
KANSANLÄHETYKSEN KUMPPANUUSLEHTI

JUURI SINÄ  
OLET JUMALALLE   

RAKAS JA ARVOKAS

TEEMA:

NUORET KAIPAAVAT VASTAUKSIA 
ELÄMÄNSÄ SUURIIN  
KYSYMYKSIIN, S. 10

LEIRILLÄ ON KIVA OLLA  
YHDESSÄ PERHEEN  

KANSSA, S. 3 

TÄMÄ TYÖ KUULUU  
MAAILMAN TÄRKEIMPIIN  

TÖIHIN, S. 6 

mukanaSUURESSA

KERÄYS KANSANLÄHETYKSEN  

JUNIORI- JA NUORISOTYÖLLE

Sinä olet
rakas



2

KULTAINEN NUORUUS

Olin muistaakseni 
kolmannella luokalla 
ala-asteella, kun tein 

isäni, setäni ja samanikäisen 
serkkuni kanssa metsäretken. 
Setäni oli innokas kaitafilmien 
kuvaaja, ja hän oli juuri päi-
vittänyt kalustonsa uusimpaan 
tekniikkaan, joten mukana oli 
myös ääniraita. Hän leikka-
si retkestä lyhytelokuvan ja 
nauhoitti ääniraidalle Olavi 

Virran Kultainen nuoruus 

-kappaleen. En alakoululaisena 
tätä musiikkivalintaa ymmär-
tänyt ollenkaan, kun minulle 
Virta edusti vanhemman polven musiikkia. 

Jos minulla olisi nyt mahdollisuus katsoa tuo 
lyhytelokuva, varmaan ymmärtäisin musiikkiva-
linnan paljon, paljon paremmin. Nyt ohikiitävä 
lapsuus, nuoruus, nuori aikuisuus, nuorekas 
aikuisuus ja lapsiperhevaihe ovat takanapäin. 
Omat lapsetkin ovat siirtymässä nuoresta aikui-
siksi. Kuinka nopeasti tämä aika on mennytkään. 
Kaikkivoipaiselta tuntuva nuoruus onkin todelli-
suudessa ohikiitävä hetki. 

Tutkimuksien mukaan pelastava usko löy-
tyy todennäköisemmin nuorena kuin vanhana. 

Elämän arvot ja suunta kehit-
tyvät nuorena ja niistä pidetään 
yleensä loppuelämä kiinni. Toki 
poikkeuk siakin on – ja Jumalal-
le kaikki on mahdollista. 

Koska vuodet, jolloin nuo 
ratkaisevat päätökset teh-
dään, kiitävät ohi hetkessä, on 
tärkeää, että teemme juniori-, 
nuoriso- ja rippikoulutyötä. 
Voimme tavoittaa nuorisotyön 
kautta tietyn rajallisen ajan 
nuorisomme, ja sen jälkeen tuo 
tilaisuus ei toistu. 

Tutustu tämän lehden kautta 
Kansanlähetyksen juniori- ja 

nuorisotyöhön. Tule mukaan tukemaan sitä ru-
kouksin ja taloudellisesti. Elämme vielä armon 
ajassa. Yhdessä voimme kertoa lapsillemme 
ja nuorillemme hyvän sanoman siitä, kuinka 
rakkaita ja arvokkaita he ovat taivaalliselle 
Isällemme! 

TILAUSPALVELU  
JA OSOITTEENMUUTOKSET
Opistotie 1, 12310 Ryttylä
Puhelin 019 77 920 
sekl@sekl.fi

PÄÄTOIMITTAJA
Daniel Nummela
044 4477 812
daniel.nummela@sekl.fi

TOIMITUSSIHTEERI
Marja Neuvonen
044 4477 802
marja.neuvonen@sekl.fi

TOIMITUS
Anne Lepikko, Sanna Myllärinen,  
Marja Neuvonen
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TAITTO
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KUSTANTAJA
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys Ry  
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PAINOPAIKKA
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JUNIORI- JA NUORISOTYÖLLE 

Viite 70328 
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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 Ruotsissa 18 piirijärjestön 
kautta yhteistyössä paikallisseurakuntien 
kanssa. Kansanlähetyksen 54 lähetys-
työntekijää palvelevat Aasiassa, Afrikassa, 
Euroopassa ja Oseaniassa.

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

"Elämän arvot ja suunta kehittyvät nuorena  
ja niistä pidetään yleensä loppuelämä kiinni."
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Jukka Repo
kotimaan työn johtaja
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

mailto:sekl%40sekl.fi?subject=
mailto:daniel.nummela%40sekl.fi?subject=
mailto:marja.neuvonen%40sekl.fi?subject=
http://kansanlahetys.fi/maksuinfo 
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Toim. Marja Neuvonen

Hei! Olen Daniel Nummela ja olen Kansan-
lähetyksen lähetysjohtaja. Olimme perheeni 
kanssa mukana Koko perheen raamattu-

lomalla helmikuussa. Viihdyimme hyvin ja leiri 
oli meille positiivinen kokemus. Iloitsemme siitä, 
että Kansanlähetys järjestää tapahtumia, joissa on 
otettu huomioon kaiken ikäisten perheenjäsenten 
tarpeet ja tilanteet. Raamattuloman ohjelma oli 
monipuolinen ja kiinnostava niin lapsille kuin ai-
kuisille. Lapset kommentoivat kokemustaan tote-
amalla: ”Hauska leiri ja oli kiva olla perheen kanssa 
yhdessä leirillä.” Oli rohkaisevaa, että mukana oli 
eri ikäisiä lapsia vanhempineen. Me kaikki tarvit-
semme rohkaisua ja vahvistusta uskonelämäämme. 
Raamattulomalla siihen oli mahdollisuus koko 
perheellä.

MIKÄ RAAMATUNPAIKKA KERTOO 
SINULLE DANIEL, ETTÄ SINÄ OLET 
RAKAS?
Yksi lempikohdistani Raamatussa on 1. Moos. 3:9. 
Se kertoo tapahtumista juuri Aadamin ja Eevan 

syntiinlankeemuksen jälkeen. Jakeessa Jumala etsii 
Aadamia ja Eevaa. Tämä kertoo minulle siitä, että 
Jumala ei vihaa eikä hylkää syntistä ihmistä, vaan 
etsii tätä ja kutsuu takaisin yhteyteensä. Tästä 
tiedän, että minä olen Jumalalle rakas.

KUINKA SANOISIT LAPSELLE  
TAI NUORELLE, ETTÄ HÄN ON RAKAS?
Sanoisin sen ääneen ja suoraan. Tämän mukaisesti 
myös pyrin sanomaan lapsilleni säännöllisesti, että 
rakastan heitä. He eivät aina vastaa sanoihini mi-
tään, mutta ajattelen, että heidän on tärkeää kuulla 
sanallisesti, että rakastan heitä. Joskus myös kysyn 
lapsiltani, tietävätkö he, että rakastan heitä. Ajat-
telen, että jokainen meistä haluaa kuulla olevansa 
rakastettu, vaikka ei sitä myöntäisikään. Jokainen 
meistä myös ansaitsee kuulla olevansa rakastettu. 
Vaikka kukaan täällä maan päällä ei nimittäin 
rakastaisi meitä, niin taivaan Isä rakastaa. Siksi me 
olemme kaikki rakastettuja.

Teksti: Marja Neuvonen

KANSANLÄHETYS tekee työtä 
lasten ja nuorten parissa, jotta uusi 
sukupolvi voisi oppia tuntemaan 
Jeesuksen ja löytäisi elämäänsä 
turvan Jumalasta. Sanomamme 
jokaiselle lapselle ja nuorelle on, 
että hän on Jumalan silmissä ra-
kastettu ja arvokas.

Järjestämme lapsille ja nuorille 
toimintaa Ryttylän Lähetyskeskuk-
sessa sekä piirijärjestöissämme ja 
seurakunnissa eri puolilla Suomea: 

• Juniori-ikäiset lapset saavat 
mukavan tekemisen lomassa oppia 
tuntemaan rakastavan Jumalan 
leireillä, toimintailloissa, kerhoissa 
sekä raamatunluku- ja harraste-
lehti Donkin parissa.

• Nuorisotyömme eli Nuorten 
Maailman rippikoululeirit, isoskou-
lutusviikonloput ja monet tapah-
tumat kokoavat runsaasti nuoria 
yhteen eri puolilta Suomea. Lisäksi 
järjestetään paikallisia nuortenil-
toja. 

• Kansanlähetysopiston opinto-
linjat tarjoavat nuorille luotetta-
vaa opetusta hengellisen elämän 
vahvistamiseen. 

LEIRILLÄ ON KIVA OLLA  
YHDESSÄ PERHEEN KANSSA

Daniel Nummela vietti tulo- ja 40-vuotisjuhliaan Ryttylässä 2.5.2022. Mukana juhlimassa olivat Mari-vaimo 
sekä lapset Emma, Aada ja Onni. Kuva: Daniel Nummela

Life-leiri on kansainvälinen, kris-
tillinen taide- ja toimintaviikko 
15–25-vuotiaille. Leiri pidetään 

Kansanlähetysopistolla Ryttylässä 31.7–
7.8.2022. Edellinen Life-leiri oli vuonna 
2018. 

Leirillä eri alojen kristityt ammattilaiset 
opettavat pajoissa omaa erikoisalaansa. 
Päiviin kuuluu myös raamattuopetusta 
sekä kesäistä yhdessäoloa ja pelailua. Illat 
huipentuvat yhteiseen iltaohjelmaan.

Leiri järjestetään yhdessä Suomen 
Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen, 
Suomen Raamattuopiston ja Creative 
Arts Europen kanssa. 

Lue lisää ja katso upea leirivideo 
osoitteessa lifeleiri.fi. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä on 17.7.  

Life on sinulle, joka haluat oppia lisää 

lahjoistasi ja niiden Antajasta.

Sinä olet  
rakas

NUORTEN LIFE-LEIRI  
PALAA TAKAISIN

 Iloisia Life-leiriläisiä Ryttylässä kesällä 2018. Kuva: Susanna 
Lönnrot

TUE KANSANLÄHETYKSEN JUNIORI- JA NUORISOTYÖTÄ SOITTAMALLA 0600 190 90 (HINTA: 20,45 E + PVM/MPM)
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Lastenleireillä lapsi pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin, 
leikkimään ja oppimaan uutta Raamatusta. 
Kuva: Petteri Rantamäki 

Teksti ja kuva: Aleksi Soininen

Annika Peltola oli isosena Donkin kesäleirillä Ryt-
tylän Kansanlähetysopistolla kesällä 2021. Leiriläiset 

olivat 7–8-vuotiaita. Annika kertoo leirikokemukses-
taan. 

MITÄ LASTENLEIRILLÄ TEHDÄÄN?
Siellä tehdään paljon kaikkea tosi hauskaa, tutustutaan 
uusiin ihmisiin, leikitään, pelaillaan ja opitaan uutta 
Raamatusta.

MIKÄ OLI PARASTA LEIRILLÄ? 
Leirillä oli parasta mukavat leiriläiset ja ihana sää. 

KERRO JOKIN KIVA MUISTO LEIRILTÄ!
Rastirata oli mielestäni tosi hauska ja oppitunnit Joose-
fin elämästä kuulostivat tosi mielenkiintoisilta.

Annikan haastattelu on julkaistu aiemmin  

Donkin kevätlehdessä 2022.

Teksti: Aleksi Soininen  
Kuva: Philippe Guiessaz

Moikka! Olen Aleksi Soininen 
ja olen juniorityön tapahtu-
makoordinaattori. Työhöni 

kuuluvat Kansanlähetysopistolla jär-
jestettävät lastenleirit ja Donkki-lehden 
päätoimittajan tehtävät.

Minua työssäni innostaa se, että 
saan olla kertomassa maailman 
parasta viestiä lapsille. 
Kukaan ei ole 
liian pieni, 
jottei voisi 
kuulla 
puhutta-
van Jee-
suksesta. 
Toivon, 
että leireillä 
käyneet lapset ja 
Donkki-lehden lukijat 
saisivat oppia tunte-
maan rakasta-
van Jumalan, 
joka välittää 
ihan jokai-
sesta meistä. 

Toivon, että he saisivat huomata, että 
mitään vaikeuksia elämässä ei tarvit-
se kohdata yksin, vaan Jumalaan voi 
turvata missä tahansa asiassa. Tietenkin 
rukoilemme, että ne, jotka eivät vielä 
Jeesusta tunne voisivat tutustua häneen 
työmme kautta ja ne, jotka hänet jo 
tuntevat saisivat vahvistua uskossaan.

Viimeisimpänä on mielessäni lasten 
ja isovanhempien leiriseikkailun ilta-

nuotio, jossa oli mukava sekamels-
ka: Lapset leikkimässä 

isosten vetämiä 
leikkejä, iso-

vanhemmat 
paistamas-
sa mak-
karoita 
ja isoset 

auttamassa 
lettujen pais-

tossa ja kohenta-
massa nuotiota.

Lapsilta saatu palaute on usein 
aika suoraa. Usein kuulee sellaisia 
lauseita kuin: ”Tää oli paras iltaseik-
kailu ikinä”, ”Se iltahartaus oli oikeesti 
tosi hyvä” tai sitten sellaisia lauseita 
kuin ”Onks meidän pakko siivota?”, 
”Eikö täällä leirillä vois olla enem-

män vapaa-aikaa?” Paras palaute mitä 
olen lapsilta saanut, on varmaan se, 

kun kerran kuulin kadulla takaani 
jonkun sanovan, ”Tuolla on Aleksi, 

mennään sinne!” Silloin tietää 
tehneensä jotain oikein, kun 
lapset haluavat tulla muuten 
vain moikkaamaan. 

Sefanjan kirjan kohta 3:17 
on tullut minulle viime aikoina 

erityisen rakkaaksi raamatun-
kohdaksi. Se muistuttaa minua 

siitä, että olen Jumalalle rakas, 
riippumatta siitä kuinka paljon olen 

ehtinyt tehdä tai kuinka hyvin olen 
onnistunut.

Kertoisin lapselle ”Sinä olet rakas” 
ottamalla hänet mukaan, kuuntele-
malla ja antamalla aikaa. Monella eri 
tavalla. Yksi erityinen tapa, jonka olen 
huomannut, on se, että aina kun joku 
haukkuu itseään huonoksi, se on tär-
keää korjata. ”Mä oon huono”– Et ole. 
Tuntuu siltä, että lapset ja nuoret usein 
jännittävät sitä, mitä heistä itsestään 
ajatellaan ja sanovat itsestään ilkeitä 
asioita, ihan sen vuoksi, ettei kukaan 
muu ehdi sanomaan sitä.

Sen, että sinä olet rakas, voi kertoa 
aika monella eri tavalla, mutta tärkein-

tä on, että teot ja sanat täsmäävät.

”TUOLLA ON ALEKSI,  
MENNÄÄN SINNE!”

KESÄLEIRI ON  
MONELLE LAPSELLE 
LOMAN EHDOTON  
KOHOKOHTA

 

 
 

JUNIORITYÖ

 Annika 
Peltola oli 
yksi Donkin 
kesäleirin  
viidestä isosesta. 
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KOMMENTTIKENTTÄÄN: JUNIORI- JA NUORISOTYÖ

JUNIORITYÖ

Toim. Karoliina Kangas 

DONKKI ON alakouluikäisille lapsille 
suunnattu raamatunluku- ja harrasteleh-
ti. Donkki-lehdessä keskitytään uskon 
perusasioihin mielenkiintoisella ja las-
ten maailmaan sopivalla, turvallisella 
tavalla. Lehti onkin loistava apuväline 
kotien kristillisen kasvatukseen sekä 
seurakuntien lapsi- ja varhaisnuo-
risotyöhön. 

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä 
64-sivuinen Donkki on pullollaan 
mielenkiintoista luettavaa. Lehdes-
sä tutustutaan 
Raamattuun 
reippaiden 
kaverusten 
Donkki-aasin, 
Sakun ja Ruutin 
kanssa. Jokai-
sella numerolla 
on oma teema, 
jota käsitellään 
tarinoiden, 
raamatunteks-
tien ja tehtävien 
avulla. Lisäk-
si Donkissa 
on runsaasti 
kiinnostavia palstoja harrastuksiin, ystävyyteen, askarteluun ja kokkaukseen 
liittyen. Jokaisessa Donkissa on 24 tehtävää ja ne ovatkin lehden lukijoiden 
ehdottomassa suosiossa.

Donkki-lehti sopii kotiin tilattavaksi, mutta myös apuvälineeksi kerho- ja 
leiritoimintaan. Donkki-lehden avulla haluammekin palvella seurakuntien 
lapsi-, junnu- ja varhaisnuorisotyöntekijöitä sekä vapaaehtoisia ja isosia. Donk-
ki-lehden raamattuaukeamat sopivat sellaisenaan raamattuopetukseksi, aamun-
avaukseksi tai vaikka hartaushetkeksi. Lehden pohjalta voi myös pitää vaikka 
kokonaisen lastenleirin opetuksineen, pajoineen ja leikkeineen. 

Jokaista Donkki-lehteä on tekemässä suuri, iloinen porukka: päätoimittaja, 
toimitussihteeri, taittaja, neljä kuvittajaa ja kymmenisen kirjoittajaa. Osa teki-
jöistä on ollut mukana aivan Donkki-lehden alusta saakka.

Mikä ihmeen Donkki?
Donkki on tunteellinen ja huumorintajuinen aasi. Se rakastaa Raa-

mattua, porkkanoita ja ojissa piehtarointia. Ruut on menevä 
seikkailijatar, jolla on mahtava mielikuvitus. Hänen luokkakaverin-
sa, vauhdikas ja punatukkainen Saku, harrastaa skeittailua ja soittaa 
kitaraa. Välillä ystävysten mukana on myös kaunis, vaaleanpunainen 
Daisy-aasi.

DONKKI-LEHTI  
KERTOO LAPSILLE  
USKON PERUSASIOISTA

• Juniorityömme tarjoaa 7-14-vuotiaille 
lapsille leirejä, Donkkis Big Night -toimin-
tailtoja, kerhoja sekä Donkki-raamatunlu-
ku- ja harrastelehden.

• Toimintaa järjestetään Ryttylän Lähe-
tyskeskuksessa sekä piirijärjestöissä ja 
seurakunnissa eri puolilla Suomea.

• Ryttylässä järjestetään leirejä eri  
ikäryhmille:

o Donkin lähetysleiri 10–12 v.

o Junnujen lähetysleiri 13–14 v.

o Donkin kesäleirit: 7–8 v., 9–10 v.  
   ja 10-12 v. 

o Donkin syysleiri 10–14 v. 

o Junnuripari 13–14 v.

o Perheleiri: Koko perheen raamattuloma

o Lasten ja isovanhempien leiriseikkailu

Lue lisää: donkki.net

Kansanlähetyksen juniorityö

Kenelle sinä voisit tilata  
Donkki-lehden? 
Kummilapselle tai lapsenlapselle? Voit tilata 
lehden kestotilauksena tai määräaikaisena 
tilauksena. Hinta on molemmissa sama:  
20 € / vuosi. 64-sivuinen lehti ilmestyy  
neljä kertaa vuodessa.

Tee tilaus täyttämällä lomake osoitteessa 
donkki.net/lehti/tilaa-donkki-lehti tai laitta-
malla sähköpostia: uusitie@atex.com tai soit-
tamalla tilauspalveluun puh. 03 4246 2205.

mailto:https://donkki.net/?subject=
https://donkki.net/lehti/tilaa-donkki-lehti/
mailto:uusitie%40atex.com?subject=
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TILAA  
SADEHARJUJEN 

UUTISKIRJE: 
 

kansanlahetys.fi/ 
tyontekijat-ja-kohteet/ 

sadeharju-jukka-ja-kaisa

Teksti: Antti Koskenniemi
Kuva: Marianna Mäkiniemi

Hei! Olen Antti Koskenniemi 
ja johdan tällä hetkellä Kansan-
lähetyksen juniori- ja nuoriso-

työtä. Työssäni järjestän ripareita ja 
pohdin, millaista junnu- ja nuorisotyö-
tä haluamme tehdä.

Itse istun nykyään aika paljon 
erilaisissa kokouksissa ja toimistossa 
excelien, sähköpostien ja puhelimien 
ääressä. Ylivoimaisesti parasta työssäni 
on kuitenkin se aika, jonka saan viettää 
nuorten kanssa nuortenilloissa, tapah-
tumissa ja leireillä. On hienoa päästä 
seuraamaan nuorten kasvua ja tuke-
maan heitä elämän haasteissa.

Lasten ja nuorten parissa tehtävä 
hengellinen työ kuuluu maailman tär-
keimpien töiden joukkoon. Haluan olla 
kertomassa nuorille Jumalan ihmeel-
lisestä ja ehdottomasta rakkaudesta. 
Samalla toivon, että Kansanlähetyksen 
leirit, tapahtumat ja nuortenillat ovat 
monelle nuorelle sellainen paikka, jossa 
saa olla ja tulla kohdatuksi juuri omana 
itsenään. Omassa nuoruudessani sain 

 

kasvaa tällaisessa ympäristössä, ja jälkeenpäin 
ajatellen se on ollut minulle äärimmäisen merkit-
tävää aikaa.

Nuoret ovat joutuneet kärsimään pande-
miasta kohtuuttomasti. Nuoruudesta puhutaan 
elämän parhaina vuosina, ja monella se on nyt 
mennyt ruudun tai maskin takana. Nyt kun saam-
me jälleen kokoontua yhteen, meillä on kaasu 
pohjassa.

Nuorille, niin kuin kaikille muillekin, on tär-
keää tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on – löytää 
oma porukka, johon kuulua ja jossa voi jakaa elä-
mää. On myös merkittävää, että nuoren elämässä 
on turvallisia ja luotettavia aikuisia, joilta saa 
tarvittaessa tukea ja juttuseuraa. Erityisen tärkeää 
on, että nuoret saavat kuulla hyvää raamattuope-
tusta. Sitä ei ole liikaa tarjolla. 

Kun tarvitsen muistutusta Jumalan rakkau-
desta itseäni kohtaan, saatan lukea Jeremian 
kirjan lukua 29: ”Minulla on omat suunnitelmani 
teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat 
rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille 
tulevaisuuden ja toivon.” Näin ei sanota sellaisel-
le, jota ei rakasteta. Jumalalla on minua kohtaan 
rauhan ajatukset ja hyvä suunnitelma.

Kun puhun nuorelle Jumalan rakkaudesta, 
puhun usein Jeesuksen rististä. Voidaan ottaa 
esiin krusifiksi ja pohtia, kuinka paljon Jeesuksen 

täytyikään 
meitä rakastaa 
mennäkseen 
ristille. Jos hän oli valmis 
kuolemaan ristillä vuoksemme, 
ei hän hylkää meitä ihan 
helpolla.

Kansanlähetyk-
sen nuorisotyössä 
rohkaistaan nuoria 
näkemään omia 
lahjojaan ja 
käyttämään niitä. 
Sekin voi kertoa 
rakkaudesta: näin 
upeaksi, taitavaksi 
ja ainutlaatuiseksi 
ihmiseksi Jumala 
on sinut halunnut 
luoda.  

TÄMÄ TYÖ KUULUU  
MAAILMAN TÄRKEIMPIIN TÖIHIN

 
 
 

 

“

”

 

“

”

“

”

 

“

”

  

 
 

RIPPIKOULUTYÖ

https://kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet/sadeharju-jukka-ja-kaisa/
https://kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet/sadeharju-jukka-ja-kaisa/
https://kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet/sadeharju-jukka-ja-kaisa/
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Teksti: Antti Koskenniemi

ISOSKOULUTUKSESSA tehdään kissoista 
tiikereitä, varpusista joutsenia ja riparin käy-
neistä nuorista isosia seuraavan kesän leireille. 
Isosia tarvitaan kesällä ripareilla ja junnuleireillä 
ja lisäksi esimerkiksi perheleireillä pitkin vuotta. 
Isosen tehtävänä on auttaa sekä leiriläistä että 
leirin vetäjiä: he toimivat tarpeen mukaan apuo-
pettajina, isosisaruksina, kavereina ja vapaa-ajan 
moottoreina. Isoset ovat luotettavia ja reiluja ja 
avainasemassa leirin hyvän ilmapiirin rakenta-
misessa.

Kansanlähetyksen isoskoulutus koostuu 
kahdesta viikonlopusta, jonka aikana nuorille 
opetetaan isosuuteen liittyviä taitoja, kuten 
esiintymistä, ryhmän johtamista ja iltahartau-
den pitämistä. Toisaalta pohditaan myös omia 

vahvuuksia, heikkouksia ja luonteenpiirteitä. 
Kansanlähetyksen isoskoulutus on kolmivuoti-
nen: ensimmäisen vuoden läpikäyneet aloitte-
levat isosen uraansa usein lastenleireillä, toisen 
vuoden isosille pyrimme tarjoamaan paikan 
ripareilta ja kolmantena vuotena nuoria koulu-
tetaan isoisoiksi, isosten johtajiksi.

Isosten kouluttaminen on tärkeää, kos-
ka isosten saappaat saattavat nuorista tuntua 
suurilta. Mitään rakettitiedettä isosuus ei ole, 
mutta on tärkeää, että nuoret myös varustetaan 
tehtävään, johon heidät kutsutaan.

Tänä kesänä Kansanlähetyksen leireillä on 
hiukan alle sata 15–19-vuotiasta isosta. Näistä 
jokaisesta olemme iloisia, kiitollisia ja ylpeitä. 
Leirin vetäjälle hyvät isoset ovat luksusta, eivät-
kä leirimme olisi läheskään yhtä upeita ilman 
isosina palvelevia ihania nuoria. 

Riparien TOP 5 
 
Teksti: Antti Koskenniemi 

1. Iltahartaus
Kun isonen puhuu iltahar-
taudessa, leiriläisten korvat 
ja sydämet ovat auki. Tun-
nelmallisia, omakohtaisia ja 
rohkeita todistuksia uskosta 
ja elämästä.

2. Reissu uimaan tai Saleen
Uima- ja kauppareissuja 
odotetaan ja kinutaan. Yh-
dellä riparilla kolme poikaa 
ottivat Saleen mukaan jää-
kiekkokassin, jonka täyttivät 
herkuilla. Kauppiaan ilme 
olisi ollut kiva saada vide-
olle.

3. Beach-kenttä
Kesän leirien ykköshengaus-
paikka on takapihan beach 
volley -kentän välittömässä 
läheisyydessä. Pari peliä aina 
käynnissä ja hyvää juttuseu-
raa kentän laidalla.

4. Oppitunnit
Luokkahuoneessa pienet 
aivosolut raksuttavat ja teh-
dään suuria löytöjä.

5. Elämä riparin jälkeen
Ripari on portti, jonka jäl-
keen avautuvat nuorisotyön 
kuviot uusien ystävien kans-
sa. Konfirmaatio ei ole leirin 
päätös, vaan lähtölaukaus 
leirin jälkeiseen elämään. 

Toim. Anne Lepikko
Kuva: Marianna Mäkiniemi

VIIME TALVENA olin mukana opettamassa Kansanlähetyksen 
nuorisotyön viikonlopuissa ja nyt kesällä ripareilla. On mieletön 
etuoikeus saada toimia sekä rippikoululaisten että isosten kanssa 
yhdessä. Se on heille ainutlaatuinen hetki, ja toivon, että omalta 
puoleltani osaisin tehdä siitä sellaisen, että he voisivat kokea sen hy-
vänä loppuelämänsä ajan. Minulla on arkakin mieli siitä, että osaisin 
oikealla tavalla olla mukana ja opettaa oikein. 

Minun on helppo tulla mukaan leirille työntekijäjoukon ulkopuolelta, 
koska voin olla levollisella mielellä, että Kansanlähetyksen työntekijät ovat teh-
neet kaikki valmistelut todella hyvin. Olen tosi iloinen siitä, että meillä on mahdol-
lisuus pitää rippikouluja. Ajassamme, jossa kristinuskon tuntemus on menossa alas-
päin, voimme opettaa kristinuskon ydinasioita ja rohkaista uskomaan Kristukseen.  

Mika Tuovinen
pastori, Mission Europe 

Isoset saavat kolmivuotisen koulutuksen

SUUREN TEHTÄVÄN EDESSÄ
Ilo ja arkuus

“

”
  

“

”
 

RIPPIKOULUTYÖ

Puhekuplissa riparilaisten  
palautteita rippileiristä.

KANSANLÄHETYKSEN  
RIPPILEIRIT 2023

• 6.–17.6. Ykkösripari

• 7.–18.6. Sporttiripari 1

• 7.–18.6. Luova ripari

• 7.–18.6. Ratsastusripari  
Parikkalassa

• 11.–22.7. Kakkosripari

• 12.–23.7. Sportti/tanssiripari

• 17.7.–30.7. Lappi-ripari  
Saariselällä 

HUOM! Ilmoittautuminen  
alkaa 1.8.2022 klo 8. 

Lisätietoja: nm.fi/riparit

 Rippikoululeiriläisiä vuodelta 2020.

Aukeaman leirikuvat: Hannu Korpela

mailto:https://nm.fi/riparit/?subject=
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Teksti: Ismo Vettenranta
Kuva: Philippe Guiessaz

Moi, olen Ismo Vettenranta 
ja työskentelen Kansanlähe-
tyksen Nuorten Maailmassa 

tapahtumakoordinaattorina. Tällä 
hetkellä valmistelen kesän Life-leiriä. 
Kesällä olen mukana myös rippikoulu-
työssä ja Kansanlähetyspäivien nuor-
tenohjelmassa. 

Minulle tärkeää on se, että saan 
olla tekemässä Jumalan valtakunnan 
työtä omalla paikallani. Ajattelen, että 
juuri tänä aikana on erityisen tärkeää 
tehdä Raamattuun sitoutuvaa kristil-
listä nuorisotyötä Suomessa. Toivon ja 
rukoilen, että nuoret voisivat juurtua 
Kristukseen, häneen, johon on kaikki 
tiedon ja viisauden aarteet kätkettyinä. 

Maallistumisen myötä ihmiset 
kyselevät paljon sellaisiakin kysymyk-
siä, joita ei olisi minun nuoruuteni 
aikana ajatellut, että koskaan kysytään-
kään. Mutta pohjimmiltaan kristittynä 
ajattelen, että ihminen kaipaa sitä, 
että hänen kaikki syntinsä on anteeksi 
annettu Kristuksen sovitustyön tähden 
ja hänellä on sovinto Jumalan kanssa 
ja rauha sydämessään. Sellainen rauha, 
jota tämä maailma ja sen valheet ja viet-
telykset eivät voi koskaan antaa. 

NUORTEN TAPAHTUMAT

SINUT ON TARKOITETTU ELÄMÄÄN 
JUMALAN YHTEYDESSÄ

Toivon, että Nuorten Maailman 
tapahtumat voisivat olla nuorille 
paikka kasvaa Jumalan sanan tun-
temisessa ja kokea kristittyjen yh-
teyttä. Ennen muuta toivon, että 
nuoret, jotka ovat käyneet ta-
pahtumissamme ja leireil-
lämme tietäisivät, miten 
voi pelastua uskon ja 
kasteen kautta, ja että 
he henkilökohtaises-
ti uskoisivat Jee-
suksen 
olevan 
Ju-
ma-
lan 
poika. 

Raamat-
tu sanoo: ”Mustasukkaisen 
kiihkeästi hän halajaa henkeä, 
jonka on meihin pannut” (Jaak. 
4:5). Jumala on siis mustasuk-
kainen, jos emme tahdo elää 
hänen yhteydessään Jeesuk-
sen Kristuksen kautta. Tähän 
yhteyteen ja Jumalan itsensä 
tekemään sovintoon sinutkin 
on kutsuttu. 

Nuorille kohdistuu tänä 
aikana paljon vaatimuksia ja 
paineita muun muassa opis-

  
 
 

  
  

Tapahtumat ja leirit 
nuorille 2022
• Kansanlähetyspäivien nuorten 

ohjelma 1.–3.7.
• Nuorten vaellus Lappiin  

11.-17.7. 
• Life-leiri 31.7.-7.8.,  

taide- ja toimintaleiri
• Pointtileiri 9.-11.9.,  

jatkoripari 
• Ora&Labora 7.-9.10, talkooväen 

kiitos- ja koulutusviikonloppu
• ISKO I: isoskoulutus 21.-23.10. 
• Kappelileiri 25.–27.11.
• Haaste 29.12.2022-1.1.2023, 

uudenvuoden tapahtuma 

Lue lisää Nuorten Maailman  
nettisivuilta nm.fi.

Teksti: Juho Ylitalo
Kuva: Philippe Guiessaz

Moikka! Olen Juho Ylitalo, 
loppukesään asti nuorisotyön-
tekijänä Helsingissä. Työssäni 

parhaisiin osuuksiin kuuluu perjantaiset 
Stadin Pointti -nuortenillat sekä 
erilaiset nuortentapahtumat 
Ryttylässä. Nuorten kanssa 
vietetty aika antaa myös itselle 
enemmän kuin ottaa. Haluan 
omalta osaltani olla luomassa 
turvallista paikkaa kasvulle, 
uskolle, epäilylle ja elämän 
ihmettelylle.

Erityisen lähellä sydäntäni 
on Life-leiri. Se oli aikoinaan 
kesäni kohokohta: viikko 
aurinkoisessa Ryttylässä 
kavereiden ja parinsadan 
muun nuoren kanssa, tehden 

ammattilaisten opastuksella sitä mistä nauttii 
– omalla kohdallani se on bändisoitto, mutta 

se voisi olla myös esimerkiksi teatteri, 
ratsastus, urheilu, kuvataide tai vaikka 
videotuotanto. Leirit lopetettiin kolme 

vuotta sitten, mutta kun sen palauttamis-
ta muiden järjestöjen yhteistyönä alettiin 
sumplia, lähdin heti mukaan.

Olen vielä nuori itsekin (vaikka sitä ei 
aina nuortenillassa uskoisikaan). Välillä 

tuntuu kovin erikoiselta, että oma 
nuorisotyöntekijäni on nyt kollega-
ni. Niinä hetkinä minua rohkaisee 
Jeremian saamat sanat: ”Älä sano, 
että olet nuori, vaan mene, minne 
ikinä sinut lähetän, ja puhu, mitä 
minä käsken sinun puhua.” (Jer. 
1:7). Jumalan silmin meillä ei ole 
mitään ”parasta jälkeen” -päivä-
määrää. Hän rakastaa meitä ja lä-
hettää meidät kertomaan hänen 
rakkaudestaan, iästä riippumatta. 

keluiden ja töiden suhteen. Kyllä työt 
ja opiskelut tulee hyvin hoitaa, 

mutta pohjimmiltaan sinun ih-
misarvosi ei perustu 

siihen. 
Tämä maailma 

huutaa, että olet 
jotain vasta sitten, kun olet 
tiedoillasi saavuttanut arvostetun opis-
kelupaikan tai olet taidoillasi saavutta-
nut jotain kunniaa urheilusuorituksien 
tai muiden kilpailuiden kautta. 

Haluan sanoa sinulle, Jumalalle 
rakkaalle ihmiselle, että sinä olet jo nyt 
enemmän kuin voit koskaan tiedoil-
lasi tai taidoillasi saavuttaa, koska olet 
Jumalan luoma ja tarkoitettu elämään 
hänen yhteydessään uskon ja kasteen 
kautta. 

Olet ainutlaatuinen, korvaamat-
toman arvokas, eikä ole ketään toista 
sinää. Ja juuri sinä olet Jumalalle rakas!  

JUHO HALUAA LUODA  
TURVALLISEN PAIKAN NUORILLE

mailto:https://nm.fi/?subject=
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PIIRIEN TYÖ

Teksti ja kuvat: Iida Halme

Terve! Olen Iida Halme, teologi ja juoniorityöntekijä Lappeenrannasta. 
Kierrän eri puolilla Etelä-Karjalaa Donkkis Big Night -tapahtumissa sekä 
pyhäkouluissa ja junnuraamiksissa.

Lasten kanssa on parasta aitous ja välittömyys. Tylsää opetusta ei kukaan jaksa 
kuunnella ja sen kyllä huomaa käytöksestä. Työ haastaa luoviin ratkaisuihin vies-

tiä evankeliumi tämän päivän kielellä.
On liikuttavaa nähdä eri paikkakunnil-

la, kuinka jo pitempään illoissa käyneet tai 
uskovista perheistä tulevat lapset kutsuvat 
ei-uskovien perheiden lapsia mukaan 
iltoihin. Donkkis Big Night -toiminta 
oikeasti tavoittaa suomalaisia perheitä, 
joilla ei ole juuri mitään sidettä Jeesuk-
seen.

Donkkis Big Night -illoissa meillä on aina yhtenä toimintapisteenä 
rukousrasti, jossa saa kuulla monenlaisia huolia mummon terveydestä van-
hemman työttömyyteen. Koronasulku esti kokoontumiset, mikä harmittaa 
vieläkin. Lapsilla on tarve puhua murheistaan. Joskus se tapahtuu spon-
taanisti vaikkapa pallopelin äärellä. Sota selvästi pelottaa lapsia. Olemme 
lukeneet Raamatun kertomuksia, joissa perhe on selvinnyt Jumalan avulla 
menetyksistä. On myös rukoiltu rauhaa ja apua pakolaisille. Pelkojen koh-
taaminen turvallisen aikuisen kanssa auttaa lasta niiden käsittelemisessä.

Lasten välitön palaute on jokseenkin liikuttavaa. Eräs poika tokaisi etei-
sessä illan päätteeksi: ”Mie luulin, et tääl ois ollu tylsempää.” Lapset viihtyvät, 
kun ohjelmassa muistetaan ottaa mukaan leikit, kilpailut palkintoineen ja muu 
hauskanpito. Myös jokaisen kohtaaminen tärkeänä yksilönä, selkeät säännöt ja 
Raamatun sanoman kohdistaminen ”just siulle” on lapsille merkittäviä. Esimer-
kiksi pääsiäisen tapahtumat ovat monille tuttuja, mutta lapset olivat innoissaan, 
kun kuulivat, että pääsiäisen takia juuri heille on luvassa ikuinen elämä!

Minulle Fil. 2:6–8 ja Joh. 4:10 alleviivaavat Jeesuksen rakkautta ihmistä koh-
taan. Minun ei tarvitse ehtiä eikä etsiä Jumalaa, kun Hän alentaa itsensä minun 
vuokseni.

Lapsi vakuuttuu omasta arvostaan ja merkityksestään, kun kohtaan hänet kii-
reettömästi ja arvostavasti. Kuuntelen hänen pienimmätkin asiansa innostunee-
na. Katson häntä silmiin, hymyilen ja eläydyn hänen maailmaansa. Ilman tekoja 
sanoma Jeesuksen rakkaudesta on vaikeampi ottaa vastaan. Kun lapsi kohdataan 
rakkaudella seurakunnassa, hän tulee sinne varmasti uudestaan, koska siellä oli 
niin hyvä olla.  

Teksti: Piia-Maaria Matkoski
kuva: Philippe Gueissaz

Hei! Olen Piia-Maaria Matkoski, Etelä-Poh-
janmaan piirin nuorisotyöntekijä. Työhöni 
kuuluvat nuortenillat Seinäjoella ja Vaasassa 

sekä nuortenleirit ja riparit Ryttylässä. Parasta työs-
säni ovat ehdottomasti nuoret itsessään sekä leirit.

Päätös vastata kyllä Jumalan kutsuun nuoriso-
työhön, on ollut yksi elämäni parhaista päätöksistä! 
Teen työtä, jotta nuoret saisivat oppia tuntemaan 

Jeesuksen ja löytää 
Hänen yhtey-

dessään 
elämäl-

leen 
tar-
koi-
tuk-
sen 
ja 

suun-
nan. 
Huip-

puhetkiä 
on kahdenlaisia: 

keskustelut, joissa huomaa, että nuori 
kokee oikeasti tulleensa kuulluksi ja 
tilanteet, kun huomaa, että minua ei 

tarvita muuta kuin rohkaisijana, että nuo-
ri on löytänyt lahjansa ja palvelee niillä. 

Nuorille on tärkeää löytää oma jut-
tunsa. He haluavat tehdä oman osansa 

tässä maailmassa, mutta välillä se 
kääntyy taakaksi siitä, että yhden 

ihmisen pitäisi korjata kaikki.
Matteuksen evanke-

liumissa 6:33 sanotaan: 
”Etsikää ennen kaikkea 
Jumalan valtakuntaa ja 
hänen vanhurskasta tah-

toaan, niin teille annetaan 
kaikki tämäkin.” Jumala 

rakastaa meitä niin paljon, että 
hän pitää huolen, että meillä on, 

mitä elämässä tarvitsemme. Saam-
me keskittyä elämään sitä elämää, 

jonka hän on valmistanut!
Osa Jumalan suunnitelmaa 

minulle on se, että saan tehdä 
nuorisotyötä ja sen kautta olla 

välittämässä Jumalan rakkaut-
ta sanoin ja teoin nuorille. Se, 
että toinen on rakas, näkyy 
parhaiten arjessa, tavallisessa 
vuorovaikutuksessa. Sanat 
”Tuu mukaan!” kertovat ha-
lusta olla yhdessä ja kysymys 
”Miten menee?”, siitä, että on 
oikeasti kiinnostunut toisen 
elämästä. 

TUU MUKAAN!

RAAMATUN SANOMAA
"just siulle"
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Sinä olet rakas 
KERÄYS JUNIORI- JA NUORISOTYÖLLE

Teksti: Jarkko Haapanen
Kuva: Philippe Guiessaz

Hei! Nimeni on Jarkko 

Haapanen ja työskente-
len Kansanlähetys-

opistolla raamattulinjan 
linjavastaavana. Työhöni 
kuuluu mm. hakemusten 
käsittelyä, lukujärjestys-
ten tekemistä ja opetta-
mista. 

Tärkeintä työssäni on 
saada opiskelijat innostu-
maan entistä enemmän 
Raamatusta ja oivaltamaan, 
että Jumala puhuu meille 
Sanansa kautta – tänään-
kin! Parasta työssäni ovat 
opiskelijat. On hienoa 
joka vuosi tutustua uusiin 
opiskelijoihin. Saan itse-
kin aina paljon esimerkiksi 
opetustilanteista. Kun joku 
opiskelija oivaltaa jonkin 
tärkeän asian tai saa lohdu-
tusta Sanasta, tuntuu, ettei 
tätä työtä turhaan tehdä. 

Nuoret usein kaipaavat 
vastauksia elämänsä suuriin 
kysymyksiin. Mikä minun 

paikka-
ni Jumalan 

valtakunnan työssä on?  
Mitä Jumala haluaa sanoa minulle? 

Raamattulinja antaa nuorelle hyvän koko-
naiskuvan Raamatusta ja kristillisestä uskosta. Hän 
saa eväitä oman hengellisen elämänsä hoitamiseen 
sekä evankeliumin eteenpäin viemiseen. 

Psalmi 139 kertoo minulle sen, että minä olen 
rakas: ”Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän siitä 
sinua” (Ps. 139:14). Jumala on halunnut, että 
synnyn. Jumalalla on ollut suunnitelma elämäni 
varalle jo ennen syntymääni! Hän on lähettänyt 
Poikansa Jeesuksen kuolemaan minunkin syntie-
ni tähden. Samaa ajatusta haluaisin välittää myös 

nuorelle.  

NUORET KAIPAAVAT VASTAUKSIA 
ELÄMÄNSÄ SUURIIN KYSYMYKSIIN

Henna Männistö 

Kuin lämmin ja 
auttavainen perhe

Kuva: Virpi Kurvinen

VALMISTUTTUANI ilmaisutaidon 
lukiosta päätin pitää välivuoden. Siitä 
lähtien olen opiskellut Ryttylässä me-
dia-, raamattu- ja kansainvälisyyslinjalla 
sekä haukannut pienempiä paloja apolo-
gia- ja nuorisotyölinjalta. Olen tykännyt 
jokaisesta linjasta, ja opettajat ovat aivan 
lemppareita. 

Halusin alun perin lähteä ulkomaille 
ja ajattelin, että kansainvälisyyslinja olisi 
hyvä vaihtoehto. Korona teki tepposet, 
joten Ryttylässä ollaan edelleen. Koen 
sen kuitenkin johdatuksena, sillä olen 
saanut paljon ihania uskovia ystäviä ja 
kasvaa hengellisesti ison hypyn. 

Pelkäsin etukäteen, että maalaisky-
lässä aika voisi käydä pitkäksi, mutta 
menoa ja melskettä on riittänyt. Meillä 
on ollut tänä vuonna tapana katsoa 
yhdessä hengellisiä sarjoja. Pyydämme 
toisiamme mukaan myös urheilemaan 
tai rukoilemaan. 

Pidän lenkkeilystä, valokuvaamisesta 
ja ystävien kanssa seurustelemisesta. 
Kansanlähetysopistolla parasta ovatkin 
toiset opiskelijat ja hengellisyyden jaka-
minen. Olemme saaneet oppia uskosta 
toisiltamme niin vänkäämisen tuloksena 
kuin ihan yhteisymmärryksessäkin. 

Yhteisasuminen on huippua. Opis-
kelijoista on tullut tietynlainen Rytty-lä-
perhe, sillä vietämme paljon aikaa 
yhdessä. Henkilökunta on lämmintä ja 
auttavaista, samoin opiskelijailmapiiri 
ylipäätään. 

Odotan opiskelupaikkaa korkea-
koulusta ja sitä, että pääsen syventämään 
hengellisen elämän anteja myös Rytty-lä-
elämän ulkopuolelle. Lisäksi toivon ja 
odotan, että ystävyyssuhteet Kansanlähe-
tysopistolta säilyvät tulevaisuuteen asti. 

TERVETULOA 
OPISTOLLE!
Kansanlähetysopiston 
opintolinjat tarjoavat 
eri elämänvaiheisiin 
sisältörikkaan vuoden 
tai kaksi: raamattu-
linja, verkkoraamat-
tulinja, apologialinja, 
medialinja, palvelutyö-
linja, nuorisotyölinja, 
kansainvälisyyslinja, 
lähetyslinja ja oppivelvollisuuslinja.

Opintolinjoilla opiskeluun voi hakea valtion opin-
totukea ja opintoseteliavustusta. Tukikuukaudet 
eivät vähennä korkeakouluopintojen tukikuukau-

sia eikä hakija menetä 
korkeakoulun ensi-
hakijan etua. Työt-
tömyyskorvausta ei 
myöskään leikata. 
Alaikäraja linjoille on 
16 vuotta, yläikärajaa 
ei ole. Uudet linjat 
alkavat 14.8. ja haku 
on avoinna.

Järjestämme myös 
verkkokursseja, viikonloppukursseja sekä tapah-
tumia ja arkiperiodeja. 

Seuraa tapahtumakalenteriamme kotisivuillam-
me: kansanlähetysopisto.fi.

KANSANLÄHETYSOPISTO

Rakkaudesta Raamattuun

Kansanlähetysopisto

mailto:https://kansanlahetysopisto.fi/?subject=
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PUHELINLAHJOITUS 
SOITA 0600 180 10 

 (hinta 10,01 €  
+ pvm/mpm) 

tai 0600 190 90 
(hinta 20,45 €  
+ pvm/mpm) 

VERKKOPANKISSA  

Suomen Ev.lut.  
Kansanlähetys ry

FI83 2070 1800 0283 25
viite:70328

Sinä voit  
olla mukana  
monella tapaa

MOBILEPAY  
37850 

kommenttikenttään 
Juniori-  

ja nuorisotyö

LIITY 
työntekijöiden  

lähettäjätiimeihin: 
Kansanlahetys.fi/ 
suuressa-mukana 

Kanna  
työtä  

rukouksin

Sinä olet rakas 
KERÄYS JUNIORI- JA NUORISOTYÖLLE

kansanlähetys.fi 
/lahjoita

Täytä lomake Nuorten Maailman 
nettisivuilla nm.fi/uutiskirje, niin 
pääset mukaan työhömme. 

TILAA UUTISKIRJE
Tilaa Kansanlähetyksen juniori- ja 
nuorisotyön yhteinen uutiskirje säh-
köpostiisi. Kirjeessä kerrotaan työn 
kuulumisia ja pääset kurkistamaan 
työn kulisseihin sekä saat tietoa 
tulevista tapahtumista.

LIITY RUKOUSRINKIIN
Tiesitkö, että voit myös liittyä työn-
tekijöiden WhatsApp-rukousrin-
keihin ja tulla mukaan rukoilemaan 
Jumalan valtakunnan etenemisen 
puolesta lasten ja nuorten parissa. 

TULE VAPAAEHTOISEKSI 
Haluaisitko sinäkin kertoa lapsille ja 
nuorille ilosanomaa Jeesuksesta ja 
auttaa heitä löytämään oman paik-
kansa Jumalan suunnitelmassa? 
Tule pitämään nuorteniltoja tai raa-
mattupiiriä, alakouluikäisten lasten 
kristillistä kerhoa tai tule talkoisiin 
nuortenleireille. Tehtävää riittää.

 

On mahtavaa, kun pystyn jeesaamaan nuoria ja ennen kaikkea kertomaan heille Raamatun 
totuutta, jonka varaan haluan oman elämänikin rakentaa. 

–Ismo Vettenranta, Kansanlähetyksen Nuorten Maailman tapahtumakoordinaattori

SINUA TARVITAAN. Kerrotaan yhdessä Suomen lapsille ja nuorille Jeesuksesta ja rukoillaan 
heidän puolestaan. Nuorella iällä saadut rukiiset eväät kantavat vielä aikuisenakin. Työmme 
lasten ja nuorten parissa tarvitsee taloudellista tukea. Pienikin lahjoitus on tärkeä.

LAHJOITA Sinä olet rakas -keräykseen, jonka tuotto käytetään Kansanlähetyksen juniori- 
 ja nuorisotyöhön: 
• leirien ja tapahtumien järjestelykuluihin
• työntekijöiden palkkakuluihin
• Kansanlähetyspiirien juniori- ja nuorisotyön tukemiseen.   

Voit lahjoittaa tämän sivun alaosassa olevalla lahjoituspainikkeella tai vaihtoehtoisesti  
pankissasi viitteellä 70328 tilille:

Nordea: FI83 2070 1800 0283 25
OP: FI14 5043 1920 0034 52 tai
Danske Bank: FI 83 8000 1501 5451 08.

Lämmin kiitos lahjastasi.

SINULLAKIN ON PAIKKA  
KANSANLÄHETYKSEN  
JUNIORI- JA NUORISOTYÖSSÄ

Kurkkaa, kuinka  voit olla mukana!  Käy osoitteessa:  nm.fi/uutiskirje

http://Kansanlahetys.fi/ suuressa-mukana
http://Kansanlahetys.fi/ suuressa-mukana
https://kansanlahetys.fi/suuressa-mukana/lahjoita/
https://kansanlahetys.fi/suuressa-mukana/lahjoita/
mailto:https://nm.fi/uutiskirje/?subject=


Toim. Marja Neuvonen

Mitä kristillisessä perheessä 
tulisi pienelle lapselle 
opettaa ensimmäisenä 

Jumalasta?
Leif Nummelan mielestä 

tärkeintä on kertoa lapselle, että 
Jumala on hänet luonut ja rakastaa 
häntä. 

– Siinä olisi hyvä otsikko 
ensimmäiselle viidelle vuodelle, 
koska se laittaisi pohjan uskonelä-
mälle. Uskonelämän ytimessä ei 
ole meidän rakkautemme Juma-
laan, eikä mikään mitä me teem-
me, vaan se, että Jumala rakastaa 
meitä iankaikkisella rakkaudella 
niin kuin Raamattu sanoo, Num-
mela toteaa.

Regina Leppänen painottaa, 
että lapsen itsetunnon perusta 
luodaan jo pienenä. 

– Keskeistä on se, että lapsi saa 
kuulla, että Jumala rakastaa häntä 
juuri sellaisena kuin hän on. Se on 
sellainen kalliopohja, joka kestää 
myös elämän myrskyissä.

Nummela muistuttaa, että 
Jumalan rakkaus ei ole ihmisestä 
kiinni. Jos ihminen luopuu Ju-
malasta ja lähtee pois, niin sekään 
ei muuta Jumalan rakkautta. 
Myöskään ihmisen rakkaudetto-

muus tai pahuus ei poista Jumalan 
rakkautta. 

KAIKKI RAKKAUTEMME  
ON LAHJANA SAATUA
Regina Leppänen painottaa, 
että maailmassa ei ole olemassa 
rakkautta ilman Jumalaa. Kaikki 
rakkaus on heijastumaa Jumalan 
rakkaudesta, josta ihminen saa 
ammentaa rakkautta. Se on lahjaa.

– Jumalan rakkaus ei ole vain 
joku osa Jumalasta, vaan koko 
hänen olemuksensa on rakkautta, 
Leif Nummela jatkaa. 

Kun Kristus kuoli ja sovitti 
meidän syntimme, Jumala ei ole 
meille enää vihainen, vaan hän on 
sydämestään rakastava.

– Minulle kaikkein suurin asia 
uskonelämässä on se, että Jumala 
rakastaa minua ja on näyttänyt 
sen lopullisesti ja pysyvästi Jee-
suksen ristillä, Nummela sanoo. 

Leppänen muistuttaa pienois-
evankeliumista, jossa sanotaan, 
että Jumala rakasti koko maailmaa 
niin paljon, ettei yksikään huku. 
Ja tähän tarvittiin Jeesuksen sovi-
tuskuolema. 

– Silloin kun me olemme tällai-
sen rakkauden äärellä, niin silloin 
ei rakkautta voi pitää kauhean 

halpana. Kun puhutaan rakkauden 
ytimestä, ei puhuta siitä, että minä, 

minusta, minulle tai minä olen, vaan 
rakkaus on yleensä jotain sellaista 
mikä on toisia varten. Kun saa 
omistaa sen, että Jumala rakastaa, se 
on sellaista rakkautta, mitä ihmi-
nen ei voi antaa ja silloin ei tarvitse 
kerjätä rakkautta. 

– Se, että sinä olet olemassa, 
on osoitus Jumalan rakkaudesta, 
Nummela toteaa. 

Jos uskon ytimessä on se, 
että Jumala on rakkaus, niin se 
varjelee tilanteilta, joissa usko 
voi vääristyä vaatimukseksi itseä 
tai muita kohtaan. Lähtökohta 
uskonelämässä on Jumalan rak-
kaus, eikä joku vaatimus itselle tai 
jollekin toiselle.

– Sitä sanotaan myös evanke-
liumiksi. Evankeliumi on juuri 
sitä, mikä ei vaadi mitään, vaan 
antaa sinulle synnit anteeksi, 
Jumalan lapseuden ja iankaikkisen 
elämän ilman, että sinä olet tehnyt 
yhtään mitään ansaitaksesi sitä, 
Nummela korostaa.

ME TARVITSEMME  
TOISIAMME
– Kun minun akkuni on täynnä 
Jumalan rakkautta, niin minun 

ei tarvitse yrittää ansaita omaa 
elämääni ja olemassaoloani täällä, 
vaan saan olla se mikä minä olen 
Jumalan rakastamana. Siitä kasvaa 
ja kumpuaa toisten palveleminen, 
Nummela painottaa.

Regina Leppänen pitää valtava-
na Jumalan uskollisuuden osoituk-
sena sitä, että Jumala uskoo juuri 
syntyneen ihmeen, pienen ihmisen 
meidän käsiimme ja sanoo, että 
pidä tästä huolta. Leppänen muis-
tuttaa, että myös sairaalan sängyssä 
oleva vanhus on se sama ihme, joka 
tuli äitinsä kohdusta ja siitä ihmees-
tä meidän pitäisi samalla tavalla 
pitää huolta. 

– Jeesus sanoi ristillä opetuslap-
si Johannekselle ja äidilleen: ”Poika, 
katso äitisi” ja ”Äiti, katso poika-
si”. Jeesus antoi suoraan ristiltä 
tehtävän huolehtia vanhenevasta 
äidistä. Se on valtava kuva siitä, 
miten ristiltä lähtee liikehdintä, 
jossa huolehditaan muista. Siellä 
tapahtui maailman suurin huoleh-
timinen. Jumala huolehti Pojassaan 
sen, että me saamme kaikki synnit 
anteeksi, Nummela päättää.
Koko keskustelu on kuunneltavis-
sa Applen ja Spotifyn podcasteis-
sa sekä osoitteessa avaimia.net/
category/raamattuavain-extra.

Tämä pohja kestää elämäsi myrskyissä

Uuden Tien päätoimittaja Leif Nummela ja psykoterapeutti Regina Leppänen keskus-
telivat Raamattuvain Extra -ohjelmassa Radio Deillä siitä, mitä Sinä olet rakas tarkoit-
taa. Keskustelua johti Kansanlähetyksen radiokoordinaattori Mika Järvinen.
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