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4 Ajankohtaista
Työalueen käännekohta  

Kaukasiassa seurakunta siirtyi  
paikallisen johtoon.  

19 Kolumni
Juutalaisten suljetuin yhteisö  
Sanna Erelä avaa inspiroivia ikkunoita 
haredien maailmaan.

Tässä lehdessä:

8–9 Pääkirjoitus
Organisatorinen ylivilkkaus ei  
ole hyve 
Haluamme oppia erottamaan hyvän idean  
ja Jumalan idean.

      Minä rukoilen, että Herramme  
Jeesuksen Kristuksen Jumala,  

kirkkauden Isä, antaisi teille  
viisauden ja näkemisen hengen, 

niin että oppisitte tuntemaan  
hänet, ja että hän valaisisi teidän 

sisäiset silmänne näkemään,  
millaiseen toivoon hän on  
meidät kutsunut, miten  

äärettömän rikkaan perintöosan 
hän antaa meille pyhien  

joukossa ja miten mittaamaton on 
hänen voimansa, joka  

vaikuttaa meissä uskovissa.”  
  

  Ef.1:17.–19a  

28–29 Urapolku
Kutsu löytyi kaukana kotoa 

Daniel Tegene kutsuttiin palvelemaan kansaa,  
jonka kieli ”ei ole outo”.

Kannen kuva: Jani Laukkanen
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22–27  
Kuvareportaasi
Lähetyksen avainhenkilöitä

Kutsuimme kameran eteen strategiset  
vaikuttajat. 
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Kehitysyhteistyön asiantuntija Mika Laiho jäi toimivapaalle 3. 
maaliskuuta. Hänen sijaisekseen valittiin 29. maaliskuuta alkaen 
Saara Kurttila, VTM. Saara Kurttila on työskennellyt aikaisem-

Sijaisuus
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”

Lähetetty-koulutus sytytti

Huhtikuussa käynnistyneen Lähetetty-koulutuksen ensim-
mäiseen jaksoon osallistui reilut kolmekymmentä henki-
löä. Suurin osa oli nuoria aikuisia, ja nuorin oli 17-vuotias. 

Opettajina toimivat muun muassa Jukka Kääriäinen, Erkki Jo-
kinen, Mervi Viuhko, Elina Braz de Almeida ja Kai Lappalainen.

- Iloitsen, että tässä lähetystyön esikoulutuksessa on nyt ihan 
uusi syke, Erkki Jokinen toteaa innostus äänessään.

Hänelle opettaminen webinaarissa oli uusi kokemus.
- Puhuin punaisesta rukousmökistäni kaikkien kirjojen ja ikonie-

ni ympäröimänä. Ajattelin aluksi, että etänä opettaminen ei toimi 
minulle, mutta tapahtuikin päinvastoin.

Erkki Jokisen opetuksen teemana oli ”Kutsuttu kristityksi ja to-
distajaksi”. Hän muistutti kuulijoille, että ennen velvollisuuksia kut-
summe on olla arvokas Jumalalle.

- Kutsumus on siunaus ja oikeus, mutta se on myös haavoittu-
vuutta. Kutsumuksemme ei ole vain voittoja tai suurten tavoittei-
den saavuttamista.

Induktiivisessa raamattutyöskentelyssä nuoret tutkivat Jeesuk-
sen kolmea kiusausta.

- He löysivät evankeliumeista paljon. Jumala viritti näitä näkö-
aloja. Jäimme riittävän avoimeksi, ja nuorten kanssa syntyi erityi-
nen kohtaaminen, joka puhuttelee itseäni edelleen.

Kaukasiassa seurakunnan johtoon 
paikallinen evankelista

Kaukasian työalueella koettiin merkittävä käännekohta, 
kun seurakunnan paikallinen jäsen asetettiin vastaa-
maan seurakunnasta 1. huhtikuuta. 

- Järjestimme pienimuotoisen juhlan, ja seurakuntalaiset 
ottivat ilolla vastaan uuden vetäjän, tehtävään asettamisen 
toimittanut Kaukasian työntekijä kuvaa.

Tehtävään asetetun seurakunnan johtajan vastuulla on jär-
jestää seurakunnan kokoontumiset ja julistaa Jumalan sanaa. 
Mies on evankelista.

- Hän osaa puhua luontevasti uskonasioista tuntematto-
mien kanssa ja kutsua heitä mukaan. Hänellä on vahva paikal-
lisen kulttuurin tuntemus ja lasten kanssa toimiessaan hän on 
erityisen taitava.

Pioneerityöalueella siirtyminen vaiheeseen, jossa seura-
kunnasta vastaa paikallinen johtaja, on merkittävä.

- Seurakunnasta tulee nyt enemmän paikallinen seura-
kunta ja se on minusta iso askel. Toiminnasta tulee yhä enem-
män paikalliseen kulttuuriin istuvaa. Toivottavasti kaikki sujuu 
hyvin, Kaukasian työntekijä toteaa.

Kaukasiassa työskennellyt perhe palasi Suomeen huh-
tikuussa ja tällä hetkellä maassa ei ole Kylväjän suomalaisia 
työntekijöitä. Kylväjän hallitus kutsui järjestön uudeksi lähetysjohtajaksi Jukka Kääriäisen 7. huhtikuuta pidetyssä kokouksessa. Kirkon 

lähetystyön keskuksen (KLK) lähetysteologina työskentelevä Kääriäinen aloittaa tehtävässään lokakuun alussa. 
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Kylväjän työntekijät Minna Lenfeldova ja Etiopian-lähetti 
toimivat nuorten vierelläkulkijoina koulutuksen ajan.

- Olemme tukemassa heidän kasvuprosessiaan ja kasva-
massa itsekin heidän rinnallaan.

Palautteissa tätä vierellä kulkemista arvostettiin ja myös 
kurssin työskentelyn monipuolisuus sai kiitosta. Joku huoma-
si, että aikaa ei nipistetty yhteiseltä rukoukselta.

”Ensimmäinen koulutusviikonloppu ylitti odotukseni. Etu-
käteen minua hieman stressasi, koska koen, etten vielä tiedä 
omaa kutsumustani. Ensimmäinen opetus kuitenkin poisti 
paineet. Vaikka olen sen tiennytkin, niin sain paljon vahvis-
tusta sille, ettei kyse ole minusta ja minun kyvyistäni vaan 
Jeesuksesta.”

Yhteistyössä Lähetysyhdistys Kylväjän, Medialähetys Sa-
nansaattajien, Suomen Raamattuopiston ja Suomen ev.lut. 
Opiskelija- ja Koululaislähetyksen kanssa toteutettavan Lä-
hetetty-koulutuksen seuraavat jaksot ovat toukokuussa. Osa 
koulutukseen osallistujista lähtee kesällä myös Legacy-ak-
tioon. Meneillään olevan Lähetetty-koulutuksen viimeinen 
jakso toteutetaan syksyllä, ja silloin jaetaan lähetettynä elä-
misen kokemuksia ja pohditaan tulevaisuuden suuntaviivoja.

sanna erelän blogi ”Valvovat kristityt ja valtiovallan pakko-
keinot – rokotevastaiset messiaaniset juutalaiset vertaavat 
itseään jo Kiinan vainottuun seurakuntaan” nousi huhtikuun 
lopulla Seurakuntalaisen luetuimmaksi blogiksi. 1

- Kylväjän työaluevastaava jatkaa yhteydenpitoa Kau-
kasiaan. Työssä mukana olleilla on siellä ystäviä ja pidämme 
yhteyttä. Toiveenamme on, että jossain vaiheessa voisimme 
työskennellä Kaukasiassa lyhyen tai pidemmän aikaa.

im
b

min muun muassa järjestötoiminnassa sekä logistiikan ja liiketa- 
louden tehtävissä. Työsuhde kestää 30. syyskuuta saakka.
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Joulukuussa Israelissa käynnistyi vauhdikas koronaroko-
tuskampanja ja maaliskuussa suurin osa aikuisista oli jo 
rokotettu. Vuoden ajan seurakunnat ehtivät kokoontua 

pääsääntöisesti etänä.
Vaikka kotisohvalta tilaisuuksiin osallistuminen on ollut vaiva-

tonta, seurakuntalaiset luonnollisesti kaipaavat aitoja ihmiskon-
takteja.

Israelissa ankarana riehunutta epidemiaa kontrolloitiin pitkillä 
yhteiskunnan suluilla, mikä aiheutti paljon työttömyyttä, epävar-
muutta ja ahdistusta.

- Seurakuntalaiseni alkoivat pohtia lopun aikoihin liittyviä ky-
symyksiä, pastori Michael Yaron Tehilat Yah -seurakunnasta Ri-
shon LeZionista kertoo.

Hän antoi säännöllisesti opetusta Zoomin kautta. Tavoitteena 
on käydä vuoden aikana läpi kaikki Raamatun kirjat.

Messiaanisissa seurakunnissa kaikki eivät kuitenkaan halua 
ottaa rokotetta, sillä salaliittoteoriat ja yleinen epäluulo ovat voi-

mistuneet Israelissa, ja tämä on aiheuttanut jännitteitä ihmisten 
välille.

Tehilat Yah -seurakunnassa seurakuntalaisia ei erotella roko-
tuksen tai sen puutteen perusteella ja tällöin terveysministeriön 
määräyksen mukaan kaksikymmentä ihmistä kerrallaan voi osal-
listua jumalanpalvelukseen. Kylväjän yhteistyöseurakunnassa 
Immanuel-kirkossa puolestaan ratkaisu on ollut päinvastainen: 
kirkkotilaan voi tulla viisikymmentä rokotettua, ja rokottamatto-
mat pääsevät osallistumaan jumalanpalvelukseen kirkon puutar-
hasta tai verkossa.

Koronaepidemia on aktivoinut seurakunnat rukoilemaan ja 
yleinen epävarmuus on saanut monet miettimään hengellisiä 
asioita. Immanuel-kirkon pastoripariskunta Bob ja Kristi Roeg-
ner opetuslapseuttavat kolmea uutta etsijää. Beit Immanuelissa 
on huomattu, että seurakunnasta vieraantuneita jäseniä on tul-
lut takaisin ja moni on rohkaistunut kertomaan uskostaan. Tehilat 
Yah -seurakuntaan on puolestaan perustettu uusia kotiryhmiä.
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kaksi pariskuntaa pääsi työalueelle itä-aa-
siassa ja he ovat aloittaneet kieli- ja kulttuuri-
opinnot. Ensi vuoden alussa he käynnistävät 
uuden avustus- ja hanketyön sekä opettavat 
englantia.

Pioneerityö 

Koronavuoden vaikutus seurakunnissa Israelissa

NLM yhdistää työalueet

Norjan luterilainen lähetysliiton (NLM) johto suunnitte-
lee, että NLM:n Itä-Afrikan ja Etiopian työalueet yhdis-
tettäisiin hallinnollisesti yhdeksi alueeksi. Pääkonttori 

olisi Addis Abebassa. Etiopian työntekijäkonferenssi äänesti 
suunnitelman puolesta helmikuussa ja maaliskuussa Itä-Afri-
kan vastaavassa konferenssissa päädyttiin samaan.

Kylväjä käynnisti talvella verkkotapaamiset, jotka kokoa-
vat nimikkoseurakuntien lähetyksestä vastaavat työn-
tekijät ja lähetyksen vapaaehtoisia sekä nimikkolähetit. 

Kylväjän seurakuntatyönkoordinaattorit Liisi Niemelä ja Ka-
tariina Leskelä organisoivat tapaamisia.

- Seurakuntien edustajat ovat ilahtuneet, kun nimikko-
seurakunnille on järjestetty täsmätilaisuuksia juuri heidän 
nimikkolähettiensä ja -kohteidensa työhön liittyen, Niemelä 
kertoo.

Tähän mennessä on kokoonnuttu jo Itä-Aasian pioneeri-
työn, Etiopian Ginnirin ja Ukrainan ja Pietarin juutalaistyön 
teemojen äärelle.

- Etiopian Ginnirin tapaamisemme oli yleisömenestys. 

Verkkotapaamiset kutsuvat koolle 
nimikkoseurakunnat ja nimikkolähetit

Nimikkoseurakunnat lähettivät runsaan edustajajoukon ta-
paamiseen. Ymmärsimme, että tälle työmuodolle on tilausta, 
Leskelä kuvaa.

Vuorovaikutteiset tapaamiset palvelevat seurakuntia, kun 
lähetystilaisuuksia ei voida tuttuun tapaan järjestää.

- Haluamme tutustua aiempaakin paremmin lähettäjiin 
ja kehittää yhteistyötä kuulemalla heitä. Kun seurakunnan 
edustaja ja työaluevastaava rukoilevat lähettien ja työalueen 
puolesta, kannamme yhdessä hyvän Herran eteen työtä, jos-
sa olemme molemmat mukana.

Toukokuussa kutsutaan koolle nimikkoseurakuntien edus-
tajat Itä-Siperian tapaamisen Burjatian työn osalta. Syksyllä 
tapaamisia on tarkoitus järjestää kerran kuussa.

A J A N K O H T A I S T A  K o o n n u t :  K y l v ä j ä n  v i e s t i n t ä

pandemiasta huolimatta työ jatkuu Kreikassa. 
Huhtikuun viimeisellä viikolla Hellenic Ministeries 
jakoi pakolaisille 1100 ruoka-annosta.
 1100

Kylväjän perustajiin kuuluvan Olavi Peltolan puoliso Rit-
va-Liisa Peltola kuoli 24. huhtikuuta hoivakodissa. Hän 
sairasti Alzheimerin tautia. Ritvalla oli merkittävä rooli 

lähetysjärjestön johtajan rinnalla, taustatukijana. Olavi Peltola 
totesi Elämä-lehden haastattelussa vuonna 2019:

– Nyt minä toivon saavani olla loppuelämäni lähellä sairas-
ta Ritvaani. Minulla on Jumalan antama kutsu palvella häntä.   

Otamme osaa läheisten suureen suruun.

Suru-uutinen
Nuori ateistitaustainen juutalaismies Ben Mizra-
hi kastettiin sapattijumalanpalveluksessa Imma-
nuel-kirkossa Tel Avivissa 27. maaliskuuta. Kasteen 
suoritti seurakunnan pastori Robert Roegner, joka 
on auttanut Mizrahia löytämään vastauksia kysy-
myksiinsä.
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Vuonna 2019 Mongoliassa perustettu kansalaisjärjestö 
Tegsh Tusgal pyrkii määrätietoisesti kehittämään toi-
mintaansa niin, että siitä tulee merkittävä vammais-

työn järjestö.
– Alkuvuoden aikana Tegsh Tusgal on saanut ilmaa purjei-

siin, ja he ovat onnistuneet esimerkiksi rekrytoinneissa, Kyl-
väjän hankevastaavan sijaisena toimiva Eero Horstia toteaa.

Mongolian kansalaisjärjestössä rohkea visio
Hän kertoo, että Tegsh Tusgalin työssä näkyy selvä oikeusperus-

teisuus ja rohkea visio nostaa vammaisten ihmisten asemaa julkiseen 
keskusteluun. Mongoliassa käynnistyi alkuvuodesta uusi hanke, joka 
voimaannuttaa yhteistyökumppanien vaikuttavuuden vahvistamista.

Parhaillaan Kylväjä hakee myös Ulkoministeriön ohjelmatukea. 
Ohjelmatuen piiriin pääseminen turvaisi rahoituksen pidemmällä 
tähtäimellä.
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Opettajana tiedän, että näihin 
aikoihin aletaan jo miettiä ke-

vättodistusten kirjoittamista. Se on 
haastava paikka, kun väsymys pai-
naa, mutta pitäisi löytää oikeat sa-
nat ja numerot. Siitä on jo kauan, kun 
itse olin toivottamassa oppilaille hy-
vää kesälomaa luokan edestä, mutta 
muistan yhden tilanteen elävästi. En 
halunnut pilata pitkää kesää, lasten 
enkä omaani. Siksi pyysin anteeksi, 
jos olin jollain tavalla toiminut väärin 
luokkaani kohtaan. Se oli ehkä paras 
oppitunti, jonka olen koskaan pitänyt.

Kristittyinä haluamme mallintaa, 
mitä on luopua omasta erinomaisuu-
desta ja elää armosta arjessa. Lähe-
tysjärjestönä toivomme toimivamme 
samoin. Pitääksemme evankeliumin 
totuutta uskottavasti esillä maailmas-
sa, meidän on oltava ensin totta toi-
sillemme: uskallettava sanoa ääneen 
keskeneräisyytemme ja tunnustaa 
myös virheemme. Työtyytyväisyys-
kyselyjen perusteella opimme, mikä ei 
ole mennyt putkeen. Keväisissä kehi-
tyskeskusteluissa annamme ja saam-
me palautetta. Kilvoittelemme yhdes-
sä, jotta jokainen voisi antaa parhaan 
panoksensa ja tehdä sen ilolla. Ha-
luamme kehittyä ja tulla viisaammiksi. 
Emme hyvien numeroiden vaan teh-
tävämme tärkeyden vuoksi.

Olemme aloittaneet strategiatyön, 
jossa mietimme, miten onnistui-

simme parhaiten meille uskotussa 
missiossa. Jo alkumetrit ovat osoit-
taneet, että olemme yhä yksimielisiä 
siitä, mitä varten olemme olemassa. 
Tarvitsemme silti edelleen sydämen 
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VaLTaVa VaSTuu Ja HäMMEnTäVä HyVyyS

TANeLI SKyTTä  
      t a n e l i . s k y t t a @ k y l v a j a . f i   

PÄÄKirJoiTuS
Kuva: Jussi Valkeajoki

silmien avautumista nähdäksemme 
asiat oikein, viisautta tavoitteiden 
asettamiseen ja ylösnousemusvoi-
maa tehdäksemme sen, mitä meille 
annetaan vastuullemme. Kierkegaard 
on osuvasti sanonut, että jos emme 
ensin etsi Jumalan valtakuntaa, 
emme etsi sitä ollenkaan.

Rukoilemme oikeanlaista arvojär-
jestystä omaan ja organisaatiomme 
elämään. Pyydämme sitä päivittäis-
tä ihmettä, että laitamme lähimmäi-
sen itsemme edelle ja innostumme 
muistakin kuin omista ideoistamme. 
Voimme onnistua vain, jos annam-
me omat ajatuksemme kollegoiden ja 
Jumalan arvioitaviksi. Haluamme olla 
riittävän rohkeita ja nöyriä altistaak-
semme itsemme autenttiseen avoi-
muuteen, jossa ohjenuoranamme ja 
apumme on ylhäältä tuleva inspiraa-
tio. Valtava vastuumme kutsuu meitä 
suurempaan vaikuttavuuteen, kuin 
mihin ihminen pystyy.

Tehtävämme tärkeyden tunnista-
misella ja valtavan vastuumme 

tiedostamisella on riskinsä. Se voi 
johtaa tempoilevaan tuloskeskei-
syyteen, jossa kiire ja opportunismi 
ohjaa askeleitamme, tai organisatori-
seen ylivilkkauteen, jossa innostum-
me innovaatioistamme ja tekemisen 
huumasta. Emme saa tyytyä siihen, 
että inhimillinen hyvä korvaa Juma-
lan tarkoittaman parhaan. Kuten lii-
ke-elämäyhteyksien kehittämispala-
verissa kokenut yritysjohtaja totesi, 
”good idea” ja ”God’s idea” ovat kaksi 
eri juttua. Pyydämme rukoustukea, 
jotta osaisimme erottaa nämä toisis-
taan ja rakentaa strategian, joka tuo 
menestyksen työnantajamme mitta-
reilla mitattuna.

Onneksi Jumalalla on hämmen-
tävän hyvät suunnitelmat. Tuorein 
muistutus siitä on uuden lähetysjoh-
tajan valinta. En pysty selittämään 
tätä ihmeellistä johdatusta muuten 
kuin rukouksen voimalla ja Herramme 
hyvyydellä.

Nyt kesän kynnyksellä minulla on 
sama tunne kuin aikanaan koulupoi-
kana: Takana on työntäyteinen ru-
peama hyvässä porukassa. Loman 
jälkeen luokanvalvoja vaihtuu, mut-
ta luokkakaverit säilyvät ennallaan. 
Edessä on siis hienot ajat! Rukoilem-
me Jukan puolesta, että hän saa kai-
ken tarvitsemansa voidakseen johtaa 
meitä yhä vihreämmille niityille. Ja 
että lauma kasvaa matkan varrella.

”Etsikää te ennen kaikkea Juma-
lan valtakuntaa ja hänen oikeamieli-
syyttään, niin saatte kaiken muunkin.” 
(Matt. 6:33, UT2020)

P.S. Viime kerralla pyysin  palautetta lehtiuudis- tuksesta. Saimme sitä runsaasti, lämmin kiitos! Tule mukaan Lähetyksen  kesäpäiville 11.–12.6.  Nähdään linjoilla! 
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k i r j E i S T ä  P o i m i T T u a  
k o o n t i :  k i r s t i  a l è n 

Yllättävä kuuntelijan rooli
ITÄ-AASIA Saimme talvilukukauden aikana yllättävän pu-
helun yhdeltä aikaisemmalta opiskelijalta. Kyseinen opis-
kelija oli joutunut saman päivän aikana väkivaltaisen käy-
töksen uhriksi. Omien sanojensa mukaan hän ei pystynyt 
puhumaan tilanteesta omille vanhemmilleen. Opiskelija ei 
halunnut huolestuttaa heitä, mutta halusi kuitenkin jakaa 
tilanteen jonkun kanssa. 

Saattaa tuntua erikoiselta, miksi opiskelija päättää 
soittaa tilanteestaan aikaisemmalle englannin opettajal-
leen. Mutta monet tämän maan asukkaat saattavat kokea, 
että on helpompi puhua aroista asioista jollekin ihmiselle, 
joka ei ole samalla tavalla osa heidän omaa lähipiiriään. 
Näin voi ainakin luottaa siihen, ettei juttu leviä eteenpäin 
kenenkään yhteisen tutun korviin. Moni ulkomaalainen 
voikin löytää itsensä yllättävästä kuuntelijan roolista. 

Hankkeemme lahjoitti myllyn
ETIOPIA Veimme erääseen kylään uuden myllyn. Myllyä 
testatessa saimme tilaisuuden syödä yhdessä paikallis-
ten kanssa. Se loi tilaisuuden istua ja keskustella yhdessä 
enemmän kuin tavallisesti. Eräs iäkäs mies sanoi meidän 
olevan tuolla alueella viestintuojia Jumalalta. Kysyin hänel-
tä tarkemmin tuosta viestistä. Hän sanoi: ”Jumala lähet-
ti teidät tänne myllyn kanssa. Ilman sitä teidän olisi ollut 
mahdotonta tulla ja löytää meitä.” Uskon sen olevan totta. 
Voimme lähestyä yhteisöjä tällaisten asioiden välityksel-
lä ja heijastaa samalla Jumalan rakkautta heitä kohtaan. 
Voimme sanoa, että ihmiset eivät päädy eteemme sat-
tumalta, vaan Jumala on suunnitellut ja asettanut heidät 
sinne. Kiitos Kaikkivaltiaalle Jumalalle. 

Nelivuotinen ruokaturvahankkeemme päättyi jou-
lukuun 2020 lopussa. Olemme saamassa luvat toisel-
le nelivuotisjaksolle sekä Norjasta että paikallishalli-
tukselta. Sama koskee Norjan luterilaisen lähetysliiton 
Etiopian-työn ja hankealueemme viranomaisten välisiä 
sopimuksia, jotta voimme jatkaa oppilasasuntolaa ja kou-
lutushanketta. Tarvitsemme rukouksianne, sillä kuivuus ja 
vesipula jatkuvat hankealueella.

im
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Paluu tuttuun asuntoon
BANGLADESH Otin yhteyttä kielikouluun ja kysyin kuin-
ka he suhtautuvat etäopetuksen järjestämiseen minulle 
koko maaliskuuksi riippumatta siitä, milloin koulut viralli-
sesti avautuvat. He suhtautuivat siihen positiivisesti. Pu-
huin myös sairaalan korkeimman johtajan kanssa ja kysyin, 
saanko jäädä asumaan asuntooni vielä maaliskuuksi ja 
opiskella etänä. Hän harkitsi hetken ja suostui sillä ehdolla, 
että en työskentele vaan opiskelen. Minullahan ei ole enää 
työlupaa, koska se evättiin viime vuonna, ja nyt olen täällä 
opiskelijaviisumilla.

Uusi 5+2 -projekti tuo toivoa
KREIKKA Olemme käynnistäneet uuden 5+2 -projektin 
Bellan, Faisalin, Judithin ja kahden muun kanssa. Nimi 
tulee kohdasta Luuk. 9:10–17, jossa Jeesus ruokkii 5000 
ihmistä viidellä leivällä ja kahdella kalalla. Rukoilemme, 
että Jeesus samalla tavalla siunaisi meidän projektim-
me. Autamme apua tarvitsevia diakoniaallisella tavalla. 
Suurin osa rahoituksesta tulee Judithin kautta Hollannis-
ta, osa Saksasta ja osa Kylväjältä. Meillä on joka kuukausi 
Zoom-palaveri, jossa esittelemme toisillemme kuukauden 
aikana vastaantulleet apua tarvitsevat ja yhdessä pää-
tämme, keitä voimme avustaa. 

Rahaa on käytettävissä rajallisesti  ja tarvitsijoita on 
paljon. Avustamme pienellä osuudella vuokrissa ja las-
kuissa, mutta lähinnä annamme rahaa ruokaan, vaatteisiin 
ja arkipäivän asioihin. Jaak. 2:15–16 ”Jos veljenne tai sisa-
renne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin 
turha teidän on sanoa: `Menkää rauhassa, pitäkää itsenne 
lämpimänä ja syökää hyvin` jos ette anna heille mitä he 
elääkseen tarvitsevat”.

Uusi kanava lasten  

päädy eteemme sattumalta, 
vaan Jumala on suunnitellut  
ja asettanut heidät sinne.”

IHmISeT eIväT”
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tavoittamiseen
ISRAEL Eliaksen viikkosaarnat puhuttelevat seurakunta-
laisia ja monia maahanmuuttajia (Suomessa), jotka ovat 
aktiivisesti pitäneet yhteyttä. Saarnoja voi kuunnella koti-
sivullamme www.khobzalhayat.com. Kerro niistä arabian-
kielisille ystävillesi. Raamattukerho etänä on ollut haastava 
lapsille, joiden koulu on viikosta ja kuukaudesta toiseen 
zoomissa. Olemmekin kehittämässä uutta kanavaa, joka 
voisi olla työkaluna arabiankielisten lasten tavoittamiseen 
Youtuben ja sivustojemme kautta. Suunnittelemme Minna 
Maria Lenfeldovan, Pikku Kylväjän sekä raamattukerhon 
tiimin kanssa ohjelmia Aabrahamin elämästä lapsille. Iloit-
sen tästä mahdollisuudesta, mutta tämä on palapeli, joka 
ylittää oman ymmärryksemme, joten olemme suuresti ru-
koustenne varassa..

Sikojen opetus
BURJATIA Kysyin raamattupiirissä, miksi Jeesus suostui 
henkien pyyntöön lähettää ne sikoihin. Sain seuraavia vas-
tauksia: Khanda: ”No minne sitten olisi pitänyt lähettää?” 
Olga: ”Vielä ei ollut tullut aika sille, että ne joutuvat hel-
vettiin.”Nämä vastaukset osoittavat, että naiset ymmär-
tävät henkimaailman todellisuutta. Pahat henget voivat  
vielä tässä ajassa liikkua ja toimia, mutta aikojen lopulla 
ne lähetetään kadotukseen. Jos henget olisivat jääneet 
harhailemaan maan päälle, ne olisivat ennen pitkää etsi-
neet asunnon jossakin toisessa ihmisessä. Jos ihmisen 
sydämessä ei ole Jeesus Herrana, hän on suojaton henkiä 
vastaan. Niinpä oli paras ratkaisu lähettää ne sikoihin. Siat 
menetettiin, mutta kallis ihmissielu pelastettiin. Ja tämä 
koitui evankeliumin voitoksi, sillä tästä miehestä tuli Jee-
suksen todistaja omalla seudullaan. 

O-sanin yksi suuri suru

JAPANI Iloksemme kirkossa on alkanut käydä uusi ih-
minen, niin sanotusti ”valmis kristitty”, yli 80-vuotias 
mies nimeltään O-san. Hän on käynyt nuoruudestaan 
saakka reformoidussa kirkossa, mutta tuo kirkko sijait-
see kaukana. Niin hän alkoi etsiä toista kirkkoa lähem-
pää kotiaan. O-san kertoi tottuneensa omassa kirkos-
saan kahden tunnin saarnoihin! Eli hänellä on paljon 
Raamatun tuntemusta. Myös hänen rukouksensa ovat 
syvällisiä. Hän halusi alkaa käydä rukouspiirissämme-
kin. O-sanilla on kuitenkin yksi suuri suru: hänen ainoa 
lapsensa, jonka hän antoi avoimesti rukousaiheeksikin. 

Tämä poika, Tetsuo, on 44-vuotias mutta ollut jo 
parikymmentä vuotta “hikikomori”. Tällä sanalla tarkoi-
tetaan henkilöä, joka vetäytyy omiin oloihinsa ja välttää 
kaikkia ihmiskontakteja. Poika ei puhu edes isälleen, vaik-
ka asuu samassa talossa. Isä laittaa ruoat ja vie pojalle 
tämän huoneeseen. Äiti on kuollut joitain vuosia sitten. 
Hikikomori-ihmisiä arvioidaan olevan Japanissa yli mil-
joona, mahdollisesti paljon enemmänkin. Voi vain kuvitella 
tämänkin ikääntyneen isän surua ja huolta poikansa takia. 
Ja miten monesti hän onkaan rukoillut poikansa puolesta!

Sairaat osaksi perhe-elämää
KESKI-AASIA Maaseudulla psyykkisesti sairaita pidetään 
poissa näkyvistä ja heitä hyväksikäytetään eri tavoin. Hei-
dän on myös vaikea työllistyä ja hankkia elantonsa. Itse-
murhien määrät ovat olleet kasvussa. Meillä on käynnissä 
hanke, jonka tavoitteena on, että sairaat voisivat saada 
tarvitsemiaan mielenterveyspalveluja. Olisi tärkeää, että 
heidän perheensä osaisivat auttaa ja tukea sekä pitää 
sairaat osana perhe-elämää. Tarkoituksena on myös vai-
kuttaa yhteisöjen ja uskonnollisten johtajien asenteisiin ja 
käyttäytymiseen niin, että he edistäisivät sairaiden mu-
kaan ottamista yhteiseen elämään.

Lisäksi tavoitteena on, että sairaat voisivat ansaita 
elantonsa toisten palveluksessa tai työllistää itse itsensä 
esimerkiksi maata viljelemällä, tekemällä mattoja, ompe-
lemalla vaatteita, keittämällä hilloa tai vaikkapa korjaamal-
la kännyköitä tai moottoripyöriä.   

Kun ei tiedä, itkeäkö vai  
nauraa
SUOMI Kevättalven aikana meidän täytyi toteuttaa ik-
kuna- ja oviremontti havaitun vesitiiviysongelman takia. 
Tammikuun lumimyräkän aikana myös ilmalämpöpump-
pumme hajosi, ja bio-wc meni epäkuntoon viikoksi. Oli 
hilpeä hetki, kun bio-wc:n hajut alkoivat tulvia sisälle ja 
mietimme, mitäs nyt tehdään. Lopulta mieheni täytyi kuk-
kalapiolla tyhjentää bio-wc:n koko sisältö, ja otimme ulko-
huussin käyttöön kovimpien pakkasten aikaan.  

Erityisen tärkeää  
luottamuksen syntyminen
NEPAL Olemme saaneet erinomaista palautetta mento-
roitavilta nuorilta aikuisilta. He ovat alkaneet ymmärtää, 
minkälaista tukea he voivat saada mentoroinnin kautta. 
Etupäässä mentoroitavien kanssa mietitään, minkälaisia 
tavoitteita he haluaisivat asettaa itselleen ja minkälaisia 
askeleita tulisi ottaa päästäkseen kuhunkin tavoitteiseen. 
Prosessin edetessä mentoroivat ovat usein todenneet, 
että säännölliset tapaamiset ovatkin hyvin tarpeellisia 
ja ovat iloinneet siitä, että joku on kiinnostunut heidän 
asioistaan ja haluaa seurata heidän kehitystään. Olemme 
kuitenkin huomanneet, että uusien mentorointisuhteiden 
vakiintuminen vie aikaa ja erityisen tärkeää on luottamuk-
sen syntyminen.

Tunnetko kutsun työn-tekijämme lähettäjätiimiin rukoilemaan ja tukemaan taloudellisesti? Tule mu-kaan, saat henkilökohtaisen kirjeen noin kuusi kertaa vuodessa. www.kylvaja.f i/liity-tilaa/

IM
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K i r J e i S T Ä  P o i m i T T u a  
K o o n t i :  K i r s t i  a l è n 



15

2/2021

14

LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

henKilÖ      Teksti: mari Turunen   Kuva: Jani Laukkanen 

JuKKa KäärIäInEn:  

”Lähetyslapsuuteni 
on kutsumukseni 
pohjapiirrustus”
Kylväjän ruoriin astuu lokakuussa uusi kippari. 
Silloin järjestö saa johtoonsa oppineen, kansain-
välisen ja lähetysnäyn valtaaman miehen.

Missiologiasta filosofi-
an tohtoriksi väitellyt 
Jukka Kääriäinen on 
toiminut teologisen 
seminaarin koulutta-

jana Taiwanissa, jossa hän eli myös 
lapsuutensa ja nuoruutensa lähe-
tyslapsena. Lisäksi hän on opiskellut 
Yhdysvalloissa ja työskennellyt kiina-
laistyössä New Yorkissa. Hän kuvaa-
kin itseään ”kolmannen kulttuurin” 
kasvatiksi.

- Monikulttuurinen ja monikie-
linen kokemukseni lapsena, ja ni-
menomaan lähetyslapsena, on ollut 
suunnaton rikkaus, jota en vaihtaisi 
mihinkään muuhun.

Lähetyslapsuus muokkasi Kää-
riäisen näkemystä ja ymmärrystä Ju-
malan lähetyksen laajuudesta hyvin 
merkittävästi.

- Jumala käytti taustaani tie-
tynlaisena ”pohjapiirruksena” kut-
sumukselle hengelliseen työhön ja 
nimenomaan lähetystyöhön. Näen, 
että kiinalainen hienotunteisuus sekä 
amerikkalainen avoimuus ovat vai-
kuttaneet omaan persoonaani.

Jukka Kääriäinen on asunut vaki-
tuisesti Suomessa vasta kaksi vuot-
ta, ja hän tarkasteleekin suomalaista 
kristillisyyttä uteliaana. Hän siirtyy 
Kylväjän lähetysjohtajaksi Kirkon lä-
hetystyön keskuksen lähetysteologin 
tehtävästä.

Lähetysteologina toimiessaan 
Kääriäinen on painottanut, että lähe-
tystyössä evankeliumin todistuksen 
elementti on aina jollain tavalla mu-
kana. Miksi näin?

- Olen tehnyt niin, koska se usein 
joko täysin puuttuu tai sitä ei tar-
peeksi kirkkaasti painoteta koko-
naisvaltaisessa lähetystyössä. Lähe-
tystyössähän on aina pohjimmiltaan 
kyse kristillisen uskon ja muunlaisen 
uskon rajapinnasta. Lähetystyö on 

kristillisestä uskosta käsin motivoitu-
nut ja kristillisen uskon mahdollisuu-
teen orientoitunut.

oppia suomeen  
globaaleista tuulista
Globaalia kristillisyyttä tuntevana ja 
sitä aktiivisesti seuraavana Kääriäi-
nen nostaa esiin maailmalla vaikut-
tavan liikehdinnän kohti vahvempaa 
yhteisöllisyyttä.

- Vahvoina trendeinä näkyy myös 
kristillisen identiteetin vahvistami-
sen, teologisen koulutuksen ja varus-
tamisen merkitys sekä kirkkokuntia 
ylittävien liikkeiden tärkeys.

Kääriäisen mukaan ihmiset janoa-
vat merkityksellisyyttä, joka ylittää 
oman elämän puitteet tai horisontin.

- Erityisesti nuoret etsivät merkitys-
tä jostain suuremmasta kuin mielihy-
västä. Mielestäni Kylväjän tulisi tarjota 
työkaluja kristillisen lähetysidentiteetin 
vahvistamiselle. Meidän ei tule levittää 
”Kylväjän valtakuntaa”, vaan olla strate-
gisesti, viisaasti ja joustavasti mukana 
niissä liikkeissä, joissa näemme Jumalan 
toimivan ja Jumalan valtakunnan kasva-
van.

Hän näkee, että lähetyskasvatuk-
sen ja -aktioiden kautta Kylväjä tar-
joaa nuorille aikuisille ”maistiaisia” 
Jumalan lähetyksestä.

selkeä visio sytyttää  
siltojen rakentajan
Lähetysjohtajana Jukka Kääriäinen 
aikoo ensi töikseen keskittyä kuun-
telemaan Kylväjän työntekijöitä ja 
organisaatiokulttuuria. Hän arvioi, 
että järjestö saa hänestä johtoonsa 
lähetyksen moniosaajan, joka luottaa 
alaisiinsa ja haluaa innostaa ihmiset 
lähetystyöhön.

– Olen Kristukselle ja evankeliu-
mille uskollinen ja rakennan evanke-

liumin vuoksi siltoja. Missiologina ja 
lähetysteologina olen vahva  
substanssiosaaja.

Hän arvioi, että kirkon lähetysjär-
jestöjen joukossa Kylväjä erottuu sel-
keällä visiollaan tavoittaa niitä ihmis-
ryhmiä, joita evankeliumi ei ole vielä 
tavoittanut.

- Kylväjän painopiste tavoitta-
mattomien ryhmien tavoittamisessa 
evankeliumi edellä on Jumalan lähe-
tyksen ytimessä. Kun Jeesus puhui 
lopunaikojen vainoista ja merkeistä, 
Hän totesi: ´Sitä [loppua] ennen ilo-
sanoma täytyy kuitenkin julistaa koko 
maailmalle´. Siinä määrin, kun Kylväjä 
panostaa juuri tähän, siinä määrin se 
tulee olemaan tuon mission keskiös-
sä.

Taneli skyttä iloitsee  
valinnasta
Kylväjän lähetysjohtajana viimeiset 
kaksi vuotta toiminut Taneli Skyt-
tä on tyytyväinen Jukka Kääriäisen 
valitsemisesta seuraavaksi lähetys-
johtajaksi.

– Saamme Jukasta oppineen ja 
syvällisen johtajan, joka ymmärtää 
globaalia kristillisyyttä ja on sitou-
tunut evankeliumiin muuttuvassa 
maailmassa.

Muutosjohtajaksi kutsutun Sky-
tän johdolla lähetysjärjestö on uu-
distanut muun muassa organisaatio- 
rakenteen, lähetyskoulutuksen, työn 
seurantajärjestelmät sekä luonut 
uusia yhteistyöverkostoja Suomes-
sa ja maailmalla.

Alkusyksyllä hän perehdyttää 
seuraajaansa uuteen tehtävään.

– Edessä ei ole kapulan vaihto, 
sillä silloinhan toisen juoksu loppuu. 
Parempi metafora on pyöräilyjouk-
kue, jossa edetään vuorovedoin. 
Jatkan Kylväjän pakolaistyössä koti-
maasta käsin.

14
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Rukous – lepoa vai 
suoritusta?
mitä ajattelet rukouksesta? onko se helppoa vai vaikeaa, 
etuoikeutta vai pakkopullaa, suoritusta vai lepoa?

r a a M a T u n  S I V u I L T a  
T e k s t i :  J u k k a  n o r v a n t o    K u v a :  p i x a b a y 

Luulenpa, että ajasta, tilanteesta ja mielenvireydes-
tä riippuen rukous voi olla tätä kaikkea. Rukoilijoi-
nakaan emme pysty täydellisyyteen, ja tietoisuus 
siitä voi masentaa. Ehkäpä sellaisia tuntemuk-
siamme varten Jumala johdatti Paavalia kirjoit-

tamaan rukouksesta näinkin: ”Myös Henki auttaa meitä, 
jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän 
tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin 
puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja 
hän, joka tutkii sydämet, tietää mitä Henki tarkoittaa, sillä 
Henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puoles-
ta.” (Room. 8:26–27)

Miksi Paavali sanoo, että me emme tiedä, miten mei-
dän tulisi rukoilla?

Yksi vastauksista liittynee koko roomalaiskirjeen ra-
kenteeseen. Paavali on siinä monin eri tavoin osoittanut, 
ettei yksikään ihminen edes etsi sitä, mikä on Jumalan. 
Hän on vieläpä kertonut, ettei hän pysty hyvään, vaikka 
sitä haluaisikin. Ulkopuolisen tarkkailijan mielestä Paava-
lin elämä oli monessa suhteessa esikuvallista. Ja kuitenkin 
hän sanoo: ”Olen ruumiissani vaikuttavan synnin lain van-
ki.” (Room. 7:23)

Paavalin taju omasta syntisyydestä oli kasvanut sitä 
mukaa, kun hänen ymmärryksensä Jumalan lain vaa-
timuksista oli lisääntynyt. Roomalaiskirje onkin paljolti 
pohdintaa Jumalan laista ja sen vaatimuksista. Ja tokihan 
Jumalan laki vaatii meiltä myös täydellisiä rukouksia. Sillä 
jokainen vaatimus, jonka tajuamme kohdistuvan rukous-
elämäämme, on myös Jumalan lain vaatimus. Jumalan laki 
paljastaa itsekkyyttämme ja itsekeskeisyyttä rukouksis-
samme. Se paljastaa, että loppujen lopuksi rukouksissam-

mekin olemme lopulta kiinnostuneita lähinnä vain omasta 
hyvinvoinnistamme.

Niinpä Roomalaiskirjeen 8. luvun lohdullinen viesti 
onkin: ”Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. 
Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanat-
tomin huokauksin.”

Kun emme löydä itsestämme oikeita, Jumalalle kelpaa-
via asenteita, sanoja ja aitoa rakkautta, saammekin turvak-
semme Jumalan Pyhän Hengen täydelliset rukoukset.

Pyhä Henki tietää pyytää elämäämme asioita, jotka 
ovat meille parhaaksi. Itse emme niitä useinkaan tiedä. Ju-
malan sanan lupaus siitä, että Henki puhuu Jumalan tah-
don mukaisesti pyhien puolesta, on kiitoksen aihe. Minun 
ei tarvitsekaan itse tietää, mikä minulle milloinkin on pa-
rasta. Saan turvallisesti jäädä itseäni suuremman käsivar-
sille.

Siksi rukouskin on Jumalan omalle lepoa. Siinä ei tar-
vitse itse yrittää oikeilla asenteilla tai nöyryyden avulla 
taivutella Jumalaa suosiolliseksi. Jeesuksen uhrikuoleman 
ja ylösnousemuksen tähden Jumala on jo nyt mielistynyt 
jokaiseen ihmiseen, joka ei ole halveksinut Jeesuksessa 
valmistettua pelastusta. Siksi kristitty saa heikkona, puut-
teellisena, väärien motiivienkin kanssa tulla turvallisesti 
taivaallisen Isän eteen varmana siitä, että hänet otetaan 
vastaan. Sillä eiväthän meitä auta meidän rukouksemme, 
vaan hän, jota me rukoilemme. Hän, jolla on kaikki valta 
koko maailmankaikkeudessa.

Kuuntele Jukka Norvannon sarja Raamatun rukoilijat 
Lähetysvarteissa su klo 15.35 Radio Deillä tai Kylväjä 
Podissa.

”   Jeesus Kristus opetti opetuslap-
siaan rukoilemaan, paransi ihmisiä  
rukouksella, arvosteli alennustilassa 

ollutta temppelipalvelusta, sillä temppelin 
piti hänen sanojensa mukaan olla `rukouk-
senhuone` ja väitti, että joitakin demoneja 
voitiin ajaa ulos vain rukouksen avulla. 

Hän rukoili usein ja säännöllisesti  
ääneen itkien (Hepr.5:7) ja joskus koko yön. 
Pyhä Henki laskeutui hänen ylleen ja voiteli 
hänet hänen rukoillessaan (Luuk.9:29). 

Suurimman kriisinsä hän kohtasi  
rukoillen. Kuulemme hänen rukoilevan 
opetuslastensa ja seurakunnan puo-
lesta kuolemaansa edeltävänä iltana 
(Joh.17:1.–26) ja sitten vetoavan tuskaisena  
Jumalaan Getsemanen puutarhassa.  
Lopulta hän kuoli rukoillen.”

 
Lainaus Timothy Kellerin kirjasta Rukous –  
Vuorovaikutusta Jumalan kanssa  
(Päivä Oy 2018)

  Siksi rukouskin on  
Jumalan omalle lepoa. 
Siinä ei tarvitse itse  
yrittää oikeilla asenteilla 
tai nöyryyden avulla  
taivutella Jumalaa  
suosiolliseksi.”

”
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Suositun israelilaisen tv-sarjan 
Shtiselin kolmas tuotantokausi 

ilmestyi Netflixiin maaliskuun lopul-
la. Moni oli jo ehtinyt odottaa jatkoa 
tähän hyväntahtoisesti kirjoitettuun 
draamaan, joka on niin todentuntui-
nen, että itsekin välillä unohdan, ettei 
sen henkilöitä ole oikeasti olemassa. 
Sarja antaa meidän kurkistaa suljet-
tuun yhteisöön, joka elää kummal-
lisessa maailmassaan pitäen kiinni 
menneisyydestä.

Ja nuo mustiin pukeutuvat ultraor-
todoksit, hepreaksi haredit, asuvat 
juuri työpaikkani Caspari-keskuksen 
nurkan takana – niin lähellä ja kuiten-
kin niin kaukana! He ovat israelilaisen 
yhteiskunnan voimakkaasti kasvava 
vähemmistö, kiistelty marginaali, jolla 
on paljon vaikutusvaltaa. Ortodoksi-
juutalaisuus ottaisi nimittäin mie-
lellään herpaantumattomaan kont-
rolliinsa kaikki yhteisöllisen elämän 
alueet.

Israelin maallistunut enemmistö 
halveksii haredeja. Suurin syy on hei-
dän yhteiskunnan vastainen asen-
teensa. Haredit eivät halua puolustaa 
maata, ja työnteon sijaan miehet nos-
tavat valtion avustuksia tutkiakseen 
Tooraa synagogassa.

Kristittyjen mielissä ultraortodok-
sit edustavat Uuden testamentin 

VoiKo SulJeTTu  
yHTEISö aVauTua?

                                       K O L U m N I 
   T e k s t i :  S a n n a  E r e l ä   K u v a :  J u s s i  V a l k e a j o k i  
 

fariseusten manttelinperijöitä. Fa-
riseuksiin liitetään monia kielteisiä 
mielikuvia, vaikka kaikkia niistä he 
eivät välttämättä todellisuudessa 
edes ansaitsisi. Käsitteet fariseusten 
hapate ja lakihurskaus heijastavat 
kristinuskolle vastakkaisia aineksia. 
Uudesta testamentista löytyy kui-
tenkin myös positiivisia kuvia laki-
hurskaudesta. 

Jeesus sanoo: ”Jokainen lainopettaja, 
josta on tullut taivasten valtakunnan 
opetuslapsi, on kuin isäntä, joka run-
saasta varastostaan ottaa esiin sekä 
uutta että vanhaa” (Matt. 13:52).

Rabbiininen perinne on sekoitus 
vuosisatojen aikana muotoutunutta 
Vanhan testamentin tulkintaa, suul-
lista traditiota ja tulkintojen päälle 
tehtyjä tulkintoja. Osa siitä on syn-
tynyt vastareaktiona kristinuskolle 

ja Jeesukselle, eikä tällä perinteellä 
tietenkään ole kristityille arvoa. Mut-
ta osa on rikasta raamatunselitystä, 
josta mekin voisimme ammentaa. 
Olisipa keskuudessamme enemmän 
näitä tämän päivän lainopettajia, 
joista on tullut taivasten valtakunnan 
opetuslapsia! He voisivat avata meil-
le muille näkökulmaa Jeesukseen ja 
Raamattuun juutalaisen uskontradi-
tion silmälasien lävitse.

Haredien tavoittaminen perintei-
sin lähetystyön menetelmin on 

vaikeaa. Jumalalle ei mikään kui-
tenkaan ole mahdotonta, ja Hänen 
sydämensä tulvii rakkautta näitä 
Jeesuksen sisaria ja veljiä kohtaan. 
Muslimien lisäksi tänä päivänä myös 
jotkut ultraortodoksit saavat koh-
data Jeesuksen näyssä. Muutamat 
saavat käsiinsä Uuden testamentin 
ja löytävät sieltä juutalaisen Jee-

suksen valloittavan persoonan. Paljon 
siis tapahtuu asioita silmiltämme pii-
lossa. 

Kylväjässä haluaisimme jollakin ta-
voin viedä Jeesusta myös tälle erityi-
selle ryhmälle, ja siksi haastan sinua 
rukoilemaan kanssani heidän puoles-
taan! Lähetys alkaa siitä, että Juma-
lan rakkaus tavoittamatonta kansaa 
kohtaan saa koskettaa meidän sydä-
miämme.

Kristittyjen  
mielissä  
ultraortodoksit 
edustavat uuden 
testamentin  
fariseusten  
manttelinperijöitä.

”

Norjalaisen herätyssaarnaajan, pro-
fessorin ja kirjailijan Ole Hallesbyn 

(1879–1961) teos ”Rukouksen ihmeelli-
nen maailma”, joka ensi kertaa ilmes-
tyi norjaksi 1927, on hartauskirjojen 
klassikkoja. Se tarjoaa apua jokaiselle 
itsensä huonoksi tuntevalle rukoili-
jalle. Vain avuton osaa rukoilla – täs-
sä eräs kirjan perusoivalluksia. 

KumPPaneiTa ruKouKSen  
MaaILMaan

Haluatko aktivoida tai syventää rukouselämääsi?  
Esittelemme toimituksen suosikit.

K I R J A - A R v I O I T A   

Englannin kieltä taitavalle yksi mahdollisuus oman har-
tauselämän tukemiseen on Lectio 365 -aplikaation 

käyttö. Se on ladattavissa ilmaiseksi Android- ja iOS-käyt-
töjärjestelmille. Tekstinä ja audiona tarjolla olevat lyhyet 
päivittäiset aamu- ja iltahartaudet ovat sisällöltään sy-
vällisiä ja toteutukseltaan ammattimaisia.  Raamatunluku, 
rukous ja reflektointi yhdistyvät tavalla, johon on helppo 
liittyä kiireisenkin arjen keskellä. 

24/7-rukousliikkeen tuottamissa hetkissä huomioi-
daan tämän päivän kysymykset ja ajankohtaiset tapah-
tumat sekä ammennetaan kirkkohistorian rikkaudesta ja 

Jeesus liikkuu jo hiljaisesti ultraortodoksien keskellä,  
tietää Israelin työntekijä Sanna Erelä.

Ensimmäisen kerran luin kirjan vuosia sitten ja toisen 
kerran tänä keväänä. Mieltäni sykähdyttivät tällä kertaa 
kirjan opetukset rukoustaistelusta, rukouksen väärinkäy-
töstä ja rukouksen arvoituksista. Uutta ajateltavaa ja ope-
tusta sain rukouksesta ja paastosta – tuskin saan niitä 
koskaan toteutettua! Ihmettelin, miksi Hallesby ei käsitte-
le Isä meidän -rukousta, vaikka painottaa pyyntöä: ”Herra, 
opeta meitä rukoilemaan.” JARMO MÄKI-MIKOLA

”En pysty ajattelemaan mitään 
suurta, joka on myös helppoa” 

pastori ja kirjailija Tim Keller toteaa. 
Teoksessaan hän avaa syvällisistä 
teologiaa ja tuoreita oivalluksia ru-
kouksesta. Keller myös tarjoaa luki-
jalle käytännön vinkkejä rukouksen 
vakiinnuttamiseksi omassa elä-
mässä. Jos haluat kirjahyllyysi yh-
den kirjan rukouksesta, tätä suo-

kirkkovuoden tapahtu-
mista. Samalla tavalla 
tasapainossa ovat omat 
tarpeemme, maail-
man hätä ja kutsumme 
evankeliumin edistä-
miseen siellä, missä 
Jeesusta ei vielä tunneta.  
TANELI SKYTTÄ

sittelen lämpimästi.
Keller kuvaa rukousta muun muassa matkaksi itsetun-

temiseen: ”Todellinen rukous on `sielu toisin ilmaistuna`. 
Jumala ei vaadi ainoastaan pyyntöjämme, vaan meidät 
itsemme, eikä kukaan vaikean, elämänmittaisen rukous-
vaelluksen aloittava vielä tiedä, kuka hän on. Mikään muu 
kuin rukous ei koskaan paljasta sinua itsellesi, koska vain 
Jumalan edessä voit nähdä todellisen itsesi ja tulla sellai-
seksi.” MARI TURUNEN

Lectio 365 -aplikaatio: päivittäiset aamu- ja iltahartaudet

Ole Hallesby: Rukouksen ihmeellinen maailma (Perussanoma 2014)

Timothy Keller: Rukous – Vuorovaikutusta Jumalan kanssa (Päivä 2018) 
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Yhdysvalloissa eräs baptisti-
seurakunta päätti sitoutua 
rukoilemaan eteläaasia-
laisen saavuttamattoman 
Bedia-kansanryhmän puo-

lesta. Seurakunta ei luovuttanut sil-
loinkaan, kun vainot bedioiden kes-
kellä voimistuivat, eikä kristinusko 
tuntunut saavan minkäänlaista jalan-
sijaa. Viitisen vuotta rukoiltuaan he 
ottivat yhteyttä lähetystyöntekijään, 
joka oli aloittanut työnsä lähellä be-
dioiden asuinaluetta. Tämä lähetys-
työntekijä sai selville, että paikalli-
sessa raamattukoulussa oli useita 
bedioita. Kävi ilmi, että tuon ennen 
täysin saavuttamattoman kansan 
keskelle oli syntynyt seurakunta ja 
evankeliumi tavoitti yhä uusia sydä-
miä vainoista huolimatta.

Lähetyksen historian sanotaan 
olevan vastattujen rukousten histo-
riaa. Vastaukset eivät kuitenkaan tule 
aina nopeasti. Tarvitsemme pitkäjän-
teistä ja sinnikästä rukousta vähiten 
tavoitettujen puolesta. Jeesuksen 

ruKouS2025 yhdiSTÄÄ nÄyn 
Ja STraTEgIan  

rukous avaa tietä evankeliumille eri kansojen keskelle. 
Sen vuoksi jokaisella rukouksella on merkitystä.

v I e R A S K y N ä 
T e k s t i :  M a r k k u  L a a k s o  j a  p ä i v i  p e i t t o l a    
K u v a :  S a i j a  T i i l i k a i n e n

lähetyskäsky velvoittaa meitä me-
nemään sinne, missä Häntä ei vie-
lä tunneta. Hyvä sanoma kuoleman 
voittaneesta Kristuksesta ja iankaik-
kisen elämän lahjasta kuuluu kaikille 
maailman ihmisille. Jotta lähetys ete-
nisi kohti päämääräänsä, tarvitsem-
me myös rukouksiimme samanlaista 
näkyä kuin Paavalilla. Hän eteni mää-
rätietoisesti kohti uusia alueita, joissa 
evankeliumia ei oltu vielä julistettu. 
Miten muuten voimme saavuttaa 
kaikki kansanheimot, ne yli kaksi mil-
jardia, joilla on vähän tai ei lainkaan 
mahdollisuutta kuulla Jeesuksesta?

Kysyimme lähetyksen arjen tun-
tevilta lähetysjärjestöiltä strategisia 
rukousaiheita. Saatujen vastausten 
koostaminen avasi mielenkiintoi-
sia ikkunoita lähetyksen maailmaan. 
Vastauksissa kaivattiin rukousta 
strategisesti merkittävien alueiden 
löytymiseksi sekä oikeita etene-
misstrategiota niin suurkaupunkien 
kuin paimentolais- ja alkuperäiskan-
sojen tavoittamiseksi. Rukousta tulisi 

kohdentaa taitoon sanoittaa 
evankeliumi eri kansanryhmien 
äidinkielelle kulttuuri huomioiden. 

Järjestöissä nähtiin kansallisten 
lähettien potentiaali evankeliumin 
julistamisessa lähikansanryhmille ja 
koettiin, että tähän pioneerityöhön 
varustava koulutus sekä etenemistä 
tukevien kumppanuuksien syntymi-
nen olisivat keskeisiä rukousaiheita. 
Tarvitaan lähetysnäkyä, joka sytyttää 
sydämet ja ennen kaikkea uskollis-
ta rukousta sen puolesta, että Pyhä 
Henki tekee valmistavaa työtä ihmis-
ten sydämissä.

Jumala käyttää erilaisia 
rukoilijoita
Rukous yhdistää meidät Jumalaan ja 
toisiimme. Sen avulla liitymme myös 
Jumalan työyhteyteen ja pelastus-
suunnitelmaan.

Jokaisen rukousta tarvitaan, sillä 
rukoiltavaa riittää. Mutta rukoilijoina 
olemme erilaisia. Joku rukoilee ru-
kouslistan mukaan säännöllisesti aa-

m A R K K U  l A A K s o 
     

E l ä k e l ä i n e n  j a 
l ä h e t y s a k t i i v i .

P ä i v i  P e i T T o l A 
      
K a n s a n  r a a m a t t u s e u r a n 

k a u p u n k i t y ö n t e k i j ä  j a 
r e k o l a n  s e u r a k u n n a n 
l ä h e t y s -  j a  a i k u i s t y ö n 

s i h t e e r i .

muin illoin. Toinen silloin, kun rukous-
aiheet putkahtavat jostain mieleen. 
Jumala ei käytä vain yhdenlaisia ru-
koilijoita. Hän tuntee meidät ja antaa 
meille erilaisia rukoustehtäviä. Kun 
olemme uskollisia siinä, mihin Jumala 
meitä kutsuu, hänen työnsä pääsee 
toteutumaan.

Yksi tapa ylläpitää pitkäjänteis-
tä rukousta on rukouskummius, joka 
näyttää alussa kuvatun baptisti-
seurakunnan toiminnalta: kummi tai 
seurakunta ”adoptoi” kummikohteen 
osaksi rukouselämäänsä. Sen sijaan, 
että ”halattaisiin” kaikkia yli kahta 
miljardia vielä tavoittamatonta, va-
litaan oman kokoinen pala, johon 
keskitytään. Hyvä esimerkki ruko-
uskummiudesta on ottaa rukouksen 
kohteeksi uudella alueella työsken-
televä, paikallinen lähetti. Hänestä voi 
tulla kuin oma kummilapsi, jota muis-
taa rukouksin päivittäin.

Rukous2025-kampanja kutsuu 
suomalaisia kristittyjä rukoilemaan 

viiden vuoden ajan vähiten tavoitet-
tujen kansanryhmien ja niiden kes-
kellä tehtävän lähetystyön puolesta. 
Kampanjan verkkosivujen kautta voi 
saada oman kummikohteen. Ru-
kous2025 yhdistää myös eri puolilla 
Suomea asuvia kristittyjä verkossa 
toteutettavaan viikoittaiseen rukouk-
seen saavuttamattomien puolesta. 
Unelmoimme, että tulevaisuudessa 
saman kansanryhmän sydämelleen 
saaneet yhdistyisivät omiksi rukous-
ryhmikseen.

Mikään lähetysjärjestö tai rukous-
kampanja ei ole itsetarkoitus. Ne ovat 
välineitä saamamme lähetystehtävän 
toteuttamisessa. Jumala on siunan-
nut monin tavoin meitä suomalaisia. 
Me olemme saaneet olla ja meitä 
edelleen kutsutaan olemaan siu-
nauksena eteenpäin. Rukous vähiten 
tavoitettujen kansanryhmien ja siel-
lä tehtävän työn puolesta on tämän 
kutsumuksen ytimessä. On etuoikeus 
ja ilo olla auraamassa rukouksin tie-

tä evankeliumille. Tartutaan rohkeasti 
tähän auraan.

Lue lisää: rukous2025.fi
Sivuilta voit tilata maksuttoman 
rukousvihkon, joka sisältää 21 strate-
gista rukousaluetta.
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– Olemme olleet Ginnirin päiväkeskuksen kum-
meja vuosien ajan. Kun ystävämme pohtivat 
omaa kutsumustaan, saimme seurata heidän 
prosessiaan. He lähtivät lähetyskurssille ja lähe-
tystyöhön, ja liityimme heidän renkaaseensa. 
mekin mietimme omaa paikkaamme ja kesällä 
lähdemme nelihenkisenä perheenä Kylväjän Le-
gacy-aktioon Ateenaan pakolaistyöhön. mitä tuo 
aktiomatka avaa, sen aika näyttää. 

Anna ja Aamos Ruha, helsinki. Kuvassa mukana 
lapset Samuel ja Linda.

AvAin-
vAIKUTTAJIA

Lähetystyö on joukkuelaji. Lähdimme kameran  
kanssa etsimään henkilöitä, jotka ovat löytäneet  

paikkansa eri rooleissa lähetystyön avainvaikuttajina. 
Ilman heitä lähetystyötä ei tehtäisi.
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– mummoni oli innokas lähetysihminen ja 
lapsuudessani kuulin häneltä lähetystari-
noita maailmalta. Silloin syntynyt kipinä on 
kasvanut ja nyt saan työkseni kertoa lähe-
tystyöstä. Lähetystyö on kuin kirkon sielu, 
ilman sitä olemme tyhjä kuori.  

heidi Jantunen Lähetyskasvatussihteeri, 
Lappeen seurakunta ja Lauritsalan  
seurakunta.
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– kun poikani perheestä tuli kylväjän lähettejä, 
ryhdyin kylväjän vapaaehtoiseksi. huomasin, 
että monessa seurakunnassa ei juuri tunneta 
kylväjän työtä, ja siksi olen auttanut henkilö-
kohtaisten kontaktien luomisessa seurakuntiin.

Kyösti Korppi, eläköitynyt tuotantotalouden  
diplomi-insinööri, juva. 

– kirkossa julistettava evankeliumi kuuluu 
lähelle, mutta myös kauas. ulospäin suun-
tautuminen on kirkolle elintärkeää. jos 
emme kerro evankeliumia uusilla ja uusille 
ihmisille, kirkko kuolee. 

maarit berg, Lähetyskasvatussihteeri, 
Lappeen seurakunta ja Lappeenrannan 
seurakunta
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nuoren/nuorten kuva?
– kun rukoilemme Suomessa, huomaam-
me, että Pyhä henki toimii maailmalla. 
1970-luvulla siskoni työskenteli keski-aa-
siassa. olen rukoillut, että herra avaisi tuon 
maan kuin Neuvostoliiton. jumala vastasi 
rukouksiin lähettämällä keski-aasian kan-
soja Eurooppaan, tänne Suomeen saakka. 

Kaisu häkkinen, eläköitynyt opettaja, esiru-
koilija, Lappeenranta.
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Seurakunnat lähettävät rukouksin mat-
kaan. 11. huhtikuuta pidetyssä jumalanpal-
veluksessa rääkkylän kappeliseurakunnan 
diakoni satu Kinnunen, kesälahden kappe-
liseurakunnan kappalainen leena-susanna 
mikkonen ja kiteen seurakunnan lähetys-
sihteeri mervi Kekäle siunasivat yhdessä 
kylväjän työntekijät uudelle työalueelle..

m
ervi kekä

le

– opiskeluaikoina genevessä syntyi ystävyys suomalaispariskuntaan, ja sen 
myötä löysin uskon lahjan. mieheni rémi liittyi ystäväpiiriin avioiduttuam-
me. Seuraamme suomalaisen ystäväpariskunnan askelia lähetystyössä kir-
jeitä suomeksi ja englanniksi lukien sekä rukoillen ja taloudellisesti tukien. 

sanja bourjas työskentelee ihmisoikeuksien parissa ja Rémi toimii  
it-asiantuntijana. he asuvat ranskan gexin alueella. 
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Lähetyskutsu löytyi Suomessa
Herra puhui daniel Tegenelle: Ei sinua lähetetä outoa, käsittämätöntä 
kieltä puhuvan kansan pariin (hes.3:5). oma tehtävä löytyikin synnyin-
maasta Etiopiasta.

1970-luvulla Etiopia oli sekasorron vallassa. Monar-
kia oli syrjäytetty, ja valtaan astunut kommunistinen 
sotilasjuntta syyllistyi julmuuksiin: Protestantteja 
vangittiin ja pastoreita tapettiin. Pääkaupungin Ad-
dis Abeban nuoret värvättiin kovakouraisesti opet-

tamaan maanviljelystä maaseudulle. Lukiolainen Daniel 
Tegene kuului näihin pakotettuihin.

- Se oli 16-vuotiaalle vaikeaa aikaa, kun jouduin kauaksi 
vanhemmistani. Vanhemmat opiskelijat lietsoivat kom-
munismia ja kiinnostuinkin siitä. Onneksi mukana oli myös 
uskovia nuoria.

Kahden vuoden kuluttua Tegene pääsi palaamaan ko-
tikaupunkiinsa ja suorittamaan lukion loppukokeet sekä 
aloittamaan yliopistossa. Hän huomasi, että lähes kaikki 

opiskelutoverit liittyivät vastarintaliikkeeseen, yliopistolla 
oli yhteenottoja ja moni ystävä tapettiin.

- Minä löysin henkilökohtaisen uskon opiskeluvuosina 
ja ajattelen, että uskoni säästi minut paljolta, kun halusin 
pysytellä erossa vastarintaliikkeestä.

Mutta sitten alkoivat uskovien vainot. Suurin osa pro-
testanttisista kirkoista suljettiin ja pappeja vangittiin.

sotilasjuntan raskas käsi
Valmistuttuaan Daniel Tegene työllistyi maitotuotteiden 
kehittämistehtäviin maatalousministeriön alaisuudessa. 
Sotilasjuntan ote tuntui elämässä kuitenkin koko ajan: 
Danielia kuulusteltiin uskonsa vuoksi useita kertoja, jopa 
omissa häissään. Noina vuosina Suomi aloitti kehitysyh-

teistyöprojektin yhdessä Etiopian 
meijerien kanssa, ja Daniel kutsuttiin 
hankkeen paikalliseksi koordinaatto-
riksi. Vuonna 1984 tarjoutui mahdolli-
suus koulutukseen Suomessa.

- Koska en ollut kommunistisen 
puolueen jäsen, minun oli todella vai-
kea päästä ulos maasta. Mutta Ju-
malan suojeleva käsi oli ylläni ja pää-
sin ihmeellisesti lähtemään.

Kolmen kuukauden matkasta tu-
likin lopulta kolmenkymmenen vuo-
den jakso Pohjolassa. Daniel tutustui 
Suomessa entiseen Etiopian-lähet-
tiin, joka kannusti Danielia jäämään 
Suomeen ja opiskelemaan lisää. Viikin 
kasvi- ja eläintieteellinen tiedekunta 
hyväksyikin Tegenen opiskelijaksi, ja 
vuonna 1989 hän valmistui agrono-
miksi, mutta koulutusta vastaavaa 
työtä oli lähes mahdotonta saada.

Kasvavan yhteisön  
johdossa
- Aloitin etiopialaisten kristillisen 
pienryhmän vaimoni Asterin kanssa 
ja ystäväni Ritva Olkkola-Pääkkösen 
kanssa käynnistimme Raamattu-Ar-
kadian.

Koska työllistyminen oli vaikeaa, 
Daniel päätti opiskella lisää, tällä ker-
taa tietotekniikkaa yliopistossa. Yli-
opiston it-koulutus avasi Tegenelle 
uudet maailmat ja seuraavana vuon-
na avautui myös työpaikka Shellin 
tietojärjestelmän operaattorina. Sa-
malla etiopialaisten yhteisö kasvoi 
voimakkaasti, ja Pohjoismaiden kris-
tityt etiopialaiset kokoontuivat vuo-
sittain Danielin johtaessa toimintaa. 
Daniel matkusti paljon työnsä vuoksi 
ja käytti matkat hyväkseen.

jumala muistutti minua 
siitä, että olin rukoillut  
heidän puolestaan  
Suomessa. miksi en olisi 
kiinnostunut heistä  
kotimaassani?””

Etapit

•	 1975–76 opetustehtäviin  
pakotettuna maaseudulla 

•	 1977 lukion päätös 
•	 1978–80 kemian ja biologian 

yliopisto-opinnot, Addis Abeba 
University 

•	 1980–1984 Maatalousministeriö,  
meijerilaboratorio ja  
hankekoordinaattori 

•	 1984–1990 agronomian opinnot 
Helsingin yliopistossa 

•	 1990 tietotekniikan opintoja  
Helsingin yliopistossa 

•	 1991–2010 tietojärjestelmän 
operaattori ja laadunvalvonnan 
tehtävät Shell Oy 

•	 2011 etiopialaisen seurakunnan 
väliaikainen pastori

•	 2012 – konsultin tehtäviä 
•	 2014 – Kylväjän työntekijä  

Etiopiassa 

- Minulla oli palo saarnata etiopia-
laisille ja lupasin Jumalalle, että jokai-
sella työmatkallani koetan tavoittaa 
heitä. Oslossa tapasin rautatiease-
malla kaksi nuorta miestä ja kutsuin 
heidät seuraavana päivänä jumalan-
palvelukseen, jossa olin saarnaamas-
sa. He antoivat elämänsä Jeesukselle.

Etiopialaiset saarnaajat tunnis-
tivat Danielin toimivan lähetystyön-
tekijänä ja he aprikoivat, lähettääkö 
Herra Danielin vielä joskus muualle.

Kutsuun taipuminen
Työ jatkui Shellillä laadunvalvonnassa ja 
hengellinen työ kukoisti. Sitten työnan-
taja ilmoitti, että kymmenen vuoden ku-
luttua, vuonna 2010 edessä saattaisi olla 
tilanne, jossa yhtiö päättäisi toimintansa 
Suomessa. Danielissa heräsi ajatus pa-
luusta Etiopiaan, sillä nuoruudessa koetut 
hirveydet olivat jääneet taa ja maassa oli 
rauhallista. 

Kun Shell sitten lähti Suomesta, 
etiopialaisten seurakunnaksi kasvanut 
yhteisö pyysi Danielia pastorikseen. 
Hän  kuitenkin ymmärsi, että hänellä 
ei ollut pastorin kutsumusta.

Vuonna 2012 vierailu Etiopiassa ja 
Norjan luterilaisen lähetysliiton (NLM) 
keskuksessa sysäsivät hänet voimak-
kaaseen sisäiseen painiin, sillä norja-
laiset kutsuivat Danielia palvelemaan 
naapurikansaan kuuluvia ihmisiä, sa-
moja, joita Daniel oli tavoittanut jo 
Suomessa asuessaan.

- Tyrmäsin ajatuksen ja totesin, 
että voin auttaa löytämään nuoria 
vastavalmistuneita maatalousprojek-
tiin.

Oli vaikeaa taipua palvelemaan 
omassa kotimaassa naapurikansaa, 

kun historia oli niin kipeä.
- Jumala muistutti minua siitä, 

että olin rukoillut heidän puolestaan 
Suomessa. Miksi en olisi kiinnostunut 
heistä kotimaassani?

Kun Daniel taipui kokeilemaan 
työtä projektissa vuoden ajan, hän 
sai rauhan. Vuodesta 2014 läh-
tien hän on ollut Kylväjän työntekijä  
NLM:n projektissa, jonka tavoitteena 
on kehittää kuivien alueiden viljely-
mahdollisuuksia.

- Osoitamme Jumalan rakkautta 
käytännöllisesti, ja ihmiset ovat in-
nostuneita, kun oppivat säilömään 
vettä ja saavat parempia siemeniä. 
Olemme heidän keskellään avoimesti 
kristittyjä, ja sillä on ihmeellinen vai-
kutus.

u r a P o l K u  
Te k s t i :  M a r i  T u r u n e n  
K u v a :  S h u t t e r s t o c k  j a  M i k k o  P u h a l a i n e n
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R U K o U s v A s T A U K s i A     T e k s t i :  d a n i e l l e  m i e t t i n e n    K u v a :  s h u t t e r s t o c k

Minä huusin 
ja Jumala 
vastasi

mikä yhdistää rovasti olavi Peltolaa helsinkiläisessä seniorikodissa,  
pakistanilaista lähetystyöntekijää bella Masihia ateenassa, lähetystyö-
hön valmistautuvaa Etiopian-lähettiä sekä koulutus- ja tutkimusjohtaja 
pentti Marttilaa Kylväjän toimistossa Tikkurilassa? Jumala on näyttänyt 
heille kaikille, kuinka hyvin hän kuuntelee.

30 
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”
Olen nähnyt lapsesta saakka, että Pietari puhuu tot-
ta. Jumala todella kuulee ja näkee kaiken. Pakistanin 
Lahoressa asuva isäni on rukoustaistelija, joka opet-
ti minua tuomaan kaikki asiat Jumalalle. Isälläni on 
heikko sydän, enkä siksi raaski jakaa hänen kanssaan 
raskaita rukousaiheita, kerron mieluummin iloisista 
asioista. Mutta tiedän, että Pyhä Henki kertoo hänelle, 
minkä puolesta hänen tulee rukoilla.

Etiopian-lähetti
Fysioterapeutti ja tanssinopettaja, 

Valkeakoski

Rukous on minulle jatkuvaa olemista Jumalan kans-
sa, yhteyttä hänen kanssaan. Kun vien asiat Jumalal-
le, kaikki käy parhain päin. Ja silloinkin, kun minusta 
näyttää, etteivät asiat mene ollenkaan hyvin, tiedän, 
että Jumala vaikuttaa kaiken kautta.

Olavi Peltola
opetusneuvos, rovasti,  

viidennen liikkeen tienraivaaja, helsinki

Kun valmistuin papiksi vuonna 1954, lähetys ei vielä 
elänyt minulle. Se tuli eläväksi, kun pääsin mukaan Yli-
oppilaslähetyksen, nykyisen OPKOn syntyprosessiin. 
Oltuani monta vuotta seurakuntapappina, tulin töihin 
Suomen Raamattuopistoon. Kokoonnuimme nuor-
ten kanssa Helsingissä Pohjoisen Rautatienkadun 
työkeskukseen rukoilemaan lähetystyön puolesta ja 
suunnittelemaan, miten ryhtyisimme sitä tekemään.

Eräänä päivänä sisälle astui teologian opiskelija 
Liisa Jakkula, sittemmin Kingma. Kun ovi avautui, mi-
nusta tuntui, kuin lävitseni olisi mennyt salamanisku. 
Tiesin, että nyt lähetys oli saapunut meidän keskel-
lemme.

Vuonna 1967 Jumala oli antanut meille kolme 
nuorta, jotka olivat valmiit antamaan elämänsä lähe-
tystyöhön ja astumaan tyhjän päälle. He olivat Liisa 
Kingma, Kimmo Juutilainen ja Ritva Olkkola-Pääkkö-
nen. He olivat lähetysherätyksen tienraivaajia.

Liisa teki pitkän elämäntyön Keski-Aasiassa, Ritva 
Olkkola-Pääkkönen Etiopiassa sekä Kimmo ja Ritva 
Japanissa. On ihmeellistä, kuinka Jumala kaiken joh-
datti.

1960-luvun lopulla Jumala toimi nuorten parissa 
erityisellä tavalla. Syntyi lähetysherätys, jonka seu-
rauksena koko kirkon lähetystyöntekijöiden määrä 
kasvoi.

Pyhä Henki vaikutti niin, että nuoret ymmärsivät 
lähetystehtävän suurenmoisuuden. Toiset halusivat 
lähteä lähetystyöhön ja toiset halusivat tehdä tämän 
mahdolliseksi rukouksillaan ja varoillaan. Kaiken läh-
tökohta on Jeesusta liki elävä, palava sydän. Emme 
ohjaa Jumalaa rukouksillamme, vaan Jumala toimii 
oman hyvän suunnitelmansa mukaan. Rukoilemme 
siksi, että pääsisimme lähelle Jeesusta Kristusta. Hän 
on tärkeämpi kuin rukous tai lähetys.

Lähetyksemme ydin on Golgata, syntien anteek-
siantaminen. Kristuksen täytetystä työstä pulppuaa 
kiitos, joka saa antamaan koko elämän lahjaksi.

Bella Masih
Lähetystyöntekijä, ateena

Palvelemme mieheni Faisalin ja poikamme Joshin 
kanssa pakolaisia Ateenassa Kreikassa. Faisal opet-
taa Raamattua ja uskonelämän perusasioita kreikaksi 
ja englanniksi, ja nyt koronan aikana tämä tapahtuu 
Zoomissa. Josh jakaa evankeliumia kolmella kielellä 
Jogu Productions Youtube-kanavallaan.

Minä teen työtä naisten parissa. Kaduilla asuvien 
pakolaisten joukossa on paljon myös äitejä lapsineen. 
Sellaisissa olosuhteissa he ovat erittäin haavoit-
tuvia. Kun kohtaan heitä, on korvaamatonta tietää, 
että meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Tästä minua 
muistuttaa varsinkin kaksi rukousvastausta.

Vuonna 2012 mieheni Faisal masentui ja alkoi saa-
da paniikkikohtauksia. Eräänä päivänä hän kertoi mi-
nulle, ettei hän näe elämässään enää mitään toivoa.

Tunsin sydämessäni valtavaa kipua hänen puolestaan 
ja ryhdyin rukoilemaan hartaasti: ”Herra, paranna mieheni, 
armahda häntä armosi tähden!” Kiitos Herralle Jeesuk-
selle, hän kuuli rukoukseni! Faisal alkoi hitaasti parantua. 
Tämä kesti kaksi vuotta, mutta nyt masennus on väistynyt 
ja Jumala käyttää häntä väkevästi Ateenan pakolaisten 
parissa.

Joitakin vuosia myöhemmin ryhdyimme valmistautu-
maan muuttoon Kreikkaan. Lentoliput oli ostettu, edes-
sä olivat vielä terveystarkastukset. Yllättäen lääkäri soitti 
perään ja ilmoitti, että minulla oli sydämessä vakava ryt-
mihäiriö, eikä ulkomaille muuttaminen ollut hänen mieles-
tään viisasta. Olimme aivan poissa tolaltamme. En saanut 
unta, ja sydämeen alkoi koskea. Silloin rukoilimme Faisalin 
kanssa valtavasti. Pyysimme, että jos Jumalan tahtoi mei-
dän lähtevän Kreikkaan, hän parantaisi sydämeni.

Lisätutkimusten jälkeen erikoislääkäri totesi, että sy-
dämeni oli täysin kunnossa. Hän toivotti meille hyvää mat-
kaa Ateenaan.

Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä on lupaus, joka an-
taa minulle voimaa rukoilla: ”Sillä Herran silmät katsovat 
hurskaiden puoleen, hänen korvansa kuulevat heidän ru-
kouksensa” (1. Piet. 3:12).

 

Olemme mieheni kanssa aina rukoilleet sen paik-
kakunnan puolesta, johon Jumala on johdattanut 
meidät asumaan. Kun näimme Sana-lehdessä ilmoi-
tuksen huoneistosta Tampereella, meistä tuntui, että 
se olisi meidän kotimme. Poikamme oli ihan pieni, 
eikä meillä ollut kummallakaan työtä. Uskovat vuok-
ranantajat sanoivat, että olisi ollut fiksumpaa valita 
toinen, työssäkäyvä pariskunta, mutta jostain syystä 
heidän täytyi vuokrata asunto meille.

Muutettuamme saimme hyvän yhteyden Teso-
man paikallisseurakuntaan ja Uusi verso -yhteisöön. 
Miehelleni löytyi kolme työpaikkaa, joista hän sai va-
lita.

Käytyämme lähetyskurssin mieheni sai työn Val-
keakoskelta. Toisen lapsemme syntymä oli hilkul-
la, kun selasin netistä Valkeakoskella tarjolla olevia 
vuokra-asuntoja. Sain sovittua samalle päivälle viisi 
näyttöä, mutta mikään asunto ei sopinut lapsiper-
heelle. Sillä aikaa eräälle välittäjälle oli tullut uusi il-
moitus erillistalosta, jossa oli kolme huonetta, keittiö, 
sauna ja oma pieni piha. Soitin ja sanoin, että olemme 
juuri nyt Valkeakoskella, olisiko mitenkään mahdollis-
ta päästä katsomaan asuntoa saman tien. Se onnis-
tui. Asunto oli aivan täydellinen.

lähetysherätyksen pioneerit 
vuonna 1968: Kimmo ja Rit-
va Juutilainen, liisa Jakkula 
(myöh. Kingma), marjatta Kyyh-
kynen ja Ritva olkkola (myöh. 
olkkola-Pääkkönen).

o
lavi  pelto

la
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Loppukesästä on jälleen edessä muutto, tällä ker-
taa Itä-Afrikkaan. Sekä minä että mieheni olemme ol-
leet rippikoulusta saakka kiinnostuneita lähetystyös-
tä. Rukoilimme suhteemme alusta asti, että Jumala 
antaisi meille merkin, jos hän haluaa lähettää meidät. 
Mitään merkkiä ei tullut. Kun saimme ihmisiltä keho-
tuksen olla itse aktiivisia, rukouksemme muuttui. Nyt 
pyydämme, että Jumala sulkee ne ovet, jotka eivät 
ole hänen avaamiaan.

Pentti Marttila
kylväjän koulutus- ja tutkimusjohtaja, 

järvenpää

Tulimme lähetystyöhön Mongoliaan vuonna 1997, kun 
maa oli juuri siirtynyt suunnitelmataloudesta mark-
kinatalouteen ja lähes kaikesta oli pulaa. Viisi vuotta 
myöhemmin, kun kolmas lapsemme Justus sai pa-
han vatsataudin, terveydenhuolto oli edelleen kehit-
tymätöntä.

Lapsi oli oksentanut ja ripuloinut rajusti monta 
päivää ja alkoi olla niin heikossa kunnossa, että pää-
timme viedä hänet Ulaanbaatarin lastensairaalaan. 
Samassa huoneessa Justuksen kanssa ollut lapsi 
kuoli, ja yritimme oman huolemme keskellä lohduttaa 
hänen äitiään.

Olimme aloittaneet seurakuntatyön tyhjästä. Pie-
nessä Säin medee -seurakunnassa oli hiljattain tullut 
muutamia nuoria uskoon. He kuulivat Justuksen tilan-
teesta ja halusivat tulla sairaalan aulaan rukoilemaan. 
Monet muutkin seurakuntalaiset rukoilivat hellittä-
mättä.

Justuksen tilanne näytti tosi pahalta, välillä hän 
meni tajuttomaksi. Sairaalassa ei ollut kunnollista 
laboratoriota, eivätkä lääkärit osanneet nesteyttää 
poikaa oikein. Aloimme jo valmistautua siihen, ettei 
hän selviäisi.

Jouduimme samanlaiseen avuttomuuteen, joka 
oli seurakuntalaistemme arkea. Jaoimme heidän to-
dellisuutensa kärsiessämme huonoista resursseista.

Rukousvastaus tuli vakuutusyhtiön päätöksen 
muodossa. Suomesta lähetettiin evakuointilentoko-
ne, lääkäri ja sairaanhoitaja. Heillä oli mukanaan kan-
nettava laboratorio. Testit tehtyään he ihmettelivät, 
että Justus oli vielä hengissä.

Seurakunnan rekisteröiminen oli toinen taistelu, 
joka yhdisti meitä. Rekisteröimättömien uskonnollis-
ten yhteisöjen kokoukset ovat Mongoliassa kielletty-
jä. Ennen rekisteröintiä monet pelkäsivät vaikeuksia 
poliisin kanssa, eivätkä siksi kertoneet seurakunnasta 
muille. Monet viranomaiset olivat buddhalaismyön-
teisiä tai ateisteja, eivätkä suhtautuneet suopeasti 
kristinuskoon. Kun lupa vihdoin heltisi, se oli yhteinen 
ilo.

Ensimmäisten vuosien aikana seurakuntaan kuu-
lui alle kymmenen henkilöä. Elimme perheenomaista 
elämää, ja jaoimme kaikki murheet, sairaudet ja työt-
tömyydet. Koska yhteiskunnan apu oli ohutta, rukous 
oli välttämätöntä. Vaikeudet ja myös Justuksen sai-
raus kääntyivät kuitenkin seurakunnan kasvuksi. Kun 
tarvitsemme toistemme rukousta, samanarvoisuus 
Jumalan edessä tulee näkyväksi.

Jumala, anna Kylväjälle taivaasta kaikki  
tarpeellinen. Suo Kylväjän loistaa  
maailmassa kuin kirkas tähti. Anna  
siunauksesi niin, että Kylväjän väki saa  
rakentaa Jumalan valtakuntaa.” 
bella Masih ”

rukoukSENi kyLVäjäN PuoLESTa

Olavi Peltola
Rukoilen, että Kylväjä ei korosta lähetystä eikä ruko-
usta vaan Jeesusta ja antaa Hänelle vapaat kädet. 
Tämä on meidän kamppailumme. Organisaatio ja sen 
uudistaminen eivät ole numero yksi, vaan Jeesus on. 
Jeesus on se, joka etsii ja löytää ihmiset lähetysken-
tille. Rukoilen, että Kylväjän ihmiset pysyvät liki Jee-
susta. Hän antaa kaiken viisauden ja rohkeuden, mitä 
hänen työssään tarvitaan.

Pentti Marttila
Rukoilen, että pysymme Raamatun sanassa ja evan-
keliumi Jeesuksesta pysyy keskuksena. Pyydän, et-
teivät monet tärkeät asiat tule kaikkein tärkeimmän 
tilalle.

Etiopian-lähetti
Jumala, anna nuorten aikuisten ja perheiden löytää 
paikkansa lähetyselämässä sekä lähtijöinä että lä-
hettäjätiimien jäseninä. Muistuta meitä, ettei tarvitse 
olla superihminen voidakseen tulla lähetetyksi lähe-
tystyöhön. Anna rohkeutta ja madalla kynnystä, että 
mahdollisimman moni, joka on vähänkään kiinnostu-
nut, uskaltaisi heittäytyä prosessiin.
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Kuvassa viidentenä vasemmalla 
Bella Masih, edessään poika Josh. 
Perheen isä Faisal Masih kuvassa 
oikealla.

Kuvassa Marttiloiden perheen ensim-
mäinen lähtö Mongoliaan elokuussa 
1997. Marttilat lähtivät aloittamaan 
Mongolian työtä Kylväjän ensimmäisi-
nä lähetteinä. Kuvassa Pentin ja Mar-
ja-Kaarinan lisäksi vanhimmat lapset 
Joona ja Teresa. Nuorin poika Justus 
syntyi elokuussa 2001. Justus pelastui 
kuolemalta syyskuussa 2002.



3736

LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ 2/2021

M E  M a T K a K u M p p a n I T    K o o n t i :  S a i j a  T i i l i k a i n e n 

Miten  
lähettäjätiimiisi kuuluva 
on ilahduttanut sinua?

Olimme Bangladeshissa, kun posti toi meille 
vappuaattona paketin Suomesta ystäväjou-

kolta. Paketti oli lähetetty muutamaa kuukautta 
aiemmin ja sisälsi pääsiäiskortin, servettejä sekä 
täyssuklaisia Mignon-munia. Paketti ilahdutti 
meitä kovasti, vaikka ei ihan pääsiäiseksi ennät-
tänytkään. Suklaamunat olivat sulaneet matkalla 
kuumassa trooppisessa ilmastossa ja rikkoutu-
neet. Kuoren palaset olivat kaivautuneet suklaan 
sisälle. Harvoin on suomalainen suklaa kuitenkaan 
maistunut niin hyvältä, eikä nautintoamme him-
mentänyt yhtään sekään, vaikka jouduimme syl-
jeskelemään munankuoria roskakoriin, kun emme 
kaikkia onnistuneet saamaan pois suklaan seasta. 
Entinen Bangladeshin-lähetti

suomessa asuva työmme ystävä lähettää meille  
säännöllisesti postikortteja. Joulu- ja pääsiäiskortteja, 
maisemakortteja, pojillemmekin omia kortteja ja  
tarroja. hän kertoo joskus vähän itsestään ja kyselee 
elämästämme. Kun lähetimme hänelle joulukortin,  
hän vastasi pian iloisella kiitoskortilla. on mukava  
ajatella, että meitä muistetaan.”  Jüri, Japanin-lähetti

”
pexels

Lähettäjätiimin kokoaminen on minulle uusi ja jännittävä tehtävä.  
Jokainen tiimini jäsen on minulle erityinen lahja: juuri tätä ihmistä 

saan ajatella ja muistaa rukouksin. Lähetin ensimmäisen kirjeeni sydän 
vavahdellen kymmenelle matkaseurueeseeni liittyneelle ja rukoilin, 
että olisin onnistunut sanoittamaan työnäkyäni ja jotain siitä, mitä 
sydämelläni koin. Kului viikko. Kuntoillessani tunnistin sisälleni hiipivän, 
nuoruusvuosista asti potemani, isän varauksettoman hyväksynnän kai-
puun. Ihmettelin, eikö tunne koskaan katoa elämästäni hälventämästä 
iloa siitä hyvästä, mitä on. Muutamia päiviä aiemmin Raamatun äärellä 
minua oli jäänyt puhuttelemaan Jaakobin surusta turtunut sydän. Oli 
kuin osa hänestä olisi kuollut Joosefia kaivatessa. Ymmärsin, että sa-
malla tavalla isäni kuolemassa kadotin jotakin oleellista itsestäni. Illalla 
sain sähköpostia. Siinä isäni kanssa samalla nimellä ristitty lähettäjäni 
kertoi, kuinka tapani sanoittaa näkyäni oli ollut hänelle mukaansatem-
paava kokemus. Samalla hän tuli lausahtaneeksi: olet aarre Jumalan 
valtakunnassa. Oli kuin vuosikymmenten taakka olisi tippunut harteil-
tani! Kävi kuin Jaakobille lopulta: kadonneeksi ja kuolleeksi luulemani 
osa itseäni palasi takaisin. Minun henkeni elpyi.        
   Hanna, verkosto- ja kumppanuusjohtaja

Olimme perheenä lähetystyössä kahdeksan vuotta 
ja olen jatkanut sen jälkeen Kylväjän työssä koti-

maasta käsin. Olemme kiitollisia, että meillä on ollut iso 
lähettäjätiimi tukenamme. Matkalle on sattunut vaikka 
mitä ja tiimin tuki on ollut aivan oleellinen. Rukous, viestit 
ja erilaiset muistamiset ovat ilahduttaneet ja auttaneet 
jaksamaan. Ulkomaan vuosien aikana kävimme kesäisin 
Suomessa, joko lomalla tai työjaksolla, jolloin vierailim-
me seurakunnissa. Vaikka Suomeen oli kiva tulla, siinä oli 
myös omat haasteensa, kun meillä ei ollut vakipaikkaa, 
jossa olisimme asuneet. Toki saimme olla mummoloissa, 
mutta toisten nurkissa asuminen ei ole optimiratkaisu. 
Eräänä kesänä yksi lähettäjätiimimme jäsen antoi meille 
oman asuntonsa käyttöön ja vuokrasi itselleen pienem-
män asunnon. Tämä oli todella iso apu ja ilahdutti suun-
nattomasti. Se auttoi lepäämään ja keräämän voimia uu-

delle työkaudelle. Mikko, työaluevastaava

Ryhdyin kokoamaan ystävärengasta viime vuoden lo-
pulla. Rohkaisin Facebookissa kavereitani liittymään 

ystäväkirjeen saajien joukkoon ja jäin odottamaan jänni-
tyksellä mitä tapahtuu. Eräs uusi ystäväni näki päivityk-
seni. Hän meni Kylväjän ”liity ja tilaa” -sivuille ja liittyi ren-
kaaseeni. Olin niin ilahtunut siitä, kun näin hänen nimensä. 
Ensimmäistä kirjettä kirjoittaessani ajattelin erityisesti 
häntä ja kaikkia muitakin kirjeen saajia. Niitä kahdeksaa. 
Mietin, miten etuoikeutettu olenkaan, että saan kutsua 
rinnalleni esirukoilijoita. Lämmin ilo läikähti sydämessäni, 
kun tämä samainen ystävä laittoi viestin ja kertoi rukoile-
vansa Pikku Kylväjän puolesta ja odottavansa tulevia jak-
soja. Katariina, seurakuntatyönkoordinaattori
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 Maaliskuinen areopagos kutsui rukouksen äärelle, syttymään  
lähetysnäystä. poimimme tapahtumasta herkulliset sitaattipoiminnat.

Ulla:
”Kun viime keväänä meiltä purettiin kaikki kalenteriturvat, 
se vei minut perusasioiden äärelle: Raamattuun ja rukouk-
seen. Jos Raamattu, ehtoollinen ja rukous saisivat olla kir-
kon tuki ja turva, ne loisivat toivoa yhteiskuntaan.”

”Rukous on raadollisimmillaan sitä, että sallin Jumalan 
nähdä minut sellaisena kuin olen ja johdattaa minut mie-
lenmuutokseen. Rukouksessa olen henkisesti ilkosillani 
Jumalan edessä ja tulen riippuvaiseksi Kristuksesta.”

”Miksi rukous toisten kanssa onkin niin vaikeaa? Kun eräs 
tuttu valitteli selkäkipua, painin tunnin ennen kuin uskal-
tauduin ehdottamaan, voisimmeko rukoilla kipeän selän 
puolesta. Sehän on ihan hullua, olemmehan molemmat 
seurakunnan työntekijöitä! Kun lopulta me neljä naista ru-
koilimme yksinkertaisesti kipeän selän puolesta ja siuna-
simme häntä, se toi meitä kaikkia lähemmäs toisiamme.”

Juha:
”Omassa elämässäni rukous on aktivoitunut viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Rukous on hengittämistä. Olen 
aamurukoilija ja silloin hengitän sisään Jumalan sanaa lu-
kemalla sitä ja rukouksessa hengitän ulos.”

”Rukous on käyttämätön voimavara. Isoisäni muistutti, 
että rukoilla kannattaa. Kun ylhäältä pyytää apua, sitä an-
netaan. Apu ei aina tule nopeasti, mutta se tulee varmasti.”

”Huomaan, että olemme aika arkoja rukoilemaan työyh-
teisönä. Tämä on kipeä kohta. Kirkkoherrana olen paljon 
vartijana ilmapiirin luomisessa.”
”(Koronan jälkeen) Meillä on edessämme erilainen maail-
ma, kuin olemme jättäneet taaksemme. Nyt olemme kuin 
siili puolustuksessa. On mietittävä, miten tulemme tilan-
teesta ulos niin, että ovet aukaistaan myös rukoukselle.”

”RUKOUS ON KäyTTämäTöN 
vOImAvARA” 

kaTSo TaPahTumaN TaLLENTEET 
www.kylvaja.f i/tule-mukaan/tilaisuuksiin/areopagos/webinaari-3-2021/

T e k s t i :  M a r i  T u r u n e n    K u v a t :  S a i j a  T i i l i k a i n e n

mirja:
”Jos näivetymme omassa työssämme, mikään ei ole siu-
naavampaa kuin kuulla, että joku rukoilee jumalanpalve-
luksen tai työntekijän puolesta. Tämä uskollisten joukko on 
seurakunnan työntekijälle kantava voima.”

”Tarvitsemme apua toivon ylläpitämiseen ja toivottomuu-
den kahleen katkaisemiseen. Ihmisillä on raskaita taakkoja, 
monet kaipaavat seurakuntayhteyteen.”

Jukka:
”Toivon, että ihmiset eivät kohtaisi vain rovasti Jämséniä, 
vaan he kohtaisivat Kristuksen. Siihen tarvitsen rukousta. 
Rukoilen mieluiten tehdessäni polttopuita, ja käytännössä 
rupattelen Jumalalle kaikesta. Käyn päivittäin läpi kym-
menen käskyä, uskontunnustuksen ja Isä meidän, ja sitten 
sitä rupattelua.”

”Jos me jotain tarvitsemme, niin sitä, että saisimme töp-
selit seinään. Kansamme raamattutuntemus on romahta-
nut. Raamattu on tosi hyvä juttu, ja sinne se töpseli kan-
nattaa lykätä.”

”Meillähän rukous on työnnetty yksilöhurskauden alueelle, 
mutta olisi hyvä opetella sitä yhdessä.”

”Jumala haluaa tehdä hyvää, ja voisimme tehdä tilaa ru-
koukselle. Näin ihmiset huomaisivat, että nämä kirkon ih-
miset eivät koeta ratkaista kaikkea itse, vaan he turvautu-
vat Jumalaan.”

Kutsuttu kulumaan
Nuorten puheenvuoroissa kuului arvostus Jukka Norvan-
non raamattuopetusta kohtaan.

- Minua puhutteli opetuksessa se, että korkein kut-
summe on tuntea Jumala sekä lähetyskutsu ja se, miten 
henkilökohtaisesti toteutan sitä, totesi Legacy-projektis-
sa toimiva Joona Kuusikoski.

Opkon työntekijä Toni Mäkelä näki pyhyyden vetävän 
meitä mukaan Jumalan tehtävään:

- Mitä enemmän pyhitymme, sitä enemmän katsom-
me tätä maailmaa Jumalan näkökulmasta. Olemme hänen 
kanssaan samaa mieltä ja syvemmin yhdymme hänen 
työhönsä tässä maailmassa.

- On äärimmäisen lohdullinen kuva, että meillä on aar-
re saviastioissa. Mitä enemmän me kulumme, sitä enem-
män se aarre, Kristus meissä, saa tulla näkyviin. Ei kirkkaus 
ole saviasiassa vaan Kristuksessa. Kuka tahansa voi olla 
saviastia, hän muistutti.

Kylväjän Etiopian-lähetti on huomannut, että Herra 
johdattaa aina uudestaan tilanteisiin, joissa joudumme 
kulumaan evankeliumin vuoksi. Vaikka väsyneenä sitä ih-
mettelee, voivat kuluminen ja koetukset synnyttää myös 
kestävyyttä.

- Meitä kutsutaan olemaan Jeesuksen muokattavissa. 
Kuluminen vie meitä Jeesuksen luo.

Usko sykkii kuntosalilla
Personal trainer Antti Pesonen ja ryhmäliikunnan ohjaa-
ja Suvi Nissinen työskentelevät Olefit-kuntosalilla, joka 
toimii kristillisellä arvopohjalla Espoon Niittykummussa. 
Molemmille on Suomen Raamattuopiston urheilulinja ollut 
merkittävä kutsumuksen kirkastaja.

- Kun en päässyt opiskelemaan ammattikorkeakouluun 
liikunnanohjaajaksi, päädyin Raamattuopistolle urheilu-
työn linjalle. Siellä aloittaessani en tiennyt Jeesuksesta 
mitään, mutta linjalla minulle valkeni usko sekä kutsumus 
urheilutyössä, Pesonen kertoi.

Kuntosalilla työskentelevä kristitty Pesonen tekee asi-
akkaille kartoituksia. Kahden kesken keskustellessa usko-
kin voi tulla luontevasti puheeksi.

- Roolimallini on urheilija Mika Poutala ja Kylväjän ur-
heilulähetystyöntekijä Niko Ijäs. He ovat löytäneet kut-
sunsa ja elävät sitä täydellä sydämellä. Se sytyttää ja saa 
arvostamaan heitä suuresti.

Seuraava webinaarimme onkin Kesäpäivät. Tule mu-
kaan linjoille 11.–12.6. Lue lisää sivulta 40 ja 52.

Avoimuus ja rehellisyys paistoivat läpi, kun kirkon työntekijät kes-
kustelivat rukouksesta. Mukana olivat Hämeenlinna-Vanaja seura-
kunnan seurakuntapastori Mirja Lassila (kesk.), Tammelan kirkko-
herra Juha Koivulahti ja Lapuan hiippakunnan asiantuntija Jukka 
Jämsén. Keskusteluun osallistui etänä myös Lehtimäen diakoni Ulla 
Anttila. Kuvaustauon riemussa mukana lähetysjohtaja Taneli Skyt-
tä (vas.) ja Heikki Kärhä.

Suvi Nissinen (oik.) tuli uskoon neljä vuotta 
sitten. Hän työskentelee samalla kuntosalilla 
Antti Pesosen kanssa. Keskustelua johdattelee 
Kylväjän kehittämispäällikkö Juri Veikkola.
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Lähetyksen kesäpäivillä tutki-
taan, miten opetus Jeesuk-
sen ainutlaatuisesta on vai-
kuttanut Kylväjän historiassa. 

- Suomenlinna on palvellut maa-
tamme 1700-luvun puolivälistä al-
kaen kansamme monissa käänteissä. 
Juuri kunnallisvaalien alle ajoittuva 
tapahtumamme kuuluttaa maamme 
porteilta, että Jeesus kuulee meidän 
äänemme, kuvaa verkosto- ja kump-
panuusjohtaja Hanna Räsänen.

Lauantaina käydään ainutlaatui-
nen keskustelu, jossa kolme lähe-
tysjohtajaa Pekka Mäkipää, Taneli 
Skyttä ja Jukka Kääriäinen heittäy-
tyvät pohtimaan Jeesuksen seuraa-
mista kotisatamasta maailmalähe-
tyksen aavoille saakka.

Kesäpäivien erikoisuus on lauan-
tain yhteispiknik. Työntekijät kutsu-
vat lähettäjiään ja työstä kiinnostu-
neita tapaamisiin Suomenlinnassa tai 
verkkoalustalla.

- Mikäli viranomaisluvat sallivat, 
olemme vastassa osallistujia Suo-
menlinnan satamassa. Satamasta 
siirrymme saarelle evästelemään 
sekä nauttimaan toistemme seurasta. 
Pikku Kylväjästä tuttu Walma Wälkky 
ystävineen ottaa lapsiperheet vas-
taan ja ohjaa heidät toimintarasteille. 

 
 
 
 

Kesäpäivät kutsuvat Suomenlinnaan 
ja striimin ääreen

Raamatun lukemiseen ja 
opiskeluun uhrattu aika ei 
ole hukkaan heitettyjä het-
kiä. Raamatun opetukset 
rohkaisevat, lohduttavat, 

kehottavat ja ohjaavat oikealle tiel-
le. Ensi syksynä voit paneutua Jee-
suksen kymmeneen vertaukseen 
raamattukurssilla, joka alkaa maa-
nantaina 13. syyskuuta. Kymmenenä 
maanantaina saat sähköpostiisi yh-

Jeesuksen vertaukset tutuiksi uudella raamattukurssilla

teen Jeesuksen vertaukseen liittyvän 
selityksen, jota voit rauhassa tutkia 
seuraavan viikon ajan.

Kaikki halukkaat kurssilaiset pää-
sevät tapaamaan toisiaan Teams-yh-
teydellä neljä kertaa syksyn aikana. 
Aloitustapaaminen on maanantaina 
13. syyskuuta ja seuraavat kerrat noin 
kuukauden välein. Teams-tapaamisis-
sa keskustellaan luetusta ja mahdolli-
sista esiin nousseista kysymyksistä.

Kurssimateriaali on pastori Kimmo 
Malisen laatima. Hän on perheineen 
palvellut Kylväjän lähetystyöntekijänä 
Etiopiassa 2000-luvun alkupuolella. 
Raamattukurssille otetaan 30 ensiksi 
ilmoittautunutta, ja kurssi on ilmainen.  

Tiedustelut ja ilmoittautumiset elo-
kuun loppuun mennessä sähköpos-
titse:	jarmo.maki-mikola@kylvaja.fi.

K E VÄ Ä N L U K U KO K E M U K S I A

Toimituskulut alkaen 6 €. 
Kirjat kotiovelle toimitettuna á 14 €.

perussanoma.fi   |  09 5123 9120 (klo 9–14)
tilauspalvelu@perussanoma.fi   |     

Jukka Norvanto
POST´ILLA

Norvanto – Janatuinen
SEKALAINEN 
SEURAKUNTA

Nabeel Qureshi
VAIN YKSI JUMALA
ALLAH VAI JEESUS?

35�€

27�€

29�€

       mainoKSeT
Kylväjää tukemassa

Yhteydenotot: 
toimitussihteeri Saija Tiilikainen 
saija.tiilikainen@kylvaja.fi

YRITTÄJÄ! 
Haluaisitko mainostaa 

uudistuneessa Kylväjä-lehdessä? 

Meidän kauttamme tavoitat valtakun-
nallisesti ja samalla tuet Kylväjän työtä.  
Kylväjä-lehden osoitteellinen levikki on rei-
lut 14 300 ja lisäksi lehteä jaetaan seurakun-
tien tilaisuuksissa.

Kylväjä-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

pixa
bay

Haluatko pysyä ajan tasalla? 
tilaa uutiskirje!

Kylväjä-lehden ilmestymisväleissä lähetämme  
uutiskirjeen sähköpostitse. Tilaa sähköinen uutiskirje: 

www.kylvaja.fi/liity-tilaa/

pixa
bay

Kylväjän blogistit:
•	 lähetti	Sanna Erelä
•	 lähetysjohtaja	Taneli Skyttä
•	 Etiopian-lähetti
•	 Raamattuopettaja	Jukka Norvanto	
•	 viestintäpäällikkö	Mari Turunen

Lue tuoreet uutiset 
seurakuntaLainen.fi

 
– mukana myös viisi Kylväjän blogistia

pixa
bay

Seurakunnan  
työntekijöille ja  

aktiiviseurakuntalaisille  
suunnatussa seminaarissa 
kuullaan koronan synnyttä-

mistä innovaatioista 
seurakunnissa. 

Mitä olemme oppineet 
tehtävästämme ja  mihin 
opittu meitä nyt kutsuu? 

Seminaari verkkoalustalla 11.6. 
klo 14–15.30.  

Kylväjä on perustanut  
verkoston tukemaan  

liike-elämässä ja yrityksissä 
toimivia kristittyjä.  

Verkoston ensimmäisessä  
tapaamisessa pohditaan,  
mitä on palvella Jumalaa  

liike-elämässä. Keskustelua  
siivittää Sami Aspin musiikki. 

Agora-tapaaminen  
verkkoalustalla 11.6. klo 9–10.00. 

Katso  tapahtuman  ohjelma, lisätiedot lähettäjätiimien  tapaamisista ja  ilmoittautumistiedot: www.kylvaja.f i

pixa
Bay
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Lähetysyhdistys Kylväjän pal-
veluksessa Japanissa elä-
mäntyönsä tehneet rovasti 
Kimmo Juutilainen ja lehtori 
Ritva Juutilainen ovat siirty-

neet ajasta iankaikkisuuteen: Kimmo 
82 vuoden iässä 30.1.2021 ja Ritva 80 
vuoden iässä 13.2.2021. Hautaansiu-
naus on toimitettu Hämeenlinnassa. 
Juutilaiset palvelivat lähetteinä vii-
dellä vuosikymmenellä ja vastasivat 
seurakuntatyöstä Kakogawan, Akōn 
ja Yōkan kaupungeissa sekä Shō-
doshiman saarella.

Kimmon sydän paloi seurakun-
nan paimentamisen ohella evankeli-
oimistyölle. Hänen tavoitteenaan oli 
viedä henkilökohtaisesti kaupungin 
jokaiseen kotiin kutsu tulla kirkkoon 
tutustumaan Jumalan Sanaan. Oven 
avanneet saivat hengellisen lehden 
lisäksi tuliaisina vaikkapa itseleivotun 
leivän, paistettua kalaa tai itsepoi-
mittuja hedelmiä.

Rakkaus ihmisiä kohtaan ja pal-
velumieli ilmenivät myös työkausien 
välissä Suomessa: Juutilaiset halu-
sivat tavata henkilökohtaisesti kaikki 
lähettäjärenkaansa jäsenet. Viimei-
sinä elinvuosinaan Kimmo löysi vie-
lä uuden tavan palvella Jeesuksen 
asialla: Jumalan johdatusta rukoillen 
hän matkusti säännöllisesti eläke-
kodistaan Elimäeltä Helsinkiin hau-
tausmaalle. Siellä hän kohtasi kuo-
lemankoskettamia ihmisiä ja kertoi 
hienotunteisella tavalla toivonsano-
maa kuolemanvoittajasta Jeesuk-
sesta.

Kimmo ja Ritva täydensivät hie-
nosti toisiaan työparina. Ritva oli 
seurakunnissa hengellinen äiti. Hän 
oli ymmärtävä ja sydämellinen sie-
lunhoitaja sekä syvällinen raama-
tunopettaja. Heidän aikanaan lä-
hetystyössä oli harvinaista, että 
perheenäiti oli myös teologi ja kantoi 
merkittävää hengellistä vastuuta.

Yhteistä Ritvalle ja Kimmolle oli 
positiivinen elämänasenne ja luotta-

mus Jumalan mahdollisuuksiin 
ja johdatukseen konkreettisis-
sa asioissa. Juutilaiset olivat 
rukouksen ihmisiä. Japanissa 
lähetystyö vaatii äärimmäistä 
pitkäjänteisyyttä. Yhden ihmi-
sen kääntyminen Kristuksen 
puoleen voi olla kymmenien 
vuosien projekti. Elämänsä 
loppuun saakka he muistivat 
rukouksissaan matkan varrel-
la kohdattuja ihmisiä luottaen 
siihen, että kylvetty Jumalan 
sana kantaa aikanaan hedel-
mää. Monien japanilaisten 
kohdalla rukouksiin vastattiin-
kin ja usko Jeesukseen syntyi.

Vuodesta 1968 lähtien Juu-
tilaiset saivat monta kertaa 
suunnata yhdessä Japaniin ja 
palata kotimaahan täytetyil-
tä työkausilta. Nyt elämäntyö 
Jeesuksen palveluksessa on 
kummankin osalta suoritet-
tu loppuun, ja se on vaihtunut 
loppumattomaan tulojuhlaan. 
Viimeinen kotiinkutsu toteutui 
kauniisti lähes yhtäaikaisesti 
kahden viikon välein, mikä oli 
Kimmon ja Ritvan pitkäaikai-
nen rukousaihe.

Muistamme kiitollisina 
Juutilaisten aina hymyileviä 
kasvoja sekä heidän esimerk-
kiään, alttiuttaan ja kokosy-
dämisyyttään Herran työssä. 
Myötäelämme lähetyslasten 
Juhon, Marjan, Jukan, Mar-
kon, Jarkon ja Aarnen sekä 
heidän läheistensä kanssa 
kaipauksessa ja rukoilemme, 
että isän ja äidin siunaus saisi 
kantaa heitä elämässään, ihan 
perille saakka.

Juutilaisten elämäntarinaa 
ovat lapset koonneet muisto-
sivulle www.kimmoritvajuuti-
lainen.net.

Tapio ja Säde Pokka toimivat Juu-
tilaisten työtovereina Japanissa 
1990- ja 2000-luvuilla.

Perheniemen evankelinen opisto, Opiskelija- ja 
Koululaislähetys (OPKO) sekä Lähetysyhdistys 
Kylväjä aloittavat Maanmuuttajat-johtamiskou-
lun syyskuussa. Koulutuksen tarkoituksena on 
nostaa ja varustaa kristittyjä toimimaan omilla 

paikoillaan maailmassa, joka tarvitsee ammattitaitoisia, 
kristillisen elämänkatsomuksen pohjalta toimivia muutok-
sentekijöitä.

– Usein ajattelemme, että vain harvat ja valitut ovat 
johtajia. Johtajuutta tarvitaan kuitenkin kaikkialla, kuten 
perheessä, politiikassa, harrastustoiminnassa, lähetys-
työssä, kouluttavissa yhteisöissä, liike-elämässä, seura-
kunnissa ja hengellisissä järjestöissä. Ihmisen kutsumus 
on kasvaa myös itsensä johtamisessa, koulutuksen johta-
jana toimiva OPKOn pääsihteeri Jussi Miettinen toteaa.

Maanmuuttajat johtajakoulu tukee kutsumusta, kehit-
tää vahvuuksia ja auttaa osallistujia kasvamaan omissa 
johtamistehtävissään. Se yhdistää modernin johtamiso-
pin, käytännön työkalut ja kokemuksesta nousevan hiljai-
sen tiedon. Kristus-keskeinen koulutus tukeutuu Raama-
tusta nousevaan kristilliseen ihmiskuvaan. Reilun vuoden 
ajalle ajoittuva koulutus rakentuu kahdestatoista lähijak-
sosta ja etätyöskentelystä.

Koulutuksen suunnittelevat ja fasilitoivat muun muas-
sa muutoksenohjaaja, KT Juha Parkkinen, lähetysjohtaja, 
KM Taneli Skyttä, yhteisövalmentaja, psykoterapeutti, 
TM, Riikka Korpinen, työnohjaaja, yhteisöpedagogi YAMK, 
TM Jussi Miettinen, apulaislähetysjohtaja, KM Hanna Lin-
dberg sekä pastori, valmentaja Tomi Koho.

Ritva ja Kimmo Juutilaisen viimeinen 
matkaansiunaaminen

i n  m e m o r i a m
T e k s t i :  T a p i o  j a  S ä d e  p o k k a   K u v a t :  J u h o  J u u t i l a i n e n

Kylväjä-lehden uudistuminen huomattiin helmi-
kuussa ja toimitukselle satoi kiittävää palautetta. 
Kiitos kaikille palautetta antaneille! 

Aikakauslehtiformaatin mahdollistamat suu-
remmat kuvat, tyylikäs taitto, ilmavuus sekä jut-

tutyyppien monipuolisuus ilahduttivat lukijoita. 
”Kyseessä on erinomainen uudistus. Lehti on tässä uu-

dessa koossa ja asussa huomattavasti luettavampi kuin 
aiempi”, lukija kirjoitti. 

Muutama palautteen antaja pohti, tuleeko lehti nykyisel-
lään paljon edellistä kalliimmaksi. Huoli on turha, sillä uudistus 
säästää lehden kuluissa vuositasolla neljänneksen. Tämä joh-
tuu ennen kaikkea viime vuosien ajan jatkuvasti kohonneista 
postikuluista. Lehden julkaisutiheyttä harventamalla varoja 
suunnataan postikuluista laadukkaan sisällön tuottamiseen. 

Kylväjä-lehden välissä ilmestyvä rukousmuistio uudistet-

Lehtiuudistus herätti ihastusta
tiin samalla kertaa ja lukijat kiittelivät sen selkeyttä. Sen sijaan 
lähettien kuvien poisjääminen ja nimien karsiminen kummas-
tuttivat.  Näihin valintoihin päädyttiin, sillä lehti ja muistio lä-
hetetään laajalle, yli 14 000 osoitteeseen. Siksi niiden on sisäl-
lettävä vain aineistoa, jonka voisi laittaa sellaisenaan verkkoon.  

- Läheteistämme suuri osa ei voi esiintyä kasvoillaan 
ja anonyymit selkäkuvat voivat tuntua vieraannuttavilta. 
Valitsemme rukousmuistioon kuvia, jotka vievät rukoilijat 
niiden ihmisen luo, joita työtekijämme palvelevat, viestin-
täpäällikkö Mari Turunen toteaa. 

Palaute rohkaisee lehtitiimiä vielä pitkään:
”Puhuttelevuus ja nykyaikainen ilme, eteenpäin kulke-

minen ja lähetystyön äänitorvena oleminen ovat asioita, 
jotka vangitsevat minut ja uskoakseni myös monia muita”, 
kirjoitti työikäinen lukijamme.

Uusi kutsumuskeskeinen johtajakoulu 
käynnistyy syyskuussa

Vierailevina luennoitsijoina toimii huippukouluttajia 
yhteiskunnan eri aloilta ja monista kristillisistä taustoista 
sekä Suomesta että ulkomailta. 

Maanmuuttajat-johtamiskouluun voivat osallistua 
kaikki, jotka haluavat kasvaa vastuunkantajina ja johtajina.

Lähijaksot järjestetään pääosin Perheniemen evanke-
lisella opistolla Iitissä ja kurssikeskus Enä-Sepässä Vihdin 
Ojakkalassa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoittees-
sa maanmuuttajat.fi.
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ImaamIn puhuttelussa etu-aasIassa 

vuonna 1983 etu-Aasia oli juuri selvinnyt sotilasval-
lankaappauksesta ja alkoi avautua ulkomaailmalle. 
Reilun vuoden maassa asunut kahden lapsen isä 
Pekka Mäkipää alkoi jo pärjätä paikallisella kielellä.
– Kuvassa paikallisen moskeijan imaami kertoo 
nuorelle ulkomaalaiselle, miksi islam on paras us-
konto ja pahoittelee, että kristityt turmelivat alku-
peräisen Jumalan ilmoituksen, mäkipää muistelee. 
etu-Aasian vuosina mäkipään perhe kasvoi vielä 
yhdellä lapsella ja he viettivät maassa kymmenen 
vuotta. Pekka mäkipää toimi Kylväjän lähetysjohta-
jana 2003–2019.

A I K A M A T K A   
K u v a :  K y l v ä j ä n  a r k i s t o
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•	 Rahavarat kuukauden lopussa vertaa pylväänä 
näkyvää kuluvan vuoden rahavaraa edellisen 
vuoden ajankohtaan. Voit myös soittaa Kylväjän toimistolle 

p. 09 2532 5400 tai laittaa sähköpostia kylvaja@kylvaja.fi.

T a l o u S  K u v a :  J u s s i  V a l k e a j o k i

 yKSITyISEn KannaTuKSEn 
VaraSSa

Kylväjän tilinpäätös vuodelta 
2020 on valmistunut ja tä-
män tekstin kirjoittamisen 
hetkellä sille suoritetaan 
parhaillaan tilintarkastusta, 

minkä jälkeen se esitetään yhdis-
tyksen kokoukselle vahvistettavaksi. 
Vuosikertomuksen äärellä voi ihme-
tellen lukea, kuinka paljon työtä pys-
tyttiin hyvin poikkeuksellisissa olois-
sa kuitenkin tekemään.

Päättyneen vuoden tuottojen 
kertymä oli noin 3,87 miljoonaa eu-
roa. Se jakautui seuraavasti: yksityi-
nen kannatus 46,1 %, seurakuntien 
talousarvioavustukset 38,7 %, julki-
nen rahoitus (kehitysyhteistyö) 10,5 
% ja muut tuotot 4,7 %.

Vastaavasti kulujen kertymä, noin 
4,38 miljoonaa euroa, jakautui seu-
raavasti: ulkomaista työtä koskevat 
kulut 77,3 %, ulkomaantyön tukitoi-
minnot kotimaassa 18,8 % ja yleishal-
linto 3,9 %.

Vuosi 2020 oli siis raskaasti ali-
jäämäinen, mutta kuin ennakoiden 
vaikeaa vuotta siirtyi edelliseltä vuo-

delta merkittävää ylijäämää. Kuluvan 
vuoden alussa kassa oli aika tyhjä, ja 
alkuvuoden aikana jouduttiin välillä 
jännittämään rahavarojen riittävyyttä 
palkanmaksupäivien lähestyessä.

Mutta ihmeellisesti Taivaallisen 
Isämme apu ystävien kautta on tul-
lut ajallaan, ja olemme pystyneet sel-
viämään vaikeimman yli. Viime kuu-
kausien ajan olemme todella eläneet 
vahvasti yksityisten antamien lahjoi-
tusten varassa, kun seurakuntien ti-
lityksiä ei ole vielä merkittävästi tul-
lut. Huhtikuun puoliväliin mennessä 
seurakuntien kautta on toteutunut 
lähetyskannatusta yhteensä noin 
287 000 euroa, mikä vastaa vajaan 
15 prosentin osuutta talousarvion 
kokonaissummasta. Vastaavasti yk-
sityinen kannatus on ollut noin 465 
000 euroa, mikä vastaa 23 % osuut-
ta talousarvion kokonaissummasta. 
Yksityisen kannatuksen summassa 
on joitakin kertaluonteisia isompia 
eriä, mutta ystävien huolenpito on 
ollut alkuvuodesta kasvussa viime 
vuoteen nähden. Tästä voimme kaik-

ki iloita. Lisäapua kassavajeeseen 
saimme lisäksi huhtikuussa, kun yksi 
osakehuoneisto saatiin myydyksi.

Kuluja on tähän mennessä ker-
tynyt reilun miljoonan euron edestä, 
mikä vastaa viidennestä vuoden ko-
konaiskuluista. Henkilöstökulut ovat 
tästä ryhmästä suurin erä.

Siunattua kevättä ja kesää toi-
voen,

P e T R i  J A v A n A i n e n
t a l o u s -  j a  h a l l i n t o j o h t a j a   
p e t r i . j a v a n a i n e n @ k y l v a j a . f i

”Sinun tulevat päiväsi hän turvaa, hetkestä hetkeen, hänellä on 
varattuna apua yllin kyllin, viisautta ja tietoa. Siionin aarre on  

herran pelko.” (Jes. 33:6)

Liity renkaaseen 
ja kuukausilahjoittajaksi

www.kylvaja.fi/liity-renkaaseen
www.kylvaja.fi/liity/kuukausilahjoittajaksi

Lahjoita tilisiirtona
FI57 4405 0010 0212 96

katso viite: www.kylvaja.fi/viitenumerot

miten voin tukea Kylväjän 
työtä taloudellisesti?

Tekstiviesti-
lahjoitus

10, 15, 30 tai 50 €

lähetä viesti numeroon 
16499

esim. kylvaja15 
postinumerosi kohteesi

MobilePay
18437

lisää kommentiksi
postinumerosi kohteesi

Verkkolahjoitus
www.kylvaja.fi/lahjoita

•	 Lähetyskannatus-kaavio kuvastaa vuoden 2021 lä-
hetyskannatuksen kertymää ja jäljellä olevaa tavoi-
tetta jaettuna seurakuntien kautta ja yksityisiltä saa-
tavaan tukeen.

•	 Kulut-kaavio kuvastaa kulujen toteutumista ta-
lousarvioon nähden jaettuna kolmeen eri kulu-
ryhmään. 

Anna merkkipäivälahja tai lähetyslahja
www.kylvaja.fi/merkkipaivalahja tai

www.kylvaja.fi/lahetyslahjat tai 
kylväjän facebook-sivuilla

Testamentti
(kylväjälle verottomia) www.kylvaja.fi/testamentti

ole yhteydessä talous- 
ja hallintojohtajaan

Kiinteä omaisuus 
tai osakelahjoitus



49Tervetuloa  
IsraeliinMATKALLE 1. – 9.10.2021. 

Retket eivät 
sisälly matkan
perushintaan.  

 
 
 

Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Toiviomatkat. Matkanjohtajina Liisa ja Jukka Norvanto.

 
Matkan hinta on 1499 €

 

Ilmoittautumiset
Toiviomatkat: 

p. 09 565 7170 tai 
Jukka Norvanto:
p. 044 572 9557 

Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 599 €. 

Jerusalem / hotelli 
Grand Court (3 yötä) 

Tiberias / hotelli 
Ron Beach (4 yötä) 

 

huomio! Tarkasta tapahtumat!
Tarkasta ohjelmatiedot seurakuntien paikallisesta ilmoittelusta. Koronatilanteen vuoksi osa 
tapahtumista voidaan joutua perumaan, siirtämään verkkoon tai myöhempään ajankohtaan.

15.05. RAUmA klo 14–17 raamattu-ja lähetyspäivät ha-
jautettuna kolmeen paikkaan: Haappusten kirkko, päi-
väsenk. 63; nuorten talo, hallik. 12; lapin seurakuntakoti, 
hiedastent, 6. Kuhunkin paikkaan otetaan 20 osallistujaa. 
ohjelma striimataan haappusista: klo 14 ”raamatun ydin”, 
raamattuluento, Jukka norvanto, klo 15 kahvitarjoilu kus-
sakin paikassa, klo 15.30 minna aron terveiset Kreikasta, 
klo 16 ”Miksi Jeesus on ainoa tie?”, raamattuluento, Jukka 
norvanto. ilmoittautuminen välttämätön, ilmoittaudu 3.5. 
alkaen JoKo www.raumanseurakunta.fi/tule-mukaan Tai 
Sanna laukkanen p 044 7691225. Päivät toteutetaan yh-
teen kokoontuen, jos koronatilanne sallii, tiukkojen rajoi-
tusten jatkuessa vain striimien kautta. 
16.05. RAUmA klo 10 Jumalanpalvelus rauman pyhän 
ristin kirkko, Luostarinkatu 1. saarna Jukka norvanto. 
25.05. TURKU klo 18–20 lähetysilta Hennalan seurakun-
takodilla, hennalantie 10 (Satava). Terveisiä maailmalta, 
kahvitarjoilu ja kirjamyyntiä. Mukana Mirja Metso ja Jar-
mo Mäki-Mikola. Toteutetaan kokoontumisrajoitusten 
puitteissa. Ilmoittautuminen välttämätön. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen mirja metsolle JoKo p. 040 341 7424 Tai 
mirja.metso@evl.fi.  
27.07. PoRi klo klo 18 unikeonpäivän seurat Teljän kir-
kossa, Koivistonpuistikko 50. Puhujina Timo rantanen ja 
Jussi Kivelä (Suomen raamattuopisto), Jarkko Willman 
(Teljän seurakunta), Jarmo mäki-mikola (Kylväjä).
29.08. PoRi klo 10 jumalanpalvelus Keski-porin kirkko, 
Hallituskatu 1 a. Mukana Minna aro. 
04.09. UUsiKAUPUnKi klo 10–14 Lähetystori, uudenkau-
pungin torilla, alinenkatu 32. mukana: anna maija ja matti 
Kaipainen.
12.09. mynämäKi klo 10 jumalanpalvelus Mynämäen 
kirkko, Kirkkokatu 3. Mukana anna Maija ja Matti Kaipai-
nen. 

TURUn ARKKihiiPPAKUnTA

23.05. hämeenlinnA klo 14 Kylväjä-piiri Maarit Somer-
vuorella (p. 040 757 9902), Taimistontie 4. 

TAmPeReen hiiPPAKUnTA

23.05. lAhTi klo 10 jumalanpalvelus ja lähtöjuhla, Launeen 
kirkko Tapparakatu 22. mukana ijästen perhe.
15.06. TAiPAlsAARi klo 18 naistenilta, Lähdekallion lei-
rikoti, Lähdekalliontie 61. Mukana Hanna räsänen.
26.08. TAiPAlsAARi klo 18 raamattutunti ja seurat, Läh-
dekallion leirikoti, Lähdekalliontie 61. Mukana Hanna 
räsänen.
12.09. miKKeli klo 16 Kylväjä-piiri Mikkelin seurakunta- 
keskus aulakahvio, Savilahdenkatu 20. lähetystyötä etio-
piassa heinäsirkkaparvien keskellä, työaluevastaava Mikko 
puhalainen. 

miKKelin hiiPPAKUnTA

Lue lisää ja osallistu: 
www.kylvaja.fi/ginnir

?GINNIRIN
Tulisitko

kummiksi

porvoon kesäseurat 
21.07.2021 klo 18:00 

kesäseurat yhteistyössä seurakunnan kanssa. 
tuomiorovastin pappila, suomenkyläntie 6, porvoo. 

mukana marja sainio, juhana sihvo, 
niko ja marija ijäs, pekka mäkipää kvartetti.

Lähetysvartti Radio Deissä sun-
nuntaisin klo 15.35 ja Kylväjä Po-
dissa missä ja milloin vain. 

+ Viestintäpäällikkö Mari Turunen Radio 
Dein Päivän blogissa parittomien viikko-
jen torstaisin klo 8.45 ja 12.50.

LÄHETYSVARTTI 
sunnuntaisin klo 15.35

K E VÄ Ä N L U K U KO K E M U K S I A

Helmikuisen Kylväjä-lehden 
ilmestymisen jälkeen  
ginnirin päiväkeskus sai 10 
uutta kummia. nyt  
kummeina toimii jo  
75 henkilöä.

10

01.07. sUmiAinen klo 18 nuotioilta niinimäessä Liimatais-
illa, niinimäentie 98. 
04.08. ääneKosKi klo 18 lähetyksen nuotioilta ritva ja 
hannu lehmosella, Järvenpääntie 165. mukana lähetys- 
työntekijät risto ja Marja Liedenpohja. 
05.08. sUmiAinen klo 18 nuotioilta Vikeillä, Myrävuoren-
tie 248. 
15.08. JyväsKylä klo 12 jumalanpalvelus ja lähetystilai-
suus, Huhtakoti, nevakatu 1. Mukana lähetystyöntekijät Jo-
hanna ja Jüri perendi.
24.08. Jämsä klo 18 lähetysilta Kustaankoto, Linde-
maninkatu 1.

lAPUAn hiiPPAKUnTA

23.05. JäRvenPää klo 16 pyhäpäivän seurat, Jampan 
seurakuntakoti, Pihkapolku 2. mukana Pentti marttila, you-
tube: “pyhäpäivän seurat Järvenpäässä”.
01.08. nUmmelA klo 12 jumalanpalvelus ja lähetyspii-
ri nummelan seurakuntakeskus, Kappelitie 5. mukana 
lähetystyöntekijät Johanna ja Jüri perendi. 
11.08. esPoo klo 18.30 Kesäseurat, seurakuntatila Virsu, 
Tapiontori 3 b. yhteistyössä seurakunnan kanssa, seura-
vieraana lähetystyöntekijä, työaluevastaava Janne aitta. 
Tapiolan seurakunnan puolesta mukana ovat antti ja Lee-
na rusama sekä Heidi Zitting.
25.08. esPoo klo 18 Kesäseurat, Suvelan kappeli, Kirstintie 
24. aiheena urheilulähetystyö, lähettivieraina etäyhteyksin 
marija ja niko ijäs. mukana seurakunnasta pastori oiva hu-
janen ja diakoniatyöntekijä pauliina alanko. 
01.09. esPoo klo 18 Kesäseurat, Elsankuja 3 b 6 krs. anja 
Mustonen ja anneli Virolainen. Mukana oppilaitospastori 
anna poutiainen.  
09.09. JäRvenPää klo 18 raamattuluento pietari – esi-
kuva vai varoittava esimerkki?, seurakuntasali Kirkkotie 1. 
Jukka norvanto.
19.09. JäRvenPää klo 16 pyhäpäivän seurat, Jampan 
seurakuntakoti, Pihkapolku 2. mukana Pentti marttila.  
yhteisen kokoontumisen lisäksi striimataan youtube: “py-
häpäivän seurat Järvenpäässä”.

esPoon hiiPPAKUnTA

22.08. JoensUU klo 10 jumalanpalvelus ja lähetystilai-
suus, Pielisensuun kirkko, Tikkamäentie 15. mukana lähe-
tystyöntekijät Johanna ja Jüri perendi.

KUoPion hiiPPAKUnTA

30.06. helsinKi klo 18 Kesäseurat, pitäjänmäen kirkon 
seurakuntasali, Turkismiehenkuja 4. Helena Mustakallio, 
lähettivieraana Kylväjän erityisasiantuntija. pekka Mäkipää 
ja Vaskikvartetti. 
21.07. PoRvoo klo 18 Kesäseurat, Tuomiorovastin pappi-
la, Suomenkyläntie 6. yhteistyössä seurakunnan kanssa,  
Marja Sainio, Juhana Sihvo, niko ja Marija Ijäs, pekka 
Mäkipää ja Vaskikvartetti.
18.08. helsinKi klo 18.30 Kesäseurat, petri ja Hannele Ju-
kanen, metsänhoitajankatu 5 a 12. yhteistyössä seurakun-
nan kanssa, seuravieraana Jukka norvanto.

helsingin hiiPPAKUnTA

Tuoreimmat tiedot ja tarkennukset tilaisuuksista löytyvät 
Kylväjän netti sivuilta www.kylvaja.fi.  Tilaisuudet 
järjestetään yhdessä paikallisten seurakuntien ja 
agricola-opintokeskuksen kanssa.

KYLVÄJÄ

Kylväjä Pod  
kertoo tuoreet uutiset  
maailmalta ja päästää 

ääneen nykypäivän  
lähetit. 

POD

SAATAVILLA USEISSA  
PALVELUISSA.

Kuuntele  

missä ja  

milloin vain! 
Kuuntele  

missä ja  

milloin vain! 
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Sofi Valkealinnun

VALOKUVANÄYTTELY
Toisen todellisuuden kielioppi

YSTÄVÄ-
KAHVI
Kylväjän tumma tai vaaleapaahto

250 g 

Tilaa itselle tai lahjaksi:
palamaailmalta.fi/ystavakahvi

 

Kylväjän
uutuustuote! 

kylväjän ystäväkahvi on hauska 
tapa muistaa ystävää ja tukea 

samalla lähetystyötä. rajoitettu 
kolmensadan kappaleen erä 

sisältää sekä tummaa että 
vaaleaa paahtoa. tilaa tuotteet 

henkilökohtaisella viestillä:

 palamaailmalta.fi/
ystavakahvi

indonesian saavuttamattomat kansat 
- lähetysilta ti 25.5. klo 18.30

kylväjän kehittämistiimi: pentti marttila, juri 
veikkola ja erityisasiantuntija. ilta  

järjestetään verkossa.
jos haluat tulla mukaan, lähetä sähköpostia 

ennen maanantaita 24.5. 
pentti.marttila@kylvaja.fi

tervetuloa!

viikonlopputapahtuma atCk21 
(adult third Culture kid) 

aikuisille matkalaukkulapsille 10–12.9. 
tampereen kansanlähetyskodilla. 

lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 29.8. 
www.lahetysneuvosto.fi/toiminta/ 

järjestämisyhteistyössä kylväjä, kansanlähetys, 
lähetysseura, sley ja agricola-opintokeskus.

juhannusaaton 25.6. iltatilaisuus  
klo 18 ja ehtoollishetki  

sumiaisten seurakuntakodilla (kuoppatie 2) ja kirkossa 
(sumiaisraitti 4). kahvit klo 17.30.  

kokko mustalahdessa n. klo 21. mahdollisuus jatkaa 
juhannuksen viettämistä 22.–23.6. omin eväin.  

majoitustilaa rajoitetusti.  
varaukset erkki.puhalainen@gmail.com;  

puh. 0400-545 128. 
 

mustalahden kesäkoti sijaitsee keiteleen rannalla. 
varauskalenterissa on vielä vapaita ajankohtia,  

ota yht. 0400-545 128

LÄHETYSNÄKY 
ELÄVÄKSI 

verkossa

Osallistu keräykseen www.kylvaja.fi/lahetysnakyelavaksi

kantar tns:n tuoreen tutkimuksen 
mukaan suomalaiset viettävät median 

parissa peräti 9,5 tuntia päivässä. 
haluamme tuottaa sähköisiä materiaaleja 

laadukkaasti sinne, missä ihmiset  
viettävät aikaa. 

osallistu keräykseen lähetysnäky 
eläväksi verkossa.
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VIRTUAALITAPAHTUMA, 

PIKNIK JA PERHERASTIT 

SUOMENLINNASSA

Lähetyksen 
kesäpäivät 
11–12.6.2021.

”JEESUS KUULEE MEIDÄN ÄÄNEMME”

PE 11.6. 

Ennakkoseminaarit
• 9:00–10:00 Mitä sinulla on, se riittää  

Agora-verkostotapaaminen liike-elämässä 
palveleville. Musiikissa Sami Asp, isäntänä 
Petteri Tiainen.

• 14:00–15:30 Ääneen lausuttuna – koro-
nan avaamat mahdollisuudet seurakunnassa 
Koulutuksellinen seminaari seurakunnille ja 
lähetystyön aktiiveille. Isäntänä lähetysjohta-
ja Taneli Skyttä.

• 16:00 Lähetyksen kesäpäivien avaus  
Jeesuksen seurassa läpi vuosikymmenten. 
Sisältää osuuden ruotsiksi.

• 17:15 Työaluehetki  
Työaluevastaavat ja lähetystyöntekijät ker-
tovat ajankohtaisia kuulumisia ja vastaavat 
kysymyksiin.

• 18:30 Maan ääriin asti, Herra 
Iltajuhlassa tapaamme Jeesuksen seuraajia 
eri kansoista musiikin, Raamatun sanan ja 
rukouksen kera.

LA 12.6.

• 9:30 Tervetuloa Raamatun äärelle 
• 10:00 Työaluehetki perjantaiseen  

tapaan
• 11:00 Kutsuttu seuraamaan  

Kutsumuksen oivalluksia Lähetetty-kou-
lutukseen ja Legacy-aktioon osallistuvilta 
nuorilta sekä heidän opettajiltaan.

• 12:00 Pikniktapaamiset verkkoalustal-
la ja Suomenlinnassa  
Iloiset tapaamiset kokoavat lähettäjätiime-
jä ja työstämme kiinnostuneita.

Suomenlinnassa:
• 11:45–12:15 Työntekijät vieraita vastas-

sa Suomenlinnan satamassa
• 12:00–14:00 Lapsiperheiden toiminta-

rastit
• 13:00 Musiikkihetki 

Nautimme Suomenlinnan palveluista ja 
evästelemme toistemme seurassa.

• 14:00 Yhteen ääneen  
Kolme lähetysjohtajaa yhdessä: Pekka Mä-
kipää, Taneli Skyttä ja Jukka Kääriäinen.

SEURAA PÄIVITTYVIÄ OHJEISTUKSIA, LUE LISÄÄ  
JA ILMOITTAUDU WWW.KYLVAJA.FI.


