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La klo 9-12   
    14.1., 18.2., 18.3., 15.4. ja 20.5.   

Talkoissa tehdään sitä, mitä osataan, 
mitä pitää tehdä ja mitä halutaan 
tehdä, rennosti. Kahvit juodaan ja 

kuulumisia vaihdetaan. Pidetään yh-
dessä huolta lähetyskodistamme! 

 

Talkoot  
KANSANLÄHETYSKODILLA, SAMMONKATU 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan toimintaamme ! 

 

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

Toimisto avoinna: ke ja to 13-16
tai sopimuksen mukaan
Puh. 044 2774 616
Sähköposti: kainuunkl@sekl.fi
Kotisivut: www.kainuu.sekl.fi

Piirityöntekijä Jaana Raesalmi 
Puh. 044 0202 143
Sähköposti: jaana.raesalmi@sekl.fi

Talousvastaava ja hallituksen pj. 
Pirjo Heikkinen (vapaaehtoinen)
Puh. 050 3449 406
Sähköposti: pirjo.heikkinen@sekl.fi

Piiripastori Matti Malinen (vapaaehtoinen)
Puh. 050 5661 015
Sähköposti: matti.antero@viesti.net

Piirihallitus 2023

Heikkinen Pirjo, Kajaani, pj.
Karjalainen Anneli, Puolanka
Karjalainen Jorma, Kajaani, varapj.
Korhonen Arttu, Kajaani, sihteeri
Koskeli Matti, Kajaani
Pulkkinen Martti, Kuhmo
Rautiainen Marko, Kajaani
Savolainen Eeva Liisa, Kajaani
Suutari Aimo, Kajaani

Jos haluat saada lähettien tai työntekijän ru-
kouskirjeen, niin soita 044 2772 616 tai lähetä 
pyyntö kainuun@sekl.fi Kirjeet voi saada pape-
risena tai sähköpostiin.

Painopaikka:
Paltamon Kirjapaino Ky 2023
Sairaalatie 8, 88300 Paltamo
(08) 871 999
www.paltamonkirjapaino.fi
aineistot@paltamonkirjapaino.fi

Pankkiyhteys
Kainuun Kansanlähetys  Kainuun  Osuuspankki
IBAN: FI58 57600310000327     
BIC:    OKOYFIHH

Keräysluvan tiedot

Luvan saaja:
Kainuun Evankelisluterilainen Kansanlähetys Ry
Luvan numero: RA/2020/1268.
Käyttötarkoitus: 
Lähettien tukemiseen ulkomailla ja kotimaan
työn tukemiseen, esim. henkilöstö- ja työkuluihin,  
sekä julistus, koulutus- ja opetustoimintaan.

Kohdekohtaiset viitenumerot

Piirin työ Kainuu …………..…....95086
Raesalmi Jaana………….….….95044
Kainuu, kipein tarve………...…..95125
Mrcela Saara……………….…...21539
Uusitalo Mirjami, Etiopia…….... 24905
Haverinen Jouni ja Jonna….….. 20226
Lähetystyö (yleisviite) ……….....95099

Kansanlähetys radiossa ja televisiossa.

Radio Dei, Kajaanissa 100,0 MHz
Raamattuavain arkisin klo 7.03 ja 14.03
Raamattuavain extra la klo 8.35
Lähetysavain joka kk:n 2. ja 4. la klo 14.30
Junioriavain su klo 8.30
Raamattubuffet su klo 12.05

TV7

Cafe Raamattu la klo 19.30

Toimitus: 

Jaana Raesalmi ja Marketta Kangasoja
Kannen kuva: Jaana Raesalmi

 

 

   
 

   

””DDoonnkkkkiiss  BBiigg  NNiigghhtt””ttooiimmiinnttaaiillttaa  aallaa--aassttee--iikkääiissiillllee  
  

Kajaanissa torstaisin  klo 17-18.30 
19.1. 16.2. 16.3. 20.4. 25.5. Sammonkatu 5. 
Kuhmossa keskiviikkoisin klo 17-19 
18.1., 15.2., 15.3., 12.4., 10.5. srk-keskuksessa. 
Ohjelmassa:  
Toimintapisteitä, kilpailuja,  
arvontaa, Raamatun opetusta, laulua,  
rukousta ja Iltapala nyyttäri meiningillä. 
  

Suunnitteilla myös Donkkisleiri yhdessä Kuhmolaisten  
kanssa Vuokatissa. Ajankohta vielä avoin.  
 

Lisätietoa Donkkis-toiminnasta saat Kajaani/ Katri  katri.jakoaho@gmail.com 
ja Kuhmon /Marja-Leena  marja-leena.suutari@evl.fi 
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noudatetaan: ”Rakasta lähimmäistäsi 
niin kuin itseäsi.” Sitten Paavali 

kirjoittaa pitkän listan asioista, 
joita luonnostamme teemme ja 
asioita, jotka Pyhä Henki saa 
meissä aikaan. 

Mitä kiivaammin yritäm-
me toteuttaa Jumalan tahtoa 
ja tuottaa hyvää hedelmää, 
sitä selkeämmin huomaam-

me epäonnistuvamme. On 
suurta Jumalan armoa huo-

mata oma mahdottomuutemme. 
Mitä enemmän tarvitsemme armoa 

ja anteeksiantamusta, sitä riippuvai-
semmiksi tulemme Jeesuksen kuolemallaan 

ansaitsemasta anteeksiannosta. Mitä enemmän 
huomaamme saavamme anteeksi, sitä rakkaam-
maksi Jeesus meille tulee. Kun olemme tutustuneet 
omaan mahdottomuuteemme, silloin meidän on 
helpompi armahtaa kanssa siskoja ja veljiä, jotka 
ärsyttävät, suututtavat ja jopa satuttavat meitä.

Luukkaan evankeliumin 7. luvussa Jeesusta sa-
notaan syntisten ystäväksi, koska Jeesus söi ja joi 
publikaanien ja syntisten kanssa. Ystävät ovat tär-
keitä. Monesti huomaamme sen vasta sitten, kun 
olemme ilman ystäviä. Syntisten ystävänä Jeesuk-
sen pitäisi olla meille paras ystävä. Hän itse kan-
toi meidän syntimme ruumiissaan ristinpuuhun. 
Siinä missä meidän parhaimmatkaan ystävämme 
ei voi meitä auttaa, Jeesus seisoo vierellämme, Hän 
ei jätä eikä hylkää. Tämä meidän paras ystävämme 
kutsuu meitä tänäänkin olemaan kanssaan. Etsi-
tään aika ja tila, jossa voimme vetäytyä Jeesuksen 
seuraan.  Virressä 631 sanotaan: ”Sinua kaipaa 
sydämeni, Sun puolees huutaa mun henkeni. On 
yksin tästä, sen ikävästä, kyyneleeni. Muut kaikki 
hylkää vaan sinä et. Autuuden särkyneet sydämet, 
sinulta saavat, sä luet haavat ja kyyneleet.”

Siunaavin terveisin Jaana

TYÖNTEKIJÄN MIETTEITÄ

Minä pyyhin pois sinun rikko-
muksesi niin kuin pilven 

ja sinun syntisi niin kuin su-
mun. Palaja minun tyköni, 
sillä minä lunastan sinut.  
Jes. 44:22. Elämäni tärkein 
päivä tähän mennessä oli 
päivä, jolloin sain uskoa saa-
neeni Jumalalta kaikki synti-
ni anteeksi. Muistan, miten 
kuolemanpelko, syyllisyys ja 
levottomuus pyyhkäistiin ker-
ralla pois ja tilalle tuli ilo, rauha ja 
varmuus siitä, että asiani oli Jumalan 
kanssa kunnossa. Tie taivaaseen oli auki. 
Tämä tapahtui rippikoulussa. 

Jumala ei ole muuttunut. Hän pitää lupauksensa. 
Tänäänkin kaikki, jotka tulevat hätääntyneinä ja 
ahdistuneina syntisinä etsimään Häneltä anteeksi-
antoa, saavat uskoa todeksi seuraavat sanat. Minä, 
minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, 
enkä sinun syntejäsi muista. Jes. 43:25. Joku on sa-
nonut, että Kaikkivaltiaalla Jumalalla on huono 
muisti, kun hän ei muista syntejämme. Vuoden 
-92 Raamatun käännöksessä sanotaan, että Jumala 
ei muistele syntejämme. Joskus meidän on vaikea 
uskoa syntien anteeksisaamiseen, varsinkin silloin, 
kun olemme vaeltaneet hyvin kauas, suorastaan 
eksyneet. Samoin silloin, kun lankeamme aina 
samaan syntiin. Ehkä vaikeus johtuu siitä, koska 
monille meistä on hyvin vaikea antaa itsellemme 
anteeksi. 

Puhe synnistä ei ole muodissa. Pahin synti on 
epäusko, että emme usko Jeesukseen syntiemme 
sovittajana. Synnissä eläminen on elämää, jossa 
tietoisesti elämme Jumalan tahdon vastaisesti. Ja 
mikä sitten on Jumalan tahdon mukaista elämää? 
Se selviää hyvin kymmenestä käskystä.  Lutherin 
Iso Katekismuksessa on erittäin hyvin selitetty 
käskyjen laajuus. Galatalaiskirjeen 5. luvussa sa-
notaan: Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä 

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Vuosi 2022 on taas takanapäin ja 
olemme saaneet aloittaa uu-

den vuoden 2023.
Vuoden 2022 alussa tulin 

valituksi piirihallituksessa 
puheenjohtajan paikalle. 
Empien ja kysellen otin 
pestin vastaan. Mietin, 
että niinköhän astun liian 
suuriin saappaisiin. Olen 
tarvinnut paljon rukousta 
ja johdatusta, että olen sel-
vinnyt tehtävästä.

Vuosi oli kaiken kaikkiaan 
haasteellinen. Oli Kansanlähetys-
kodilla ikkunaremontti, oli Päiväkoti 
Pikku Karitsan asioiden hoitoa ja myös 
päiväkodin lakkauttamispäätös. Oli pari isoa puu-
ta, joille piti saada kaataja ja kaikenlaisia muitakin 
asioita on ollut hoidettavana. Yllättävän paljon työl-
listävä puheenjohtajan tehtävä on. Kuitenkin olen 
saanut iloita jokaisesta hallituksen jäsenestä sekä 
jokaisesta esirukoilijasta. Jumala on kuullut pyyn-
nöt ja rukoukset ja olen selvinnyt kaikista haasteista.

Toimintamme on jatkunut vilkkaana Kajaanissa 
ja pitäjillä myös on ollut tilaisuuksia. Erityismai-
nintana voisi nostaa Kajaanissa vietetyt ehtoollis-
hartaudet. Ehtoollishartaudet ovat saaneet väkeä 
liikkeelle ja osallistujien määrä on vaan kasvanut 
loppu vuotta kohden. Samoin Lehtikankaan kir-
kolla pidetyt Lähetysmessut ovat vetäneet paljon 
väkeä. Lapsia on ollut Pyhäkoulussa jonkun ver-
ran, enemmänkin mahtuisi mukaan. Donkkis 
Bignight on ollut joka kuukausi täällä Kajaanissa 
ja Kuhmossa pyörii myös Donkkis. Kajaanissa on 
ollut paljon lapsia mukana Donkkiksessa.  Paljon 
on muutakin toimintaa niin Kajaanissa kuin pi-
täjilläkin.  Meillä on suuri joukko vapaaehtoisia 
toimijoita ja ilman heitä olisimme pulassa. Kiitos 
joka ainoalle vapaaehtoiselle, jotka olette mahdol-
listaneet toimintamme

Emme ole välttyneet sairasteluilta, 
useampi joukostamme on vuoden 

aikana sairastanut ja sairau-
det ovat puhutelleet meitä ja 

olemme saaneet niidenkin 
asioiden kanssa kääntyä 
Jeesuksen puoleen. Minus-
ta tuntuu, että sairaudetkin 
vetävät meitä yhä lähem-
mäksi Jumalaa eli niilläkin 
on oma tarkoituksensa.

Työntekijämme Jaana on 
ollut kädet täynnä työtä ja 

hänellä on paljon ideoita toi-
mintaamme.
Taloudellinen tilanteemme on 

pysynyt kohtalaisen hyvänä, vaikka yli-
määräisiäkin menoja on ollut.

Syyskokouksessa jäsenistömme hyväksyi halli-
tuksen ehdotuksen jäsenmaksun korottamisesta 
vuonna 2023 entisestä 25 e/hlö siten, että uusi jä-
senmaksumme on 30 e/hlö. Lisäksi päätimme, että 
uudet jäsenet saavat tervetuliaislahjana Uusi Tie 
-lehden 6 kk:n ajaksi. Tarkemmat tiedot koko vuo-
den 2022 talousluvuista ovat selvillä helmikuuhun 
mennessä. Kevätkokouksessa käydään talouden 
luvut sitten tarkemmin läpi. Olette kaikki jäsenem-
me tervetulleita kokoukseen.

Säännöllinen rukous on kaiken a ja o, ilman 
rukousta on kaikki ponnistelumme turhaa. Omin 
voimin emme jaksa, mutta kaikeksi onneksi Juma-
la on antanut meille kaikki lupaukset rukousten 
kuulemisesta, kun me Jeesuksen kautta lähestym-
me häntä. Hän kun tietää kaiken. Niin isoissa kuin 
pienissäkin asioissa saamme aina lähestyä Taivaal-
lista Isäämme Hänen johdatukseensa luottaen.

Jer. 31:9 sanotaan mm. näin ”…minä johdatan 
heitä, kun he kulkevat rukoillen.” Tuohon lupauk-
seen saamme mekin kaikki luottaa tänäkin armon 
vuonna 2023.

 Pirjo Heikkinen
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“1-5-vuotiaat lapset istuvat odottamassa ruokailun 
alkua, kädet ristissä. Me aikuiset ja lapset lausumme 
yhdessä ruokarukouksen ja ryhdymme syömään.”

“Aamupiirin lopuksi kysyn lapsilta, minkä laulun 
haluaisitte vielä laulaa. Vastaus tulee useammasta 
suusta yhtäaikaa: -Jippiin. Ja niin lauletaan ja hypi-
tään yhdessä. -Jippii minä pääsen taivaaseen. Jippii, 
minä uskon Jeesukseen.”

Kiitollisina edellä kerrotuista ja monista muis-
ta hetkistä, muistelemme Pikku Karitsan ai-

kaamme. Yli 50-vuotta toiminut Päiväkoti Pikku 
Karitsa sulki ovensa viimeisen kerran joulukuun 
lopussa, perjantaina 30.12. vuonna 2022. Näin 
myös ainoa kristilliselle arvopohjalle perustuva 
varhaiskasvatus loppui Kajaanista. Päiväkodin 
omisti Kainuun Kansanlähetys. Päiväkodin lop-
pumista perusteltiin muun muassa sillä, että va-
paaehtoisvoimin omistettu päiväkoti kävi liian 
raskaaksi huolehtia. Surullinen päätös oli ennen 
kaikkea siksi, ettei kristillisiä asioita enää pidetä 
esillä muissa Kajaanin päiväkodeissa.

Päiväkoti ehti antaa monelle lapselle eväät elä-
mään. He saivat kristillistä kasvatusta kaiken muun 
opetuksen, hoidon ja huolenpidon lisäksi. Saimme 
olla istuttamassa uskon siementä niiden kaikkien 
pienten ihmistaimien sydämiin, jotka päiväkodis-
sa olivat hoidettavina. Jospa se siemen saisi vielä 
joskus itää ja kasvattaa monta Herralle uskollista 
kättä. Ja ehkäpä niin on jo käynytkin, tämän 50 
vuoden aikana. Päiväkoti oli kodinomainen ja 
sisarusryhmä takasi sen, että pienet saivat myös 
isommilta lapsilta hoivaa ja he mallioppivat heil-
tä paljon asioita. Isot taas kokivat onnistumisen 
tunteita, kun saivat myös pieniä auttamalla kokea 
olevansa arvokkaita ja heidän itsetuntonsa kasvoi 
pienempiä auttaessa. Monien lapsien vanhemmat 
tunsivat toisensa ja lapset kävivät leikkimässä tois-
tensa luona myös vapaa-aikana. Päiväkoti oli kuin 

yksi iso perhe, kuin Jumalan seurakunta. Jokaiselle 
oli siinä oma tärkeä paikkansa. He olivat kaikki 
tärkeitä ja arvokkaita. Lapset, jotka olivat itse olleet 
hoidossa Pikku Karitsassa, toivat vuosien päästä 
omat lapsensa sinne hoitoon, tämä jatkumo oli 
arvokasta ja perheille erityisen tärkeää. 

Saimme myös iloita siitä, että perheet löysivät 
tiensä Donkkis Big Night – iltoihin Kansanlähetys-
kodille ja kesäisin järjestettäville Donkkis – leireille. 
Päiväkoti toimi näiden leirien yöpymispaikkana. 

Päiväkodissa kävi paljon opiskelijoita sekä mui-
takin harjoittelijoita lyhyissä ja vähän pidemmis-
säkin työjaksoissa, he saivat myös matkaeväikseen 
kristillistä sanomaa. Päiväkotimme kristillinen 
kasvatus vaikutti siis muihinkin kuin vain meillä 
hoidossa oleviin lapsiin ja heidän perheisiin.

Myös paljon haasteita ja vaikeuksia on matkan 
varrella ollut, mutta siunaus on aina kantanut 
yli vaikeiden aikojen. Pikku Karitsan puolesta 
on rukoiltu paljon, ja se on kantanut eteenpäin. 
Viimeisimmät ajat Karitsassa olivat hyvät ja sees-
teiset. Saimme viettää pitkät jäähyväiset lasten ja 
perheiden kanssa. Meillä oli hyvät ja lämpimät välit 
kaikkien kanssa. Saimme kasvattaa ihania lapsia ja 
kohdata hienoja vanhempia. Nyt on aika kiittää ja 

Päiväkoti Pikku Karitsa ehti 
kasvattaa monta sukupolvea

päästää irti. Haikeus ja ikävä kuitenkin säilyvät.
“Siivotessani tavaroita joulukuussa, löysin 

kortin, jossa onniteltiin 25-vuotiasta päiväkotia. 
Kirjoittajat olivat olleet itse mukana päiväkodin 
“synnytystuskissa” aikoinaan. Kortti pysäytti mi-

nut. Olimme tehneet historiallisen päätöksen. Päi-
väkodin tarina oli loppunut.” 

Ilmaan jää  vain yksi kysymys; tapahtuiko nyt 
kaikkivaltiaan Jumalan tahto?

Elisa ja Katri

Maakuntien tapahtumia keväällä -23

HYRYNSALMI:
Su 19.2. klo 10 Kansanlähetyksen kirkkopyhä seurakuntatalolla, mes-
su kirkkokahvit ja päivätilaisuus, Jaana Raesalmi.
Kansanlähetyksen seurat ovat klo 17 keskiviikkoisin 18.1., 29.3. ja 
10.5. seurakuntasalissa.

KUHMO:
Kansanlähetyksen seurat perjantaisin klo 18 Kuhmon kirkossa 13.1., 
10.3., 14.4. ja 12.5. 
Kuhmon talvipäivät 11.-12.2., mukana mm Ilkka Rytilahti.

PALTAMO / RISTIJÄRVI:
Raamattu- ja lähetyspäivät 21.–22.1. mukana päivillä Jari Araneva, 
Suvi Happo ja Jaana Raesalmi.
To klo 18 jatkuu 19.1. Raamattu tutuksi-piiri, Paltamon srk-talolla. 
Piiri kokoontuu joka toinen viikko.

PUOLANKA:
Su 7.5. klo 10 Kansanlähetyksen kirkkopyhä, messu, kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus, Matti Malinen ja Jaana Raesalmi.
Kansanlähetyksen seurat ovat klo 18 tiistaisin 10.1., 7.2., 7.3., 28.3. ja 
6.6. seurakuntasalissa.

SUOMUSSALMI:
Su 16.4. klo 10 Kansanlähetyksen kirkkopyhä, messu Matti Malinen 
ja Tatu Ryyti, kirkkokahvit ja seurat.
Kansanlähetyksen seurat klo 17 torstaisin 26.1., 9.3. ja 25.5.

VAALA:
Kevään aikana on tarkoitus pitää Vaalassa kirkkopyhä ja ainakin yhdet 
seurat, mutta aikataulua ei ole vielä päästy sopimaan. Ilmoitellaan 
nettisivuilla kainuu.sekl.fi/tapahtumat/tapahtumat maakunnissa.
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MIRJAMI UUSITALO,
Arba Minch Etiopia
Tervehdys (9.1.2023) pitkästä aikaa Gidolen vuorilta, missä aurin-
ko paistaa ja linnut laulaa. Olen taas saanut juhlia joulua kahteen 
kertaan: ensin Suomen aikaa joulukuussa pääkaupungissa Meka-
ne Yesus -kirkon englanninkielisen seurakunnan aattojuhlassa 
ja sitten käännösjärjestömme joulupäiväkahveilla. Lauantaina 
7.1. oli sitten täkäläinen joulupäivä, mikä meni injera-lettua ja 
kanakastiketta, joululeipää ja kotikaljaa syöden ja juoden useammassa ystäväkodissa. Juhlat 
jatkuivat vielä pari päivää. 
Näillä näkymin olen täällä vielä täkäläisen loppiaisen yli, 24.1. on tarkoitus juhlia Lasten Raa-
matun käyttöönottoa. Sitten palaan Addikseen pariksi viikoksi. Tarkoitukseni on käydä täällä 
ollessa läpi ainakin alekieliset 1-2 Timoteuskirjeet ja tarkistaa ne helmikuussa tiimin kanssa. 
Kaikki, jos Herra suo ja maassa säilyy rauha. Sitä voi rukoilla. Tuin juuri Abiyotin luota, joiden 
kodissa majailee yksi taisteluja paennut nuori pari pikkuveljien kanssa. 

Hyvää Uutta Vuotta toivottaen, Mirjami

TAMMIKUU
To 19.1. klo 17 Donkkis Big Night
Su 22.1. klo 17 sanan ja rukouksen ilta, Jari ja Merja Araneva sekä Eino ja Katri
Su 29.1. klo 17 Juhanin 70 v. syntymäpäiväseurat. Mukana mm. Antti Lankinen, Matti Malinen 
ja Soili Mäkäräinen. Kakkukahvitarjoilu. 

HELMIKUU
Su 5.2. klo 17 pyhäillan ehtoollinen Marko Miettinen ja Pirjo Heikkinen/ lapsille pyhäkoulu.
Su 12.2. klo 17 väsyneille voimaa -ilta, Riitta Moilanen ja Tanja Hukkanen.
To 16.2. klo 17–18.30 ”Donkkis Big Night” – toimintailta lapsille.
Su 19.2. klo 17 lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa (kolehti Kylväjälle), lapsille pyhäkoulu.
Su 26.2. klo 17 sanan ja rukouksen ilta.

MAALISKUU
Su 5.3. klo 17 pyhäillan ehtoollinen / lapsille pyhäkoulu.
Su 12.3. klo 17 Yhdessä laulujen äärellä, Eino ja Soili Mäkäräinen.
To 16.3. klo 17–18.30 ”Donkkis Big Night” – toimintailta lapsille.
Su 19.3. klo 17 lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa (kolehti KL:lle), lapsille pyhäkoulu.
Su 26.3. klo 17 sanan ja rukouksen ilta, Katri.

HUHTIKUU
Su 2.4. klo 17 pyhäillan ehtoollinen / lapsille pyhäkoulu.
Su 9.4. klo 18 väsyneille voimaa -ilta, Marita Karvinen.
Ma 10.4. klo 10 messu pääkirkossa, klo 11.30 lähetyskodilla lounas ja raamattuopetus.
Su 16.4. klo 17 lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa (kolehti Pipliaseuralle), lapsille pyhäkoulu.
To 20.4. klo 17–18.30 ”Donkkis Big Night” – toimintailta lapsille.
Su 23.4. klo 17 sanan ja rukouksen ilta, Pirjo ja Eeva-Liisa.
Su 30.4. klo 17 ilta lähetykselle

TOUKOKUU
Su 7.5. klo 17 pyhäillan ehtoollinen / lapsille pyhäkoulu.
Su 14.5. (äitienpäivä) klo 17 väsyneille voimaa- ilta.
Ke 17.5. klo 18-20 Leif ja Daniel Nummelan raamattuopetukset ”Miten Jumala johdattaa ih-
mistä” ja Mikä on syntiä ja miten taistella syntiä vastaan evankeliumin voimassa?
To 18.5. klo 13-18 Leif ja Daniel Nummelan opetukset jatkuvat aiheilla: Harhaopeista, Kristit-
tyjen erimielisyyksistä, lähetystön haasteista jne.
Su 21.5. klo 17 lähetysmessu Lehtikankaan kirkossa (kolehti KL:lle), lapsille pyhäkoulu.
To 25.5. klo 17–18.30 ”Donkkis Big Night” – toimintailta lapsille.
Su 28.5. klo 15 kevätretki Nakertajan Aurinkolaavulle. Lähelle pääsee autollakin.  Huom! Ei 
tilaisuutta Kansanlähetyskodilla.

KESÄKUU 
Su 4.6. klo 17 pyhäillan ehtoollinen/ pyhäkoulu lapsille.
Su 11.6. klo 17 kesäilta Sanan äärellä, Jaana
Su 18.6. klo 17 Kesäilta Sanan äärellä, Pirjo ja Eeva-Liisa

HEINÄKUU
Su 2.7. klo 17 pyhäillan ehtoollinen
Kansanlähetyspäivät Ryttylässä ja netissä 7.- 9.7. 
Su 9.7. klo 17 kesäilta Sanan äärellä.
Su 16.7. klo 17 kesäilta Sanan äärellä.
Su 23.7. klo 17 kesäilta Sanan äärellä, Katri
Su 30.7. klo 17 kesäilta Sanan äärellä, Eino

ELOKUU
Su 6.8. klo 17 pyhäillan ehtoollinen, Matti ja Jaana.
Su 13.8. klo 17 kesäilta Sanan äärellä. 
Su 20.8. klo 17 kesäilta Sanan äärellä, Jaana.
Su 27.8. klo 17 kesäilta Sanan äärellä.
Lähetyskodilla on lapsille leikki/piirtämisnurkkaus, joten perheen pienimmätkin ovat tilai-
suuksiin tervetulleita.

Kajaanin tapahtumia keväällä 
ja kesällä- 23

LÄHETTIEN TERVEISET
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Saara kirjoittaa katsauksena kuluneeseen vuoteen näin:
Sananlaskuista 3:25-26 löytyy hyvä ohje: ”Älä säikähdä vaaraa, joka äkisti kohtaa, tuhon 

myrskyä, joka yllättää jumalattomat, sillä Herra on sinun tukesi ja turvasi, hän varjelee jalkasi 
ansoilta”. Vuosi 2022 yllätti meidät kaikki. Maail-

man tapahtumat ovat voimakkaasti vaikuttaneet 
jokaiseen. Hetkessä kaikki muuttui. En myös-
kään osannut odottaa, että sen takia joutuisin 

lopputalvesta muuttamaan Venäjältä Latvi-
aan kevääksi. Onneksi sen jälkeen oli mah-
dollista palata takaisin Pietariin.

Kulunut vuosi on ollut täynnä yllä-
tyskäänteitä, mutta kaiken keskellä se 
on vetänyt ihmisiä entistä enemmän 

Jumalan puoleen. Venäjälläkin se on 
nähtävissä. Siksi nyt rukoustyö on 
entistä tärkeämpi kuin koskaan. 

Kiitos rukouksistasi!

Tässä muutama rukousaihe...
- pyhäkoulu Pushkinin seurakun-
nassa 
- oikeiden palvelutehtävien löy-
tyminen
- sopeutuminen uusiin kuvioihin 
- Inkerin kirkko & lapsi- ja nuo-
risotyö 

Siunausta alkaneeseen vuoteen!
Siunaavin terveisin,  Saara 

LÄHETTIEN TERVEISET

SAARA MRCELA, Pietari, VenäjäJOUNI JA JONNA HAVERINEN, 
Parvomay, Bulgaria
Jouni kirjoittaa menneestä vuodesta: 
Mitenkä niinku omasta mielestä meni?
Joku pitää yhtä päivää toista parempana, toi-
selle kaikki päivät ovat samanarvoisia. Vuo-
den vaihde on yksi päivä muiden joukossa, 
mutta samalla se on oiva mahdollisuus katsoa 
taaksepäin, miten vuosi on mennyt ja toisaal-
ta miettiä toiveita tulevasta. Meidän vuottam-
me rytmitti 3. työkautemme puolivälissä ollut 
Suomen jakso, jolloin kiersimme lähettäviä 
seurakuntia ja KL-piirejä. Päällimmäiseksi 
jäi ilo kohtaamisista ja huomio, että paljon 
on työsarkaa myös Suomessa. Työtä on riit-
tänyt myös Bulgariassa ja viime vuotta onkin 
sävyttänyt tasapainon hakeminen työmäärän 
ja koko perheen jaksamisen välillä. Herra on 
ollut hyvä. Hän antaa rauhan ja levon. Pan-
demia helpotti ja seurakuntatyö on palannut 
vakiintuneisiin uomiinsa. Muuttotappio Kes-
ki-Eurooppaan nakertaa eniten seura-
kuntien kasvua. Onneksi hen-
kilökohtaisten kutsujen 
kautta Herra on tuonut 
uusia ihmisiä myös 
pelastuksen tielle.
Valtakunnallinen 
kolehti kerättiin 
Bulgariaan ja Don-
kin leirilahja Bul-
gariaan hankkeen 
tiimoilta järjestettiin 
toinen seurakuntaleiri. 
Kirkon toimintaa kehi-
tettiin. Tarpeiden vuoren 
juurella diakoniatyölle 
etsittiin uusia polun päitä. 

Samalla huoli resursseista on läsnä, kun tämä 
vuosi on meidän viimeinen kokonainen vuo-
temme kentällä ennen suunniteltua Suomeen 
paluutamme. Viljaa olisi vainioilla korjatta-
vaksi, Herra lähetä työmiehiä! Koulutus on 
yksi avain tulevaisuuteen ja sen rakentami-
seen haluamme panostaa. Hienoja hetkiä ovat 
olleet kasteet ja lukuisat kohtaamiset kodeis-
sa. Meillä on rukoukset kuuleva Jumala, jolla 
on valta yli kaiken pahuuden ja saamme olla 
levittämässä Hänen valoaan pimeyteen.

Siunattu loppuvuotta toivoen,
Jonna, Jouni, Niilo, Noomi, Samuel ja Tinja

LÄHETTIEN TERVEISET

Lähettejä voit tukea taloudellisesti Kainuun Kansanlähetyksen pankkitilille 
FI58 5760 0310 0003 27 viitetiedoilla:

Mrcela Saara 21539      Uusitalo Mirjami 24905          Haverinen Jouni ja Jonna 20226
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KIINNOSTAAKO LÄHETYSTYÖ?  

 
 

Kansanlähetyksen lähetyspiirit vuorottelevat  
Lähetyskodilla, Sammonkatu 5,  Kajaani  

 

Ma 16.1. klo 13.30 alkaen lähetyspiiri,  
luetaan lähettien kuulumisia  

ja rukoillaan lähetystyön puolesta 
 

Ma 23.1.klo 13.30 alkaen lähetyksen neulepiiri,  
tehdään diakonista lähetystyötä käsitöiden avulla 

 

UUSIA KÄVIJÖITÄKIN TOIVOTAAN!  TERVETULOA! 



Osoitteet: Kainuun Ev. Lut. Kansanlähetys

 

 

KYLLÄ KIITOS, HALUAN SAADA YSTÄVÄKIRJEEN SÄHKÖ-
POSTIINI! 

  EN HALUA YSTÄVÄKIRJETTÄ. 

  MINUA KIINNOSTAISI KANSANLÄHETYKSEN JÄSE-
NYYS. TOIVON, ETTÄ MINUUN OTETAAN YHTEYTTÄ. 

 
 

VOISIN PALVELLA LAHJOILLANI MM. 
  SÄESTÄJÄNÄ/ESILAULAJANA  
  PIENRYHMÄN VETÄJÄNÄ 
  PYHÄKOULUOPETTAJANA/ LASTEN KANSSA RAAMAT-

TUOPETUKSEN AIKANA 
  KAHVIN KEITTÄJÄNÄ/ APUNA KEITTIÖLLÄ 
  KOLEHDIN KERUU/ LAULUKIRJOJEN JAKO/ OVELLA 
TERVETULLEEKSI TOIVOTTAJA 

 

  HALUAN SAADA JAANAN RUKOUSKIRJEET. 
  HALUAN SAADA SAARAN RUKOUSKIRJEET. 
  HALUAN SAADA HAVERISTEN RUKOUSKIRJEET. 
  HALUAN SAADA  MIRJAMIN RUKOUSKIRJEET. 

PALVELUKORTTI 
NIMI JA VANHA OSOITE: 

 

 

 

UUSI OSOITE: 

SÄHKÖPOSTI: 

PUHELIN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palauta kortti
 työtekijälle tai postita os. Kainuun Ev.lut. Kansanlähetys,    

Sam
m

onkatu 5, 87200 Kajaani 

Henkilötiedot tallennetaan Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen, piirijärjestöjen, UudenTien ja Kansanlähetysopiston yhteisrekisteriin. Tietoja käytetään tietosuoja-
asetusten mukaisesti toiminnasta tiedottamiseen, markkinointiin ja yhteydenpitoon. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Yhteydenotot: rekisteri@sekl.fi. 


