
Perjantai 29.10.
16.00 Ilmoittautuminen

17.30 Mika Tuovisen lähtöjuhlapäivällinen ja kakkukahvit

19.00 Mika Tuovisen lähtöseurat
 Yhteistä laulua, seurapuheita, vapaata sanaa
 sekä yllätysohjelmaa
	 •	Mukana	Mikan	ohella	muun	muassa	Arto	Hukari,

Lauri Vartiainen, Teijo Peltola, Jukka Repo,
Daniel Nummela, Regina Leppänen ja Jarkko
Haapanen	Houseband	sekä	monia	muita	Mikan
Kansanlähetyksen työtovereita
 

21.00 Iltapala ja saunat

Lauantai 30.10. 
08.00 Aamupala 

09.00 Missio 1 – Minulle on annettu kaikki valta...  
 Opetus	Jeesuksen	kuninkuudesta	ja	herruudesta
	 •	Marko	Mitronen

09.30 Aamukahvit 

10.00 Vuorovaikutukselliset Missiokanavat 
	 •	Evankelioimiskokoukset	2020-luvulla	
	 •	Apologia	evankelioimisen	välineenä	
	 •	Evankelioiminen	arjen	kohtaamisissa	
	 •	Rukouksen	merkitys	evankeliumin	eteenpäin

menemiselle

11.00 Lounas

12.00 Päiväbreikki	(Etänä	mukana	oleville	Teams-olohuone)	

13.00 Liittokokous	(Kahvit	klo	14.30)

17.00 Päivällinen 

18.00 Missio 2 – Menkää siis ja tehkää... 
 Opetus: Lähetyskäsky tänään
	 •	Mikko	Kaartama
	 •	Paneeli:	Lähellä	ja	kaukana	– Keskustelua siitä,

pitäisikö paukkuja laittaa kotimaan evankeliointiin vai
lähetystyöhön	ulkomailla.	Mukana	Marko	Mitronen,
Anu	M	ja	Asko	Matikka	

 
20.00 Iltapala ja saunat

Sunnuntai 31.10.
08.00 Aamupala 

09.00 Missio 3 – Kastakaa ja opettakaa noudattamaan... 
	 Pohdintaa	kääntymisen	ja	kasteen	suhteesta
	 •	Markus	Aitamäki
		 Pohdintaa	kuuliaisuudesta	ja	pyhityksestä
	 •	Antti	Nironen

10.30 Kahvit 

11.00 Missio 4 – Ja katso, minä olen teidän kanssanne... 
 Opetus: Jeesus kanssamme
	 •	Daniel	Nummela

12.00 Lounas 

13.00 Jumalanpalvelus 

14.30 Loppukahvit
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Vastuunkantajaretriitti 29.–31.10.2021
Ryttylässä Kansanlähetysopistolla ja verkossa

Evankelioimiseen liittyvät kysymykset on liikkeessämme paikannettu tulevai-

suutemme ydinkysymyksiksi. Haasteenamme on tavoittaa ihmisiä mukaan 

toteuttamaan kansanlähetysnäkyä tässä ajassa. Liikkeemme tunnettu slogan 

”Evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja” on tänä päivänä sanoitettu vi-

sioksemme muodossa ”Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille”. Tahdom-

me edelleen olla uskollisia alkuperäiselle näyllemme evankeliumin eteenpäin 

viemisestä kotimaassa ja ulkomailla. Jumalan rakkaus Jeesuksessa Kristukses-

sa sytyttää meissä halun tavoittaa ihmisiä evankeliumin ilosanomalla.

Vastuunkantajretriitin aikana pohdimme innovatiivista ihmisten tavoitta-

mista Jeesuksen antaman lähetyskäskyn kautta. Lähetyskäsky sanoittaa edel-

leen ajankohtaisella ja ainutlaatuisella tavalla tehtävämme perustan. Lähetys-

käsky nousee Jeesukselle annetusta vallasta, jota hän tahtoo käyttää ihmisten 

pelastumiseksi. Jotta tämä voisi toteutua, Jeesus lähetti meidät, seuraajansa. 

Lähelle ja kauas.

Lähetyskäsky sisältää opetuslasten tekemisen kastamalla ja opettamalla 

noudattamaan Jeesuksen käskyjä. Näiden suhteen pohdimme yhdessä, mitä 

meidän tulisi tänä päivänä ajatella kasteen ja henkilökohtaisen uskonratkai-

sun suhteesta ja mitä kuuliaisuus ja pyhitys merkitsevät. Lopuksi pureudum-

me myös Jeesuksen lupauksiin ja kysymme millaiset ulottuvuudet evankelioi-

mistyölle aukeavat Jeesuksen lupauksesta, jonka mukaan hän on kanssamme 

maailman loppuun saakka. Tervetuloa mukaan Vastuunkantajaretriittiin!

Innovatiivinen ihmisten tavoittaminen Jeesukselle Tapahtuman vetäjät:	Kai	Niemelä	ja	Miia	Kaartama
Teams-ohjaaja: Saara Karttunen

Musiikki:	Jarkko	Haapanen	houseband


