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SYDÄMELLÄMME  
SUOMALAISET

Kansanlähetys toimii sen puolesta, että 
taivaassa olisi mahdollisimman paljon 
kansaa. Lähetystyö on meille tärkeää, 

mutta olemme myös herätys- ja evankelioi-
misliike. Siksi meillä on Suomi ja suomalaiset 
sydämellä. 

Monella suomalaisella on elämässä suuria 
haasteita ja vaikeuksia. Tässä lehdessä voim-
me lukea, kuinka usko Jeesukseen tuo avun 
vaikeisiin hetkiin. Usko ei välttämättä poista 
vaikeuksia, mutta antaa niihin uudenlaisia 
toivon näköaloja. Jeesus tuo rauhan myrs-
kynkin keskelle.

Pyydän sinua rukoilemaan kansamme 
puolesta. Kansana tarvitsemme yhtenäi-
syyttä ja sovinnollista mieltä, jotta voimme 
elää hyvää elämää. Mutta tämä elämä ei ole 
kaikki. Tarvitsemme myös herätyksen aikoja 
kansamme keskelle, että mahdollisimman 
moni turvautuisi Jeesukseen henkilökohtai-
sena pelastajana. Kun jokainen uskova ottaa 
sydämelleen sukulaiset, ystävät, naapurit, 
kylänsä ja korttelinsa, meille muodostuu 
rukoilijoiden verkosto, jossa jokaisella on 
esirukoilijansa.

Kahden lapsen isänä rukoukseni on, että 
omat lapseni pysyisivät uskossa loppuun 
saakka. Nyt he ovat jo aikuisia, ja ajatukseni 
siirtyy seuraavaan sukupolveen. Haluamme 
Kansanlähetyksessä tehdä lapsi- ja nuo-
risotyötämme niin, että uusi sukupolvi voisi 

tulla uskoon ja pysyä uskossa. Raamatun 
opetus ja kristillisen elämän vahvistaminen 
on meille tärkeää.

Suomen kansa tarvitsee rukoilevia kristit-
tyjä. Kansamme tarvitsee myös niitä, jotka 
on asetettu kertomaan evankeliumia. Kaik-
kein suurin unelmani on nähdä Suomen 
satojen tuhansien kristittyjen esiinmarssi, 
jossa me sanomme rohkeasti ystävillemme: 
”Minä olen kristitty. Lähde sinäkin Jeesuksen 
seuraan!” Siinä on paras Suomen evanke-
lioimisen strategia, jossa mukana oleminen 
on jokaisen kristityn ilo ja etuoikeus.

Lähetysrakkaudella, 
Mika Tuovinen, 
Lähetysjohtaja 
Suomen 
Ev.lut. Kansanlähetys

SUURESSA MUKANA, 
KANSANLÄHETYKSEN 

KOTIMAANTYÖN 
ERIKOISNUMERO 2016

TILAUSPALVELU
Puhelin 019 77 920

sekl@sekl.fi

TOIMITUS
toimitus@uusitie.com

Opistotie 1, 23410 Ryttylä

PÄÄTOIMITTAJA
Mika Tuovinen
044 550 5899

mika.tuovinen@sekl.fi

TOIMITUSSIHTEERI
Sanna Myllärinen

041 546 3046
sanna.myllarinen@uusitie.com

TOIMITUS
Anne Lepikko

Raili Kemppainen
Sanna Myllärinen
Salla Kurppa-Silva

Tiinamariia Heimari

TAITTO
Ideavuo Oy

KUSTANTAJA
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys Ry

FI83 2070 1800 0283 25

PAINOPAIKKA
Botnia Print Oy

Kokkola

MIKÄ ON KANSANLÄHETYS?
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys 
(SEKL) on vuonna 1967 perustettu kirkon lä-
hetysjärjestö, jonka tarkoituksena on toteuttaa 
Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä lähellä ja 
kaukana. Kansanlähetys on herätysliike ja 
toimii työssään Raamatun sekä luterilaisen 
tunnustuksen pohjalta.Tunnuksenamme on 
”Evankelioikaa kansa evankelioimaan kan-
soja”.

Kansanlähetys kertoo kotimaassa evanke-
liumia hengellisen elämän syntymiseksi, 
syventämiseksi ja vahvistamiseksi. Tavoitteena 
on, että ihmiset Kristuksen rakkauden vaiku-
tuksesta lähtevät liikkeelle joko lähettäjinä tai 
lähtijöinä. Kansanlähetys toimii 18 piirijärjes-
tönsä kautta kotimaassa ja Ruotsissa. Kan-
sanlähetyksellä on 68 lähettiä, jotka toimivat 
15 eri maassa. 

Poliisihallituksen myöntämien 
keräyslupien tiedot koko Suomen 
alueelle ja Ahvenanmaalle luetta-

vissa: http://sekl.fi/maksuinfo/

Lisätietoa Kansanlähetyksen työstä saa sivustolta www.suuressamukana.fi.

JUNNUTYÖTÄ LASTEN EHDOILLA
Kansanlähetys tavoittaa vuosittain yli tuhat juniori- 
ikäistä eri puolilla Suomea. Juniorityöhön kuuluu 
paljon menoa ja meininkiä, lasten naurua ja toimintaa 
– erityisesti näin kesällä, kun lapset tulevat leireille.

Teksti: Tiinamariia Heimari, Kuva: Philippe Gueissaz

Lehdessä mainittujen 
tukimahdollisuuksien 

tilinumero: FI83 2070 1800 0283 25, 
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

Tue 
Mikaa! 
Viite: 

6600 34775
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-Ryttylässä järjestetään kuusi leiriä 
joka vuosi, yksi keväällä, neljä 
kesällä ja yksi syksyllä. Lisäksi on 

perhetapahtumia, ja myös Kansanlähetyspii-
reissä järjestetään paikallisia leirejä.

- Noin 60 paikkakunnalla järjestetään 
Donkkis Big Night -iltoja. Piirien toimintaan 
kuuluvat myös kerhot ja kuorot, esimerkiksi 
Pohjanmaalla on Solina-kuoro. Lisäksi Kan-
sanlähetys julkaisee junioreille tarkoitettua 
Donkki-lehteä, Ryttylän juniorityöntekijä 
Jaska Palomäki luettelee.

 
Tunnetuin toimintamuoto on 
ehdottomasti Donkkis Big Night. 
Illat järjestetään yleensä yhdessä paikallisten 
seurakuntien ja vapaaehtoisten kanssa ala-
kouluikäisille lapsille.

Illat koostuvat kolmesta osasta: alkuoh-
jelmasta, toimintaosuudesta ja loppuohjel-
masta. Alkuohjelmassa on raamattuopetus, 
rukousta, lauluja sekä Donkki-lehdestä tutut 
hahmot Saku ja Ruut. Toimintaosuudessa on 
erilaisia toimintapisteitä ja nyyttäri-iltapala. 
Toimintapisteet vaihtelevat paikkakunnittain. 
Saku ja Ruut esiintyvät taas loppuohjelmassa, 
jonka lisäksi lauletaan, rukoillaan ja jaetaan-

palkintoja. Jokaisessa illassa arvotaan myös 
Raamattu.

Mitä jos haluaisin perustaa DBH-illan 
omalle paikkakunnalleni, miten se onnistuu?

- Silloin kannattaa ottaa yhteyttä Niina 
Kultalahti-Nikamaahan. Hän tulee pitä-
mään koulutuksen ja on myös mahdollisesti 
mukana ensimmäisessä illassa ohjeistamassa 
toimintaa. Voi myös olla yhteydessä oman 
piirin työntekijään, joka sitten hoitaa asiaa 
eteenpäin, Palomäki ohjeistaa.

 
Mikä on Kansanlähetyksen 
juniorityön visio?
- Visiomme on, että mahdollisimman moni 
lapsi saisi kuulla evankeliumin ja saisi uskoa 
Jeesukseen. Tavoitteenamme on, että meidän 
työmme kautta evankeliumi menisi eteenpäin, 
ja että työmme vahvistaisi lasten uskoa. Raa-
mattua pyrimme opettamaan mielekkäästi ja 
lasten maailmaan sopivalla tavalla, Palomäki 
tiivistää.

Kansanlähetyksen juniorityön kohderyh-
mänä ovat alakouluikäiset lapset. Juniorityö 
rohkaisee lapsia elämään uskoa todeksi arjen 
keskellä: kotona, koulussa ja harrastuksissa.

JUNNUTYÖTÄ LASTEN EHDOILLA
Kansanlähetys tavoittaa vuosittain yli tuhat juniori- 
ikäistä eri puolilla Suomea. Juniorityöhön kuuluu 
paljon menoa ja meininkiä, lasten naurua ja toimintaa 
– erityisesti näin kesällä, kun lapset tulevat leireille.

Teksti: Tiinamariia Heimari, Kuva: Philippe Gueissaz

Tue 
kansanlähetyksen 

juniorityötä! 
Viite: 

6600 66154

KANSANLÄHETYS-
OPISTOLLA TAPAH-
TUU JOKA VIIKKO
Kansanlähetysopisto Hausjärvellä Ryttylässä 
tarjoaa lukuvuoden aikana lähes joka viikolle 
kaikille avoimia kolmen päivän opiskelupe-
riodeja. Esimerkiksi heinäkuussa aiheena on 
Raamatun runot. Viikonloppuisin tarjolla on 
mielenkiintoisia tapahtumia ja lyhytkursseja 
Raamatusta, sielunhoidosta, lähetyksestä, 
teatteritaiteesta sekä nuoriso- ja junnuleirejä. 
Miltä kuulostaisi vaikka ”Väärinymmärretty 
Raamattu” -tapahtuma syyskuussa? Tai Ho-
pe-kurssi neljänä viikonloppuna tutustuttaen 
sinut lähetystyöhön?

- Monille opiskelu Kansanlähetys-opistossa 
on ollut elämän parasta aikaa – ei välttämät-
tä helppoa, mutta täyteläistä. Evankeliumi 
on tänäänkin Jumalan voima, myös sinun 
elämässäsi, rehtori Niilo Räsänen rohkaisee.

Tutustu toimintaan:
www.kansanlahetysopisto.fi

LÄHIMMÄISENRAK-
KAUS LÄMMITTÄÄ 
MAAHANMUUTTAJIA
Kun maahanmuuttaja asettuu Suomeen, hän 
ajattelee olevansa kristityssä maassa. Hänelle 
saattaa kuitenkin tulla yllätyksenä, että ku-
kaan ei halua puhua uskostaan ja sitä käsi-
tellään lähinnä uskonnollisissa tilaisuuksissa. 

Jokainen suomalainen voi rohkeasti lähes-
tyä ulkomaalaista naapuriaan. Ystävällisyys 
ja kiinnostus lämmittää mieltä. Toisista 
kulttuureista tulleet tarvitsevat apua mo-
nenlaisissa asioissa järjestäessään elämäänsä 
uudessa kotimaassa. Esimerkiksi lomakkeiden 
täyttäminen on suomalaisillekin haastavaa 
saati sitten kun äidinkielenä puhutaan jotain 
muuta kieltä. Apu otetaan kiitollisena vas-
taan.  Yksi tapa tutustua uusiin naapureihin 
on esimerkiksi järjestää suomen kielen kerho-
ja. Niissä voi keskustella vaikkapa arkipäivän 
asioista tai juhlista Suomessa.  Tällä tavalla 
kristityt voivat luoda ystävyyssuhteita ja osoit-
taa lähimmäisenrakkautta. 

Kansanlähetyksen työssä kohdataan myös 
maahanmuuttajia, etenkin isommilla paikka-
kunnilla. Nämä ryhmät tarvitsevat kuitenkin 
uusia jäseniä. Katso alueesi tilanne sivulta 6-7.
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Vielä tulee aika, jolloin elämä helpottaa, Pirjo Heikkinen loh-
duttaa kaikkia työn raskauttamia perheenäitejä. Omasta koke-
muksestaan hän tietää, että vanhetessa arjen kiireet helpottavat.

Toisenlaisiakin aikoja on ollut. Pirjo Heikkinen kertoo, että vai-
keimpina hetkinä huoli ja väsymys ilmenivät vatsakipuina. -Olen 
menettänyt molemmat vanhempani ja pikkuveljeni. Äitini sairastui 
diabetekseen kolmikymppisenä. Kun hänen kuntonsa alkoi heiketä 
joulukuussa, hän menehtyi jo seuraavan vuoden maaliskuussa. Isäni 
kuoli syöpään. Nuorin veljeni sairastui ja kuoli sydänsairauteen. 

En tiedä, tekeekö kärsimys ketään kestävämmäksi. Kuka voi mitata 
ihmisen surun määrän, onpa sitten kysymyksessä menetetty lapsi, 
vanhempi tai työ? Suruja ei voi asettaa mittarille vierekkäin…

Uskonasiat avautuivat Pirjo Heikkiselle pitkän prosessin tuloksena.
- Kun vanhin veli tuli uskoon, hän otti usein meillä käydessään Raa-
matun kirjahyllystä ja houkutteli seuroihin ja hengellisiin tilaisuuksiin. 
Minua se ärsytti tavattomasti. Siitä huolimatta aloin lukea yksikseni 
Raamattua. Jonkin ajan kuluttua aloin käydä kirkossa ja seuroissa. 
Vanhinta tytärtämme alkoivat uskonasiat kiinnostaa, ja hän alkoi 

PIRJO HEIKKINEN 
LÖYSI ELÄMÄN MERKITYKSEN
Teksti: Anne Lepikko ja Raili Kemppainen, Kuva Pirjo Heikkinen

käydä myös raamattupiirissä. Se vaikutti minuunkin ja olin valmis 
siirtymään Jeesuksen omaksi. Minulle oli tullut selväksi, että täytyy 
tehdä henkilökohtainen ratkaisu. Soitin eräälle ystävälleni ja kerroin 
tilanteeni. Pyysin samalla, että ystäväni julistaisi minulle synninpääs-
tön. Hän teki sen ja rukoilimme yhdessä. Se tuntui vapauttavalta. 
Kuolemanpelkokin jäi samalla.

- Ihmisellä on jumalakaipuu. Mietin aikaisemmin, että mitäpä tällä 
elämällä on merkitystä. Nyt tiedän sen tarkkaan. Täällä ollaan vain 
hetki. Tavallista elämää täytyy elää, eikä elämä ole kieltoja täynnä, 
vaikka on uskossa.

Pirjo Heikkinen on pitkään käynyt aamurukouspiirissä ja raamat-
tupiirissä Kajaanin seurakunnassa. Kainuun Kansanlähetyksessä 
Heikkinen on hoitanut talousasioita vapaaehtoisena ja ollut myös 
toiminnassa paljon mukana, viimeisimmäksi alfa-kurssien ryhmän-
ohjaajana sekä Kajaanissa että Vaalassa. 

Kun Pirjo Heikkinen siirtyi varhennetulle eläkkeelle, hän entistä 
enemmän on voinut harrastaa myös kuntourheilua ja juoksemista. 
Ulkomailla asuvat lapsenlapset ovat mummon ja papan sydämellä. 
Skype ja muut nykyajan välineet ovat ahkerasti käytössä milloin 
Pariisiin, milloin USA:han.

Turvallisuuden tunne antaa voimaa, jonka varassa elämää on 
helppo jatkaa. Usko on sitä, että joka päivä tietää, mihin voi luottaa 
ja mistä löytää avun, Pirjo Heikkinen toteaa.

Tue 
Kainuun 

Kansanlähetystä! 
kainuu.sekl.fi 

DonkkiSYKSY/2015

tutkii Raamattua

www.donkki.net

OLEN ARVOKAS

TUTUSTU UUDISTUNEESEEN DONKKIIN! TARINOITA, RAAMATTUOPETUKSIA, 

GALLUP, HARRASTUS-PALSTA - JA PALJON MUUTA!

Donkki
KEVÄT/2016

tutkii Raamattua

www.donkki.net

VALO
ASKARTELU: PÄÄSIÄISMUNAT · HARRASTUS: NÄYTTELEMINEN · 

RAAMATTU: VALO VOITTAA PIMEÄN - JA PALJON MUUTA!

Donkki
KEsä/2016

tutkii Raamattua

www.donkki.net

Kuka Jeesus on?
Harrastus: Kiipeily • Kokki: Rocky road -kuppikakut • Raamattu: Turvassa myrskyn silmässä - JA PALJON MUUTA!
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PIRJO HEIKKINEN 
LÖYSI ELÄMÄN MERKITYKSEN

LASTEN ILO EI JÄTÄ 
KETÄÄN KYLMÄKSI
Olen Etelä-Pohjanmaan Kansanlähetyksen 
juniorityöntekijä Suvi Lehtimäki. Johdan 
myös Seinäjoen seurakunnan lapsikuoro 
Solinaa, jonka kanssa olemme tänä keväänä 
julkaisseet levyn yhdessä Pekka Simojoen 
kanssa. Rukouksenani ja näkynäni on, että 
tässä kovassa ja kylmässä ajassa, jota elämme, 
Jeesus voisi käyttää lapsia muuttamaan tätä 
maata ja murtamaan ihmisten sydämiä. Ja 
että se vilpitön ja liioittelematon ilo, joka 
lapsissa on, ei jättäisi ketään kylmäksi. 

Uskon, että se rautalangasta väännetty 
evankeliumi, jota lapselle kerrotaan, antaa 
vastauksia myös tämän päivän nuorelle 
ja aikuiselle. On palattava perusasioiden 
äärelle monimutkaistamatta asiaa yhtään. 
Ihmiset odottavat kohtaamista ja rakkauden 
tekoja tänään enemmän kuin koskaan en-
nemmin. Ihmiset haluavat kuulla, että heitä 
rakastetaan ja heistä välitetään. Heidän on 

käydä myös raamattupiirissä. Se vaikutti minuunkin ja olin valmis 
siirtymään Jeesuksen omaksi. Minulle oli tullut selväksi, että täytyy 
tehdä henkilökohtainen ratkaisu. Soitin eräälle ystävälleni ja kerroin 
tilanteeni. Pyysin samalla, että ystäväni julistaisi minulle synninpääs-
tön. Hän teki sen ja rukoilimme yhdessä. Se tuntui vapauttavalta. 
Kuolemanpelkokin jäi samalla.

- Ihmisellä on jumalakaipuu. Mietin aikaisemmin, että mitäpä tällä 
elämällä on merkitystä. Nyt tiedän sen tarkkaan. Täällä ollaan vain 
hetki. Tavallista elämää täytyy elää, eikä elämä ole kieltoja täynnä, 
vaikka on uskossa.

Pirjo Heikkinen on pitkään käynyt aamurukouspiirissä ja raamat-
tupiirissä Kajaanin seurakunnassa. Kainuun Kansanlähetyksessä 
Heikkinen on hoitanut talousasioita vapaaehtoisena ja ollut myös 
toiminnassa paljon mukana, viimeisimmäksi alfa-kurssien ryhmän-
ohjaajana sekä Kajaanissa että Vaalassa. 

Kun Pirjo Heikkinen siirtyi varhennetulle eläkkeelle, hän entistä 
enemmän on voinut harrastaa myös kuntourheilua ja juoksemista. 
Ulkomailla asuvat lapsenlapset ovat mummon ja papan sydämellä. 
Skype ja muut nykyajan välineet ovat ahkerasti käytössä milloin 
Pariisiin, milloin USA:han.

Turvallisuuden tunne antaa voimaa, jonka varassa elämää on 
helppo jatkaa. Usko on sitä, että joka päivä tietää, mihin voi luottaa 
ja mistä löytää avun, Pirjo Heikkinen toteaa.

Tue 
Kainuun 

Kansanlähetystä! 
kainuu.sekl.fi 

DonkkiSYKSY/2015

tutkii Raamattua

www.donkki.net

OLEN ARVOKAS

TUTUSTU UUDISTUNEESEEN DONKKIIN! TARINOITA, RAAMATTUOPETUKSIA, 

GALLUP, HARRASTUS-PALSTA - JA PALJON MUUTA!

Donkki
KEVÄT/2016

tutkii Raamattua

www.donkki.net

VALO
ASKARTELU: PÄÄSIÄISMUNAT · HARRASTUS: NÄYTTELEMINEN · 

RAAMATTU: VALO VOITTAA PIMEÄN - JA PALJON MUUTA!

Donkki
KEsä/2016

tutkii Raamattua

www.donkki.net

Kuka Jeesus on?
Harrastus: Kiipeily • Kokki: Rocky road -kuppikakut • Raamattu: Turvassa myrskyn silmässä - JA PALJON MUUTA!

”Ihmiset odottavat kohtaamista ja rakkauden tekoja 
tänään enemmän kuin koskaan ennemmin”, 
Suvi Lehtimäki tietää.

välttämätöntä saada tietää, että on olemassa 
Jeesus, joka rakastaa ilman mitään ehtoja. 
 Uskon, että lapsissa meillä on mahdollisuus. 
Kun sanon lapselle, että Jeesus rakastaa 
sinua, ehdoitta, hän uskoo sen. Kun hän 
kertoo siitä vaikkapa laulaen Jumalan ih-
meellisistä teoista, sanoma lähtee kuulijaa 
kohti. Se on Jumalan aitoa ja vilpitöntä 
rakkautta ja Pyhän Hengen antamaa iloa. 
Eikä sitä pääse pakoon. 

Mutta kuka kertoo sen lapsille? Me 
lapsi- ja varhaisnuorisotyöntekijät olemme 
valtavan haasteen äärellä. Tarvitsemme 
paljon esirukousta sekä auttavia käsiä ja 
taloudellista tukea tähän työhömme, johon 
Jumala on meidät asettanut. Kiitos jos voit 
rukoilla tämän työn puolesta!

Avaisitko 
kotisi ovet
rukoukselle 
Suomen puolesta?
Kannatko huolta maamme hengellisestä 
tilasta, yhteiskunnasta ja seurakunnista? 
Monien muutosten keskellä on aika ottaa 
Suomi sydämelle!

Avaa kotisi ovet rukoukselle Suomen ja 
oman koti-paikkakuntasi puolesta. Kutsu 
ystäviä tai raamattupiiri rukoilemaan hen-
gellistä herätystä maahamme.

Tukea ja vinkkejä Suomi sydämellä -ru-
koushetken järjestämiseen kodissasi saat 
oman Kansanlähetys-piirisi työntekijöiltä 
tai kotisivuiltamme osoitteessa 
suuressamukana.fi/suomisydamella/.

www.suuressamukana.fi/
suomisydamella

Tue 
Etelä-Pohjanmaan 
Kansanlähetystä 

epkl.fi

Suvi Lehtimäki
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SUOMESSA ON MISTÄ VALITA

Lappi

Pohjois-
Pohjanmaa

Kainuu

Keski-
Pohjanmaa

Etelä-
Pohjanmaa Keski-

Suomi

Pohjois-
Savo Pohjois-

Karjala

Savo

Päijät-
Häme

Etelä-
Saimaa

Kymen-
laaksoUusimaa

Helsinki

Varsinais-
Suomi

Sata-
Kunta

Häme

Etelä-Pohjanmaan Kansanlähetys 
06 414 7522, epkl.fi 

Etelä-Saimaan Kansanlähetys 
050 350 0936, etela-saimaa.sekl.fi 

Helsingin Kansanlähetys 
044 452 2239, sekl.fi/helsinki 

Hämeen Kansanlähetys 
040 960 3690, hameenkl.fi 

Kainuun Kansanlähetys 
044 277 4616, kainuu.sekl.fi 

Keski-Pohjanmaan Kansanlähetys 
050 324 5954, kpkl.fi 

Keski-Suomen Kansanlähetys 
014620 801, keski-suomi.sekl.fi 

Kymenlaakson Kansanlähetys 
044 259 7898, kymenlaaksonkl.fi

Lapin Kansanlähetys 
040 059 5678, lappi.sekl.fi 

Pohjois-Karjalan Kansanlähetys 
013122 808, sekl.fi/pohjois-karjala 

Pohjois-Pohjanmaan Kansanlähetys 
044447 7847, sekl.fi/pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Savon Kansanlähetys 
017262 2082, pskl.fi 

Päijät-Hämeen Kansanlähetys 
03782 4864, paijat-hame.sekl.fi 

Satakunnan Kansanlähetys 
02633 3468, satakunta.sekl.fi 

Savon Kansanlähetys 
015225 990, wp.sekl.fi/savo 

Uudenmaan Kansanlähetys 
044975 1565, sekl.fi/uusimaa 

Varsinais-Suomen 
Kansanlähetys: 
02251 9540, vskl.fi 

Lähetyskeskus, Kansanlähetysopisto 
019 77 920, sekl.fi

TAVOITTAVAA 
TYÖTÄ 

SUOMESSA:

Juniorityö 

Nuoret /nuoret aikuiset 

Kutsuva yhteisö 

Pienryhmät 

Alfa ja muut starttikurssit 

Aktiot / Missiot / 
muut evankelioimistapahtumat

Maahanmuuttajatyö 

Katuevankeliointi

Teksti: Koonnut Salla Kurppa-Silva

” Lähtisitkö mukaan toimintaan alueellasi? 
Tai haluatko olla mukana ideoimassa toimintaa? 

Ota yhteyttä ja tule mukaan viemään evankeliumia suomalaisille!”
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VÄLÄHDYKSIÄ 
TOIMINNASTA:

NUORTEN KAHVILA 
Lappeenrannassa toimii nuorten kahvila, joka on 15-18-vuotiaille suunnattu koh-
taamis- ja ajanviettopaikka. Kahvilassa syntyy oleskelun, juttelun, pelien ja pienen 
purtavan lomassa kohtaamisia ja keskusteluja hengellisistä kysymyksistä. Har-
taushetkissä käsitellään teemoja kuten yksinäisyys, arvokkuus ja rakkaus. Vastaava 
nuorisosihteeri ja kahvilassa vapaaehtoisina työskentelevät nuoret aikuiset korostavat 
esirukouksen merkitystä kahvilan toiminnassa. Etelä-Saimaa 

PIHASEURAT ON JYMYJUTTU
Aurinkoisena kesäpäivänä Pulkkisen pariskunta avaa kauniin pihansa Kuhmossa 
pihaseuroille. Seuroihin on helppo tulla ja sinne on tullut väkeä kauempaakin. Pi-
haseuroissa kukaan ei jää yksikseen. Paikalla on naapureita, sukulaisia, Haveristen 
lähettiperhe Bulgariasta ja kirkkoherrakin. Ilta vierähtää kahvittelun, puheiden ja 
musiikin parissa. On hyvä ja avoin ilmapiiri avata esirukousaiheita. Jumalan sana 
puhuttelee kaikkia. Se vahvistaa, jos on päässyt vieraantumaan uskon asioista. Kainuu

GRILLIN KANSSA LIIKKEELLÄ
Vaasassa koulujen päättäjäisviikonloppuna avataan grillikausi, jolloin nuorille on 
tarjotaan makkaraa ja heidän kanssaan keskustellaan uskonasioista. Grillin kanssa 
ollaan liikkeellä kesäaikana perjantai-iltaisin Vaasan torilla, jossa kohdataan ohikul-
kijoita. Monet ihmiset pysähtyvät makkaralle kiitellen, ettei niistä tarvitse maksaa 
mitään. Makkaransyönnin lomassa vapaaehtoiset keskustelevat ihmisten kanssa heitä 
kiinnostavista asioista. Usein tarjoutuu mahdollisuus omasta uskosta todistamiseen 
ja saadaanpa grillin äärellä myös rukoilla ihmisten puolesta. Etelä-Pohjanmaa

TEETÄ MAAHANMUUTTAJILLE
Joensuussa on perinteisesti tavoitettu ihmisiä kadulla teepöydän äärellä. Nyt lähdet-
tiin teepöydän kanssa kuitenkin vastaanottokeskukseen kohtaamaan maahanmuut-
tajia. Monet asukkaat, niin mies- kuin naispuolisetkin, tulivat ennakkoluulottomasti 
tapaamaan vierailijoita. Tee ja sokeri maistuivat, ja juttukin luisti ajoittaisista kieli-
muuripulmista huolimatta. Rupattelemaan tulleiden turvapaikanhakijoiden joukossa 
oli kristinuskosta avoimesti kiinnostuneita, ja olipa joukossa jo muutamia Jeesuksen 
seuraajiakin. Pohjois-Karjala

Kuva: SEKL arkisto

Kuva: Marja-Leena Suutari

Kuva: Kai Niemelä

Kuva: Niina Tuovinen
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MUUTOS ON MAHDOLLINEN
Mitä uskoontulo on?  Emmi, Laura ja Tapio kertovat, 
miten he löysivät elämälleen pohjan, joka kestää. 

”Moi, mä oon Emmi. En oikein 
tiedä oonko mä edes uskossa, 
mutta mulle tuli vain sellainen 

fiilis, että mun täytyy tulla tänne.” Näin esit-
teli itsensä Emmi Juurikko noin puolitoista 
vuotta sitten. Hän oli tullut ensimmäistä 
kertaa Hämeen Kansanlähetyksen Kolme 
Kohtaamista -nuortenaikuisten ja opiskeli-
joiden iltaan Hämeenlinnassa.

”Sain lämpimän vastaanoton ja tunsin 
heti, että olin tervetullut porukkaan juuri 
sellaisena kuin olen. Seuraavalla viikolla olin 
jo varma uskostani. 

Miksi joku kuulee Herran kutsun voimak-
kaampana kuin toinen? Minun kohdallani 
sairastaminen ja erilaiset vastoinkäymiset 
elämässä saivat pohtimaan elämän tarkoi-
tusta. Monet ihmiset rukoilevat äärimmäi-
sissä tilanteissa, pelon tai surun kohdatessa, 
mutta unohtavat sen jälkeen taas Jumalan. 
Minullakin oli tällainen hätänumero-suhde
Jumalaan ennen uskoontuloa.

Jumala johdatti minut tutustumaan opis-
kelupaikassani uskovaan nuoreen naiseen, 
jonka kanssa hengelliset asiat tulivat pu-
heeksi ja uskon siemen jäi itämään. Vähän 
myöhemmin kohtasin torilla lukioaikaisen 
tuttuni, gospelmuusikko Ida Boisin, joka 
antoi minulle levynsä. Sitä kuunnellessa mi-
nulla heräsi kaipaus Jumalan puoleen ja aloin 
rukoilla: ”Kuuleeko siellä kukaan?” Tunsin, 
että Jumala on olemassa – hän kuulee ru-
koukseni. Halusin päästä uskovien yhteyteen 
ja katsoin Hämeenlinnan Kaupunkiuutisista, 
missä uskovat kokoontuvat. Uskaltauduin 
menemään yksin moniin tilaisuuksiin ja 
yllättäen minulla olikin liuta uskovia ystäviä.

Löysin uskosta elämälleni tarkoituksen. 
Ennen yritin olla yksin vahva, mutta nyt 
olen ymmärtänyt, että Jeesus on ainut, jon-
ka varaan voi elämää rakentaa. Aiemmin 
tuntemani viha on muuttunut rakkaudeksi, 
katkeruus anteeksiantamiseksi ja siunaa-
miseksi, ahdistus rauhaksi, pelko turvaksi, 
suru iloksi ja häpeä arvokkuudeksi. Muutos 

Vuodet vierivät. Tuli siviiliavioliitto ja muu-
taman vuoden sisällä ero. Uskovat ystävät 
rukoilivat varmasti puolestani. Tutustuin 
nykyiseen vaimooni, Minnaan, jolle kerroin 
elämästäni ja hän silti umpirakastuneena 
uskalsi lähteä seurustelemaan kanssani. 

Paria viikkoa ennen häitä Minna rukoili 
puolestani. Hän pelkäsi, miten avioliitto tulisi 
sujumaan, koska en ollut tehnyt varsinaista 
uskonratkaisua. 

Eräs häihin kutsutuista oli Kansanlähe-
tyksen lähetystyöntekijä Sten Wirtanen. Hän 
kysyi tulevilta appivanhemmiltani, olenko 
uskossa. Saatuaan epämääräisen vastauk-
sen hän soitti morsiamelleni ja pyysi minua 
puhelimeen. Keskustellessamme koin kol-
mannen kutsun Jeesuksen luokse, ja halusin 
jättää elämäni Hänen käsiinsä. 
Olen saanut olla vaimoni kanssa työpari-
na monenlaisissa vapaaehtoistehtävissä ja 

on mahdollinen, jos sen vain uskaltaa ottaa 
vastaan.”

Tapio Helanen: 
Kolmas kerta toden sanoi
Kävin pyhäkoulussa kouluikään asti. Kun 
aloitin kansakoulun, minulla oli ensimmäi-
nen etsikkoaika. Se jäi, kun kymmenen-
vuotiaana pyhäkoulussa vain tuumattiin 
”onpa hienoa että noinkin vanha viitsii tulla 
pyhäkouluun”. 

Lukiossa sain uskovan ystävän.  Hänen 
mukanaan menin nuorteniltaan. Siellä 
keskusteltiin ja minäkin olisin halunnut 
kysyä uskoon tulemisesta. Hitaana miehenä 
en ehtinyt, kun jo joku toinen pitempään 
taivasmatkalla ollut kysyi, ”tarvitseeko olla 
selittäjä, jos joku puhuu kielillä”. Tämä ky-
symys meni minulta niin yli hilseen, että en 
saanut kysyttyä mitään. 

Teksti: Koonnut Anne Lepikko
Kuva: Hannes Leminen
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Emmi Juurikko on löytänyt uskosta tarkoituksen elämälleen.
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Vuodet vierivät. Tuli siviiliavioliitto ja muu-
taman vuoden sisällä ero. Uskovat ystävät 
rukoilivat varmasti puolestani. Tutustuin 
nykyiseen vaimooni, Minnaan, jolle kerroin 
elämästäni ja hän silti umpirakastuneena 
uskalsi lähteä seurustelemaan kanssani. 

Paria viikkoa ennen häitä Minna rukoili 
puolestani. Hän pelkäsi, miten avioliitto tulisi 
sujumaan, koska en ollut tehnyt varsinaista 
uskonratkaisua. 

Eräs häihin kutsutuista oli Kansanlähe-
tyksen lähetystyöntekijä Sten Wirtanen. Hän 
kysyi tulevilta appivanhemmiltani, olenko 
uskossa. Saatuaan epämääräisen vastauk-
sen hän soitti morsiamelleni ja pyysi minua 
puhelimeen. Keskustellessamme koin kol-
mannen kutsun Jeesuksen luokse, ja halusin 
jättää elämäni Hänen käsiinsä. 
Olen saanut olla vaimoni kanssa työpari-
na monenlaisissa vapaaehtoistehtävissä ja 

kertoa ilosanomaa pyhäkoulussa ja Poh-
jois-Pohjanmaan Kansanlähetyksen tilai-
suuksissa. Pienet rukoukset ovat auttaneet, 
kun perheessämme tutti on ollut hukassa 
tai vakava sairaus koetellut. Isot ja pienet 
asiat olemme saaneet jättää isompiin käsiin 
myötä- ja vastamäessä. 

Laura Kaasinen: 
Sain turvan ja rauhan
Näin ja koin laiminlyöntiä ja väkivaltaa 
lapsuudessani. Ollessani viisivuotias koin 
Jumalan hylänneen minut, koska Hän ei 
auttanut minua turvaan. Raamatun, jonka 
sain rippikoulusta, etusivulle oli kirjoitettu 
minulle ”Turvaa Herraan.” En uskonut 
Jumalan antavan minulle turvaa, jota vailla 
edelleen olin. 

Turvauduin päihteisiin ja miessuhteisiin 
ja elin samaa väkivallan tietä, mihin olin 
kasvanut. Olin sekaantunut myös okkul-
tismiin. Kaksikymmentävuotiaana Jumala 
herätti minussa synnintunnon, mutta en 
vieläkään turvautunut Häneen, vaan yritin 
itsemurhaa. Koin ihmeparantumisen ja toivo 
paremmasta heräsi. Etsikkoajallani tapasin 
lapseni isän, joka pian osoittautui narsistiksi 
ja asettui valtaan elämässäni. Tuhouduin ja 
menetin kaiken. Vasta sitten vastasin Juma-
lan kutsuun tulla Hänen armonsa suojaan. 
Otin Jeesuksen vastaan elämäni Herraksi ja 

sain turvan ja rauhan, jota olin niin pitkään 
kaivannut ja niin itsepintaisesti vastustanut. 
Kävin jumalanpalveluksissa ja luin Raa-
mattua, rukous oli tullut jo etsikkoajalla 
huomaamatta mukaan. Kului kolme vuotta, 
joiden aikana maailma veti puoleensa välillä 
enemmän ja välillä vähemmän, enkä aina 
pystynyt vastustamaan sen kiusausta. Pyhä 
Henki antoi rukoiltavakseni seurakuntayhte-
yttä ja löysin sen Kansanlähetyksestä erään 
tavoittavan tapahtuman kautta. Uskovien 
yhteys ja terve opetus auttoivat uskossa 
kasvamisessa ja sain lähetyskutsun Jumalal-
ta. Koen, että lähetystyö on tämän uuden 
elämäni elämäntehtävä ja siksi haluan olla 
Suuressa mukana.

1. Jumala rakastaa sinua.
Jumala loi sinut elämään yhteydessään. 
Hän iloitsee sinusta ja rakastaa sinua! Jos 
olet kokenut sisimpäsi kaipausta johonkin 
suurempaan, se johtuu siitä, että olet luotu 
elämään Jumalan yhteydessä.

2. Synti erottaa Jumalasta.
Synnin vuoksi olet ehkä paennut Jumalaa ja 
välttelet hänen kohtaamistaan. Synti rikkoo 
suhteitamme ihmisiin ja Jumalaan. Lopulta 
synti johtaa ikuiseen eroon Jumalasta ja 
kaikesta hyvästä.

 3. Jumala lähetti Jeesuksen 
auttajaksi.
Jeesus kertoi Jumalan rakkaudesta, kuoli 
ristillä ja kantoi syntiesi rangaistuksen. Lasku 
synneistäsi on maksettu.

4. Jeesus voidaan oppia 
tuntemaan!
Jeesus hankki meille täydellisen pelastuksen. 
Ota vastaan valmis paketti ja iloitse siitä. Voit 
ottaa uskon lahjan vastaan rukoilemalla. 
Voit sanoa vaikka näin: Jumala, tunnustan 
sinulle, että olen tehnyt syntiä (voit kertoa 
kaiken Jumalalle). Kiitos, että lähetit Jeesuk-
sen kuolemaan puolestani. Minä haluan nyt 
uskoa Jeesukseen. Haluan antaa itseni sinun 
käsiisi. Aamen.

4 ASIAA AVUKSI 
USKON 
LÖYTÄMISEEN
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Tapio Helanen on huomannut, että rukoukset auttavat pienissä ja suurissa asioissa.

Kuva: Taneli Ukkonen

Laura Kaasinen sai turvan ja rau-
han jota oli pitkään kaivannut.
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TAIVAS 
ON RAJANA
Päijät-Hämeen Kansanlä-
hetyksessä vain taivas on 
mielikuvituksen rajana, kun 
keksitään uusia tapoja ker-
toa hyvää sanomaa kaupun-
kilaisille.

Viisi vuotta sitten Päijät-Hämeen Kan-
sanlähetyksen nuorisosihteeri Iida Hovi 
mietti, miten ihmisiä voisi kohdata Lah-

den kadulla iloisella ja myönteisellä tavalla.
- Minulla pyöri mielessä Raamatun teksti: 

”Me olemme Kristuksen tuoksu.” Mietin mikä 
tuoksu vetää puoleensa? Ensimmäisenä muis-
tin letut ja vohvelit. Ryhdyimme tuumasta toi-
meen ja pian meillä oli ystävien lahjoittamana 
viisi vohvelirautaa, Iida Hovi kertoo.

Pian lähetyskodin eteen pystytettiin vohve-
liteltta yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Yleisin 
kysymys kaupunkilaisilta oli, miksi vohveleita 
tarjoillaan ilmaiseksi.

- Vastasimme, että haluamme ilahduttaa ja 
ilmaisen vohvelin myötä kertoa, miten Jumala 
on valmistanut meille pelastuksen ilmaisena 
lahjana.

Yhden päivän aikana vohveliteltalla kohda-
taan noin kaksisataa ihmistä. Mukana olleet 
ovat saaneet käydä monia mieleenpainuvia 
keskusteluja.

- Muistan erityisesti kohtaamisen kahden 
ala-asteikäisen pojan kanssa. He ilahtuivat 
suuresti huomatessaan, että koulumatkan 
varrella jaetaan yllättäen ilmaisia vohveleita 
ja mehua. Jonossa ollessaan hekin kysyivät, 
miksi jaamme näitä ilmaiseksi. Siihen vastat-
tuani toinen pojista kysyi: ”Voisitko kertoa 
enemmän siitä Jeesuksesta, kun en oikein 
tiedä, millä tavalla hän on minut pelastanut?”

Koska lapsilla oli hetki aikaa, Iida Hovi 
ehdotti, että he lukisivat vuoropuhelun, jossa 
Saku, Ruut ja Donkki -nimiset hahmot poh-
tivat, kuka Jeesus on. 

- Jaoimme kolmeen pekkaan vuorosanat ja 
innoissaan pojat lukivat kanssani pikku vihon 
ja halusivat vielä rukoilla kanssani.
Kun pojat kysyivät, missä näistä Jumala-ju-
tuista voisi kuulla lisää, Iida Hovi kutsui 

Päijät-Hämeen Kansanlähetyksessä on tarjontaa kaikenikäisille ihmisille. Syksyn alussa vohvelitel-
talla kutsutaan ihmisiä mukaan varhaisnuorten, nuorten ja nuorten aikuisten pitsa-iltoihin. Tulevana 
syksynä Päijät-Hämeen Kansanlähetys järjestää kutsuvan pitsa-illan myös aikuisille.

Päijät-Hämeessä järjestetään myös Ystäväpäivän 
yhteydessä iltoja, joihin voi tulla koko porukalla 
mukaan. Ystävyyttä kakkujen kera -kutsuiltoihin 
kutsutaan uusia ystäviä nauttimaan herkullisista 
kakuista ja kuulemaan rakastavasta Jumalasta.

Teksti: Anne Lepikko
Kuvat: Iida Hovi

heidät mukaan varhaisnuorten Donkkis- ja 
Varkki-iltoihin.

Lahjaksi antakaa
Iida Hovi kertoo, että keväällä Kansanlä-
hetyksen nuorten aikuisten illassa keksittiin 
uusi tapa kertoa pääsiäisen sanomasta. He 
innostuivat Jeesuksen kehotuksesta, kun tämä 
lähetti opetuslapset kaksittain matkaan sa-
noen heille: ”Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi 
antakaa.”

- Ostimme lähes sata suklaamunaa ja 
kirjoitimme jokaiseen rohkaisevan raamatun-
lauseen sekä viestin. Jalkauduimme kahden 
hengen tiimeinä ja jaoimme keskustan kaduil-
la näitä iloisia pääsiäisyllätyksiä.

Hyviä kohtaamisia tapahtuikin. Joku tuli 
uskoon ja monen puolesta saatiin rukoilla.

- Eräs nainen bussipysäkillä liikuttui, kun 
kerroimme, että meille tuli hänet nähdessäm-
me mieleen rohkaisu Raamatusta: ”Herra 
vain odottaa, että voisi olla teille armollinen.” 
Nainen kertoi vaikeuksistaan ja saimme ru-
koilla hänen puolestaan.

Tue 
Päijät-Hämeen 

Kansanlähetystä! 
paijat-hame.sekl.fi
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Lahjoita netissä:
suuressamukana.fi
Soita: 0600 190 90 

(20,45€ + pvm, 
suurin tarve)

KUN JUMALAN 
K U T S U M U S 
e l ä m ä s s ä n i 
vaihtui äkillises-
ti lähetystyöstä 
kotimaantyön 
aluekoordinaat-
toriksi, pohdin 
olenko nyt ”pie-
nessä mukana”. 
Olin ollut ylpeä 
siitä, että sain 
olla viemässä 
evankel iumia 
maitten ääriin ja 

kaukaisille rannoille asti. Nyt ryhdyin oikeasti 
elämään todeksi sitä, mitä olin lähettäjilleni 
painottanut: ”Jokainen kristitty on omalla 
paikallaan mukana Jumalan valtakunnan 
työssä, jokaisen tehtävä on yhtä arvokas.”
SINÄ, JOKA ET SYYSTÄ TAI TOISESTA OLE 
evankelioimassa kansoja, olet kutsuttu 
evankelioimaan kansaa. Sinulla on tärkeä 
tehtävä kotimaassamme Suomessa! Kan-
sanlähetys sai alkunsa herätyksestä, jolle 
tunnusomaista oli alttius kertoa ilosanomaa 
toisillekin. Rakas ystävä, lähelläsi on ihan 
varmasti niitä, joiden elämälle tekisi hyvää 
kuulla evankeliumi.
JOS TUNNET KAIPAUSTA osata kertoa 
naapureille, työtovereille ja sukulaisille Jee-
suksen ihanuudesta, jaat saman kaipauksen 
liikkeemme kanssa. Haluamme löytää uusia 
tapoja kohdata tämän ajan lähimmäisemme, 
niin kantasuomalaisia kuin keskuuteemme 
lähetettyjä maahanmuuttajiakin. 
ÄLÄ JÄÄ YKSIN näkysi ja kutsumuksesi kans-
sa! Ala yhdessä toisten kristittyjen kanssa 
rukoilla maamme ja oman paikkakuntanne 
puolesta. Tässä lehdessä on esitelty Kansan-
lähetyksen kotimaantyötä ja sitä, miten eri 
tavoin voit olla työssä mukana. Rukoustasi 
ja lahjojasi tarvitaan! Ota meihin rohkeasti 
yhteyttä, niin tehdään entistä tiiviimmin yh-
teistyötä. 

Anssi Savonen
Kotimaantyön 
aluekoordinaattori
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