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RUKOUS KANNATTAA

Iloitsen tästä, sopivalla tavalla monimerkityksel-
lisestä lausahduksesta, sillä se on totta. 

Voimme esirukouksin olla kannattamassa 
ystäviä Isän eteen. Aivan kuten Jumalan Sana ei 
tyhjänä palaja, niin aivan varmaa on se, että Hän, 
joka on luonut korvan, kuulee rukouksemme. 

Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelas-
tuisivat. Niinpä Kansanlähetyksenä olemme 
kuten rakennusteline, ja saamme olla osaltamme 
rakentamassa jotain itseämme paljon suurempaa, 
nimittäin Jumalan valtakuntaa. 

Kansanlähetys on lähetysherätysliike. Siksi 
meillä on koko ajan sydämellä kaksi asiaa: sekä 
lähetystyö aina maan ääriin asti, mutta myös 
evankelioiminen Suomessa. Samalla kun olemme 
Suuressa mukana, meillä on Suomi sydämellä. 

Pyydän sinua rukoilemaan kansamme puoles-
ta. Tule janoamaan kanssamme herätystä kan-
samme keskuuteen. Herätyksellä tarkoitan sitä, 
että mahdollisimman moni turvautuisi Jeesuk-
seen henkilökohtaisena Pelastajana. Herramme 
ja Vapahtajamme on siunannut meitä useilla 
hengellisillä herätyksillä historiamme aikana. 
Uusi herätys on edelleen mahdollista. Uskaltai-
sin väittää, että jokainen herätys alkaa siitä, että 
uskovat heräävät rukoukseen. 

Jos ajattelen omaa heräämistäni, niin oletan, 
että uskovalla kummitädilläni on ollut siinä rat-
kaiseva rooli. Rukous kannattaa ja kantaa myös 
sukupolvilta toisille. 

Suomen kansa tarvitsee rukoilevia kristittyjä. 
Kansamme tarvitsee myös niitä, jotka ovat val-

"Suomen kansa tarvitsee rukoilevia kristi	 yjä."

miina kertomaan evankeliumia. Rukous sujuu 
keneltä vaan, ja se lienee viimeinen tehtävä, 
johon kristittynä voimme osallistua sen jälkeen, 
kun kaiken muun tekemisen mahdollisuus on 
jo poistettu. Rukouksessa mukana oleminen on 
jokaisen kristityn ilo ja etuoikeus.

Rukousrakkaudella,

Jukka Repo
kotimaantyön johtaja
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
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KANSANLÄHETYS – LÄHETYSHERÄTYSLIIKE
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlä-
hetys (SEKL) on luterilainen herätysliike 
ja lähetysjärjestö. Uskollisena Jumalan 
sanan totuudelle ja ylösnousseen Jeesuk-
sen Kristuksen seurakunnalleen antamalle 
lähetystehtävälle toteutamme kutsumus-
tamme viedä evankeliumi kaikille ihmisille 
ja kansoille.

Näkymme on Raamattu rakkaaksi 
– evankeliumi kaikille.

Kansanlähetys toimii Suomessa ja Ruot-
sissa 18 piirijärjestön kautta yhteistyössä 
paikallisseurakuntien kanssa. Kansanlähe-
tyksen 63 lähetystyöntekijää palvelevat 
15 eri maassa.

Toteutamme tehtäväämme toiminta-ajatuk-
semme 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 uskol-
lisuus, perheystävällisyys, palvelualttius, 
laadukkuus ja läpinäkyvyys.

Lisätietoja Kansanlähetyksen työstä ja mahdollisuudesta liittyä mukaan saat sivustolta: 
kansanlähetys.fi .

PÄÄKIRJOITUS

SUURESSA
mukana
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Teksti: Marja Neuvonen, Anssi Savonen
Kuva: Vuorien kotialbumi

Kansanlähetyskoulu on vapaaehtoistyön 
koulutus, jossa varustetaan Kansanlähe-
tyksen missioon motivoituneita vapaa-

ehtoisia. Opetusviikonloput, oppimistehtävät, 
kansanlähetystyöhön tutustuminen ja oman 
kutsumuksen työstäminen valmistavat opiskeli-
joita Jumalan valtakunnan työhön. 

Ensimmäinen Kansanlähetyskoulu starttasi 
helmikuussa 2020 ja opinnot päättyvät heinä-
kuussa 2021. Kurssilla on noin 40 opiskelijaa 
eri puolilta Suomea. Ilmainen koulutus koostuu 
kuudesta kurssiviikonlopusta Ryttylässä ja niihin 
voi osallistua myös etänä.

Opiskelijoiden into ja oma-aloitteisuus sekä 
Kansanlähetyskoulun syvällinen keskustelukult-
tuuri ovat tehneet vetäjiin suuren vaikutuksen.  

PITKÄ KOULUTUS 
ANTAA AIKAA POHDINNALLE
Helsingissä asuva Hilla Vuori on miehensä 
Arton kanssa mukana Kansanlähetyskoulussa. 

– Minulle parasta on ollut se, että olemme 
tässä mukana perheenä. Koulutus on yhdistänyt 

meitä. Emme arvanneet, että tämä olisi näin 
hyvä juttu. Opetus on laadukasta, ja vetäjät ovat 
sitoutuneita ja kannustavia. 

Hoitovapaa mahdollistaa sen, että Hillalla on 
ollut aikaa paneutua koulutukseen. 

– On hienoa, että tämä on pitkä koulutus. 
Se mahdollistaa pidempiaikaisen prosessin, ja 
jaksojen välissä jää aikaa pohtia asioita. Huo-
maan myös, että olemme ottaneet herkemmin 
vastaan tehtäviä Helsingin Kansanlähetyksessä ja 
sitoutuneet niihin tiiviimmin. 

Hilla kokee, että koulutuksessa kannustetaan 
aidosti etsimään omaa paikkaa. 

– Kannustan pariskuntia lähtemään tähän 
mukaan. Tekee hyvää miettiä omaa paikkaa ja 
sitä, mikä voisi olla yhteinen kutsumus. Kurssi 
on vahvistanut sitä, että minun kannattaa vapaa-
ehtoistyössä panostaa niihin asioihin, jotka ovat 
minulle luontevia ja joista olen nauttinut. Ne 
ovat Jumalan antamaa kutsumusta.

KANSANLÄHETYSKOULUSSA 
ETSITÄÄN OMAA KUTSUMUSTA  

IMATRALLA ON ALKANUT NUORTEN ALFA-KURSSI, JOSSA ON MUKANA REILUN TUSINAN VERRAN ALLE 20-VUOTIAITA NUORIA. 

– Minulla on herännyt iso kiitollisuus, koska koulu-
tus on Kansanlähetykseltä iso panostus osallistu-
jiin, kertoo Hilla Vuori. 

Teksti: Arja Virolainen  

Mukkulan kirkossa Lahdessa on kokoontunut 
syksyllä 2020 joukko kristinuskon perus-
teista kiinnostunutta kurssilaista. He ovat 

olleet mukana Kansanlähetyksen ja Keski-Lahden 
seurakunnan yhteistyössä toteutettavalla Alfa-kurs-
silla. Haastattelin kahta kurssilaista, Liisaa ja Juk-

kaa, jotka kertovat kokemuksistaan Alfa-kurssista. 

Millaista on ollut olla Alfa-kurssilla?  

Liisa: Olen saanut kurssilta paljon. Olen saanut 
lisää uskoa ja täällä on ollut ihana olla. Surettaa jo 
nyt, että tämä loppuu. Alfa-kurssi on herättänyt 
ajatuksen, että haluaisin tehdä vapaaehtoistyötä 
Jumalan valtakunnassa. Kurssin aikana Raamatun 
lukeminen on lisääntynyt ja uskoni on vahvistunut 
vielä lisää. 

Jukka: Vaikka olin uskovainen ihminen jo en-
nen Alfa-kurssille tuloa, niin kurssi syventää uskon 
perusteita. Minusta on tärkeää, että kaikki kurssin 
asiat perustuvat Raamattuun. Kurssi kannustaa 
lukemaan Raamattua. Teemoista ajatuksia on herät-
tänyt erityisesti uskon yhteys. Meillä kurssilaisilla 
voi olla erilaisia taustoja ja jonkin verran erilaisia 
ajatuksiakin, mutta usko Jeesukseen yhdistää. Ilman 
Vapahtajaa uskosta ei tulisi mitään. 

Kurssiin kuuluu viikonloppuleiri. Millaista 

viikonloppuleirillä on ollut? 

Liisa: Leiri on ihan mahtava. Meillä on ollut 
hyviä opetuksia ja hyviä opettajia. Paljon on tullut 
uusia asioita, joihin haluan nyt tutustua Raamatussa 
tarkemmin. 

Jukka: Leirillä on ollut vapautunut tunnelma 
ja kaikki uskaltavat sanoa omia ajatuksiaan. Vapau-
tunut tunnelma vapauttaa myös minua ja sellainen 
turha jäykkyys, mikä on minulle ominaista, on jää-
nyt pois. Minäkin olen uskaltautunut avautumaan, 
kun kurssilla on ollut vapaus kertoa, miten olen 
kokenut uskon asioita. 

Kenelle suosittelet Alfa-kurssia?

Liisa: Suosittelen kurssia kaikille, jotka haluavat 
tutustua Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen. Aion 
kertoa läheisilleni Alfa-kurssista ja kannustaa heitä 
osallistumaan. 

Jukka: Tämä sopisi myös sellaiselle, joka ei ole 
vielä löytänyt Jeesusta. Kurssilla kerrotaan uskon 
perusteet ja kuinka kaikki pohjautuu Raamattuun. 
Tämä olisi hyvä myös maahanmuuttajille. 

ALFA-KURSSI SYTYTTÄÄ KIPINÄN 
LUKEA RAAMATTUA MIKÄ ALFA?

Alfa on sarja tapaamisia, joissa 
saa pohtia elämän suuria kysy-
myksiä vapaassa ilmapiirissä. 
Alfa käsittää kymmenkunta ta-
paamista, jotka kukin sisältävät 
ruokailun yhdessä, lyhyen alus-
tuksen sekä keskustelua, jossa 
voit vapaasti jakaa omia ajatuk-
siasi muiden kanssa. 

Alfa on kaikkia tiedonjanoisia 
varten. Alustukset on suunniteltu 
rohkaisemaan keskusteluun ja 
tutkimaan kristinuskon perustei-
ta ystävällisessä, avoimessa ja 
rennossa ympäristössä. 
Alfaan osallistuminen on ilmaista.

Seuraavat uudet Alfa-kurssit 
alkavat Päijät-Hämeessä keväällä 
2021. 

Lisätietoja: phkl.fi /tule-mukaan/
toimintaa-lahdessa/alfa/

Mikäli asut muualla Suomessa, 
katso oman alueesi piirijärjestön 
sivuilta.

ILOA ITÄ-SUOMESSA

TUE TYÖTÄMME SOITTAMALLA 0600 190 90 (HINTA: 20,45 € + PVM/MPM)
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ALFA JAMUUT STARTTIKURSSIT

AKTIOT /MISSIOT /
MUUTEVANKELIOIMISTAPAHTUMAT

MAAHANMUUTTAJATYÖ

KATUEVANKELIOINTI

TAVOITTAVAA
TYÖTÄ

SUOMESSA:

JUNIORITYÖ

NUORET /NUORETAIKUISET

KUTSUVAYHTEISÖ

PIENRYHMÄT

54

Tue työtämme:
kansanlähetys.fi

LAPPI

POHJOIS-
POHJANMAA

KESKI-
POHJANMAA

ETELÄ-
POHJANMAA KESKI-

SUOMI

POHJOIS-
SAVO POHJOIS-

KARJALA

ETELÄ-SAVO

ETELÄ-
SAIMAA

UUSIMAA
VARSINAIS-

SUOMI

SATA-
KUNTA HÄME

KAINUU

PÄIJÄT-
HÄME

KYMEN-
LAAKSO

HELSINKI

Etelä-Pohjanmaan Kansanlähetys
Vaasa, Seinäjoki
044 595 7351, epkl.fi

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

Helsingin Kansanlähetys
044 452 2239, sekl.fi/helsinki

Hämeen Kansanlähetys
Tampere, Hämeenlinna,
040 960 3690, hameenkl.fi

Kainuun Kansanlähetys
Kajaani, 044 277 4616, kainuu.sekl.fi

Keski-Pohjanmaan Kansanlähetys
Kokkola, 050 324 5954, kpkl.fi

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

Kymenlaakson Kansanlähetys
Kouvola,
044 259 7898, kymenlaaksonkl.fi

Lapin Kansanlähetys
040 059 5678, lappi.sekl.fi

Pohjois-Karjalan Kansanlähetys
Joensuu, 050 470 7448,
pohjois-karjala.kansanlahetys.fi

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

Pohjois-Savon Kansanlähetys
Kuopio, 017262 2082, pskl.fi

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

Satakunnan Kansanlähetys
Pori, 02633 3468, satakunnankl.fi

Etelä-Savon Kansanlähetys
Mikkeli, 015225 990, wp.sekl.fi/savo

Uudenmaan Kansanlähetys
Kerava, Tikkurila, Järvenpää
044975 1565, sekl.fi/uusimaa

Varsinais-Suomen Kansanlähetys:
Turku, 02251 9540, vskl.fi

Lähetyskeskus, Kansanlähetysopisto
Ryttylä, 019 77 920, sekl.fi

Teksti: Koonnut Salla Kurppa-Silva

Tutustu Kansanlähetyksen tekemään tavoittavaan työhön Suomessa ja tule mukaan! VÄLÄHDYKSIÄ
TOIMINNASTA

USKO SYTTYY KIRKKOPUISTOSSA
Porin Kirkkopuistossa soi -tapahtuman konsertit keräävät vuosittain tuhansia kuulijoita. Satakunnan Kansanlä‐
hetyksen vapaaehtoisjoukko oli tapahtumaviikon viimeisenä iltana jo purkamassa telttoja, kun eräs nainen pyy‐
si rukousta. Tilanteessa mukana ollut Sakari Kalliomaa kertoo: “Hetkenä, jolloin olin väsynyt, haluton ja aja‐
tukset jo ihan muualla, jätin kuitenkin hommani kesken ja lähdimme yhdessä kirkon sisälle. Kerroin vahtimes‐
tarille, että tämä henkilö haluaisi antaa elämänsä Jeesukselle ja hän haluaisi rukoilla kirkossa. Niin menimme
kirkkosaliin ja saimme ystäväni kanssa olla mukana Jumalan suunnitelmissa johdattamassa naista uskon tielle.”

RAAMATTUPERIODIT LEVITTÄVÄT SANOMAA JEESUKSESTA
Kansanlähetyksen arkiperiodit antavat kenelle tahansa mahdollisuuden sukeltaa Raamatun rikkauksiin kolmen
päivän ajan. Kansanlähetysopiston kurssivastaava Markus Korri kertoo periodien usein herättävän opiskelijoissa
janon lukea Raamattua ja uuden ymmärryksen lukemastaan: “Kun Raamattu ja rukous alkavat elämään, niitä al‐
kaa elämään omassa arjessa todeksi ja niistä haluaa kertoa muillekin. Erään periodeilla käyneen miehen vaimo
kertoi äskettäin huomanneensa miehessään muutoksen, mies oli alkanut tutkia Raamattua aivan uudella tavalla
ja uudella innolla.”

ROHKAISUA VAUVA-ARJEN KESKELLE
Esikoistaan odottava Eveliina Ebeling sai sydämelleen ideoida toimintaa, joka rohkaisisi vauva-arjen keskellä
eläviä äitejä ja isejä sekä antaisi heille mahdollisuuden kasvaa uskossa. Muutama muukin innostui ideasta ja
porukalla suunniteltiin Helsingin Kansanlähetyksen tiloissa kokoontuva aamupäiväkerho 0-3 vuotiaille lapsille
ja heidän vanhemmilleen. Eveliina kertoo: “Haluamme kokoontua lasten temmellyksen lomassa, hiljentyä har‐
tauteen, keskustella sekä jakaa ilojamme ja haasteitamme. Monet lapsiperheet eivät ehdi osallistua seurakun‐
tien toimintaan, tämän myötä haluamme mahdollistaa hengellistä toimintaa vauva-arjen tarpeet huomioiden.
Mukaan ovat tervetulleet kaikki tässä elämäntilanteessa olevat vanhemmat lapsineen.”

YHTEYS JEESUKSEEN MEDIAN KAUTTA
Evankeliumi leviää suomalaisille yhä useammin luettuna, katseltuna ja kuunneltuna omassa kodissa, koneella
tai kännykässä. Uusi Tie -lehden toimittajat, radiotyön koordinaattori ja mediatuottajat ovat itse syttyneitä Raa‐
matusta ja haluavat viestiä evankeliumia mahdollisimman monille. Mediatyötä tehdään, jotta ihmiset saisivat
kuulla evankeliumin ja ottaa Jeesuksen vastaan vapahtaja‐
naan. Kansanlähetysopiston medialinja varustaa käyttämään
audiovisuaalista mediaa evankeliumin levittämisessä. “Jeesus keho�aa meitä

pysymään hänessä
ja muistuttaa: ‘Ilman minua te ette saa aikaan
mitään.’ Miten voisinkaan ajatella tekeväni

hengellistä työtä ilman Jeesusta?”
–Veijo Olli, radiotyön koordinaattori

sydämella
Tutustu Kansanlähetyksen tavoittavaan työhön Suomessa ja tule mukaan!

Koonnut: Anne Lepikko

JUNIORITYÖ
NUORET/NUORET AIKUISET
KUTSUVA YHTEISÖ
PIENRYHMÄT
ALFA JA MUUT STARTTIKURSSIT

AKTIOT/MISSIOT/ 
MUUT EVANKELIOIMISTAPAHTUMAT
MAAHANMUUTTAJATYÖ
KATUEVANKELIOINTI
MEDIATYÖ
VANKILATYÖ

Etelä-Pohjanmaan Kansanlähetys
Vaasa, Seinäjoki
044 595 7351, epkl.fi

Ruotsin Kansanlähetys 
Finspång, Sverige 
+46 (0) 122 211 55, ruotsinkl.palvelee.fi 

Varsinais-Suomen Kansanlähetys
Turku
044 239 4178, vskl.fi

Uudenmaan Kansanlähetys
Kerava
uusimaa.sekl.fi

Satakunnan Kansanlähetys
Pori
02 633 3468, satakunta.sekl.fi

Päijät-Hämeen Kansanlähetys 
Lahti
044 747 7764, phkl.fi
 

Pohjois-Savon Kansanlähetys 
Kuopio
044 532 4523, kansanlahetys.fi/pohjois-savo 

Pohjois-Pohjanmaan Kansanlähetys  
Oulu 
044 447 7847, kansanlahetys.fi/
pohjois-pohjanmaa
 

Pohjois-Karjalan Kansanlähetys 
Joensuu
050 470 7448, pohjois-karjala.kansanlahetys.fi

Lapin Kansanlähetys
040 547 8460, lappi.kansanlahetys.fi 
  

Keski-Pohjanmaan Kansanlähetys
Kokkola
044 567 8857, kpkl.fi
 

Kymenlaakson Kansanlähetys
Kouvola
044 259 7898, kymenlaaksonkl.fi
 

Keski-Suomen Kansanlähetys
Jyväskylä
044 557 9447, keski-suomi.sekl.fi
 

Kainuun Kansanlähetys 
Kajaani
044 277 4616, kainuu.sekl.fi

Hämeen Kansanlähetys
Tampere
040 960 3690, hameenkl.fi

Helsingin Kansanlähetys
Helsinki
044 452 2239, helsinki.sekl.fi

Etelä-Savon Kansanlähetys
Mikkeli
015 225 990, e-savo.sekl.fi

Etelä-Saimaan Kansanlähetys
Lappeenranta
050 350 0936, kansanlahetys.fi/etela-saimaa

TAVOITTAVAA 
TYÖTÄ 
SUOMESSA

Lähetyskeskus, Kansanlähetysopisto
Ryttylä
019 779 20, kansanlahetys.fi
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DIAKONIATYÖTÄ  
TURUSSA 

Varsinais-Suomen Kansanlähetys on koon-
nut diakoniatyöstä kiinnostuneita yhteen 

ja järjestänyt vierailuja iäkkäämpien ystävien 
luona erityisesti joulun alla. 

− Korona-pandemian aikana olemme 
pitäneet heihin yhteyttä puhelimitse ja myös 
ruokakasseja jakamalla, piirijohtaja Ari Mal-

mi kertoo.  

Yksi heistä, joiden luona on vierailtu sään-
nöllisesti, on Aila Aalto. Hän on 88-vuotias 
ja ikäisekseen pirteässä kunnossa. Ailalle nämä 
vierailut ovat hänen mukaansa olleet kuin 
aarre yksinäisyyden keskellä. 

− Jäin leskeksi jo yli kolmekymmentä 
vuotta sitten. Ystävien ja läheisten vierailujen 
ohella rukous on kantanut minua kaikki nämä 
vuodet. Perheen ja suvun ohella olen kantanut 
esirukouksissa Herran eteen myös Kansanlä-
hetyksen työtä sen syntymästä asti. 

Piirijohtaja Ari Malmi tietää, että Ailan 
luona vierailleet ovat kokeneet myös itse tul-
leensa rohkaistuiksi. 

− Hänen valoisa ja uskontäyteinen olemuk-
sensa palkitsee käynnin moninkertaisesti.  

Toim. Anne Lepikko
Kuva: Jaana Raesalmi 

Kainuun Ev.lut. Kansanlähetys on 
saanut viime vuosina mukaan 

toimintaan nuoria aikuisia ja lapsiper-
heitä.  

− On ollut ilahduttavaa, että nuoret 
aikuiset ja perheet eivät ole osallis-
tuneet vain nuorille tai lapsille suun-
nattuihin tapahtumiin, vaan he ovat 
tulleet mukaan Lähetysmessuun, Raa-
mattu rakkaaksi -iltoihin sekä yhteisiin 
ehtoollishartauksiin, kertoo piirityön-
tekijä Jaana Raesalmi. 

Alkuvuonna Raesalmi haastoi nuo-
ria lukemaan Raamatun läpi vuodessa.

− Jaoin Soffaraamiksessa kaikille ha-
lukkaille  Danilo Vallan Vuoden kirjan, 
jonka avulla olemme jo käyneet lähes 
koko Raamatun läpi. Haasteen ottivat 
vastaan myös monet sellaisetkin nuoret, 
jotka eivät käy nuorten raamiksessa. 

Kainuun kansanlähetyksen ydin-
joukko on jo aika iäkästä, joten nuorten 
mukaan tulo lähes kaikkeen toimintaan 
on tuonut paljon iloa ja toivoa työn jat-
kuvuudesta ja eteenpäin menemisestä. 

− Rukoukset on kuultu, Jaana Rae-
salmi iloitsee.

KAINUUSSA INNOSTUTTIIN  
LUKEMAAN RAAMATTU LÄPI VUODESSA

Teksti: Jaska Palomäki, juniorityön leiri-  
ja tapahtumavastaava sekä Donkki-lehden päätoimittaja 
Kuva: Petteri Rantamäki 

Kansanlähetyspiirit järjestävät työntekijöiden tai 
vapaaehtoisten vetämiä kerhoja, leirejä, kuoroja ja 

perhetapahtumia. Monilla paikkakunnilla Kansanlähe-
tys toimii läheisessä yhteistyössä seurakuntien kanssa 
esimerkiksi järjestäen yhdessä Donkkis Big Night -toi-
mintailtoja. Toiminnassa opetetaan Raamattua lapsille 
sopivalla tavalla ja pidetään esillä lähetystyötä. 

Lue lisää: kansanlahetys.fi/juniorityo-antaa-juuret/

JUNIORITYÖ  
ANTAA JUURET HALUATKO YMMÄRTÄÄ 

PAREMMIN RAAMATTUA? 

Tahdotko opiskella kristillistä 
uskoa, mutta et pysty lähte-
mään elämäntilanteesi takia pois 
kotoa pitkille kursseille? Verk-
koraamattukoulu on joustava 
ja nykyaikainen tapa opiskella. 
Kursseilla hyödynnetään erilaisia 
työskentelytapoja ja keskuste-
lun kautta pyritään vaalimaan 
yhteyttä. Tutustu kursseihin: 
kansanlähetysopisto.fi/opiskelu/
verkkokurssit

Välähdyksiä
TOIMINNASTA

Toim. Anne Lepikko
Kuva: Marianna Mäkiniemi 

TUE TYÖTÄMME  
MOBILEPAYN KAUTTA, 
37850. 
KOMMENTTIKENTTÄÄN: 
SUOMI SYDÄMELLÄ
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– On mahtavaa, kun pystyn 
jeesaamaan nuoria ja en-
nen kaikkea kertomaan 

heille Raamatun totuutta, jonka varaan 
haluan oman elämänikin rakentaa. Ju-
malan sana on se, mistä saan voimaa. Se 
kykenee koskettamaan yhä uudestaan 
ihon alle ja ohjaamaan oikeaan suun-
taan. Näin sanoo Ismo Vettenranta, 
joka on Kansanlähetyksen Nuorten 
Maailman tapahtumakoordinaattori.

Ismo kertoo olleensa lapsenuskos-
sa jo pikkupojasta asti. Haastavien 
nuoruusvuosien jälkeen tie vei hänet 
raamattukurssille Suomen Raamat-
tuopistolle ja sen jälkeen gospelyhtye 
The Roadin valomieheksi. Myöhemmin 
Ismo sai opiskelupaikan Raamattuo-
pistolta, mistä hän valmistui nuoriso-
työnohjaajaksi vuonna 1998. Opintojen 
ohessa musikaalinen mies julkaisi jo 
toisen oman gospellevynsä ja evankeli-
oiminen musiikin kautta tuntui omalta 
kutsumukselta. Välivuosi opinnoissa 
kului Evankeliumiyhdistys SLEY:n 
koulutyöntekijänä. 

– Murrosiän vuodet eivät olleet 
minulle todellakaan helppoja. Ajattelin 
jo opiskeluaikani harjoitteluissa, että 
haluan olla erityisesti kohtaamassa ja 
auttamassa niitä, joilla ei mene hyvin. 
Muistan, että rippikouluissa halusin 
saada mahdollisimman hyvän yhteyden 
niihin nuoriin, joihin oli aluksi erityi-
sen vaikea saada kontaktia.

SEURAKUNTATYÖSTÄ  
RYTTYLÄÄN 
Armeija-aikana Ismo sai nuorisotyön-
ohjaajan viran Kangasalan seurakun-
nasta.  

– Aluksi ihmettelin Jumalan 
johdatusta, koska koin, että minun 
näkynihän on erityisesti musiikkievan-
kelioimistyössä. Tajusin kuitenkin 
aika nopeasti, että Taivaan Isä avasi 

minulle tuon oven. Minun paikkani 
oli palvella Kangasalan kokoisessa 

foorumissa Jumalan valtakun-
nan työssä kahdenkymmenen 

vuoden ajan. 
Pitkän seurakuntauran 

jälkeen Ismo aloitti Kansan-

lähetyksen nuorisotyössä vuonna 2019. 
Hänen tehtäviinsä kuuluu suurleirien 
ja nuorisotapahtumien järjestäminen 
yhdessä Nuorten Maailman tiimin ja 
Kansanlähetyspiirien nuorisotyönoh-
jaajien kanssa.

– Olen käynyt vanhempien matkas-
sa Kansanlähetyspäivillä jo pienenä, 
mutta todella omaksi Kansanlähetys 
tuli minulle oman riparini jälkeen. Olin 
monena vuonna isosena ja mukana 
oikeastaan kaikissa Nuorten Maailman 
tapahtumissa. Nyt saan olla tekemäs-
sä juuri niitä tapahtumia, jotka olivat 

minulle nuorena valtavan tärkeitä. 
 

JUMALA PUHUTTELEE  
NUORIA
Tapahtumakoordinaattorin työn 
parhaat puolet ovat Ismon mielessä 
selkeinä.

– Niitä ovat ehdottomasti nämä 
kaksi: Saan kertoa evankeliumia ja olla 
nuorten kanssa.

Ismon mukaan nuoret eivät ole 
pohjimmiltaan juurikaan muuttuneet 
hänen työvuosiensa aikana. Sen sijaan 

"Saan kertoa evankeliumia  
ja o�a nuorten kanssa"

ISMO VETTENRANNAN TYÖN PARHAIMMAT HETKET: 

Teksti: Marja Neuvonen
Kuva: Kimmo Torkkeli

– Haluaisin Jumalan armosta oppia toimimaan työssäni ja elämässäni vielä paljon 
epäitsekkäämmin. Ajattelen, että tätä taitoa vain Jumala voi opettaa, Ismo Vetten-
ranta kertoo. 

SEURAA  
NUORISOTYÖTÄMME 

INSTAGRAM:  
NUORTENMAAILMA 

FACEBOOK:  
NUORTEN MAAILMA



7

Teksti: Marja Neuvonen 
Kuva: Mirkku Tammisto

Hartolalainen Wäinö Lyytinen kävi Kansanlähetyk-
sen luovan riparin kesällä 2019 ystävien suositeltua 
hänelle Nuorten Maailman rippikoulua. Koska Wäinö 
soittaa kitaraa ja tekee musiikkia, luova ripari tuntui 
hänestä hyvältä idealta. Siellä hän pystyi yhdistämään 
musisoinnin ja uskon asiat. 

− Ripari on elämäni paras kokemus tähän men-
nessä. Leirillä oli hieno yhteishenki ja ihmisiä, jotka 
oikeasti välittivät. Työntekijät kertoivat omista koke-
muksistaan, olivat ystävällisiä ja ottivat kaikki hyvin 
huomioon. Opetus oli kattavaa ja laadukasta. Sain 
myös paljon hyviä ystäviä. Leiri oli ultimaattisen hyvä 
kokemus. Suosittelen kaikille.

Wäinö kertoo, että äiti kasvatti hänet kristinuskoon 
jo pienestä pitäen. Riparilla usko vahvistui ja muuttui 
olennaisemmaksi. 

− Usko merkitsee minulle iloa, rauhaa, lohtua ja 
helpotusta. Se on elämäni tärkein asia, vaikka se on 
valitettavasti joskus jäänyt enemmän taka-alalle.

Riparin jälkeen Wäinö oli mukana Nuorten kesä 
-tapahtumassa Ryttylässä. Siellä hän esiintyi basistina 
housebändissä. 

– Sormet menivät rakoille, mutta muuten oli hyvä 
kokemus. Pidin siitä, kun sain musisoida toisten muu-
sikoiden kanssa. Hengellisen musiikin soittamisessa on 
hyvin erilainen tunnelma.

Wäinö aloitti Kansanlähetyksen isoskoulutuksen 
marraskuussa 2019. 

– Halusin Ryttylään niin paljon, koska siellä oli niin 
hyvä olotila, jota ei ole missään muualla. Ajattelin, 
että näin se homma kulkee, että ensin ripari ja sitten 
isoseksi. 

maailma on muuttunut valtavasti. 
– On yhä haastavampaa nuorella 

iällä valita pirstaloituneen tarjonnan 
keskeltä Jumalan tahdon mukainen 
hyvä ja oikea tie. Tämän tien valitsemi-
nen ja sen mukaan eläminen vaativat 
tänä aikana rohkeutta ja toki myös aina 
henkilökohtaista parannuksen tekoa.

– Nuoret tarvitsevat Kristuksen an-
teeksiantamusta ja Raamatun totuutta 
aivan samalla tavalla kuin minäkin 
tarvitsin nuoruusvuosieni kipuilujen 
jälkeen ja tarvitsen edelleen. Ajattelen, 
että totuus tekee vapaaksi. Valhepuhe 
voi kiinnostaa ja kuulostaa ajan pirtaan 
sopivalta, mutta se ei ketään vapauta.

Ismo on saanut vuosien varrella 
nähdä, kuinka Jumala on puhutellut 
nuoria.

–  Yksi tuli uskoon konfirmaa-
tiomessussa alttarilla. Toinen kertoi 
jälkeenpäin, että jokin rippikoulutunti 
oli ollut erittäin merkittävä. Kolmas 
toivoi trubaduurikonserttini jälkeen, 
että hänen puolestaan rukoillaan, ja että 
hän haluaa tulla uskoon. 

"On eri	äin tärkeää, e	ä ennen elämämme  
ja aikamme suuria syysmyrskyjä 

olisimme juurtuneet mahdo�isimman 
hyvin nimenomaan Kristukseen."

ISMO VETTENRANTA

• Kansanlähetyksen Nuor-
ten Maailman tapahtuma-
koordinaattori.

• Asuu Kangasalla vaimon 
ja kolmen lapsen kans-
sa, joista esikoispoika 
on menossa armeijaan ja 
tyttäret käyvät yläkoulua 
ja lukiota.

• Julkaissut kaksi gospel-
levyä: Ipe Vettenranta 
Kultakaupunkiin 1993 ja 
Näen taivaan 1996.

• Valmistui nuorisotyönoh-
jaajaksi 1998.

• Kangasalan seurakunnan 
nuorisotyönohjaajana 
1999–2019.

Nuorille on tärkeää, että he ovat 
mukana hengellisessä toiminnassa. 
Uskovien yhteys on yksi tärkeä pe-
ruspilari uskonelämän hoitamisessa. 

– Näinä aikoina tarvitaan nimen-
omaan niiden kristittyjen keskinäistä 
yhteyttä, jotka nojaavat Raamattuun 
myös niissä asioissa, joissa paine 
ajatella samoin muun porukan kanssa 
on erittäin kova. Me kristityt ”am-
mumme itseämme nilkkaan”, jos 
lähdemme kaikenlaisten suuntausten 
ja kulloinkin vallitsevien ja hallitse-
vien mielipiteiden virtaan, jotka eivät 
perustu Raamatun totuuteen.

NUORISOTYÖ JUURRUTTAA 
NUORIA KRISTUKSEEN
Ismo kokee, että nuorisotyön tulevai-
suus näyttää yhtä hyvältä kuin silloin, 
kun hän aloitti työn nuorten parissa 
1990-luvun lopulla. 

– Nuorisotyössä on edelleen tär-
keää, että nuorille julistetaan ja ope-
tetaan Jumalan sanaa. Nuorelle on 

merkityksellistä, että olen kiinnostu-
nut siitä, mitä hänelle kuuluu ja olen 
valmis auttamaan, jos hän kaipaa 
apua. Vahvinkin tämän elämän 
tallaaja tulee tarvitsemaan toisten 
apua useita kertoja. Toivottavasti 
me jokainen omalla paikallamme 
osaamme antaa apua lähimmäisil-
lemme.

Kansanlähetyksen nuorisotyön 
tavoitteena on, että mahdollisimman 
moni nuori oppisi tuntemaan Jee-
suksen Kristuksen henkilökohtaisena 
Vapahtajanaan, rakentaisi elämänsä 
hänen varaansa ja juurtuisi häneen. 

Ismo tuo esiin Saarnaajan kirjan 
sanat: “Muista Luojaasi nuoruudessa-
si, ennen kuin pahat päivät tulevat ja 
joutuvat ne vuodet, jotka eivät sinua 
miellytä”. 

– On erittäin tärkeää, että en-
nen elämämme ja aikamme suuria 
syysmyrskyjä olisimme juurtuneet 
mahdollisimman hyvin nimenomaan 
Kristukseen.

Tilaa Nuorten Maailman uutiskirje: 
 

Wäinö Lyytinen:  
RIPARI ON ELÄMÄNI  
PARAS KOKEMUS

Kansanlähetyksen isoskoulutusta käyvä Wäinö Lyytinen 
opiskelee Lahden musiikkilukiossa. 

KANSANLAHETYS.FI/TYONTEKIJAT-JA-KOHTEET/NUORISOTYO 

TUE TYÖTÄMME SOITTAMALLA 0600 190 90 (HINTA: 20,45 € + PVM/MPM)
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Teksti: Marja Neuvonen 

Mitä työhösi kuuluu? 
– Suunnittelen, tuotan ja kehitän 
audiovisuaalista materiaalia eri 
media-alustoille. Opetan myös 
työntekijöille mediataitoja, ja 
teen Kansanlähetyksen Raamat-

tuavain-ohjelmia Radio Deille.

Millainen taustasi on?

– Olen koulutukseltani me-
dia-assistentti. Kun tulin uskoon, 
halusin yhdistää merkityksellisen 
työn ja intohimoni elokuvatuo-
tantoihin. Haluan tehdä sellaista 
työtä, joka ei muuta ainoastaan 
yhtä ihmistä, vaan myös per-
heitä ja yhteiskunnan rakenteita 
Jumalan valtakunnan kulttuurin 
mukaisiksi.

Mikä motivoi sinua työssäsi?

– Se, kun voin viestinnän 
keinoin tuoda Jumalan 

ääntä esille erilaisiin elämänti-
lanteisiin. Voin olla edesautta-
massa asioiden kulkua oikeaan 
suuntaan. Saan aina olla oikealla 
paikalla, kun olen Jumalan suun-
nitelmassa mukana.

Mistä saat voimia työhösi?

– Jumalalta ja yhteydestä muihin 
uskoviin. Suurin voimavarani on 
se, että voin luovuttaa asiat Juma-
lalle ja saada häneltä perspektiiviä 
tilanteeseen kuin tilanteeseen.

Millaisia unelmia sinulla on?

– Olen visionääri ja minulla 
on paljon suuria unelmia. Yksi 
sellainen on hengellisenä äitinä 
toimiminen. Haluaisin myös 
tehdä elokuvatuotantoja, jot-
ka synnyttävät toivoa ja vievät 
ihmisiä lähemmäksi Jumalaa 
murtaen sellaisia yhteiskunnal-
lisia rakenteita ja näkemyksiä, 
jotka eivät ole Jumalasta.

ISOSTI  
UNELMOIVA
 Teksti: Marja Neuvonen

Mitä työhösi kuuluu?

Radio- ja podcast-työn koordi-
nointi. Teen Radio Deiltä kuul-
tavia Kansanlähetyksen ohjelmia, 
kuten Raamattuavain Extraa ja 
Raamattubuffetia. 

Millainen tausta sinulla on? 

Olen aiemmin ollut Kansanlähe-
tyksen juniorityössä Donkki-leh-
den toimitussihteerinä. Radiotyön 
aloitin vuonna 2019. Innostuin 
radiotyöstä jo pikkupoikana. Tein 
ala-asteikäisenä kaverini kanssa 
Radiotape-nimistä ohjelmaa c-ka-
setille. 

Mikä työssäsi on parasta?

Vaikka en ole lähetystyöntekijä 
tai raamatunopettaja, niin saan 
kuitenkin olla mukana antamassa 
oman panokseni lähetystyöhön 
ja pitää Raamattua esillä. Hienoja 

hetkiä työssäni ovat myös ne, kun 
muodostuu yhteys haastateltavan 
kanssa. 

Miten radio-ohjelmia  

tehdään? 

Raamattuavain Extra -ohjelma 
tehdään karkeasti näin: Ensin 
suunnittelen sisällön ja etsin 
haastateltavat. Sitten ohjelma ää-
nitetään Ryttylän studiolla. Teen 
välillä äänityksiä myös puhelimen 
kautta tai kun tapaan ihmisiä 
tapahtumissa. Lopuksi muok-
kaan äänen niin, että se kuulostaa 
hyvältä radiossa ja lähetän valmiin 
ohjelman Radio Deille.

Millaisia unelmia sinulla  

on työssäsi?

Unelmani on, että Kansanlähe-
tyksen radio-ohjelmat ja podcastit 
voisivat palvella eri-ikäisiä ja 
että Kansanlähetyksen työ toisi 
kaiken ikäisiä ihmisiä yhteen.

KANSANLÄHETYKSEN OHJELMAT  
RADIO DEISSÄ 

Raamattuavain arkisin klo 7.03 ja 17.15. 
Sisältää lyhyitä raamattuopetuksia eri opet-
tajilta.
Raamattuavain Extra lauantaisin klo 8.35-
9.55. Kuullaan viikon Raamattuavaimet uu-
sintana sekä ohjelmallinen osuus. Ohjelmaan 
voi lähettää kysymyksiä Raamatusta avaimia.
net -sivujen palautelomakkeella. Noin klo 
9.45 101 aarretta Raamatusta -ohjelmaosio, 

jossa luetaan samannimistä lastenraamattua. 
Lähetysavain kuun toisena ja neljäntenä lau-
antaina klo 14.30. Keskustelua lähetystyöstä 
ja kuulumisia suoraan kentiltä. 
Raamattubu�et sunnuntaisin klo 12.00-
12.45 (ei kesä-, heinä- ja elokuussa). Käsitel-
lään pyhäpäivän teemaa ja tekstiä. 

Ohjelmat ovat kuunneltavissa myös avaimia.
net -sivuilta sekä Spotifyn ja Applen podcas-
teista. Seuraa Instagramissa: avaimianet.

Kansanlähetyksen piirijärjestöt ovat mukana 
kustantamassa radiotyötä.

Katso ja kuuntele
• Jumalanpalveluksia Kansanlähetysopistolta 

voi seurata suorana sunnuntaisin klo 13.00 
Kansanlähetyksen YouTube-kanavalla.  

• Cafe Raamattu on Leif Nummelan toimitta-
ma keskusteluohjelma TV7:llä lauantaisin 
klo 19.30.

• Daniel Nummelan podcast Pieni ihminen 
suuressa mukana alkaa tammikuussa 2021. 

RADIOMIES  
JO PIKKUPOIKANA

Mika Järvinen, radiokoordinaattoriMarianna Mäkiniemi, mediakoordinaattori

Marianna Mäkiniemi kokee työnsä parhaaksi puoleksi sen, että hän pääsee 
median kautta vaikuttamaan monien elämään. Hänestä on inspiroivaa kuulla 
ihmisten tarinoita siitä, kuinka Jumala on heitä johdattanut. Kuva: Heidi 
Mäkiniemi

Työntekijämme lautei�a
Mika Järvinen kokee, että radiotyö jo itsessään palkitsee. Voimia työhön antavat 
myös onnistumiset, haasteiden voittaminen ja positiiviset kohtaamiset ihmisten 
kanssa. Kuva: Sanna Myllärinen

TILAA MARIANNAN UUTISKIRJE: 
kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet/marianna

TILAA MIKAN UUTISKIRJE: 
kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet/mika 
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Teksti: Anssi Savonen 
Kuva: Jenniina Nummela

Lapsiperheissä hikoiltiin kevään kuukausi-
na lasten etäkoulun ja aikuisten etätöiden 

ristipaineessa. Yritä siinä sitten menestyksek-
käästi työskennellä, kun samalla pitää leikkiä 
koulun keittiötä, luokanopettajaa ja välitun-
ninvalvojaa etäelämään siirretyille lapsille. 
Onneksi syksymmällä on päästy nauttimaan 
vähän normaalimpaa arkea. Tosin nytkään ei 
tarvita kuin pientä köhää ja homma muuttuu 
helposti koko perheen iloisiksi etätouhuiksi. 

ERITYINEN ARKI  
JA ELÄMÄN ARVOJÄRJESTYS 
Ihan kaikkien perheiden elämään korona 
ei ole tuonut niin suurta muutosta. Joissain 
perheissä on jo lähtökohtaisesti ollut arkea 
mutkistavia tekijöitä, kuten perussairautta 
tai muita erityisjärjestelyjä. Näissä perheissä 
eletään koko ajan sitä arkea, jossa vanhemman 
työpäivä katkeaa muulloinkin kuin kerran 
vuodessa lapsen hammashoitolakäynnin takia. 
Erityistä arkea elävissä perheissä aikuisten 
työpäivän keskeyttävät jatkuvasti sairaala- ja 
lääkärikäynnit, soitot perheen asioita hoitavil-
ta tahoilta sekä monet verkostopalaverit, joissa 
lasten asioista keskustellaan mm. lääkäreiden, 
hoitajien, opettajien, terapeuttien sekä sosiaa-
lityöntekijöiden kanssa. 

Tämännäköistä perhearkea elävänä minulle 
on ollut tarpeellista asetella arvojärjestyksessä 
riittävän matalalle sijalle omaa työelämää ja 
siihen liittyviä intohimoja. Olen oppinut myös 

arvostamaan 
työnantajaa, 
jonka arvoihin 
kuuluu perhe-
ystävällisyys. 
Jumalan armoa 
on se, että saan 
edellä kuvatussa 
elämäntilanteessa 
toimia työyhteisössä, 
jossa työntekijän koko 
elämäntilanne otetaan 
huomioon. 

EI VAIN  
LÄHETYSTYÖTÄ,  
VAAN LÄHETYSELÄMÄÄ 
Kansanlähetyksessä on totuttu lapsi-
perheisiin ja niiden erilaisiin tilanteisiin. 
Iso osa Kansanlähetyksen lähettiyksiköistä 
on ollut perheitä. On ymmärretty, että lähe-
tystyöntekijä ei vain tee lähetystyötä, vaan elää 
lähetyselämää. Kotimaisessa työssämmekin 
työntekijöidemme keskeisin instrumentti on 
heidän elämänsä. Elämässä on nähtävillä myös 
se missio, arvot ja näky, mikä sydämissä palaa. 

Kannetaan Jumalan valtakunnan työnte-
kijöitä rukouksin. Pyydetään sitä, että näiden 
työntekijöiden elämässä Jumalan käsiala olisi 
selvästi luettavissa sekä tarinan suvanto- että 
koskipaikoissa. 

Jumala käytti perheetöntä Paavalia ja 
perheellistä Pietaria. Jumala, joka on antanut 
erilaisia kutsumuksia, pitää huolen myöskin 
siitä, että kutsumusten yhteissumma kantaa 
kunniaa hänelle ja hänen valtakunnalleen.

 
PERHEELLISENÄ 
JUMALAN  
VALTAKUNNAN 
TYÖSSÄ

TILAA ANSSIN  
UUTISKIRJE: 

 
KANSANLAHETYS.FI/ 

TYONTEKIJAT- 
JA-KOHTEET 

/ANSSI 

TUE TYÖTÄMME SOITTAMALLA 0600 190 90 (HINTA: 20,45 € + PVM/MPM)

Kaaosta vai harmoniaa? 

Tasapainoisen  
elämän avaimia 

Teksti: Sanna Myllärinen

1) TARKOITUS. Tutkimukset osoittavat, että 
kokemus elämän merkityksellisyydestä linkittyy 
lähes kaikkiin elämän osa-alueisiin. Sydämesi 
lyö, hengityksesi kulkee, heräät uuteen päivään 
– se on jo itsessään ihme, ja sillä on tarkoitus.  

”Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, 
äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen 
ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.” (Psalmi 
139:13–14) 

Pysähdy hetkeksi ja kysy: mitä, Isä, olet tälle 

päivälle varannut? Kysy myös välillä mihin hän 
on sinua johdattamassa. Voit yllättyä mihin 
päädyt.

2) TÄRKEIN SUHDE. Meillä on suhde 
kaikkeen: itseemme, toisiin ihmisiin, rahaan, 
uraan... Tärkein on kuitenkin suhde taivaan 
Isään. Tutustu häneen Sanan äärellä, kuuntele 
häntä kuulevin korvin, juttele hänelle kysy-
myksistäsi, opi ymmärtämään hänen suunnitel-
miaan ja kiitä siitä, mitä et ymmärrä.  

Varaa joka päivälle hetki Isän kanssa. Kir-
joita vaikkapa aamuisin ylös kolme asiaa mistä 
olet kiitollinen elämässäsi. 

3) SINÄ. Elämälläsi on tarkoitus. Miten voisit 

palvella, auttaa, antaa ja uhrata, jos sinulla itsel-
läsi ei ole mistä antaa?  

Jumala kutsuu meitä palvelemaan lahjoil-
lamme häntä ja niitä, jotka hän on elämäämme 
antanut. Hän pyytää meitä luokseen lepäämään, 
täyttämään omaa kuppiamme, josta riittää 
sitten ylitsevuotavasti muillekin: perheelle, 
ystäville, seurakunnalle, Jumalan valtakunnalle. 

 Pidä huolta itsestäsi: hengähdä, liiku, syö 
terveellisesti, naura ja hymyile, pidä yhteyttä 
ystäviin, ole Sanan ja seurakunnan äärellä, 
nauti Jumalan luonnosta. 

Emme ole matkalla yksin, emmekä ilman 
päämäärää, sillä olemme taivaallisen Isämme 
perillisiä ja hän on luvannut varustaa meidät 
jokaiseen päivään ja hetkeen.
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Toim. Anne Lepikko

Etelä-Pohjanmaan Kansanlähetyksessä kutsuttiin vuoden 
alussa ystäväjoukkoa rukoukseen ja paastoon, jotta Ju-
malan valtakunta menisi eteenpäin Etelä-Pohjanmaalla. 

Piirijohtaja Kai Niemelä kertoo, että kolmen ensimmäisen 
viikon ajan paastottiin ja rukoiltiin sillä tavoin kuin Jumala 

itse kutakin kutsui.  
− Samaan aikaan järjestettiin myös rukousiltoja 
sekä Seinäjoella että Vaasassa ja kutsuttiin kaikkia 
kokoontumaan yhteen rukoilemaan, Niemelä 
sanoo.  

    Mukana ovat olleet myös kaikki piirin 
työntekijät. Nuorisotyöntekijä Piia-Maaria 

Matkoskea ovat rohkaisseet monet rukous-
vastaukset.   

− Jumala on luvannut kuulla ja johdat-
taa meitä, kun kuljemme rukoillen. Hän 
onkin vastannut rukouksiimme ihmeel-
lisin tavoin kuluneen vuoden aikana, 

hän iloitsee.  
 Rukoukset ovat Niemelän mukaan 

antaneet piirin toimintaan monia uusia ja 
tuoreita ideoita, joiden kautta Jumalan valta-

kunta on saanut päästä lähelle uusia ihmisiä.  
− Olemme järjestäneet matalan kynnyksen 
iltoja, joissa musiikki, sana ja todistukset ovat 

isossa osassa. Iltoihin on tullut paljon sellaista väkeä, jota ei 
muuten ole tilaisuuksissamme käynyt.  

UUDET TAVAT 
TAVOITTAVAT UUSIA IHMISIÄ 
Kun tarvittiin keinoja tavoittaa ihmisiä, jotka eivät jostain 
syystä pääse tulemaan tapahtumiin, Etelä-Pohjanmaan Kan-
sanlähetyksen julistustyöntekijä Juha Vihriälä otti käyttöön 
aivan uuden alustan. Hän perusti YouTubeen Pastori Juha 
-kanavan, jossa hän pitää pieniä hengellisiä opetustuokioita.  

− Videoita katsovat myös lasten kaverit ja monet ei-usko-
vat, Vihriälä kertoo. 

Piia-Maaria Matkoski on rohkaissut omassa työssään nuo-
ria harjoittelemaan uskon jakamista raamatturyhmien kautta. 

− Yksi nuorista on alkanut lukea Raamattua myös ei-usko-
van luokkakaverinsa kanssa. Jumala on avannut meille työnte-
kijöille ovia niin kohtaamisiin ihmisten kanssa kuin koulumaa-
ilmaan jopa täysipäiväisen työn muodossa, Matkoski toteaa.  

Rukous ei välttämättä synnytä herätystä niin, että ihmi-
set vain yhtäkkiä ilmestyisivät tilaisuuksiin. Se on antanut 
Etelä-Pohjanmaan piirille näkökykyä löytää tapoja ja lähteä 
liikkeelle niin, että he voivat viedä Jumalan valtakunnan sinne, 
missä ihmiset ovat. Niin kuin Hoosean kirjan kymmenennessä 
luvussa sanotaan: ”Nyt on aika etsiä minua, Herraa, minä tulen 
varmasti ja annan teille siunauksen sateen.”    

Rukousvastauksia

Rukous luo uu	 a
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KADONNUT LÖYTYI 

Webinaarimme aamuhartaudessa luettiin 
raamattusovelluksen päivän sana, jossa 

luvattiin "mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdes-
sä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat 
minun Isältäni, joka on taivaissa". (Matteus 
18:19). Juuri kun olin aloittamassa rukousta, 
eräs osallistuja keskeytti minut ja kertoi hänen 
lähiseudullaan kadonneesta 18-vuotiaasta ty-
töstä, joka oli ollut jo kolme päivää kadoksissa. 
Sovimme, että rukoilemme hänen puolestaan. 

– Rukouksessa koin vahvasti, että vaikka tuo 
tyttö on ihmisiltä hukassa, hän ei ole Jumalalta 
hukassa. Rukoilimme, että Jumala johdattaisi 
ihmiset hänen luokseen. 

Webinaarin lounastauolla saimme viestin, 
että tyttö oli löytynyt! Se vahvisti varmasti 
kaikkien meidän yli 20 uskoa. 

Sanna Myllärinen, 
LKK-webinaarissa 11.11.2020 

RUKOUS VAPAUTTI 
SYYLLISYYDESTÄ 

Lapsemme vammautui synnytyksessä. Hän oli 
huomattavasti isokokoisempi kuin paino-

arviossa ennakoitiin. Vammautuminen on 
peruuttamaton tosiasia. Synnytyksen jälkeiset 
kaksi kuukautta itkin ja surin ennakolta niitä 
menetyksiä, joita uskoin poikani vammansa 
vuoksi kokevan elämässään. 

Raastavinta oli kuitenkin syyllisyys. Syytin 
itseäni lapseni vammautumisesta. Olin varma, 
että minussa on vika, kun lapsellemme kävi 
näin.  

Pyysimme paljon esirukousta lapsemme 
puolesta. Rukousten myötä sisäiset syytökseni 
vaimenivat. Aloin vapautua syyllisyydestä. 

Poikamme on silmissäni täydellisen ihana. Ja 
sitä hän on taivaallisen Isänsä silmissä. 

Nimetön äiti, 
101 rukousvastausta -kirjassa
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Onko sinun  
sydäme�äsi  

Suomi? 
Tänä vuonna kohdennamme Suomi Sydämellä -keräyksen tuoton kotimaassa  

tehtävään työhön, josta on pieniä välähdyksiä tämän lehden sivuilla. Kymmenet 
työntekijämme palvelevat ympäri Suomen lahjoillaan ja taidoillaan, jotta tavallinen 

suomalainen kuulisi Jumalan rakkaudesta ja saisi tukea arkeen. 

Etelä-Pohjanmaan Kansanlähetys  
FI50 5670 1102 27  

Etelä-Saimaan Kansanlähetys  
FI24 5620 0940 0400 65  

Etelä-Savon Kansanlähetys  
FI38 5271 0420 0493 23  

Helsingin Kansanlähetys  
FI33 8000 1001 5582 47  

Hämeen Kansanlähetys  
FI71 5730 0820 0457 02  

Kainuun Kansanlähetys  
FI58 5760 0310 0003 27  

Keski-Pohjanmaan Kansanlähetys   
FI29 5237 4420 0112 45  

Keski-Suomen Kansanlähetys   
FI19 1581 3000 0342 30  

Kymenlaakson Kansanlähetys  
FI59 5750 0140 1569 03  

Lapin Kansanlähetys  
FI57 5131 2720 0399 13  

Pohjois-Karjalan Kansanlähetys  
FI15 8000 1400 8193 98  

Pohjois-Pohjanmaan Kansanlähe-
tys  
FI21 8000 1600 5736 21  

Pohjois-Savon Kansanlähetys  
FI09 1078 3000 2019 38  

Päijät-Hämeen Kansanlähetys  
FI06 4212 1120 0344 87  

Satakunnan Kansanlähetys  
FI10 5700 0220 0055 91  

Uudenmaan Kansanlähetys  
FI48 8000 1501 4822 03  

Varsinais-Suomen Kansanlähetys  
FI39 4309 1520 0011 71  

TUE TYÖTÄ  
SUOMESSA  
KANSANLÄHETYS- 
PIIRIEN  
TEKEMÄN  
PAIKALLISEN  
TYÖN KAUTTA  

VIITE 70344  

SOITA  
 0600 190 90  

(20,45 € + PVM)

TAI 0600 180 10 
(10,01 € + PVM) 

MOBILEPAY  
37850 

Kommenttikenttään 
"Suomi sydämellä"

VERKKOPANKISSA  

SUOMEN EV.LUT.  
KANSANLÄHETYS RY,  

FI83 2070 1800 0283 25,  
VIITE 70344  

Sinä voit  
olla mukana  
monella tapaa

Yhden Raamattu- 
avain-radio-ohjelman 
kustannus (9 min)  
135 €

Tavoittavan tapahtuman 
järjestelykulut 
500 €

Joulun aika -lehden  
lähettäminen viidelle  
suomalaiselle 10 €

Nuortenillan tai muun lyhyen 
tapahtuman järjestelykulut  
75 €

Raamattukouluttajan 
matkakulu eri puolelle 
Suomea noin 80 €

Tämän lehden nipun  
lähettäminen seurakun-
taan jaettavaksi 18 €

Tue työtämme:  
Donkki-raamatun-
lukulehden vuosikerta 
yhdelle lapselle
20 € 






