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itini tuli uskoon, kun hän odotti
minua. Sen jälkeen hän sai uskonystävältään Raamatun, jonka kanteen
tämä oli kirjoittanut sanat: ”Usko Herraan
Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun
perhekuntasi” (Ap.t. 16:31). Tärkeät sanat
kuudetta lasta odottavalle.
Nuo sanat ovat tärkeitä myös minulle.
Kuka opettaa omille lapsillemme Jumalan
tahdon? Kuka kertoo Jeesuksesta Suomen
lapsille? Nämä ovat ajankohtaisia kysymyksiä. Kansanlähetyksessä haluamme, että
lapset viihtyvät toiminnassamme, saavat luotettavaa opetusta, oppivat tuntemaan Jeesuksen Herranaan sekä saavat kristittyjä ystäviä,
joilta saavat tukea elämään ja uskonelämään.
Myös tämä viimeinen on lapsille tärkeää: En
ole uskoni kanssa yksin.
Lapsi ei synny maailmaan ateistina.
Uskominen on luontevaa kuin puhumaan
oppiminen. Jotain täytyy tapahtua, että lapsi
menettää uskon yliluonnolliseen. Jumala on
ikäänkuin laittanut suolaa lapsen suuhun, ja
hänellä on koko elämänsä ajan jano Jumalan
yhteyteen. Jos lapsi ei opi tuntemaan janon
sammuttajaa lapsena, hän etsii sitä koko
elämänsä ajan vääristä paikoista eikä löydä.
”Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän
vanhanakaan ei siltä poikkea” (Snl. 22:6).
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KANSANLÄHETYS - LÄHETYSHERÄTYSLIIKE
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
(SEKL) on luterilainen herätysliike ja lähetysjärjestö. Uskollisena Jumalan sanan totuudelle ja ylösnousseen Jeesuksen Kristuksen
seurakunnalleen antamalle lähetystehtävälle
toteutamme kutsumustamme viedä evankeliumi kaikille ihmisille ja kansoille.
Näkymme on Raamattu rakkaaksi – evankeliumi kaikille.
Kansanlähetys toimii Suomessa ja Ruotsissa
18 piirijärjestön kautta yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa. Kansanlähetyksen 63
lähetystyöntekijää palvelevat 15 eri maassa.

Toteutamme tehtäväämme toiminta-ajatuksemme mukaisesti:
• Luemme, opetamme ja noudatamme
Jumalan sanaa
• Tarjoamme hengellisen kodin kaikille
sukupolville
• Kohtaamme ihmiset heidän hengellisissä
ja ajallisissa tarpeissaan
• Varustamme yhteisöt ja uskovat
toimimaan evankeliumin ja lähetystyön
puolesta
Toimintaamme ohjaavat arvot ovat uskollisuus,
perheystävällisyys, palvelualttius, laadukkuus
ja läpinäkyvyys.

Lisätietoja Kansanlähetyksen työstä ja mahdollisuudesta liittyä mukaan saa sivustolta:
suuressamukana.fi.
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Tue työtämme, soita:
0600 190 90 (hinta: 20,45 € +pvm)

LAPSEN USKO TARVITSEE TUKEA
Vanhempien esimerkki ja valmius vastata kysymyksiin ajallaan luovat turvallista
pohjaa uskolle kasvaa. Lapsen usko tarvitsee eväitä murrosikään saakka.
Teksti: Sanna Myllärinen
Kuva: Sari Savela

S

osiaalipsykologi ja perheneuvoja
Saara Kinnunen tunnetaan paitsi
Vuoden kristillinen kirja 2016
-palkinnon saajana, myös useista lapsen
eri ikävaiheita, parisuhteita ja perheen
ihmissuhteita käsittelevistä teoksistaan.
Yksi näistä, loppuunmyyty Lapsen usko
(Uusi Tie 2011), puhuu edelleen tärkeästä aiheesta: lapsen uskonnollisesta
kehityksestä.
– Kodilla ja kodin evästyksellä on
iso merkitys lapsen hengellisen elämän
kasvussa. Seurakunnan merkitys on
myös tärkeä, jotta lapsi saisi sosiaalisen
yhteisön, jossa voisi kokea kuulumisen
tunnetta, Kinnunen kertoo.
Saara Kinnusen mukaan alle kouluikäisenä olennaisimmat asiat ovat kodin
tunneilmapiiri ja vanhemman ja lapsen
välinen suhde.
– Jos ne ovat hyviä, rakastavia ja hyväksyviä, vanhempien uskokin näyttäytyy
turvallisena ja hyvänä asiana. Joku on
sanonut, että kasvatuksen mahdollisuudet alkavat sylissä ja menetetään sylin
puutteessa, Kinnunen toteaa.
Alle kouluikäinen uskoo samoin kuin
vanhempansa. Hän elää uskoaan yhdessä
vanhempien kanssa.
– Kun vanhemmat uskovat Jumalaan ja usko on heidän arjessaan
läsnä oleva asia, lapsi kasvaa siihen.
- Tuona aikana vanhemmat usein opettavat lasta rukoilemaan, lukevat raa-

matunkertomuksia ja käyvät perheenä
seurakunnassa, perhetapahtumissa tai
leireillä.

Usko romahtaa yli
kymmenvuotiaana
Saara Kinnusen mukaan kymmenen
vuoden ikä on ratkaiseva lapsen uskonnollisessa kasvussa. Useat tutkimukset
osoittavat, että tässä iässä lapsen usko
romahtaa, ellei se saa ravintoa.
– Ajattelu siirtyy konkreettisesta
abstraktille tasolle. Lapsi alkaa kyseenalaistaa ja kysellä. Silloin pitää opettaa
kartan ja historiankirjojen kanssa, mitkä
ovat tosiasioita.

Murrosiässä haasteet ovat toisenlaisia.
Nuoren kehitystehtävä on irrottautua
vanhemmistaan.
– Se voi näkyä siinä, että nuori kyseenalaistaa vanhempiensa uskon. Tästä ei
tarvitse huolestua.
– Eväät on tässä vaiheessa jo annettu, ja vanhempien tehtävä on rukoilla
nuoren puolesta ja tukea hänen osallistumistaan seurakunnassa ja nuorten
tapahtumissa. Emme kuitenkaan voi
velvoittaa tai pakottaa nuorta.
Kinnunen toteaa rohkaisevasti, että
usein myöhemmin nuoret istuvat siinä
samassa kirkonpenkissä tai tilaisuudessa,
missä lapsenakin.

T!
T IL AA N Y

Sytyttävää lukemista

– joka viikko

1€/vko
www.uusitie.com
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Tue juniorityötä!
Viite: 6300 6615 5

LASTEN PALAUTE ANTAA VOIMAA

JUNIORITYÖNTEKIJÄLLE
”Tämä oli yksi elämäni parhaista viikoista”, kertoi eräs lapsi Jaska Palomäelle
viime kesänä. Juniorityössä on ilo seurata, miten leirit vaikuttavat lasten
elämään ja miten he kasvavat harppauksin hengellisessä elämässään.
Teksti: Susanna Sarimaa

Kuvat: SEKL/Arkisto

A

luksi ajattelin, että osaanko olla lasten kanssa, kun
olen tehnyt nuorisotyötä. Mutta nyt ajattelen toisinpäin: en ehkä osaisi olla enää nuorten kanssa, Kansanlähetyksen juniorityöntekijä Jaska Palomäki nauraa.
Hänellä on neljäs vuosi käynnissä nykyisessä työssä.
Vuoden 2017 alussa hänet myös vakinaistettiin. Viikot
kuluvat erityisesti juniorileirien suunnittelussa. Pitää miettiä ohjelma, opetusaiheet, hankkia talkoolaisia ja isosia
sekä mainostaa. Sitten kun leiri koittaa ja huomaa, että
asiat rullaavat, tulee hyvä mieli. Lapsia, isosia ja muita
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vastuunkantajia kohdatessa motivoi, kun näkee, miten he
kasvavat ja kehittyvät.
– Vanhoista leiriläisistäkin alkaa tulla jo isosia, Palomäki
iloitsee.

Vastuunkantajien
panostus on arvokasta
Monissa perheissä satsataan hengelliseen opetukseen.
Leireillä Jaska Palomäki huomaa sen siitä, miten paljon
lapsilla on tietoa. Kerran yksi noin 7–8-vuotias poika piirsi

Tue työtämme:

suuressamukana.fi

LEIRIMAHDOLLISUUKSIA VÄHÄVARAISTEN
PERHEIDEN LAPSILLE

K

ansanlähetyksen juniorityön
varainhankinnan yhteydessä on
lähdetty kehittämään tukimahdollisuutta vähävaraisten perheiden
lapsille, jotta he voisivat päästä leireille
ilmaiseksi. Vuoden 2017 joulukeräyksen
tuotosta sitouduttiin ohjaamaan varoja
vähintään kymmenen lapsen leirin kulujen kattamiseksi. Kansanlähetyksen
juniorityö on ryhtynyt kartoittamaan
yhteistyömahdollisuuksia paikallisseurakuntien diakoniatyön kanssa leiriseteleiden jakamisesta perheille, joiden
lapset eniten voisivat mahdollisuudesta

hyötyä. Vuoden 2018 toteuttamiskokeilun myötä harkitaan sponsoroinnin
laajentamista niin määrällisesti kuin
maantieteellisestikin, jolloin piirijärjestöt ympäri Suomen voisivat toimia
kanavana oman alueensa perheille.
Kansanlähetyksen Nuorten Maailman
aluekoordinaattori Toni Kokkonen
pitää tuen laajentamista vähävaraisille
nuorille hyvin mahdollisena – kunhan
oikeat ja tasavertaiset toimintatavat
löytyvät. Uusi avaus nähdään mahdollisuutena tukea vähävaraisia perheitä
niin taloudellisesti kuin hengellisestikin.

kaikki Jaakobin pojat ja nimesi heidät ulkomuistista.
Se ihmetytti.
Toki leireillä käy myös sellaisia, jotka ovat hengellisellä leirillä ensimmäistä kertaa. Haaste onkin
tehdä leirit niin, että ne sopivat sekä heille että
kokeneemmille.
Lapsilta kuulee positiivista palautetta. Se antaa
voimaa työhön. Kohokohtia ovat myös syvälliset
keskustelut lasten kanssa. Palomäki kuitenkin toivoo,
että lapset pääsisivät purkamaan ajatuksiaan muuallakin kuin Kansanlähetysopiston leireillä, koska ne
ovat yleensä puolen vuoden välein.
– Ei ole mahdollisuutta kovin pitkäaikaiseen vierellä kulkemiseen. Olisi hyvä, ettei lasten hengellinen
anti olisi vain leirien varassa, että omalla paikkakunnallakin pääsisi johonkin toimintaan mukaan. Leirit
ovat juhlahetkiä, arki on muualla.
Jaska Palomäki arvostaa niitä, jotka haluavat
lähteä vapaaehtoisiksi juniorileireille. Kun kaikkien
lahjat laitetaan yhteen, syntyy tasapainoinen tiimi.
Jos innostusta löytyy, hän kannustaakin tulemaan
mukaan vastuunkantajien joukkoon. Myös esirukoilijoita tarvitaan ja taloudellista tukea, muun muassa
pienten palkkioiden maksamiseen vastuunkantajille.

Juniorityöntekijä Jaska Palomäki kokee saaneensa kutsun tehdä työtä lasten ja nuorten
kanssa. Kuvassa myös kollegat Donkki ja Iida.
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DONKKIS BIG NIGHT

ON TOIMIVA JUTTU
Teksti: Niina Kultalahti-Nikamaa

Seurakunnan
nuorisotyöntekijä Dan
Krogars muistelee
kymmenen vuoden
takaisia tapahtumia.

K

aikki alkoi siitä, kun Heli Rantanen
lähti lastensa kanssa tutustumaan
Sipooseen DBN-iltaan. Hän innostui
ja ehdotti vastaavien järjestämistä kotiseurakunnassaan Pernajassa.
Niinpä syksyllä 2007 järjestettiin Pernajan
seurakunnan ja Uudenmaan Kansanlähetyksen yhteistyönä ensimmäinen DBN-ilta
suuressa paikallisessa urheiluhallissa.
– Siitä alkaen suosittuja iltoja on järjestetty neljä kertaa vuodessa. Näin pienellä
kylällä niihin osallistuu keskimäärin 30
lasta, kertoo Dan.
Helin 10-vuotias tytär Hanna on osallistunut jokaiseen DBN-iltaan syntymästään
asti. Kun syystä tai toisesta lapsia on käynyt
vähemmän, ovat vastuunkantajat istuneet
yhdessä miettimään, mitä pitäisi tehdä.
– Eräänä vuonna päätimme mennä silloisen Kansanlähetyksen työntekijän Aarni
Seppälän kanssa koululle laulattamaan
joululauluja. Koko koulu saapui paikalle.
Edellisenä päivänä oli
lue lisää
Donkkis-toiminnasta:
www.donkki.net

koululla ollut pieni tulipalo. Opettajat kiittelivät meitä kovasti ja sanoivat, että tätä me
juuri tänään tarvitsimme, muistelee Dan.
– Kouluvierailulla saimme myös jakaa
DBN-mainoksia ja seuraavassa illassa olikin
iso joukko koululaisia.

Kymmenen
antoisaa vuotta
Kaikkien mielestä kymmenen vuoden yhteinen matka DBN-iltojen järjestämisessä on
ollut antoisa. Vaikka Kansanlähetyksen työntekijät ovat vaihtuneet, seurakunnan väki ja
vapaaehtoiset vastuunkantajat ovat pysyneet

uskollisesti paikallaan. Usein seurakunnasta
on ollut DBN-illoissa kaksi tai kolmekin
työntekijää kirkkoherraa myöten, ja myös
isosia on ollut mukana iltoja toteuttamassa.
Kun kysyn, mikä on ollut parasta iltojen
järjestämisessä, saan monia vastauksia.
– Iltojen hyvä ilmapiiri ja raamattuopetus
sekä hyvä yhteistyö seurakunnan ja Kansanlähetyksen välillä. Jokaisen illan jälkeen jää
hyvä olo, lisää Dan.
– Iltojen merkitys ja Jumalan työ jää
usein salaisuudeksi, mutta joskus siitä näkee
vilahduksen. Erään lähetystyötä käsitelleen
raamattuopetuksen jälkeen 10-vuotias tyttö
tuli kysymään, miten hänestä voisi tulla

MIKÄ ON DONKKIS BIG NIGHT (DBN)?
Donkkis Big Night on alakoululaisille tarkoitettu toiminnallinen ilta, joka sisältää:
Alkuohjelman: raamattuopetusta, rukousta, lauluja sekä Donkki-lehdestä tuttujen
kaverusten Sakun ja Ruutin vuoropuhelun. Raamattuopetuksessa on selkeästi esillä
evankeliumi Jeesuksen sovituskuolemasta.
Toimintaosuuden: monia erilaisia hauskoja toimintapisteitä ja yhteinen iltapala/
nyyttärit.
Loppuohjelman: Saku ja Ruut esiintyvät. Lisäksi lauletaan, rukoillaan, jaetaan palkintoja ja arvotaan Raamattu.
Donkkis Big Night-iltoja järjestetään eri puolilla Suomea yhteistyössä paikallisseurakuntien ja vapaaehtoisten kanssa.

lähetystyöntekijä. Asiasta juteltiin ja lopuksi
rukoiltiin, muistelee Niina Kultalahti-Nikamaa.
– Pernajan Donkkis Big Night -iltojen tulevaisuus riippuu monesta seikasta. Alueen
seurakunnissa tapahtuu muutoksia, mutta
rukouksena on iltojen jatkuminen kaikista
muutoksista huolimatta, sillä DBN on toimiva juttu, summaa seurakunnan lastenohjaaja
Pamela Westerlund.

Hanna Rantanen on ollut mukana joka ikisessä
DBN-illassa 10 vuoden ajan. Silloinkin, kun äiti
ei ole päässyt, on Hanna halunnut mennä.
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Tue työtämme, soita:
0600 190 90 (hinta: 20,45 € +pvm)

Donkkis Big Night (DBN) -toimintaa on
tällä hetkellä 51 paikkakunnalla. Lisäksi
lapsia tavoitetaan ja Raamattua opetetaan
muun muassa junnuraamiksissa,
pyhäkouluissa, Donkkis-kerhoissa ja
leireillä ympäri Suomen.

Etelä-Pohjanmaan Kansanlähetys, epkl.fi
Donkkis Big Night: Seinäjoki, Kauhajoki,
Vimpeli, Ylistaro, Kurikka, Soini, Mustasaari,
Alajärvi
Junnuraamis, pyhäkoulu: Kohtaamispaikkojen yhteydessä, Seinäjoki ja Vaasa.
Energy Night – koko perheen illat Vaasassa ja Solina lastenkuoro.

Hämeen Kansanlähetys, hameenkl.fi
Donkkis Big Night: Renko, Tervakoski, Sahalahti, Hämeenkyrö, Viljakkala, Tammela
Lego-kerho kerran viikossa Hämeenlinnassa

Pohjois-Karjalan Kansanlähetys
sekl.fi/pohjois-karjala
Donkkis Big Night:Joensuu ja Ylämylly(Liperi)
Junnuraamis: Joensuu
Pyhäkoulu: Joensuu
Lastenleirit
Pohjois-Pohjanmaan Kansanlähetys
sekl.fi/pohjois-pohjanmaa
Donkkis Big Night: Oulu
Pyhäkoulu: Varikkomessu ja Kohtaamispaikat

PohjoisPohjanmaa

Pohjois-Savon Kansanlähetys, pskl.fi
Donkkis Big Night: Iisalmi, Siilinjärvi,
Vuorela ja Kuopio.
DBN -Leiri

Kainuu
KeskiPohjanmaa
EteläPohjanmaa

SataKunta

Häme

Varsinais-

Kainuun Kansanlähetys, kainuu. Suomi
sekl.fi
Donkkis Big Night: Kuhmo, Kajaani
Pyhäkoulu lähetysmessuissa ja Lähetyskodilla
Keski-Pohjanmaan Kansanlähetys
kpkl.fi
Donkkis Big Night: Kokkola, Kälviä,
Kannus, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Ylivieska,
Himanka, Lohtaja ja Toholampi.
Donkkis –kerho: Kokkola
Pyhäkoulu: Kokkola
Lastenleirejä, lastenohjelmaa viikonlopputapahtumissa

Lapin Kansanlähetys, lappi.sekl.fi
Donkkis Big Night: Tervola, Keminmaa,
Rovaniemi
Donkkis –kerho: Tervola, onko muita
paikkakuntia?
Donkkis-kirkko, Tervola

Lappi

Etelä-Saimaan Kansanlähetys
etela-saimaa.sekl.fi
Donkkis Big Night: Lappeenranta, Imatra, Savitaipale, Luumäki, Parikkala
Donkkis –kerho: Lappeenranta, Simpele,
Rautjärvi
Pyhäkoulu: F5 -messun yhteydessä Lappeenrannassa
Helsingin Kansanlähetys, sekl.fi/
helsinki
Junnuraamis ja pyhäkoulu Filia
-messun yhteydessä Helsingissä

Kymenlaakson Kansanlähetys
kymenlaaksonkl.fi
Donkkis Big Night: Kuusankoski
Lastenleirit

PohjoisSavo
KeskiSuomi

PohjoisKarjala

Etelä-Savo

PäijätEteläHäme
Saimaa
KymenUusimaa laakso
Helsinki

Keski-Suomen Kansanlähetys
keski-suomi.sekl.fi
Donkkis Big Night: Vehniän koulu, Vesangan kylätalo
Junnuraamis: Leipäsunnuntai -illoissa
Jyväskylässä Perhepyhäkoulu Pikkuleipä
Halssilan kirkossa sunnuntaisin, Jyväskylä
Pyhäkoulu ja perhepyhäkoulu: Leipäsunnuntai -iltojen yhteydessä Jyväskylässä

Päijät-Hämeen Kansanlähetys
paijat-hame.sekl.fi
Junnuraamis ja pyhäkoulu: Kohtaamispaikka, Lahti
Satakunnan Kansanlähetys
satakunta.sekl.fi
Junnuraamis ja pyhäkoulu: Kohtaamispaikka, Pori
Äitiparkki, Sastamala
Etelä-Savon Kansanlähetys, wp.sekl.fi/savo
Donkkis Big Night: Mikkeli, Anttola, Mäntyharju, Savonlinna
King`s Kids tanssiryhmä, sählykerho
Uudenmaan Kansanlähetys
sekl.fi/uusimaa
Donkkis Big Night: Pernaja
Donkkis –kerho: Järvenpää
Varsinais-Suomen Kansanlähetys, vskl.fi
Donkkis Big Night: Turku
Donkkis –kerho: Turku, myös Varikkojen
ja Varikkomessujen yhteydessä
Pyhäkoulu: Varikkojen ja Varikkomessujen yhteydessä
Pyhis ja Donkkis Varikkoleirien ja muiden
tapahtumien yhteydessä
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DONKKI JOKA
JUNNULLE

L

äheisen koulun oppilas oli ensimmäistä kertaa
Donkkis Big Night -illassa: visailussa hän oli saanut
todella hyvät pisteet ja voittanut Lasten Raamatun.
Lopun iltaa hän piti Raamattuaan sydäntään vasten.
Pieni koululainen oli selkeästi otettu saatuaan ensimmäisen Raamattunsa.
Isovanhemmat saattelivat lastenlapsensa Donkkis-iltaan. Illan lopussa mummo tuli kysymään minulta, olisiko Donkkis-lehtiä, vaikka vanhoja, kun ne lehdet ovat
niin hyviä. Tiedättekö, ei ollut sinä iltana jakaa enempää!
Harmittaa vieläkin.
Seurasin sivusta, kun Saku, Ruut ja Donkki-aasi saivat
muotoa lehden perustamisvaiheessa. Lehti on päässyt
tavoitteeseensa. Se on parhaita lastenlehtiä, jossa on
paljon kaikkea: opetusta, kuvia, tehtäviä!
Opettajana ja rehtorina arvioin lehden tason todella
kovaksi. Siinä on valmista aineistoa sekä oppilaille uskonnon tunneille, koteihin tai korvaamaan syrjäseutujen
pyhäkouluja. Seurakuntien varhaiskasvatustyötä lehti
tukee monin tavoin. Donkin sisältöä voi käyttää muun
muassa pohjana leirin suunnittelussa.

Eräänä vuonna naistenpäiviltä kerätyillä kolehtivaroilla lahjoitettiin Ryttylän kouluun Donkki-lehtiä
muistaakseni viidensille luokille. Silloin haastettiin myös
raamattupiirejä ja ystäviä pohtimaan, miten voitaisiin
löytää keinot ja varat lahjoittaa Donkki-lehti yksittäisesti
kummilapsille, lastenlapsille ja lähikoululle.
Kun varat ovat koossa, koulujen ja seurakuntien
kanssa voi sopia, kuinka paljon lehtiä ne tarvitsevat. Lähetetäänkö Donkki-lehtiä koululle esimerkiksi jokaiselle
oppilaalle. Opettaja voi käyttää niitä opetusmateriaalina
tai halutessaan jakaa kotiinkin vietäväksi.
Donkki-lehteä voi myös tilata joko yksittäin tai nipuittain seurakunnan lapsityöhön. Monissa seurakunnissa
on Puuhaa ja Pipliaa -kerhoja ja perhekerhoja, joihin
Donkki-lehti sopii hyvin! Lehteä voi tilata Donkin sivuilta
donkki.net.
Raamattu- ja rukouspiirien on syytä rukoilla ja ihmetellä yhdessä, mitä keinoja olisi saada tämä hyvä kristillinen lastenlehti jokaiselle junnulle! Haastankin Sinut
tähän kampanjaan tukijaksi kaikella tavalla, tavoitteena
saada Donkki joka junnulle!
Raili Kemppainen
kouluneuvos
Paltamo
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Tue työtämme:

suuressamukana.fi

TYÖN

TEKIJÖITÄ
”On ilo nähdä,
miten leirit
vaikuttavat lasten
elämään ja miten
he kasvavat
harppauksin
hengellisessä
elämässään.”

Jaska Palomäki
Kansanlähetyksen juniorityöntekijä (leirit ja tapahtumat)
044 550 5847, jaska.palomaki@sekl.fi

”Koska Jeesus
rakastaa lapsia
ja jotta jokainen
lapsi saisi kuulla
evankeliumin
ja uskoa
Jeesukseen.”

Iida Hovi
Juniorityön vastaava
050 466 2600, iida.hovi@sekl.fi
”Haluan nähdä
rohkean uuden
sukupolven
nousevan
maahamme
loistamaan
Kristuksen valoa
pimeimpiinkin
paikkoihin.”

Kansanlähetyksen juniorityö on olemassa,
jotta lapset kohtaisivat Jeesuksen ja löytäisivät
paikkansa Jumalan suunnitelmasta.
Juniorityöntekijät kertovat, miksi he tekevät
juniorityötä.
”Evankeliumi kuuluu
myös lapsille ja
junioreille. Jotta
yhä useampi lapsi
oppisi tuntemaan
Jeesuksen elämänsä
Herrana ja innostuisi
kertomaan Hänestä
myös kavereilleen.”

Taneli Ukkonen
Juniorityöntekijä,
Etelä-Saimaan Kansanlähetys
045 120 1058, taneli.ukkonen@sekl.fi
”Että saisin olla
kertomassa
ja laulamassa
mahdollisimman
monelle että ‘Sillä
siihen suureen
syliin saavat juosta
lapset maan, se
on turvapaikka
parhain.’ Pekka
Simojoki kiteytti
tuon laulun sanoihin
sen, mitä haluan
olla kertomassa
lapsille, ja miksi
tätä työtä teen.”

Suvi Lehtimäki
Juniorityöntekijä,
Etelä-Pohjanmaan Kansanlähetys
050 562 5808, suvi.lehtimaki@sekl.fi

”Evankeliumi
kuuluu
kaikenikäisille.”

Eetu Keski-Lusa
Donkin vs. toimitussihteeri
044 4477 864, eetu.keski-lusa@sekl.fi

”Jokaisella lapsella
on oikeus kuulla
Jeesuksesta
ja oppia
tuntemaan hänet
henkilökohtaisesti.”

Helena Vähäkangas
Osa-aikainen juniorityöntekijä,
Hämeen Kansanlähetys
044 379 0895, helena.vahakangas
@sekl.fi

”Jumalan tahto
on, että kerromme
hänestä ja hänen
teoistaan lapsille.”

Cecilia Kurkinen
Vapaaehtoinen juniorityön vastaav
a,
Pohjois-Savon Kansanlähetys
050 381 4459, cecilia.kurkinen@g
mail.com

Juniorityön
nettisivut:
www.donkki.net

Lamin Virnes
Juniori- ja nuorisotyöntekijä,
KeskiPohjanmaan Kansanlähetys
044 022 1289, lamin.virnes@sekl.fi
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LEIRIELÄMÄ VEI HYVÄLLÄ
TAVALLA MUKANAAN
Leirielämä Kansanlähetysopistolla on Daniel Aitto-Ojan, 16,
mielestä rentoa ja mukavaa: –Täällä voin olla oma itseni. Mun
ei tarvitse esittää mitään, hän sanoo.

O

lin ekalla Donkki-leirillä kahdeksanvuotiaana. Muistan vieläkin huonetoverit ja sen, että
kärsin koti-ikävästä, turenkilainen 16-vuotias Daniel
Aitto-Oja kertoo.
Koti-ikävästä huolimatta
poika koki leiritunnelman
niin mahtavana, että hän lähti
seuraavallekin leirille.
– Mua ei ole koskaan pakotettu leireille eikä mihinkään
muuhunkaan kristilliseen
toimintaan. Vanhemmat on
aina kysyneet, että haluanko
lähteä. Valinta on aina ollut
mun, Daniel tähdentää.
Mikä leirielämässä on parasta?
– Kaikki kokee olevansa
osa porukkaa. Täällä voi olla
oma itsensä. Mun ei tarvitse
esittää mitään. Opistolla on
vaan niin hyvä olla, Daniel
summaa.

Vastuuta ja
vapauksia
– Usko merkkaa mulle kaikkea, se antaa merkityksen elämälle. Tiedän, että pääsen taivaaseen tämän elämän
jälkeen, Daniel Aitto-Oja sanoo.

Teksti ja kuva: Virpi Kurvinen
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Vuosien mittaan Daniel Aitto-Oja on käynyt kaikki mahdolliset Donkki-leirit, junnuriparin ja vuosi
sitten kesällä hän kävi myös rippikoululeirin
Kansanlähetysopistolla Ryttylässä. Viime
talvena poika osallistui isoskoulutuksiin ja
kesällä hän pääsi testaamaan isoskoulutuksen
antia junnuriparin isosena.
Isoskoulutuksessa nuoria valmennetaan
leiriläisten kohtaamiseen. Danielin mukaan
leiriläiset voivat kysellä isosilta Jumalasta tai

he voivat vain kaivata juttuseuraa. Isosta on
usein helpompi lähestyä kuin leirin aikuista
vetäjää.
– Isoskoulutuksissa on ollut sairaan hauskaa. Siinä on samaan aikaan leiriläinen ja
saa koulutusta. Isosena saan olla esimerkkinä
pienille, se on hienoa. Jos en osaa vastata
johonkin kyssäriin, löytyy aina joku, joka voi
auttaa, hän kertoo.
Aitto-Ojan perhe on yhdessä talkoilemassa
opistolla muun muassa Kansanlähetyspäivien aikaan.
– Mulla on ollut riittävästi vastuuta ja
vapauksia. Koskaan ei ole tarvinnut tehdä
mitään yli voimien, Daniel vakuuttaa.

Hauskaa ohjelmaa ja hyvää
opetusta
Entä mitä usko Jeesukseen merkitsee Danielille?
– Usko merkkaa kaikkea, se antaa merkityksen elämälle. Tiedän, että pääsen taivaaseen tämän elämän jälkeen. Usko tuo mun
elämään myös yhteisöllisyyttä, kun voin olla
yhteydessä muihin uskoviin, hän sanoo.
Daniel suosittelee lämpimästi leirejä kaikenikäisille lapsille ja nuorille:
– Kansanlähetysopistolla on hauskaa ohjelmaa ja hyvää opetusta. Täällä saa myös
paljon uusia kavereita, ja pystyy olemaan
rennosti.
Daniel Aitto-Oja on nyt lukion ensimmäisellä. Kaverit ovat tietoisia Danielin vauhdikkaasta ja värikkäästä ”leiriurasta”.
– Yksi kaverini ihmettelee ”jeesusteluleirejäni”. Hän on joskus todennut, että Jeesus-osa
ei kuulosta kivalta, mutta leiri-osa vaikuttaa
hauskalta. Toinen kaverini jopa lähti kanssani
Pointti-leirille, ja nautti leiristä kaikin tavoin,
Daniel iloitsee.

OVATKO SUOMEN LAPSET SINUNKIN SYDÄMELLÄSI?

Tule mukaan viemään heille evankeliumia!

TULE MUKAAN SEURAAVIIN TYÖMUOTOIHIN ESIRUKOILIJANA,
LAHJOITTAJANA TAI VAPAAEHTOISENA:
- Leiritoiminta
- Donkki Joka Junnulle –kampanja (Donkki-lehti jokaiselle suomalaiselle lapselle)
- Donkkis Big Night- toiminnan
jatkuminen sekä aloittaminen uusilla
paikkakunnilla

Ryhdy

- Leirimahdollisuuden antaminen
kuukausivähävaraisten perheiden lapsille
lahjoittajaksi!
- Juniorityöntekijöiden palkkaus
- Valtakunnallinen koulutus ja tuki lasten
kanssa työskenteleville

Lahjoita helposti
netissä:
suuressamukana.fi

HALUATKO RUKOILLA?
Liity juniorityön esirukoilijoihin. Tulet
saamaan ajankohtaisia kuulumisia ja
rukousaiheita. Liity: iida.hovi@sekl.fi
HALUATKO LAHJOITTAA?
Voit lahjoittaa seuraavin tavoin:
• FI83 2070 1800 0283 25,
juniorityön viitteellä 6300 6615 5
• Netissä: suuressamukana.fi/
lahjoituskohteet/juniorityo-suomessa
• Kuukausilahjoitus: lahjoitus@
sekl.fi, yllä oleva nettisivu tai
soittamalla keskukseen
HALUAN SAADA JUNIORITYÖN KUULUMISIA!
 Kansanlähetysopisto
 Kansanlähetyspiiri __________________________
 Työntekijä _________________________________
HALUAN RYHTYÄ KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI!
 Kansanlähetyksen valtakunnallinen juniorityö
 Kansanlähetyspiiri: ________________________
 Työntekijä _________________________________
HALUAN JUNIORITYÖN VAPAAEHTOISEKSI!
 Kansanlähetysopiston juniorityö Ryttylässä
 Omalla alueellani: ___________________________
Nimi: ______________________________________
Osoite: _____________________________________
Sähköposti:_________________________________
Puhelin: _________________________
 Minulle saa lähettää Suuressa mukana
–sähköpostitiedotteen joka kuukausi
 Minulle saa lähettää tietoa Kansanlähetyksen
tapahtumista ja kampanjoista

Rohkaistu

KANSANLÄHETYS
MAKSAA
POSTIMAKSUN

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
Tunnus 5005582
12003 VASTAUSLÄHETYS

HALUATKO VAPAAEHTOISEKSI?
Juniorityössä tarvitsemme apua
leirijärjestelyissä, kerhoissa, Donkkis
Big Nighteissa ja monessa muussa.
Ota yhteyttä! (Yhteystiedot sivulla 9.)

– joka viikko

1€

/VIIKKO
uusitie.com
Uusi Tie
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