä, vaan joudumme 
kohtaamaan niitä.

Hallaöiden ilmeneminen ei 
tarkoita sitä, että Jumala oli-
si hylännyt meidät, tai että 
ne olisivat rangaistusta 
jostain synnistä. Sairaus 
voi olla jopa Jumalan 
luottamuksen osoitus. 
Hallayöt ovat täysin 
Jumalan käsissä ja mi-
tään ei tapahdu salassa. 
Hallayöt eivät yllätä Ju-
malaa. Välillä saatamme 
kipuilla ja kysellä, miksi 
näin on. Emme tiedä var-
moja vastauksia, mutta jo-
tain voimme aavistella siitä, 
mitä Jumala tahtoo vaikuttaa 
hallaöiden kautta meidän elä-
mässämme.

Kun Israelin kansa vaelsi erämaavael-
lustaan, se tuli Luvatun maan rajalle. Egyptistä 
lähteneet olivat lähes kaikki kuolleet matkal-
la, ja Mooseksen edessä seisoi uusi sukupolvi. 
Mooses piti heille puhetta ja sanoi: ”Ja muista 
kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, jota Her-
ra, sinun Jumalasi, näinä neljänäkymmenenä 
vuotena on sinua kuljettanut erämaassa nöy-
ryyttääksensä sinua ja koetellakseen sinua ja 
tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on: tah-
dotko noudattaa hänen käskyjänsä vai etkö. ” 
(5. Moos. 8:2) Kansaa siis oli koeteltu nälällä 
ja koulittu hallaöillä. Meitäkin Jumala haluaa 
opettaa ainakin seuraavissa asioissa:

1. Jumala haluaa opettaa meitä luottamaan 
itseensä. Vaikka meillä olisi välillä nälkää ja 
hallaöitä, silti Jumala on mukana, ja silti Hän 
johdattaa. Tästä esimerkkinä ovat vaikkapa 
Lina Sandellin laulujen sanat. Hänen elämäs-
tään oli riisuttu tukipilari toisensa jälkeen pois, 

mutta hänen kirjoittamissaan runois-
sa kuuluu syvä luottamus hyvään 

Jumalaan.
2) Jumala haluaa opettaa 

meitä kuuntelemaan. Psal-
mit 42 ja 43 on otsikoitu 
Masentuneen rukouk-
siksi. Runoilija kertoo 
kaipuustaan ja ikäväs-
tään, pääsystä Jumalan 
vesipuroille. Hän kyse-
lee Jumalalta sitä, mil-
loin saa nähdä Jumalan 
kasvot. Jumalaa voimme 

lähestyä Raamattua luki-
en. Hän puhuu, kun luem-

me rukoillen ja kuunnellen.  
Kyyneleitäkin on psalminkir-

joittajalta vuotanut, ja hän alkaa 
kysellä omalta sielultaan sen tun-

noista. Mekin saamme kuunnella sitä, 
mitä oma sielumme haluaa voinnistamme 
kertoa. Kuuntelemisen opettelu olisi tärkeää 
meille kiireen keskellä eläville ihmisille. Psal-
mirunoilija kysyy itseltään, miksi on niin le-
voton ja masentunut. Sen jälkeen hän huokaa 
Jumalan puoleen kertoen sielunsa tuntoja ja 
pyytäen, että Jumala lähettäisi valonsa ja to-
tuutensa. 

3) Jumala haluaa opettaa meitä riippumaan. 
Saamme opetella riippumaan Jumalan varassa, 
etenkin kun hallayöt ovat karsineet muita tuki-
pilareita elämästämme pois. Lähellä meitä on 
sellainen kristillisyys, jossa suoritamme. Sitä 

Hallayöt kristityn opettajana
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piHaseuraT kuHMossa
Pulkkisten Kotiseurat - heidän kauniissa, 
kukkaloistoisessa pihapiirissään - Kuhmossa 
7.8. onnistuivat mainiosti. Kahvipöytä notkui 
herkkuja ja puhujilla oli jaettavana ravitsevaa 
Sanan leipää. Useiden puhujien toimesta kuul-
tiin rohkaisevaa julistusta siitä, kuinka ristin 
työhön turvautuen saamme jatkaa matkaam-
me turvallisin mielin. Jumala pitää omistaan 
huolen ja evankeliumin voima on totta yhä tä-

näänkin. Kolmisen tuntia kestäneissä seurois-
sa kuultiin myös tuoreita terveisiä Ukrainasta. 
Heikon ihmisen lauluryhmä lauloi Jeesuksen 
verestä kertovia lauluja. Seuraväen yllä olleet 
synkät sadepilvet pidättivät sateen ja vettä al-
koi ropista vasta viimeisen puhujan aamenen 
jälkeen. Isäntäväen hartaat rukoukset sään 
puolesta kuultiin ja niihin vastattiin. 

Teksti ja kuvat: Kaija Antola

voisi kutsua suorituskristillisyydeksi tai ”rekki-
tankokristillisyydeksi”. Siinä ollaan kuin rekki-
tangossa roikkumassa omien voimien varassa 
ja ennen pitkää rystyset alkavat muuttua val-
koisiksi ja alkaa väsyttää ja rasittaa. Meidän on 
hyvä muistaa, että Jeesus seisoo rekkitangon 
alla kädet avoimina odottaen, että päästäm-
me irti. Joskus emme ymmärrä itse irrottaa 
otettamme kaikesta suorittamisesta, ja silloin 
tarvitaan hallaöitä. Irti päästäminen saattaa 
pelottaa, josko sittenkin putoamme tyhjän 
päälle. Meidän ei kuitenkaan tarvitse punner-
taa, eikä yrittää jaksaa olla uskossa. Saamme 
levätä Jeesuksen käsissä, saamme olla riippu-
vaisia Jeesuksesta, sillä Hän yksin riittää.

Me ihmiset katsomme oman elämämme 
hallaöitä omasta kapeasta näkökulmastam-
me. Jumala kuitenkin katsoo iankaikkisuus-
näkökulmasta. Hän toimii oman viisautensa 
ja oman aikataulunsa mukaan vastatessamme 
rukouksiimme. Kaiken tähtäyspiste on iäisyys, 
taivas. Välillä tarvitaan hallaöitäkin.

Kirjoitus on Kaija Antolan laatima lyhennel-
mä Matti Malisen Vuokatinrannassa 26.6.2022 
pitämästä puheesta.

Heikon ihmisen kuoro Pulkkisten pihaseuroissa

Pihaseurojen kukkaloistoa
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”kun on Turva juMalassa”
Kainuun Kansanlähetys järjesti kesäseurat 
Kuhmon Ylä-Vieksin kylätalolla Vesantalolla 
juhannusta edeltävänä sunnuntaina. Väkeä 
oli paikalla 31 henkeä. Seurojen kaikissa pu-
heenvuoroissa rohkaistiin laittamaan turva 
Jumalaan.

Seurat juonsi Ylä-Vieksin kylältä kotoisin 
oleva, nyt kajaanilainen Pirjo Heikkinen. Hän 
muisteli lapsuuttaan kylällä, kun muun muas-
sa pitkän koulumatkan takia joutui asumaan 
koulun asuntolassa viikot jo 7-vuotiaana. 
Lapset kävivät pyhäkoulua 
tuohon aikaan ahkeras-
ti. Veljen uskoontu-
lo sai Pirjonkin 
miettimään 
iankaikki-
suusasioita, 
jotka sitten 
viimein 
kirkastui-
vat, kun 
hänen oma 
tyttärensä al-
koi käydä Raa-
mattupiirissä.

-Kun tytär pakkasi 
Raamatun reppuunsa, ja lähti 
piiriin, niin se ei voinut olla puhuttele-
matta äitiä. Etsikonaikani päättyi uskoontu-
loon. Jumala antaa rauhansa, ja apu tulee yl-
häältä. Mitään ei tapahdu Jumalan sallimatta 
ja kristityn ei tarvitse pelätä, hän todisti.

Kutsu taivastielle
on voimassa

Martti Pulkkinen puhui Raamatunkohtiin ve-
doten siitä, kuinka taivaskutsu on voimassa ja 
että Jumala odottaa, että laittaisimme turvam-
me Häneen. Hän muistutti siitä, että Israelin 
kansa sai suojan, kun teki Jumalan käskyn mu-
kaan, ja valeli iisoppikimpulla ovien pihtipie-
let karitsan verellä. Näin vitsaus kulki ohi, kun 
oltiin veren suojassa ja turvassa.

-Mekin saamme olla veren turvissa kun 
Jeesus on sovittanut syntimme. Anna elämäsi 
Jumalalle. Kaikki synnit on sovitettu ja Jumala 
tahtoo viedä meidät kotiin, Pulkkinen rohkai-
si.

Jaakko Antola  puhui sunnuntain tekstistä, 
joka käsitteli rikkaan miehen ja Lasaruksen 
iankaikkisuutta ja siellä käytyjä keskusteluita. 
Sunnuntain aiheena oli ”Katoamattomat tai-
vaalliset aarteet”.

-Kaiken maallisen, katoavan rihkaman 
keskellä saamme tavoitella 

taivaallisia asioita, jotka 
ovat kestäviä ja ian-

kaikkisia. Jee-
suksen sovi-

tustyö kestää 
ja saamme 
tarttua sen 
tuomiin 
mahdolli-
suuksiin. 

Rikas mies 
oli aikanaan 

valinnut väärin. 
Jumalakin on valin-

tansa tehnyt, hän valitsi 
ihmiskunnan, sinut ja minut 

ja kaikkia kutsutaan Jumalan valtakun-
taan. Armo riittää ja kastettu kristitty voi olla 
täysin turvassa luottaessaan Jeesukseen, oli 
Antolan sanoma.

”Turvassa on
paremmassa”

Matti Malinen laulatti saarnavirrekseen vir-
ren 397 ”Kun on turva Jumalassa”. Hän kertoi 
virren kirjoittaneen Lina Sandellin elämästä. 
Sanat eivät ole syntyneet kirjoituspöydän ää-
ressä runoillen, vaan elämän ahjoissa. Sairaal-
loinen Lina menetti rakkaan isänsä hukkumis-
kuolemalle ja myöhemmin hän menetti oman 
lapsensa. Hän purki tuntojaan kirjoittamiinsa 
runoihin, joista monesta tuli myöhemmin 
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Talousterveiset

hengellinen laulu tai virsi. Niissä ei kuitenkaan 
näy katkeruutta, vaan Jumalan rakkautta.

Malinen muistutti kuulijoita siitä, että ope-
tuslapsillakin oli vaikeuksia, mutta Jeesus lu-
pasi jäähyväispuheessaan olla omiensa kanssa. 
Hän ei anna kuten maailma antaa, mutta Hän 
antaa rauhansa. Vaikka meitä pelottaisi tai 
huolettaisi sota, ilmastonmuutos, ruokakriisi, 
tai mikä tahansa, niin selviämme niistä Juma-
lan kanssa. Meidän ei tarvitse olla pelkojemme 
ja kuormiemme kanssa yksin, sillä Jumala on 
kanssamme.

-Mitä tahansa meille tapahtuu, niin meidän 
ei tarvitse olla levottomia. Jumala voi pehmit-
tää meitä elämänkoulussa, jotta armo kelpaa 
meille. Jumalan armo on aina myös uudelleen 
alkamisen armo. Joko sinulla on Jumalan an-
tama rauha, Malinen kysyi seuraväeltä.

Kuhmolainen Heikon ihmisen lauluryhmä 
ilahdutti seitsemän laulajan voimin seuravä-
keä laulaen useita lauluja, muun muassa laulun 
Tuhkasta nousee aamu.

     
Teksti ja kuvat: Kaija Antola

Kaunis, ihana ja satoisa kesä kulkee vääjäämättä taas syksyyn. Eipä silti, syksykin on kovasti 
nautittavaa aikaa.

Kansanlähetyksellä olemme saaneet ikkunaremontin piakkoin päätökseen. Ely-keskus on 
myöntänyt remonttiin avustusta 4000 e. Matti Malisen syntymäpäivä keräys tuotti 3917 e. Re-
monttiin olemme saaneet varoja yhteensä 23586,55 e, joka ei vielä sisällä Ely-keskuksen avustusta. 
Remontista olemme maksaneet 23297,58 e tähän mennessä. Voi olla, että tulee vielä noin 1000 
euron lasku.

Alla on talouslukuja vuodelta 2021 ja vuodelta 2022, molemmat luvut heinäkuun loppuun.

        1.1-31.7.22 1.1-31.7.21
Tuotot   12808,35   3481,22
Varainhankinta  57726,78  61120,06
Yhteensä  70535,13 64601,28

Henkilöstökulut  23874,34  20671,67
Muut kulut  65996,82  42303,46
Yhteensä  89871,16 62975,13
Tulos   -19336,03 +1626,15

Vuonna 2021 jäi vuoden tulokseen 15100 e ikkunare-
monttiin kohdistettuja varoja, ja ne puuttuvat tämän 
vuoden tuloksesta, eli korjattu miinus on 4236,03.

Lähetyskannatusta olemme tilittäneet tänä vuonna 
25684,51 e ja edellisenä 25704,46.

Suuri kiitos kaikille työtämme tukeneille niin ru-
kouksin kuin taloudellisestikin.

Ja erityiskiitos Matille syntymäpäivälahjasta.
”Iloitse maa! Kohottakaa riemuhuuto Herralle.” Näillä 

psalmin 100 sanoilla tahdon tervehtiä teitä!

Pirjo Heikkinen 
talousvastaava ja puheenjohtaja
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Missiotapahtumat kainuussa:
HYRYNSALMI:
To 29.9 elokuvailta Jp- ja murtovaras klo. 18.00 Hell.srk:n ruk. huone Kaartotie 7   
 La 8.10 Musiikkitilaisuus klo. 14.00 (Kuopion Vapaa srk:n kuoro) Kylätalo, Asematie 1 
Hyrynsalmi

KAJAANI:
La 8.10. klo 18 Hatikva- kuoro (Kuopion vapaasrk) johtaa Arto Koistinen, puhe Tapio 
Annala, helluntaisrk. Savonkatu 17.
21.-23–10. Missioviikonloppu koko perheelle: helluntaisrk. Savonkatu 17.
 pe klo 18 nuoret, la klo 12–14 Kiva Päivä – lapsille, su klo 11 Perhejumalanpalvelus, 
kahvitarjoilu
Pe 23.9. klo 18 Teppo Lehtomäki, One Way Mission, Väinämöisenkatu 13.
Ma 7.11. klo 18 Ilkka Puhakka, Kajaanin kirkko, Kirkkokatu 19.
La 3.9. klo 9–15 videokoulutus kontaktihenkilöille, Kansanlähetys, Sammonkatu 5.
Pe -la 21.–22.10.  Uskon askeleita L10T-valmennus Kristiina Nordman, Kansanlähetys, 
Sammonkatu 5.
Alfa-kurssi mission jälkeen (ajankohta vielä auki) Kansanlähetys, Sammonkatu 5.

KUHMO:
La 3.9. klo 9–15 IRRTV Missiokoulutus Ikolan pappilassa, keittolounas, Hyryntie 26
To 15.9. klo 18 Missio-koulutus srk- talolla, kahvit klo 17.30 Kirkkotie 11
Pe 23.9. klo 10.30 viikkomessu kirkossa klo 11–13 arkinen ateria srk- talolla Kirkkotie 11
Pe 30.9. klo 9 - la 1.10. klo 9 Missiorukousvartio 24/7
La 15.10 klo 18 Kyösti Erkinkorpi Vapaaseurakunta Kainuuntie 91 Kuhmo
Su 16.10 klo 17 Samppa Lajunen puhuja, musiikissa Markus Pätsi Kuhmo-talo. Koulukatu 
1 
Su 23.10 klo 17 Anne Pohtamo-Hietanen Kuhmon kirkossa Kirkkotie 11
Pe 28.10. klo 18 Perheille suunnattu ”Lyylin kerho, vielä kerran” srk- talo Kirkkotie 6–8
 Su 30.10 klo 17 paikallisin puhujin toteutettu tilaisuus Kuhmon kirkossa Kirkkotie 11
Pe 4.11. klo 18 Nuorten teemailta (Ikolan pappila, Hyryntie 6) 
Su 6.11 klo 17 Ilkka Puhakka, Late Johansson Kuhmon kirkossa Kirkkotie 11

PALTAMO:
La 3.9. IRRTV-koulutus srk-talolla klo 9–15, Puolangantie 14 Paltamo
Su 4.9. klo 13 ulkoilmajumalanpalvelus Eino Leino – puistossa Eino Leinon tie Paltamo
Su 18.9. klo 15 Missio-yhteislaulutilaisuus Hannu ja Senja Haverinen, Pellonpääntie 3 
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säännöllinen viikkotoiminta lähetys-
kodilla:
• Rukoushetki, arkipäivisin ajankohtaisten asioiden puolesta klo 12–12.30. 
• Pyhäkoulu lähetysmessussa Lehtikankaan kirkossa sunnuntaina *18.9.
• Lähetyspiiri maanantai klo 13.30 pariton viikko. *12.9.

Kontiomäki
30.9.–2.10. Miesseminaari Kainuun Opistolla Mieslahdessa, La 1.10. kaikille miehille 
avoin yhteyden ilta
4.–5.11. Lauri Late Johansson Paltamossa, pe koululla (yläaste ja lukio) ja la klo 18 kirkossa 
Puolangantie 14
Su 23.10. klo 18–20 Alfa-kurssi alkaa srk- talolla Puolangantie 14 Paltamo

PUOLANKA:
 Se löytyi –mission kontaktihenkilökoulutus la 3.9. klo 9–15, ev.lut. seurakunta, Kirkko-
katu 1
Alfa-kurssi mission jälkeen (ajankohta vielä auki) ev.lut.seurakunta, Kirkkokatu 1 

SOTKAMO:
La 3.9. klo 9–15 IRRTV- koulutus helluntaisrk, Makkosentie 51
5.–9.9. paasto- ja rukousviikko, rukoustilaisuudet klo 11 ja klo 18 helluntaisrk, Makko-
sentie 51
La 17.9. Armon Combo- yhtye Katinkullassa Katinkullantie 15 Vuokatti
 I konsertti klo 18 ja II konsertti klo 20 (Jukka Leppilampi, Hillel Tokazier, Jukka Tolonen, 
ym.) 
La 24.9. klo 14 Hyväntekeväisyyskonsertti Sotkamon kirkossa, esiintyjänä JIPPU, Risti-
järventie 1 Sotkamo
La 24.9. klo 18 Naisten ilta helluntaiseurakunnassa, puhumassa JIPPU, Makkosentie 51 
Sotkamo
To 29.9. klo 12 Kaiken kansan ruokailu
MISSIO GALLERIA avoinna ti ja to klo 12–16 sekä la klo 10–14 Kainuuntie 22, ohjel-
mistossa:
• Kirsi- Marja Sopanen ”Rakkauden etsijä- retrospektiivinen taidenäyttely” 15.9. saakka
• Sotkamo- seuran näyttely 17.9.–8.10.
• Elsa Syssar 13.10.–3.11.
• Yhteyden illat- keskustelua uskosta torstaisin klo 18 22.9., 29.9., 6.10. ja 13.10.
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• Lähetyksen neulepiiri maanantai klo 13.30 parillinen viikko *19.9.
• Avoin raamattupiiri tiistai klo 17. *13.9.
• Soffaraamis, raamattupiiri opiskelijoille ja nuorille aikuisille torstaisin klo 18. *8.9.
• Naisten raamattupiiri, pariton viikko torstai klo 14.*15.9.
• Miesten raamattu- ja keskustelupiiri, pariton viikko torstai klo 18, Lohtajan kerhotila, 
• Satumaantie 4. *15.9.
• Naisten raamattu- ja keskustelupiiri, tiistai klo 18, Lohtajan kerhotila, Satumaantie 
4.*13.9. *syksyn ensimmäinen kokoontuminen.

Maakuntien tapahtumat 
syksyllä 2022 :
HYRYNSALMI: Kansanlähetyksen seurat keskiviikkoisin klo 18 seurakuntasalissa 31.8., 
12.10. ja 30.11.

KUHMO: Kansanlähetyksen seurat perjantaisin klo 18 Kuhmon kirkossa 9.9. Jaana Rae-
salmi ja Kajaanin ystävät ja 11.11. Alpo Kinnunen ja Kari Saastamoinen.
Pe 28.10. klo 18 tapahtuma lapsille ja lapsiperheille, Kuhmon srk-talolla.
3.–4.11. Kuhmon syystalvipäivät, Matti ja Maire Malinen.

PALTAMO / RISTIJÄRVI: 
La 5.11. klo 18 Late Johansson, Paltamon kirkko.
Su 23.10. klo 18–20 Alfa-kurssi alkaa srk-talolla, Puolangantie 14, Paltamo.
To 15.9. klo 18 jatkuu Raamattu tutuksi-luentoillat, psalmit vuorossa, Paltamon srk-talolla.

PUOLANKA: Su 16.10. klo 10 Kansanlähetyksen kirkkopyhä, messu, kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus. Messussa lauletaan Viisikelisisestä. Mukana mm. Jaana Raesalmi ja Mir-
jami Uusitalo.
Kansanlähetyksen seurat ovat klo 18 tiistaisin 20.9., 8.11. ja 13.12. seurakuntasalissa.

SOTKAMO:
Su 18.9. klo 10 Kansanlähetyksen kirkkopyhä, messu, kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, 
mukana mm. Timo Suutari ja Jaana Raesalmi.

SUOMUSSALMI:
Su 13.11. klo 10 Kansanlähetyksen kirkkopyhä, messu Matti Malinen ja Tatu Ryyti, kirk-
kokahvit ja seurat.
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kajaanin tapahtumat syksyllä 2022 :
Syyskuu
La 3.9. klo 9–15 videokoulutus kontaktihenkilöille ja niille, jotka haluavat evankeliumin 
ilosanomaa viedä eteenpäin. Ohjelmassa mm. Mitä on evankeliumi, kuinka kertoa evan-
keliumi, kuinka johtaa ihminen Jeesuksen luokse ja miten toimia mission kontaktihen-
kilönä? Klo 12–13 ruokatauko, jolloin voit nauttia omia eväitä tai käydä muualla. Paikalla 
kahvi ja teetarjoilu.
Su 4.9. klo 17 pyhäillan ehtoollinen, Jorma Sutinen ja Jaana Raesalmi.
La 10.9. klo 9–12 talkoot
Su 11.9. klo 17 sanan ja rukouksen ilta, Marita Karvinen ja Jaana Raesalmi.
La 17.9. alkaen klo 10 senioripäivät ”Korkeimman suojassa”. Seurataan striimausta Ryt-
tylästä. Puhujina mm. Asko Matikka ”on niin vaikea antaa anteeksi”, Liisi Jokiranta ”vas-
tustuksesta huolimatta” Reijo Ahteela, ”luopumisen kivut” ja Leif Nummela ”risti-ainoa 
toivoni. 
Su 18.9. klo 17 lähetysmessu Lehtikankaan kirkko, vieraana Timo Suutari, pyhäkoulu 
lapsille.
To 22.9. klo 17–18.30 ”Donkkis Big Night” – toimintailta lapsille.
Su 25.9. klo 17 voimaa väsyneille-ilta: ”voimia kuluttavat tunteet 1/2”   kirjailija, teologi 
ja luennoitsija Anna-Liisa Valtavaara ja Katri Rautiainen. 
Ma 26.9. klo 18 ”voimia kuluttavat tunteet 2/2” Anna-Liisa Valtavaara ja Marketta Kan-
gasoja.

Lokakuu
Su 2.10. klo 17 pyhäillan ehtoollinen.
Su 9.10. klo 17 väsyneille voimaa- ilta, ”sairauden sanomaa”, Jorma Sutinen
La 15.10. klo 9–12 talkoot
Su 16.10. klo 17 lähetysmessu ja pyhäkoulu Lehtikankaan kirkko.
To 20.10. klo 17–18.30 ”Donkkis Big Night” – toimintailta lapsille.
 Pe21.10. klo 18.-20.30 Perehdytään L10T -elämäntapaan.
Lauantai 22.10. klo 10–17.00 uskon askeleita L10T-valmennus. Tervetuloa mukaan suo-
sittuun L10T-viikonloppuun, joka perustuu Luukkaan evankeliumin 10.lukuun. Valmen-
nus rohkaisee osoittamaan Jumalan rakkautta arjessa ja kutsumaan toisia hyvän Jumalan 
yhteyteen. Yksinkertaiset askelet auttavat kristittyjä elämään uskoaan todeksi luontevalla 

VAALA: Su 20.11. klo 15 Kansanlähetyksen seurat, seurakuntasalissa.
Kansanlähetyksen kirkkopyhä su 30.10. Messu klo 10, saarna Matti Malinen, kirkkokahvit 
ja lähetystilaisuus.
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ja innostavalla tavalla. Ilmoittautuminen 17.10 mennessä, jos haluat osallistua ruokailuun 
0440202143/Jaana. Kouluttajana toimii Kristiina Nordman kansan raamattuseurasta.
Su 23.10. klo 17 sanan ja rukouksen ilta, Eeva-Liisa ja Pirjo
Pe-su 28.-30.10 vastuunkantajaretriitti, johon voi osallistua paikan päällä Ryttylässä tai 
kotona koneen äärellä. Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan etä- tai lähiosallistuminen. 
Yhteiskuljetusta ei järjestetä, kimppakyyti tai juna ovat oivallisia vaihtoehtoja.
Su 30.10. klo 17 pyhäillan ehtoollinen.

Marraskuu
La 5.11. klo 17 pyhäinpäivän seurat, Leif Nummela.  
Su 6.11. klo 10  messu pääkirkossa Matti Malinen, lähetyskodilla lounas klo 11.30 jonka 
jälkeen Leif Nummelan pitämä raamattutunti.
Ma 7.11. klo 18 ”Se löytyi”-ilta, evankelista Ilkka Puhakka, Kajaanin pääkirkossa. 
La 12.11. klo 9–12 talkoot
Su 13.11. klo 17 väsyneille voimaa- ilta, Senja ja Hannu Haverinen. 
Su 20.11. klo 17 lähetysmessu ja pyhäkoulu, Lehtikankaan kirkko. 
To 24.11. klo 17–18.30 ”Donkkis Big Night” – toimintailta lapsille.
Su 27.11. klo 17 sanan ja rukouksen -ilta, Katri ja Heidi

Joulukuu
Su 4.12. klo 17 pyhäillan ehtoollinen
La 10.12. klo 9–12 talkoot
Su 11.12. klo 17 joulujuhla, mukana mm.  Donkkis kerholaiset.
Su 18.12. klo 17 lähetysmessu ja pyhäkoulu, Lehtikankaan kirkko.

Tammikuu
Su 1.1.23. klo 17 pyhäillan ehtoollinen
Pe 6.1. klo 17 loppiaisseurat, Helinä ja Jouko Matilainen
Su 8.1. väsyneille voimaa -ilta, Matti Malinen
La 14.1. klo 9–12 talkoot
Su 15.1. klo 17 lähetysmessu ja pyhäkoulu, Lehtikankaan kirkko
Su 22.1. klo 17 sanan ja rukouksen ilta, Eino ja Katri
Su 29.1. klo 17 ilta lähetykselle, Jaana
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Terveiset Nilsiästä! Kesällä olin Venäjällä 
mukana parilla lasten leirillä. Ne olivat an-
toisia ja hyviä kokemuksia. Jos Jumala suo, 
palaan Venäjälle elokuun lopussa. Jatkan 
vielä kielenopiskelun parissa tämän syksyn 
ainakin. Katsotaan miten Jumala johdattaa. 
Kiitos rukouksistanne! 

saara 
MrCela, 
pietari, 
venäjä

läHeTTien TerveiseT

Rukousaiheita:
- paluu Venäjälle 
- Jumalan johdatusta ja viisautta 
- kielikoulun jatkuminen  
- palvelupaikan löytyminen 
- lapset ja nuoret sekä Inkerin kirkon työ 
heidän parissa
Kiitosaiheita:
- kesän lastenleirit ympäri Venäjää
- kesäkuun leirireissuni Venäjälle

Siunaavin terveisin, Saara 

ps. Saara on palaamassa Venäjälle loman 
jälkeen elokuun lopulla. Voit tukea taloudel-
lisesti Saaran työtä FI58 57600310000327/ 
viite 21539

Kuvista: Molemmat ovat kesäkuun lopulta 
Kelton lastenleiriltä. Kirkon edessä on koko 
leirin kokoonpano, meitä oli yhteensä reilu 
140 hlö. Toisessa kuvassa on raamattutunti 
”Jeesus kävelee veden päällä” meneillään 7-8 
- vuotiaille.



16

Mirjami 
uusitalo, 

arba Minch, 
etiopia

Tällä hetkellä (11.8.) olen Arba Minchissä, 
missä satelee hiljaisesti ja on normaalia vii-
leämpää (vain +21). 

Täällä etelässä ollessani olen työskennellyt 
lähinnä Gidolen tiimin kanssa: ensin osallis-
tuimme kaksipäiväiseen synodimme tiimeil-
le tarkoitettuun seminaariin, jossa kartoi-
tettiin projektien tilannetta ja tulevaisuutta. 
Sitten vietin heidän kanssaan kolme päivää 
tarkistaen diraytankielelle käännetyn Esterin 
kirjan ja olen yrittänyt auttaa tiimiä tietoko-
neongelmissa etätuen kautta. Eilen palavee-
rasimme Zaysen käännöstiimin kanssa, jotka 
hekin kääntävät Vanhaa testamenttia. 

Rukousta molemmat tiimit tarvitsevat, 
erityisesti tiimien uudet kääntäjät (Frew 
Gidolessa, Gudaye ja pappi Mesele Zaysen 
projektissa). Ensi viikolla matkustan sitten 
pääkaupunkiin, jossa on Mekane Yesus 
-kirkon ja lähetysten kaksipäiväinen tapaa-
minen (18.-19.8.). Osallistun siihen Lauri-
esimieheni kanssa, joka lentää kokoukseen 

Suomesta. Minä jatkan vielä kokoustamista 
seuraavalla viikolla kirkon yleiskokouksen 
avajaisten merkeissä. Sen jälkeen odottelen 
ale-kielen käännöksiä 1-2 Tessalonikalais-
kirjeisiin. 

Rukousaiheita:
- Viisautta tarvitsen eteen tulevien niin lähe-
tyksen, käännöstyön asioitten suhteen kuin 
ihmissuhteisiinkin.  - Maan tilanne suret-
taa: paikallisia taisteluita tuntuu olevan joka 
puolella, maan hallintoa järjestetään uudel-
leen eivätkä kaikki ole tyytyväisiä tehtyihin 
päätöksiin. Rukoillaan että Rauhan Herra 
toisi rauhan, että kristityt voisivat jättää eri-
puraisuutensa ja toimia rauhan levittäjinä.

Siunausta teille ystävät, kiitos rukouksis-
tanne. Niitä tarvitaan. 

Mirjami

Ps. Mirjami tulee Suomeen lokakuussa 
ja palaa joulukuussa vielä Etiopiaan. Voit 
tukea taloudellisesti Mirjamin työtä FI58 
57600310000327/ viite 24905
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jouni ja jonna 
Haverinen, 

parvomay, 
Bulgaria

Olkaa kuin kotonanne vai 
kuningas vieraana

Suomalainen sanoo, että vieraat käyvät ajal-
laan ja talo elää tavallaan. Miten rentoa ja ko-
toista. On helppo mennä kylään, kun tietää, 
ettei liialti ole vaivoiksi. Toisaalta kun vie-
raana astuu johonkin kotiin, eikä isäntäväki 
edes viitsi nousta sohvalta television edestä 
tervehtimään, puhumattakaan, että nuoriso 
lopettaisi pelinsä kännykällä, kaipaa jotain 
enemmän. Vieraanvaraisissa kulttuureissa 
vieras on taas kuin kuningas. Koko talonvä-
ki pysähtyy toimissaan, kun vieras saapuu 
tai lähtee. Ovella ollaan vastassa ja saattele-
massa, vaihdetaan kuulumisia ja toivotellaan 
uudestaan kylään. Vesilasi tuodaan heti ja jos 
tarjottavaa ei ole, lähetetään joku hakemaan 
sitä lähikaupasta. Vieraan kanssa istutaan ja 
jutellaan. Saa kokea olevansa tärkeä. Vaikka 
pidemmän päälle kaipaa, että voisihan sitä 
olla välillä rennomminkin.

Tavat ja kulttuurit ovat erilaisia. Ei ole 
yhtä, joka olisi parempi ja toista huonom-
paa. Tärkeää on huomata, että me voimme 

oppia toisiltamme. Suomalaisille tekisi hy-
vää joskus ajatella, että vieras on kuningas 
- kunniavieras. Tuleva sukupolvi ei kyllä opi 
vieraanvaraisuutta, ellei sitä koskaan näe. 
Toisaalta suomalaisina voimme hyvin opet-
taa rentoa välittömyyttä ja armollisuutta ko-
din sen hetken tilannetta kohtaan. Tärkeitä 
ovat myös ne kotona jatkuvasti asuvat. Ste-
fanuksen kuollessa oli itse Kuningas nous-
sut seisomaan ja otti kunnioittaen vastaan 
omansa. Täydellistä taivasta odotellessam-
me, voimme harjoitella kunnioittamista ja 
edetä armollisesti tilanteen mukaan. Olkoon 
kotimme täynnä rakkautta ja arvostusta niin 
vieraille kuin kotiväelle.

Rukousaiheita:
- Kiitos hyvin menneestä kesälomasta ja las-
ten koulun aloituksesta Kuhmossa.
- Kiitos kesällä kastetuista niin Krushevossa 
kuin Peshterassakin, siunaa heitä ja heidän 
perheitään.
- Siunaa Feymiä (johtava pastori) ja hänen 
perhettään, anna terveyttä ja voimia.
- Siunaa paikallista pastoria kirkossamme 
ja auta tukikummien löytymisessä. Varjele 
kirkkomme vastuunkantajia ja johdata he-
dän elämäänsä tahtosi mukaan.
- Siunaa ja johdata paluumme Bulgariaan 
10.9 ja erityisesti lasten koulunaloitus ja ka-
verisuhteet poissaolon jälkeen.
- Kiitos Jeesus, että sinä otat meidät ilolla vas-
taan taivaankotiin. Auta meitä kutsumaan ja 
ottamaan vieraita vastaan kunnioituksella.
- Kiitos kaikista seurakuntavierailuista ja lä-
hettäjistä, jotka uskollisesti puurtavat omal-
la paikallaan joukkueen hyväksi. Auta meitä 
löytämään oma paikkamme.
- Rukoillaan, että Herra herättäisi halua uu-
sille ihmisille lähteä tähän työhön

Ps. Haveriset olleet lomalla Suomessa, paluu 
Bulgariaan 10.9. Voit tukea taloudellisesti 
Haveristen työtä FI58 57600310000327/ vii-
te 20226
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Kansanlähetyksen lähetyspiirit vuorottelevat  

Lähetyskodilla maanantaisin klo 13.30. 
 

Ma 12.9. alkaen lähetyspiiri,  
luetaan lähettien kuulumisia  

ja rukoillaan lähetystyön puolesta 
 

Ma 19.9. alkaen lähetyksen neulepiiri,  
tehdään diakonista lähetystyötä käsitöiden avulla 

 

UUSIA KÄVIJÖITÄKIN TOIVO-
TAAN!  TERVETULOA! 

KIINNOSTAAKO LÄHETYSTYÖ? 



Osoitteet: Kainuun Ev. Lut. Kansanlähetys


