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22–23 Vieraskynä
Pyhän Hengen lahjat käyttöön

Jussi Miettinen kehottaa kuuntelemaan  
nöyrästi, miltä länsimainen kristillisyys  
näyttää globaalin etelän silmin.

Rakkaat ja kaivatut veljeni, te 
minun iloni ja kunniaseppeleeni, 
pysykää siis horjumatta Herran 

yhteydessä, rakkaat ystävät! 
- - iloitkaa aina Herrassa! 

sanon vielä kerran: iloitkaa!”  
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40–41 henkilökuva
Raamatun opettamisesta tuli  

elämäntyö

Abiturientti Jukka Norvanto paneutui  
Raamattuun laudatur mielessään.
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Järjestöyhteistyönä toteutettu  
Lähetetty-koulutus ilahdutti

Ensimmäinen nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu Lä-
hetetty-koulutus päättyi syyskuussa. Kylväjän verkosto-
työntekijä Minna Maria Lenfeldova kulki nuorten rinnalla 

koko koulutuksen ajan.
– Oli hieno kokemus olla läsnä nuorten elämän tärkeim-

mässä prosessissa, todellisen identiteetin etsimisessä. Nuo-
ret saivat ahaa-elämyksiä Jumalan lapsena olemisen ihanuu-
desta.

Monelle oli suuri oivallus, että Jumalan missiossa ei tarvitse 
olla jotain muuta kuin mitä on. Jokainen meistä on kutsuttu ja 
varustettu Jumalan työhön. Koulutus järjestettiin korona-ajan 
rajoitusten keskellä, mutta hyvä suunnittelu ja toimiva How-
space-alusta mahdollistivat työskentelyn pienryhmissä.

– Koulutuksen sisällöissä otettiin aikaa jakamiselle ja ru-
koukselle. Avoimuus ja aitous olivat läsnä koulutuksessa Py-
hän Hengen kautta.

Eelis Ylönen osallistui koulutukseen yhdessä kihlattunsa 
Hanna Karttusen kanssa. 

 – Lähetetty- koulutus oli aikamatka kasteeseen, nimeltä 
kutsumiseen, lapsuuteen ja ristin kantamiseen. Itseensä oli 
hyvä tutustua pienryhmässä Howspace-alustalla. Opimme 
tuntemaan toisiamme Hannan kanssa syvemmin ja saimme 
kiinni, keitä me Jeesuksen silmin olemme, Ylönen kuvaa.

Koulutus suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Kylväjän, 
Sansan, Suomen Raamattuopiston ja Opkon kanssa. 

Seuraava Lähetetty-koulutus käynnistyy ensi keväänä.

Ensimmäinen koulutusmatka Mongoliaan onnistui

Kylväjän työntekijä Nina Sivunen palasi ensimmäiseltä 
Mongoliaan tehdyltä koulutusmatkalta 27. lokakuuta. Al-
kuvuonna käynnistyneessä kehitysyhteistyöhankkeessa 

tähdätään Mongolian viittomakielen verkkosanakirjan luo-
miseen sekä Mongolian kuurojen yhteisöjen voimaannutta-
miseen viittomakielityön kautta. Nyt hankkeessa on päästy 
aineistonkeruuvaiheeseen.

Asiantuntijana toimiva Sivunen opetti Ulaanbaatarissa, mi-
ten viitottua aineistoa kerätään, kuinka haastatteluja tehdään 
ja miten viitottua haastatteluaineistoa tallennetaan sekä mi-
ten aineistoa hallitaan.

- Marraskuussa alkaa aineistonkeruu, kun neljä kuuroa 

Mongolian viittomakielen tutkijaa suuntaa Etelä-Mongoliaan 
ja Pohjois-Mongoliaan.

Ensi vuonna aineistokeruut jatkuvat ja silloin kohteena ovat 
Mongolian itäiset ja läntiset alueet.

- Mongolia on valtavan suuri maa ja itäiselle puolelle on 
lennettävä keräämään aineistoa.

Sivusen reilut kaksi viikkoa kestänyt koulutusmatka vaati 
paljon ennakkovalmisteluja koronatilanteen vuoksi.

- Minulla piti olla viisumin lisäksi negatiiviset PCR-testit ja 
EU:n koronatodistus, jotta pääsin lennoille ja Mongoliaan. Li-
säksi Mongoliassa lentokentällä kaikkille matkustajille tehtiin 
koronatesti.

Kylväjän Run 4 mission joukkue 
keräsi Tampereen maratonilla 
1287 euroa lähetyksen hyväksi.1287

Kylväjä julkaisi uudistetut kotisivut 21. lokakuuta. Sivujen 
selkeys ja visuaalisuus herättivät kiitosta työn ystävissä. 
Myös seurakunnissa sivuja on jo hyödynnetty.

– Omasta nimikkokohteesta saa nopeasti tietoa työaluesi-
vun alussa olevasta Nopeat faktat -linkistä. Sivu on selkeä, jo-
ten sen voi myös näyttää datatykillä eri tilaisuuksissa. Lisäksi 

Uudistuneet kotisivut saivat kiitosta selkeydestä

kuvapankkia voi hyödyntää eri tilaisuuksissa ja seurakunnan 
viestinnässä, Salon seurakunnan lähetyssihteeri Henna Sep-
pälä iloitsee.

Hän kiittelee myös asiatiedon napakkuudesta, kotisivujen 
kuvista sekä Seurakunnille-sivulle kerätyistä vinkeistä seura-
kunnan toimintaan.

- Koulutin Ulaanbaatarissa Kylväjän yhteis-
työkumppaneiden Tegsh Tusgalin ja FLOM-
M:n tiloissa. Mukanamme oli hankkeen 
työntekijöitä sekä ulkopuolisia tulkkeja, ker-
too Nina Sivunen. Hän on kuvassa oikealla.

Uusi pastori vihittiin virkaan Bangladeshin evankelislu-
terilaisessa kirkossa “Evangelical Lutheran Church of 
Bangladesh” 17. lokakuuta. Pappisvihkimyksen saanut 

Shaymal Kujur on palvellut kirkkoa yli kaksikymmentä vuotta 
evankelistana. 

Uuden paimenen saaminen on seurakunnalle merkittävää, 

Pappisvihkimys Bangladeshissa
koska tällä yli tuhannen jäsenen yhteistyökirkollamme ei ole 
viime vuosina ollut täysiaikaista pastoria. Ordinaation toimitti 
bangladeshilaisen sisarkirkon Bangladesh Northern Evangeli-
cal Lutheran Church johtaja Amin Hembrom. Uzirpurissa vie-
tettyyn iloiseen juhlaan osallistui yli neljäsataa ihmistä.
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Katso 8.–10.10. järjeste-tyn Arepagos-tapahtuman tallenteet: www.kylvaja.f i/osallistu/tapahtumat

Tapahtuman teemana oli lapset, perheet ja lähetys.
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Nuorten lisääntymisterveyshanke käynnistyi Bangladeshis-
sa vuoden 2021 alussa. Sen tavoitteena on kohentaa 
nuorten ja vammaisten ihmisten seksuaali- ja lisäänty-

misterveyttä Luoteis-Bangladeshin maaseutuyhteisöissä sekä 
vähentää lapsiavioliittojen määrää.

Vaikka korona on hidastanut hankkeen aloitusta 300 van-
hemmille ja 300 nuorille suunnattua oppimisryhmää on jo pe-
rustettu. Ryhmissä jaetaan tietoa muun muassa seksuaaliterve-
ydestä sekä lasten ja tyttöjen oikeuksista. Ryhmien vetäjät ovat 
havainneet teini-ikäisten osallistuvan niihin aktiivisesti ja innos-
tuneesti. Lisäksi yhdeksän paikallista komiteaa on perustettu eh-
käisemään lapsiavioliittoja. Väärinkäytösten perimmäisiin syihin 
kuuluvat muun muassa puutteet tiedon ja palveluiden saavutet-
tavuudessa sekä rakenteellinen köyhyys.

14-vuotias Jasmin Khatun Rauta-nimisestä kylästä kuuli äi-
diltään, että hänet aiotaan naittaa eräälle insinöörille.

– Tuntui kuin taivas olisi pudonnut päälleni, Jasmin kuvaa.
Hän kertoi tilanteestaan paikallisen lapsiavioliittoja ehkäisevän 

komitean johtajille, jotka vierailivat Jasminin vanhempien luona. He 
perustelivat vanhemmille, mitä riskejä lapsiavioliittoon liittyy. Ym-
märrettyään vaarat vanhemmat peruivat avioliittoaikeet. Nyt Jas-

min käy koulua säännöllisesti.
– Kylässä toimivien oppimisryhmien ansiosta teini-ikäis-

ten ja vanhempien tietoisuus on lisääntynyt, komitean jäse-
net kertovat.

Bangladeshilaiset nuoret tytöt joutuvat usein seksuaa-
lisen häirinnän ja väkivallan kohteiksi. Tyttöjen sukupuoleen 
perustuva syrjintä ilmenee muun muassa avioliittoon pai-
nostamisena alaikäisenä. Tytöistä 59 prosenttia avioituu en-
nen 18-vuoden ikää ja 22 prosenttia ennen 15-vuoden ikää. 
Tyttöihin kohdistuva väkivalta ja seksuaaliset hyväksikäyt-
tötapaukset ovat yleisiä. Alaikäisten tyttöjen raskaudet ovat 
yleisiä.

Nuorten lisääntymisterveyshanke edistää sekä terveiden 
että vammaisten naisten ja tyttöjen oikeutta seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalveluihin. Se myös korostaa tyttöjen ja 
poikien oikeutta seksuaali- ja lisääntymisterveyskasvatuk-
seen sekä poistaa tyttöihin kohdistuvia haitallisia käytäntöjä. 
Hankkeen toteuttajana on Kylväjän kumppanijärjestö, paikal-
linen kansalaisjärjestö Bangladesh Lutheran Mission – Fin-
nish, yhteistyössä osallistujien ja yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Hanketta tuetaan Suomen Ulkoministeriön varoin.

A J A N K O H T A I S T A  K o o n n e e t :  X x x x  X x x x x x ,  X x x x  X x x x x x  ( 9 p t )

Lisää ajankohtaisia uutisia www.kylvaja.fi

Bangladeshissa ehkäistään lapsiavioliittoja

Etiopiaan julistettiin 2. marraskuuta kansallinen hätätila 
kuudeksi kuukaudeksi. Tilanne maan sisällä on erittäin 
epävakaa ja Suomen suurlähetystö Addis Abebassa ke-

hotti välttämään matkustamista Etiopiaan ja maan sisällä. 

Etiopian hätätila toi työntekijöitä Suomeen

Kylväjän työntekijöistä Korpit ja Gunilla riska palasivat Suo-
meen 5. marraskuuta. Magnus Riska palasi Suomeen 9. mar-
raskuuta. Daniel jäi Etiopiaan. (Tilanne Kylväjä-lehden men-
nessä painoon.)

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

Kylväjän hallitus hyväksyi uuden strategian päälinjat  
kokouksessaan 3. marraskuuta. strategian käsittely 
jatkuu seuraavassa kokouksessa 1. joulukuuta. uusi 
strategia painottaa iloa lähetyksen kantavana  
voimana. Lue lisää sivuilta 32–37. 
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tovat kehitysyhteistyön merkityksestä Mongoliassa ja Bangla-
deshissa. Pikku Kylväjän neljässä joulujaksossa kuljetaan en-
simmäisestä adventista neljänteen. Jaksot löytyvät Kylväjän 
Youtube-kanavalta soittolistalta Pikku Kylväjä.

Lapsille suunnatun Pikku Kylväjän kaikki jaksot on teks-
titetty. Näin kristilliseen uskoon sekä lähetyksen kuulu-
misiin sukeltavat ohjelmat palvelevat paremmin myös 

kuulovammaisia katsojia. Pikku Kylväjän uusimmat jaksot ker-

Pikku Kylväjää tekstitettynä

220

Kylväjän toimiston aulaan suunniteltu studio valmistui syyskuussa. Viimekeväinen Lähetysnäky eläväksi verkossa -keräys 
tuotti 33 358 euroa, ja sillä katettiin remonttikustannuksia sekä hankittiin audiotuotantoon tarvittavia laitteita. 

– Seuraavaksi kehitämme studiotuotantojen prosessia, jotta voimme palvella seurakuntia ja työn ystäviä studiosta lä-
hetettävillä ohjelmilla, verkosto- ja kumppanuusjohtaja Hanna Räsänen toteaa. Kuvassa laitteisiin tutustumassa toimisto-
sihteerit Nina Härmä ja Päivi Eshelman.
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Joulu lähestyy ja lahjat valtaavat 
ajatuksemme. Evankelista Jo-

hannes kuvailee Jumalan joululahjaa 
meille näin: Jeesuksen ”täyteydestä 
me kaikki olemme saaneet, armoa 
armon lisäksi - - armon ja totuuden 
toi Jeesus Kristus” (Joh. 1: 16–17). Jo-
hanneksen mukaan joulun lahja on ni-
menomaan armon lahja.

Virsi 932 ”Oi ihmeellistä armoa” 
(Amazing Grace) sanoittaa armon 
problematiikkaa. Mikä siinä on niin 
ihmeellistä? Mihin sitä tarvitaan? Eikö 
armo ole itsestäänselvyys, jopa oi-
keus nykyihmiselle, joka kokee itsen-
sä hyväksi ja ahkeraksi?

Vertauksessa viinitarhan työmie-
histä (Matt. 20) oikeudenmukaisuus 
ja armo törmäilevät, jopa tuuppivat 
toisiaan. Kun viimeksi palkatut työ-
miehet saavat saman palkan, denaa-
rin, kuin koko päivän työtä tehneet, 
jälkimmäiset protestoivat: ”Epärei-
lua!” Isäntä vastaa: ”Kai minä saan 
omallani tehdä mitä haluan? Katsot-
ko sinä karsaasti sitä, että minä olen 
hyvä?” 

Hyvä lukija, minkä reaktion ver-
taus sinussa sytyttää? Eräs pastori 
huomioi, että reaktiomme paljastaa, 
miten näemme itsemme, mihin sijoi-
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miKÄ ARmossA on niin iHmeeLLisTÄ? 

JUKKA KÄÄRIÄINEN  
      j u k k a . k a a r i a i n e n @ k y l v a j a . f i   

     PÄÄKiRjoiTus
Kuva: jani Laukkanen

tamme itsemme työmiesten jonossa. 
Jeesusta pitkään seuranneet voivat 
samaistua jonon etupäässä seiso-
viin: ”Minähän olen palvellut Kristusta 
koko elämäni.” Jonon keulilla on suu-
ri houkutus nähdä Jumalan antelias 
armo epäreiluna, jopa ärsyttävänä.

Mutta entä jos erehdymme pai-
kastamme jonossa? Entä jos emme 
olekaan koko päivän isäntää palvel-
leet, jonon etummaisina seisovia? 
Entä jos Jumalan pelastussuunnitel-
man näkökulmasta olemme ”matti 

myöhäisiä”, kun ilmestyimme 2000 
vuotta myöhässä, viime hetkellä, 
mutta tästä huolimatta saimme kut-
sun ja saamme kuulua Jeesukselle? 
Entä jos saatkin enemmän kuin an-
saitset, enemmän kuin osasit odot-
taa? Se ei olisi tasa-arvoista, oikeu-
denmukaista, eikä reilua. Ei. Se olisi 
suorastaan ihmeellistä, ihmeellisen 
ihanaa. Se olisi armoa: silkkaa, ihanaa, 
riemukasta armoa. Amazing grace. 
Siihen sopiva vastaus on nöyrä kii-
tollisuus, ihmettely ja ilo. Ei vertailu, 
kateus tai jonossa etuilu.

Ihmeellinen armo luo iloa ja rie-
mua. Sitä ei voi pitää itsellään, vaan 
se on pakko jakaa. Tämän armon ilon 
näemme maahanmuuttajataustais-
ten, uusien kristittyjen kasvoilla. Tätä 
armon eli evankeliumin iloa viemme 
Kylväjänä sinne, missä sitä ei vielä 
tunneta. Tämä armon ilo tulee ole-
maan uuden strategiamme paino-
piste. Tämä armon ilo on ihmeellinen: 
sitä kannattaa ihmetellä, olit seuran-
nut Jeesusta 50 vuotta tai viisi viik-
koa. Tämä armo ei ole rajoitettu tuote, 
vaan sitä riittää kaikille nautittavaksi. 

Siunattua adventtia ja hyvää  
joulua!

Tämä armo ei ole 
rajoitettu tuote, vaan 
sitä riittää kaikille 
nautittavaksi.””
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TAide      Teksti: Mari Turunen   Kuva: Saija Tiilkainen 

luovuus avaa  
Jumalan rikkautta

10

Elämäni ei tarvitse estradia 
ollakseen mielekästä.  
Elämäni on jo biisi.
Jukka leppilampi” – on suurta viisautta luoda taiteella uutta lähetyksen kulttuuria,  

pitkän linjan taiteilija jukka Leppilampi toteaa. Yhdessä Kylväjän  
työntekijä Sofi Valkealinnun kanssa he ovat löytäneet oman taiteellisen 
ilmaisutapansa, jolla palvella jumalaa ja lähimmäistä.
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Guggenheimissa tajusin 
kirkkaammin kuin kos-
kaan ennen, miten suuri 
valta taiteella ja luoval-
la ilmaisulla on välittää 

maailmankuvaa ja vaikuttaa siihen, 
mitä ihmiset arvostavat ja pitävät to-
tena.- - Televisio-ohjelmat, podcas-
tit, journalismi, elokuvat, teatteri, kir-
jallisuus, sarjakuvat, musiikki, tanssi 
ja kuvataide sekä valtava määrä mui-
ta kulttuurinkanavia ovat materiaalia, 
joista ihminen ammentaa aineksia 
oman elämänsä jäsentämiseen. Siksi 
luovien alojen ihmiset ovat todellisia 
arvojohtajia.

Kylväjän työntekijä Sofi Valkea-
lintu kirjoitti näin Seurakuntalaisessa 
julkaistussa blogissa 10. huhtikuuta. 
Hänen Toisen todellisuuden kielioppi 
-valokuvanäyttely on kiertänyt kulu-
van vuoden ajan eri puolilla Suomea.

- Kauneuden ja luomakunnan ku-
vaaminen ovat aina Jumalan todelli-
suuden kuvaamista.  Taide on valtava 
mahdollisuus koskettaa ihmisen sy-
viä tunteita.

Valkealinnulle kuvan ja tekstin yh-
distäminen on luonteva ilmaisutapa. 
Samalla on ymmärrettävä taiteen 
kieltä.

-  Taiteilijan on hallittava allegoris-
ta kieltä, metaforien tasolla liikkumis-
ta sekä niiden kuvien ja tarinoiden 
kertomista, joita taiteessa yleisesti 
käytetään. Se on eri kieli kuin saarna-
tuolissa.

Ilmaisu lähtee aitoudesta, siitä 
että ihminen uskaltaa olla kokonainen 
kaikessa, mitä tekee. Kun rakennum-
me Jeesuksessa, se näkyy.

- Silloin ei tarvitse pusertaa vä-
kisin jotain hengellistä lainia mukaan.

Valkealintu pyrkii löytämään ku-
vataiteelle ja valokuvaukselle uusia 
kanavia.

- Sydämelläni on maalaaminen 
rukoillen. Ajattelen, että taide voi olla 
puhuttelevaa, jopa profetaalista, jos 
otamme rukouksen vakavasti. Etsin 
tapoja viedä evankeliumia eteenpäin 
taiteen keinoin.

Millainen Jumala,  
sellainen jälki
Jukka Leppilampi on juuri palannut 
Hollannista, jossa hänen ystävänsä 
valmistelee hiekasta tehdyistä teok-
sista koostuvaa näyttelyä. Leppilam-
pi tekee näyttelyyn äänimaiseman, 
mikä merkitsee taiteilijalle jälleen uu-
teen astumista.

- Vietin kolme päivää näyttelyn 
keskellä aistien. Se, mikä resonoi mi-
nussa, muuttuu musiikiksi.

Maailman parhaiden hiekkara-
kentajien kanssa toteutettavan Sand 
stories -näyttelyn teokset vaihte-
levat kymmenmetrisistä muutaman 
sentin korkuisiin. Aiheet vievät kat-
sojan Vanhan ja Uuden testamentin 
maailmaan.

Luovuus ja taide ovat olleet osa 
Jukka Leppilammen olemusta aina. 
Hän näkee taiteessa jumalallisuutta, 
onhan Jumala kaiken luoja ja myös 
luovuuden lähde.

- Taidetta ei tarvitse vanhurs-
kauttaa, mutta taide pystyy kanta-
maan Jumalasta jotain sellaista, mikä 
ei avaudu muuten.

Hänen mukaansa Pyhän Hengen 
vaikuttama taide laajentaa kristityn 
identiteetin rikkautta. Paavali kehot-
ti seurakuntaa yhdessä nauttimaan 
Daavidin taiteesta, siis laulamaan 
psalmeja, täyttyäkseen Pyhällä Hen-
gellä.

- Tämä rikkaus meidän tulee ot-
taa käyttöön seurakunnassa ja myös 
lähetystyössä. On suurta viisautta 
luoda taiteella uutta lähetyksen kult-
tuuria. Näin voimme kommunikoida 
kaikissa kulttuureissa.

Keikoillaan Leppilampi haluaa an-
taa parastaan tarjoten yleisölle tai-
teellisen elämyksen.

- Kun yleisön ei tarvitse miettiä, 
pärjääköhän tuo kaveri, se vapauttaa 
heidät avoimeksi taiteen ihmeelle.

Parhaimmillaan se on yhdessä 
koettu pyhä hetki Jumalan läsnä-
olossa.

Tulkoon renessanssi!
Taiteilijanuransa aikana Jukka Lep-
pilampi on nähnyt aaltoliikkeen suh-
tautumisessa taiteeseen.

- Pelkäänpä, että tällä hetkellä tai-
de ei ole seurakuntakulttuuriamme. 
Tulkoon uusi renessanssi! Korona-ai-
ka on opettanut meille, mikä taiteen 
merkitys voi olla.

Luova taiteilija on ollut tilanteis-
sa, joissa hän ei ole tiennyt, mihin 
uuteen hän on astumassa, mutta 
sisäinen pakko on vienyt eteenpäin, 
syvemmälle.

-  90-luvulla tekemäni levy Naked 
and quiet lähti liikkeelle halustani tut-
kia ihmisen ääntä. Myöhemmin olen 
kuullut, että monet taiteilijat eri puo-
lilta maailmaa käyttävät tuota levyä 
työskennellessään, sillä se rohkaisee 
heitä luovuuden tilaan.

Kaikki eivät ymmärtäneet sana-
tonta äänitaidetta, ja osa tuomitsi 
Leppilammen luopioksi.

- Tällä tiellä tuulee puolelta ja toi-
selta. Mutta jos olisin kaikkia miellyt-
tävä, olisiko sittenkään evankeliumia 
muille haavoittuneille?

Eräs uskovan perheen lapsi, nuo-
reksi aikuiseksi varttunut, kirjoitti 
kuunneltuaan Minä, ihminen -levyn: 
”Ensimmäisen kerran ymmärsin, että 
armo kuuluu minullekin.”

Taide syntyy vuorovaikutuksessa 
ennen kaikkea Jumalaan, mutta myös 
muihin taiteilijoihin, luontoon ja ylei-
söön.

- ”Ja niin kuin maa työntää versoa, 
niin kuin puutarha saa kylvetyn sie-
menen kasvamaan, niin Herra minun 
Jumalani, saa vanhurskauden verso-
maan, ja ylistys kohoaa kaikkien kan-
sojen kuultavaksi” (Jes. 61:11). Me yh-
dessä olemme tämä puutarha, kyse 
ei ole individualismista. Evankeliumi 
on ilomme, joka synnyttää elämää, 
uutta kulttuuria. 

Sofi Valkealinnun valokuvanäytte-
lyn Toisen todellisuuden kielioppi 
-teokset huutokaupataan Kylväjän 
työn hyväksi joulukuussa. Lue lisää 
s.48.

-  Olen joutunut valitse-
maan, haluanko tehdä 
fyrkkaa vai kuljenko omaa 
tietäni. Harjoitan tietoisesti 
intuitiotani. Taiteen virta on 
vettä täynnä, Jukka 
Leppilampi maalailee.

Jukan vinkkilista aloittelijalle:

•	 Suostu yhteisöön. Jos haluat 
oppia laulamaan, mene  
kuoroon. Siellä opit virittä-
mään äänesi suhteessa  
muihin. 

•	 Etsi itsellesi hengellinen yh-
teisö, jossa voit turvallisesti 
harjoittaa lahjojasi, myös  
armolahjojasi.

•	 Luovuus ja perfektionismi eivät 
sovi yhteen. Luovuuden tila on 
epäonnistumisen oikeus.

•	 Ole uskollinen tänään. Se on 
osa polkuasi huomiseen.

•	 Pyri loistavuuteen  
(excellence), tee työsi hyvin.

valokuvaus, maalaaminen ja  
kirjoittaminen ovat minulle tapoja olla, 
enkä ole saanut niihin formaalia  
koulutusta. olen silti pyrkinyt  
kehittymään ja tullut siihen tulokseen, 
ettei jumala ole antanut minulle näitä 
lahjoja sattumalta tai pelkästään omaksi 
virkistyksekseni. Työnantajani antoi  
minulle resurssit ja vapaat kädet Toisen 
todellisuuden kielioppi -valokuvanäytte-
lyprojektin toteuttamiseen. Halusin tuoda 
ihmisten nähtäväksi kuvia ja tekstejä, 
jotka herättävät kysymyksiä elämän 
suunnasta.
sOfi VAlKeAlinTu 
(kuva: Sofi Valkealinnun albumi)

”
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K i r j e i s T ä  p o i m i T T u A  
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Vihdoinkin sitä arkea!
iSrAEL Pian juutalaisten sovituspäivän jälkeen vietettiin 
viikon verran lehtimajajuhlaa. Majoja pystytetään pihoille, 
parvekkeille ja ravintoloiden eteen. Juhla-aika Israelissa 
on erityistä, mutta toisaalta normaalien rutiinien rikkou-
tuessa minut usein valtaa myös ulkopuolisuuden tunne, 
koska rakkaani ovat niin kaukana. Paluu arkeen oli siksi 
nytkin helpotus. 

Uusia yhteyksiä pakolaisiin
KrEiKKA Työtoverimme, pakolaistaustainen evankelista 
piti kontissa persiankielisen raamattutunnin. Oli hienoa 
nähdä, miten keskittyneesti ja hartaasti ihmiset kuunteli-
vat Jumalan sanaa. Asioista keskusteltiin vilkkaasti. Olim-
me leirillä muutaman tunnin ja lopuksi mukanamme lähti 
viisi aikuista ja neljä lasta tänne kyläämme. Vietimme iki-
muistoisen leirin vanhan kirkon yläkerrassa. - - Veimme 
pakolaiset takaisin pakolaisleiriin neljän päivän kuluttua. 
Tämä sen vuoksi, että leiriltä ei voi olla poissa kuin viikon 
kerrallaan. Muuten tipahtaa pois niin sanotusta pakolai-
sohjelmasta. Toinen syy on lasten koulunkäynti, jonka 
vuoksi leiri voi olla viikonlopun pituinen. Osa pakolaisista 
käy myös töissä Thessalonikissa. 

En ole asettumassa vaan  
leiriytymässä
KESKi-AASiA Minulla on asiat hyvin. Minulle löytyi asunto 
Suomessa, jonka suurista ikkunoista voin ihailla yhtä kir-
kasta tähtitaivasta kuin työalueella. En ole asettumassa 
vaan ennemminkin leiriytymässä ja odottamassa, mitä 
tuleman pitää. Olen ollut yhteyksissä lähimpiin työtove-
reihini työalueella. Hekin siellä menevät päivä kerrallaan 
eteenpäin katsoen, mitä työtä ja millaisin keinoin he voivat 
jatkaa. Joitakin työntekijöitä on sanoutunut irti ja jotkut 
ovat lähteneet muualle, ulkomaillekin. Monet heistä, joiden 
kanssa kasvotusten tehtiin työtä vielä ennen kesälomaani, 
ovat nyt poissa työkuviosta. Lasten ja nuorten psykiatrian 

klinikkamme on auki, mutta vain miesvoimin. Ehkä nais-
puoliset työntekijät voivat palata töihin pikkuhiljaa. Kau-
pungin ulkopuolelle meno ei ole vielä onnistunut. Toimis-
tolle eivät kaikki ole vielä tulleet töihin, mutta siihenkin voi 
tulla muutos. 

Kaukasian kotiseurakuntaa 
tukemassa
KAUKASiA Työntekijöiden ollessa kotimaassa yhteyden-
pito Kaukasiaan hoituu alueella kotiseurakuntaa luotsaa-
vaan evankelista Jaakobin kanssa. Pyrimme tukemaan 
häntä työssä. Keskusteluissa Jaakobin kanssa olemme 
käyneet läpi muun muassa kristinuskon historiaa siitä nä-
kökulmasta, että hän voisi hahmottaa paremmin tämän 
päivän kristikunnan kokonaisuutta ja toisaalta sen koh-
taamia haasteita. Esimerkiksi alkuvuosisatojen kristittyjen 
vainoista on suora yhtymäkohta tämän päivän tilantee-
seen Kaukasiassa ja varsinkin alueen naapurimaissa. Jaa-
kob totesi, että ehkä hänkin on saanut pienen osansa vai-
nosta, tai ainakin vastustuksesta, vaikka ei onneksi mitään 
vakavampaa ole ollutkaan. Hän näkee osansa seurakunnan 
johtajana erityisen alttiina vaikeuksille, kuten Sanassa sa-
notaan: sielunvihollinen lyö paimenta, jotta lampaat jou-
tuisivat hajalle. Monien työn ja arjen haasteiden keskellä 
ilonaiheena on, että Jaakobille ja hänen vaimolleen syntyi 
juuri heidän ensimmäinen lapsensa. 

kymmenistä perheistä, 
jotka haluavat kuulla 
evankeliumin!”

HEILLÄ ON  
OdOTUSLISTA”
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Raamatut näkyvät  
katukuvassa
ETiOpiA Sunnuntaisin käymme Hogane-seurakunnassa. 
Ennen kuin muutimme tänne, meille kerrottiin, että ih-
miset täällä kulkevat kadulla Raamattu kädessä sunnun-
taiaamuisin. Tämä todella pitää paikkaansa, Raamattu 
näkyy katukuvassa! On hienoa kävellä kirkkoon, kun on 
paljon ihmisiä ympärillä, joilla on sama määränpää. Tämän 
kokemuksen soisin monelle. (Riskat joutuivat palaamaan 
Suomeen marraskuussa.)

Ihmisten oletetaan ”lukevan 
ilmaa”
JApANi Japanilaisessa kulttuurissa vallitsee vahva puhu-
mattomuuden kulttuuri. Asioita ei sanota suoraan. Ihmis-
ten oletetaan ”lukevan ilmaa” ja tulkitsevan toisen puhees-
ta viestin todellinen merkitys. Tämä aiheuttaa haasteita 
ihmissuhteissa. On vaikea itse ymmärtää, mitä toinen to-
dellisuudessa tarkoittaa, kun hän ei sano suoraan, mitä 
tarkoittaa. - - Vielä tätäkin vaikeampia tilanteita muodos-
tuu silloin, kun toinen ihminen tulkitsee väärin, mitä itse 
on hänelle sanonut. Suomalaisena on tottunut siihen, että 
viestin merkitys on sanojen sisällössä. Mitä sanotaan, se 

pääsääntöisesti pitää kirjaimellisesti paikkansa. Japanis-
sa taas viestin merkitys muodostuu sen perusteella, millä 
tavalla ja missä kontekstissa viesti on välitetty. Yhtäkkiä 
toinen luulee, että olemme sanoneet hänelle jotakin, mitä 
emme ole sanoneet tai tarkoittaneet. Pahimmillaan ihmi-
set saattavat suuttua jostakin, jota kukaan ei ole sanonut 
tai tarkoittanut, mutta mitä he olettivat puhujan tarkoit-
tavan. 

Unet ja ihmeet kutsuvat
ETU-AASiA Saimme vierailla erään pakolaisseurakunnan 
johtajien luona tunnin paikallisbussimatkan päässä ko-
toa. Kuulimme tämän hetken pakolaistilanteesta maassa 
sekä kyseisen seurakunnan alkutaipaleesta ja nykypäi-
västä. Seurakunnan arabiankielisissä jumalanpalveluksis-
sa käy reilut 150 henkeä, vaikka tila, jossa he kokoontuvat, 
on mitoitettu 75:lle. Lisäksi heillä on odotuslista kymme-
nistä perheistä, jotka haluavat kuulla evankeliumin! Unet 
ja ihmeet siivittävät elävän Jumalan etsintää. Nämä neljä 
työntekijää ovat enemmän kuin ylityöllistettyjä. He ker-
toivat myös avoimesti niistä virheistä, joita ulkomaalai-
set ovat tehneet, kun he ovat rahan ja suurien lupausten 
kanssa saapuneet heitä auttamaan. Lopuksi ruokailimme 
yhdessä ja joimme kardemummakahvia. Meidät saateltiin 
kotimatkalle arabiankielisen rukouksen sanoin. Mikä siu-
nattu päivä! 
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Työ jatkuu Odessassa
UKrAiNA Vammaistyö on saanut onneksi jatkua Odes-
sassa koko korona-ajan. Toki toimintamuotoja on pitänyt 
välillä tarkistaa. Työstä vastaa Vladislav, joka on koro-
na-aikanakin järjestänyt vammaistapaamisia, tehnyt koti-
käyntejä ja vienyt ruokapaketteja. 

Simultaanitulkkaus uutta ja 
vaikeaa
iTä-AASiA Valitsemamme yliopistokurssi käsittelee kris-
tillistä anteeksiantoa. Kurssi on ajankohtainen ja oleellinen 
työllemme, sillä työalueemme maiden historia on verinen 
ja sotaisa. Puolin ja toisin on paljon vihaa ja anteeksian-
tamatonta mieltä. Toivomme, että jo täällä ollessamme ja 
opiskellessamme voimme herätellä ihmisiä anteeksian-
tavan asenteen tärkeyteen. Muunkinlaisia työtehtäviä on 
saatu opiskeluiden lisäksi. Jatkamme englannin opetta-
mista kerran kuukaudessa kielikumppanin lapsille. Lisäksi 
tästä lukukaudesta lähtien käännämme jumalanpalveluk-
sen liturgian englannin kielelle seurakunnassa, jossa suurin 
osa ulkomaalaisista käy. - - Simultaanitulkkaus on uutta 
ja vaikeaa, mutta opittujen taitojen käyttö toisten hyväksi 
tuo iloa. 

Taivaassa juhlitaan
iTä-SipEriA Iloksemme saimme kuulla, että eräs van-
ha tuttu Kyrenistä oli saanut kristillisen kasteen uudessa 
asuinpaikassaan Jamalin niemimaalla! Hänen vaimonsa 
rukoili vuosia tämän ihmeen tapahtumisen puolesta.

Vastatuulessa eteenpäin
iSrAEL Vaikka iloitsemmekin uusista laajenevista mah-
dollisuuksista arabian- ja hepreankielisen väestön kes-
kuudessa, olemme myös kokeneet kiihtyvän hengellisen 
taistelun syvemmin kuin aikaisemmin. Aivan kuin vuorta 
kiivetessä polku on jyrkkenemässä ja jaksaminen on jou-
tunut kovalle koetukselle. Monet haasteet ja vastoinkäy-

miset syövät voimia. Tajuamme kyllä, miten Jumala on 
askel askeleelta johdattanut meitä eteenpäin, mutta vas-
tatuulessa eteenpäin päästäksemme on hidastettava as-
kellusta ja käytettävä enemmän aikaa rukoukseen.

Kuusi ihmistä otti Jeesuksen 
vastaan
KrEiKKA Voimme iloksemme kertoa, että 17. syyskuuta 
kuusi ihmistä päätti ottaa Jeesuksen vastaan henkilökoh-
taisena Vapahtajanaan. - - Ensin jokainen kertoi oman 
todistuksensa, minkä jälkeen kaikki menivät altaaseen ja 
heidät kastettiin Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ko-
ropin intialaisella seurakunnalla menee hyvin. Järjestimme 
tapaamisia kesän aikana ulkona koronarajoitusten takia. 
Muutamat ulkomaalaisia vastustavat kreikkalaiset kuiten-
kin hyökkäsivät joidenkin seurakuntalaistemme kimppuun 
ja keskeyttivät tapaamisemme. Nyt yritämme löytää ko-
koontumisille toisen paikan, jossa voisimme vapaasti pal-
vella Herraa ilman rajoituksia. Muistathan meitä rukouksis-
sasi. 

Ajatuksiani oppilaista
BANGLADESH Tuntuu suurelta haasteelta opettaa lapsia 
slummikoulussa, koska minulla on hyvin vähän kokemusta 
siitä. Tämä tuntuu kuitenkin hyvin positiiviselta haasteelta, 
ja olen iloinen tästä tehtävästä. Toiveeni ja rukoukseni on, 
että voin välittää Jumalan rakkautta eri tavoin näille lap-
sille. Panin merkille, että täällä pojat selviävät opetukses-
ta hyvin. Myös monet tytöt ovat skarppeja. Molemmissa 
ryhmissä on tyttöjä, jotka taistelevat, mutta eivät oikein 
pysy mukana. Syy voi olla se, että tytöt eivät saa aina sa-
maa huomiota ja rakkautta kotona kuin pojat. Joskus pojat 
saavat myös parempaa ruokaa. Poikien tulee pitää huolta 
vanhemmistaan, kun he ikääntyvät. Täällä ajatellaan, että 
tytöt kuitenkin naitetaan pois, mieluiten niin pian kuin 
mahdollista, joten he eivät ole yhtä tärkeitä. Sellaisella 
mentaliteetillä perheet eivät panosta tyttöihin. 

Paluu Etiopiaan
ETiOpiA Pohjoismaalaiset kollegamme ovat ottaneet 
meidät jälleen kerran sydämellisesti vastaan, ja iloitsem-

me tästä upeasta työyhteisöstä. Viikko saapumisemme 
jälkeen meillä oli täällä NLM:n koulutus ja retriitti, joiden 
yhteydessä saimme tavata niin vanhoja kuin uusiakin 
kollegoita. Koulutuksessa meitä perehdytettiin erityises-
ti muslimitaustasta kääntyneiden kristittyjen opetus-
lapseuttamiseen Come Follow Me -menetelmän avulla. 
Keskustelun kieli vaihtelee kahvihetkissä osanottajien 
mukaisesti norjan, ruotsin, suomen, englannin, amharan ja 
oromon välillä. Välillä kieli menee kirjaimellisesti solmuun. 
Täällä Etiopiassa meitä on jälleen hämmästyttänyt ih-
misten ystävällisyys, vaikka maa on kovissa vaikeuksissa. 
Koko maata koskettava inflaatio on raju, ja konflikti sekä 
sen myötä myös nälänhätä pohjoisessa jatkuvat. Lisäksi 
maassa on paikallisia levottomuuksia. Rukoillaan rauhaa ja 
apua Etiopialle ja viisautta maan päättäjille. (Korpit joutui-
vat palaamaan Suomeen marraskuussa.)

Hiruzenissa tapahtuu
JApANi Hiruzenin leirikeskuksessa sain uuden tutta-
van, siellä aputöissä käyvän kokki D-sanin. Meille syntyi 
hyvä keskustelu, jonka kuluessa rohkenin kysyä häneltä, 
onko hän kristitty. Vastaus kuului: ”En, mutta olen ajatel-
lut kääntyä kristityksi.” Miksi? Siksi, että hän on jo eläke-
iässä ja pitää ruveta ajattelemaan kuolemaakin. D-san ei 
haluaisi tuottaa vaivaa perheelleen ja lapsilleen. Buddha-

laisuudessa omaisten pitää 
nimittäin järjestää vaina-
jan kuolinpäivän muistoksi 
tilaisuuksia määrättyinä 
aikoina ja vuosina jopa vii-
denkymmenen vuoden ajan. Se kaikki tulee kalliiksi omai-
sille. Koolle pitää kutsua lähisuku ja heille tarjota herk-
kuateria. Myös buddhalaiselle papille tulee maksaa hyvä 
korvaus sutrien lukemisesta. D-san haluaisi päästä eroon 
kaikesta sellaisesta. 

Burjaattityö on haasteellista
iTä-SipEriA Olen saanut useammalta taholta kehotuksen 
keskittyä rukoukseen. Se on todella tärkeää, mutta ei help-
poa minun kaltaiselleni touhuajalle. Pyydän Jumalalta sitä 
armoa, että voisin säännöllisesti rauhoittua rukoukseen 
ystävieni ja koko burjaattikansan puolesta. llman rukousta 
ei hengellisestä työstä tule yhtään mitään. Rukousta tar-
vitaan, koska ihmistyöllä ei voi saada mitään hengellistä 
aikaan, vaan sen tekee Jumala itse meidän kauttamme. 
Olen pyytänyt erästä uskovaa burjaattinaista, jonka nimi 
on Larisa, rukoilemaan kanssani burjaattien puolesta. Toi-
von, että voisimme jatkossa järjestää rukoushetken sään-
nöllisesti.
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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/
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Lahjoja on monenlaisia
on hyvä suostua siihen, että oma palvelutyömme on lahjaa toisille  
Kristuksen ruumiin jäsenille. 

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 

  Jokainen kristitty  
on lahja seurakunnalle.””

Milloin olet viimeksi saanut lahjan? Ehkäpä 
ajattelit viime joulua, jolloin sinä ja moni lä-
heisistäsi sai vieläpä kauniiseen paperiin 
käärityn lahjan. Ja voi olla, että olet jo nyt 
alkanut pohtia, millaisia lahjoja tahdot tänä 

vuonna antaa joillekin, joita tahdot ilahduttaa.
Puhe lahjasta taitaa tosiaankin tuoda ensimmäiseksi 

mieleemme joulun tai merkkipäivät.
Raamatun äärellä puhe lahjasta saa kuitenkin laajem-

pia merkityksiä. Itse asiassa jo elämämme on Jumalan 
meille antamaa lahjaa. Millään tavalla emme ole sitä voi-
neet ansaita. Samoin lahjaa Jumalalta on koko maailmakin, 
jossa elämme. Sitä ovat tuoksut, värit, tuulen humina ja 
syksyinen tähtitaivas, joka muistuttaa ihmistä hänen pie-
nuudestaan. Lahjaa ovat myös toiset ihmiset, sillä kenen-
kään ihmisen ei ole hyvä olla yksin.

Jouluna toki ajattelemme myös viestiä, jonka paime-
net kuulivat enkeleiltä. He saivat tietää, että maailmaan 
on vihdoin syntynyt kauan odotettu Messias, Vapahtaja. 
He saisivat itse mennä katsomaan ja ihastelemaan häntä 
Betlehemiin. Jeesus todella on mahtavin lahja, mitä ku-
vitella saattaa. Hän on meidän puolestamme kukistanut 
synnin, kuoleman ja Paholaisen vallan. Hänessä meillä on 
ikuinen elämä.

Siitä evankeliumissa Jeesuksesta Kristuksesta on ky-
symys: lahjaa ansaitsematon saa kallisarvoisimman lahjan, 
mitä ajatella voi: anteeksiannon pahoista teoista ja laimin-
lyönneistä sekä puhtaan omantunnon Jeesuksen tähden. 
Ei ihme, että paimenet iloitsivat jouluyön lahjasta!

Voi olla, että lahja-asiaa pohtiessamme ajatukset to-
siaankin siirtyvät meistä itsestämme jonnekin ulkopuolel-

le. Siksi on hyvä katsoa myös eräitä jakeita Raamatusta, 
jotka kertovat lahjasta vielä toisellakin tavalla.

Paavali kirjoittaa asiasta näin (Ef. 4:7): ”Mutta kukin 
meistä on saanut oman armolahjansa, sen jonka Kristus on 
nähnyt hyväksi antaa.”

Jumala on siis antanut lahjojaan seurakunnalle. Mitä 
lahjoja hän tarkoittaa? Apostoli selittää asiaa vielä jakeis-
sa Ef. 4:11–12: ”Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset 
profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja 
opettajiksi,  tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen 
työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.”

Paavali sanoo, että lahjoja ovat ensinnäkin ne, joiden 
avulla evankeliumia on julistettu, eli apostolit, profeetat, 
evankelistat, paimenet ja opettajat. Mutta kun hän oli 
edellä vakuuttanut, että jokaiselle Jeesukseen uskovalle 
on annettu palvelemisen armo seurakuntaruumiissa, niin 
voimme ajatella, että jokainen kristitty on lahja seurakun-
nalle.

Sinä siis olet lahja, jonka Jeesus on antanut muille us-
koville. Ja vastaavasti muut uskovat ovat hänen lahjaansa 
sinulle. Tätä miettiessä joutuu kysymään, kuinka tosissam-
me ja hellävaroen me aukaisemme kaikkien meille annet-
tujen lahjakääröjen nauhoja. Ja onko niin, että mielellämme 
ottaisimme vastaan vain tietynlaisia lahjoja?

Jumala kuitenkin tietää, mitä me tarvitsemme. Siksi on 
hyvä suostua siihen, että oma palvelutyömme on lahjaa 
toisille Kristuksen ruumiin jäsenille. Samoin on suostutta-
va siihen, että heidänkin palvelunsa auttaa meitä rohkais-
tumaan omassa tehtävässämme. Näin on Jeesus Kristus 
hyväksi nähnyt.

Katso jukan  11-osainen  opetussarja isä  meidän -rukouksesta:  www.janoinenlammas.f i6-osaista sarjaa Herran siunauksesta julkaistaan 21.12 alkaen.
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Ortodoksijuutalaiset rabbit ovat jatkaneet fariseusten 
perinnettä toimia Israelin hengellisen elämän portin-

vartijoina ja he ovat pitäneet sanoman Jeesuksesta Mes-
siaana tiukasti kansan ulottumattomissa. Nyt lähes kah-
dentuhannen vuoden jälkeen porttia on alettu kammeta 
auki sisältä päin. 

Israelilaisen Eitan Barin kirja ottaa meidät mukaan kes-
kusteluun, jossa hän Jeesukseen uskovana juutalaisena 
haastaa rabbien usein valheellisia väitteitä sekä tulkintoja 
Jeesuksen messiaanisuudesta ja Uuden testamentin epä-
luotettavuudesta.  Bar työskentelee One for Israel -jär-

uuTuuKsiA iTseLLe TAi LAHjAKsi

Kiinnostaako kasvu kristittynä tai messiaanisen juutalaisen 
näkökulma? Poimimme syksyn uutuuskirjoista virkistävän 

erilaisia kirjoja erilaisiin tarpeisiin.

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

Hanna Kivisalo käyttää sanoja kau-
niisti vieden lukijan oivalluksen ja 

armon aavistamisen äärelle. Kirjan 
lyhyissä teksteissä kuultaa ajattele-
van teologin ja tuntevan naisen ääni. 
”Armoon tarvitaan kaksi armahdus-
ta. Itsensä ja toisen. Ensimmäinen 
vapauttaa syyllisyydestä, jälkim-
mäinen katkeruudesta. Kumman-

jestössä, joka vuodesta 2015 alkaen 
on tavoittanut miljoonia katselijoita 
rabbiinisen juutalaisuuden väitteitä 
oikaisevilla ja Vanhan testamentin 
messiasprofetioita avaavilla netti-
videoilla. 

Kristitty lukija saa uutta näkö-
kulmaa Raamatun tutkimiseen ja 
kutsun tukea evankeliumin totuu-
den välittämistä juutalaisten pa-
riin. HANNA LiNDBErG

L ähes 40 vuotta kristillisen nuorisotyön parissa laajas-
ti vaikuttanut Jussi Miettinen kiteyttää uutuuskirjas-

saan eväitä mielekkääseen elämään. Jumalan, itsensä ja 
kutsunsa tunteminen käyvät vuoropuhelua lempeässä ja 
viisaassa ohjauksessa. Selkeät kaaviokuvat tehostavat sa-
nomaa, ja tarinat sekä tehtävät virittävät pohdintaa. Op-
pimista tukevat kysymykset auttavat soveltamaan luettua 
omalle kohdalle. 

Kristinoppi ja sen soveltaminen arkeen alkavat elää 
kiehtovalla tavalla. Kirja sopii erinomaisesti itseopiskelu-

kin kanssa askel on raskas, kummankaan kanssa ihminen 
ei ole vapaa.”

On ihmisiä, joille sanat ovat tärkeitä. He ilahtuvat tästä 
kirjasta. Se sopii erinomaisesti lahjaksi myös heille, joille 
kristilliset aarteet eivät vielä ole avautuneet. Kivisalon Jo-
nain päivänä ymmärrät sekä esikoisteos Hyvän jälki ovat 
kuunneltavissa myös äänikirjoina. Sosiaalisessa mediassa 
Kivisalo julkaisee tekstejään profiililla Sekunnit ja tunnit.  
MAri TUrUNEN

materiaaliksi, ryhmille kokoon-
tumisiin tai opettajalle käsikir-
jaksi ammentamaan kristittynä 
elämisen rikkautta niin nuoren 
kuin aikuisenkin ulottuvil-
le. Osuvat sitaatit ja van-
hat rukoukset tuovat kirjaan 
maustetta kristillisen ajat-
telun rikkaasta perinnöstä.   
HANNA räSäNEN

Hanna Kivisalo: Jonain päivänä ymmärrät (Enostone kustannus 2021)

Eitan Bar: Messias ja rabbien opetukset. Miksi juutalaisuus ei hyväksy Jeesusta  
Messiaana? (Avainmedia 2021)

Jussi Miettinen 3T Tunne Jumala, itsesi ja kutsusi (Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja 
Koululaislähetys, 2021)

Olen usein kipuillut oman luontee-
ni kanssa ja miettinyt, että mi-

tähän Jumala mahtoi ajatella minut 
luodessaan. Tunteeni ovat vahvoja 
enkä pysty toimimaan, jos herkistyn. 
Tuntuu kuin menisin takalukkoon. Sil-
loin muistutan Stan Laurelin näytte-
lemää Ohukaista. Yllättävän monet 
asiat saavat minut itkuherkäksi. Esi-
merkiksi tavallinen lääkärissäkäyn-
ti voi olla koettelemus, jos puhkean 
itkuun jo rutiinikysymysten aikana. 
Pahinta on, kun olen edes hiukan vä-
synyt. Konfliktitilanteissa itku valtaa 
koko kehoni, herättää muissa huo-
miota ja on vahva signaali. Usein saa-
tan itkeä, vaikkei mikään ole oikeasti 
vialla. Hetken kauneus, vanha muisto 
tai vaikka kaunis musiikki saavat tun-
nekuohun aikaan.  

Mikä ihanuus aukesikaan, kun tör-
mäsin erityisherkän käsitteeseen! 
Silloin ymmärsin, että en olekaan 
outo, olen vain erityisherkkä! Empa-
tiatasoni ovat tavallista korkeammat 
ja reagoin herkästi koko kehollani eri 
tunteisiin. 

Palatessani töihin vanhempainva-
paalta viime vuonna tein vahvuus-
testin. Eniten parjaamani empaat-
tisuushan se sieltä tulla tupsahti 

eRiTYisHeRKÄn 
TunnusTuKsiA 

                                          K O L U M N I 
          T e k s t i :  s a i j a  T i i l i k a i n e n   K u v a :  e e v a  o j a l a  
 

ykkösenä. Voisiko tämä oikeasti olla 
vahvin ominaisuuteni? Se, mitä itse 
olen itse jopa hävennyt? Sitten se 
iski: Jumala on tiennyt koko ajan. Hä-
nen suunnitelmissaan oli, että itken 
ne monet kyyneleet, jotta voisin olla 
palvelemassa juuri tässä ja nyt. Niillä 
lahjoilla, jotka minulla on. Ja lahjoja-
han empaattisuus sekä erityisherk-
kyys oikeasti ovat. Viestinnän työ-
tehtävien kautta pystyn niiden avulla 
luomaan koskettavia tarinoita visu-
aalisesti ja ymmärrän taiteellisuutta. 

On upeaa, kun saan toteuttaa 
mielessäni olevan vision. Näin käy 
monesti muun muassa videoita teh-
dessäni: usein tulen itsekin koske-
tetuksi niiden välittämän sanoman 
ääressä. Silloin tunnen olevani osa jo-
tain suurempaa. Uskon ja tiedän, että 

Pyhä Henki puhuu sanojen ja kuvien 
kautta. 

Minusta on aivan mahtavaa, että 
Jeesuksellakin meni joskus tuntei-
siin. Johanneksen evankeliumissa 
kerrotaan, että Lasaruksen kuoleman 
kohdalla “joutui hän (Jeesus) hen-
gessään syvän liikutuksen valtaan ja 
vapisi” sekä myöhemmin “ja Jeesus 
itki.” (Joh.11:33–35). 

Jeesus ei pelännyt näyttää tuntei-
taan edes koko väkijoukon keskellä. 
Hän tiesi, että itkeminen on osa ihmi-
syyttä ja auttaa meitä puhdistautu-
maan. 

Elämä kaikissa eri tunteissa, väreis-
sä ja muodoissa on suurta lahjaa. Ei 
ole sattumaa, että sinä olet juuri sinä 
kaikkine ominaisuuksinesi. Saimme 
syntymässä lahjaksi elämän, joka on 
Jumalan silmissä arvokas. Niin arvo-
kas, että Jumala antoi oman poikan-
sa meidän puolestamme kuolemaan. 
Jeesuksen, joka oli tahraton ja viaton. 
Jeesuksen, joka ei pelännyt itkeä. 

Toivon, että meistä jokainen voisi 
sanoa itselleen: olen upea, Jumalan 
luoma persoona. Ominaisuutemme 
ovat ainutlaatuisia. Käytetään lahjo-
jamme rohkeasti! 

emme aina ymmärrä saamiamme lahjoja. Palattuaan  
vanhempainvapaalta Kylväjä-lehden toimitussihteeri saija  
Tiilikainen oivalsi, että hänen herkkyytensä on vahvuus. 

Muistutan  
Stan Laurelin  
näyttelemää 
Ohukaista.”
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OPKO kuuluu maailman 
suurimpaan opiskelija-
järjestöön IFESiin (Inter-
national Fellowship of 
Evangelical Students). 

Se on Unicefin jälkeen maailman le-
vinnein globaali toimija: sen lonkerot 
ulottuvat yli 170 maahan. Monissa is-
lamilaisissa ja kommunistisissa mais-
sa IFES toimii salassa, maan alla.

Kansainvälisissä tapahtumissa 
päädyn aika ajoin yhteiseen ruoka-
pöytään afrikkalaisten kollegojeni 
kanssa. Vaikka heillä on hyvin vähän 
taloudellisia resursseja, heillä voi olla 
niin laajaa toimintaa, että kuulumisia 
vaihdettaessa melkein tipahdan tuo-
lilta. OPKOlla on ystäväjärjestö Bur-
kina Fasossa, joka on yksi maailman 
köyhimmistä maista. Siellä tulee us-
koon tuhansia opiskelijoita joka vuosi.

Euroopassa todellisuus on toi-
nen. Joululomalla matkustan perhee-
ni kanssa Amsterdamiin tapaamaan 
anoppiani. Kaupunki on pullollaan 
entisiä kirkkoja, joihin kokoontuu nyt 
väkeä jumalanpalvelusten sijaan baa-
ritiskin ääreen, taidenäyttelyyn tai 
töihin toimistoon. Joitakin vuosia sit-
ten maan kutistuvat protestanttiset 
kirkot liittyivät yhteen ja luterilainen 
kirkko sen mukana. Hollannissa jo yli 
puolet kansasta on uskonnotonta.

Miksi Jumalan valtakunta näyttää 
leviävän kaikkialla muualla paitsi Eu-
roopassa? Miksi Euroopasta näyttää 
tulevan kristinuskon hautausmaa, 
emmekä voi afrikkalaisten ja aasia-
laisten veljien ja siskojen tapaan ker-
toa tuhansista uskoontulleista nuo-
rista?

Meidän länsimaisten kristitty-
jen tulisi kuunnella nöyrän avoimes-
ti enemmistömaailman kristittyjen 
näkemyksiä länsimaisen kristillisyy-
den ongelmista. Malesialainen eme-
rituspiispa ja IFESin presidentti Hwa 
Yung on uskaltanut nostaa kissan 
pöydälle. Hän haastaa länsimaisia 
opiskelijajärjestöjä ja kirkkoja poh-
timaan suhdettaan johtamiseen, 
karismaattisuuteen ja eettisiin ky-

TavoiTeTaanko  
TavoiTTamaTTomaT? 

länsimaiden kuihtuvat kirkot osoittavat, että seurakunnan 
kasvuun tarvitaan muutakin kuin aineelliset resurssit. Jussi 
Miettinen kehottaa ottamaan oppia globaalin etelän kasva-
vilta kirkoilta.

V I E R A S K Y N Ä 
T e k s t i :  j u s s i  m i e t t i n e n    j u s s i n  k u v a :  i l k k a  K o n t t u r i

symyksiin. Hänen mukaansa meillä 
on kiusaus luottaa maallisiin johta-
misoppeihin ja unohtaa Raamatun 
opetus hengellisestä johtajuudesta ja 
riippuvuutemme Pyhästä Hengestä. 
Länsimaiset kristityt näyttävät usko-
van, että jos heillä vain on riittävästi 
aineellisia resursseja, riittävästi kou-
lutettua henkilökuntaa ja toimiva joh-
tamisjärjestelmä, evankeliumi menee 
eteenpäin kuin juna ja seurakunnat 
kasvavat kuin mummon pullataikina.

Tuoreessa kirjassaan piispa Hwa 
Yung kirjoittaa, että globaalin kirkon ei 
enää tule kääntyä länsimaiden puo-
leen etsiessään vastauksia ajankoh-
taisiin kysymyksiinsä. Hän ottaa myös 
vahvasti kantaa karismaattisuuteen: 
”Sille seurakuntien kasvulle, jota olem-
me nähneet pääasiassa länsimaiden 
ulkopuolella, ovat tunnusomaisia sel-
laiset ihmeet ja merkit, joista myös 
apostoli Paavali puhui. Niihin kuulu-
vat ihmisten vapauttaminen pahojen 
henkien siteistä, sairaiden parantami-
nen, muut ihmeteot, profetiat, näyt ja 
ilmestykset.” Piispa toteaa, että karis-
maattisutta ilmenee kaikkialla, missä 
seurakunnat kasvavat.

Valistuksen ajan synnyttämä 
maailmankuva on hylännyt yliluon-
nollisen vanhentuneena. Tai sitten 
sanotaan, että ihmeet kuuluivat vain 
alkuseurakunnalle ja kirkon synty-
vaiheisiin. Hänen mukaansa tämä on 
myös länsimaisten kristillisten opis-
kelijaliikkeiden ongelma. Saatamme 
vielä uskoa, että Pyhän Hengen lah-
jat kyllä toimivat ja ovat raamatullisia, 
mutta emme toivota niitä tervetul-
leiksi.

Meidän tulee nöyrästi kuunnel-
la kolmannen maailman kristittyjen 
kritiikkiä ja neuvoja, jos emme halua 
lisää tyhjeneviä kirkkoja, mauton-
ta kristillisyyttä ja nuorisotoimintaa, 
jonka kautta juuri kukaan ei tule us-
koon eikä kasva Jeesuksen opetus-
lapsena.

Annetaan siis metodistipiispan 
puhua: ”Uusi testamentti ja kirkko-
historia todistavat, että evankeliu-

mi ei koskaan leviä vain inhimillisten 
menetelmien kautta. Herätykset ja 
Jumalan valtakunnan leviäminen ovat 
seurausta kahdesta toiseensa kie-
toutuneesta seikasta. Jumalan näkö-
kulmasta on kysymys Pyhän Hengen 
aloitteesta ja voimasta; inhimillisesti 
nähtynä on kyse pyhästä elämäs-
tä, rukouksesta, kuuliaisuudesta ja 
kärsimyksestä evankeliumin tähden. 
Nämä ovat keskeisiä asioita, eivätkä 
maalliset johtamisopit tai henkilös-
töhallinto. Henki on kuin tuuli. ”Se pu-
haltaa, missä haluaa, ja voit kuulla sen 
äänen. Et kuitenkaan tiedä, mistä se 
tulee ja minne se menee. Samoin on 
jokaisen Hengestä syntyneen laita.”

Kylväjä ja OPKO etsivät yhdessä 
mahdollisuuksia vahvistaa nuor-
ten ja opiskelijoiden lähetyselämää. 
OPKO, Kylväjä ja Perheniemen evan-
kelinen opisto käynnistivät kutsu-
muspohjaisen johtamiskoulutuksen 
elokuussa. Koulutuksessa opiskeli-
jat nähdään kokonaisvaltaisesti ar-
molahjoineen. 

J u s s i  M i e T T i n e n 
P ä ä s i h t e e r i ,  o P K o
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elämää kuhiseva
Bangladesh

Kylväjän Aili Maria Manninen työskenteli Bangladeshissa  
1987–2017. Hyppää Aili Marian mukaan dhakan äänekkäille  

kujille ja tutustu Bangladeshin vieraanvaraisiin ihmisiin.

Katolla matkustaminen on edullisem-
paa! paikallisbussi odottaa matkustajia 
ja valmistautuu lähtöön. Matkan varrella 
väki lisääntyy ja pian niin sisällä kuin ka-
tollakin on tungosta.
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– polkupyöräkärryyn rakennettu lava istui-
mineen on etenkin maaseudulla suosittu ja 
edullinen kimppakyyti. Niitä näkyy myös kau-
pungeissa, Aili Maria Manninen kertoo.

Uzirpurin asuntolan tytöiltä on leikattu hiuk-
set kuumankostean monsuunikauden ai-
kaan puhtaanapidon helpottamiseksi. Asun-
tola suljettiin koronarajoitusten vuoksi 
maaliskuussa 2020. Koronan vuoksi 37 miljoo-
nan koululaisen opinnot Bangladeshissa kes-
keytyivät tai häiriintyivät pahasti puolentoista 
vuoden ajaksi. Maan koulut avattiin 12.9.2021. 
Kylväjä tukee Bangladeshissa kolmea koulua. 

– Valurautaiset paistinpannut ovat raskas kuor-
ma. Nämä pannut ovat matkalla myyntiin Dhakan 
torilla. Tulisijat muovataan useimmiten savesta ja 
avotulella keittämisessä pannun pohjan pyöreä 
muoto toimii, Manninen toteaa.
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aarne laasonen
olen kiinnostunut elämän kontrasteista. Yritän kuvata arjen kauneutta ja 
rujoutta alleviivaamatta. epävarmoissa tilanteissa näytän kysyvän mer-
kin, että saako kuvata. usein saan. olen harrastajavalokuvaaja ja kuviani 
on ollut esillä kolmessakymmenessä valokuvanäyttelyssä sekä kolmessa-
kymmenessä kirjassa.

olen diakoniapappi ja osallistuin Tapiolan seurakunnan opintomat-
kalle bangladeshiin Kylväjän työntekijän Aili Maria Mannisen luokse 
vuonna 2015. oli antoisaa tutustua ihmisiin, jotka olivat ulkoisesti köyhiä, 
mutta silti he suhtautuivat elämään valoisasti.

Naapuruston naiset ovat pysähtyneet 
hetkeksi rupattelemaan. Aili Maria Man-
ninen toteaa, että Bangladeshissa nai-
sen paikka on yhä useimmiten kotona.

Bangladeshin pääkaupunki Dhaka on maail-
man tiheimmin asuttuja kaupunkeja, ja siellä 
asuu 21 miljoonaa ihmistä. Kylväjän työnteki-
jä Christina Harald opettaa slummikoulussa 
englantia 5.luokkalaisille lapsille sekä koulun 
opettajille. 

Vähävaraiset päivätyöläiset asuvat peltisissä asuinmajois-
sa. Monsuunikaudella viereinen vesijättömaa tulvii usein 
haitaten elämää. Karja tarjoaa mahdollisuuden lisäansioon 
ja niinpä nautoja siirrellään päivän mittaan paikasta toi-
seen teiden pientareille, joen rannalle, jättömaalle.



31

3/2021

30

LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

Israel-piiristä elämänmittaiseen 
seikkailuun

Lapsuuskodissa imetty lähetysrakkaus johti kielellisesti lahjakkaan 
marja Liedenpohjan juutalaistyöhön ukrainaan.

Marja Liedenpohjan (o.s. Niemi) varhaisimpia 
muistoja lähetystyöstä on viininpunainen ry-
pälemehu.

Marjan Sirpa-äiti piti 1980-luvun alussa 
Israel-piiriä Hämeenlinnassa yhdessä eläk-

keellä olevan Israelin-lähetin Aili Havaksen kanssa. Rypä-
lemehua tarjottiin lapsille virvokkeeksi.

Piirissä alle kouluikäinen Marja oppi Hevenu shalomin 
sekä muut heprealaiset laulut ja kuuli, kuinka aikuiset ru-
koilivat juutalaisten puolesta. Kun lähetysasia oli lapsuu-
denkodissa muutenkin esillä, tyttö sisäisti lähetystyön ja 
erityisesti juutalaislähetyksen tärkeyden.

– Aili-tädillä oli niskanuttura ja iloisesti tuikkivat silmät. 
Lisäksi hänellä oli vanha hanukkakynttelikkö, jonka haaroja 
sai käännettyä niin, että ikkunaverhojen läpi sitä olisi voi-
nut luulla joulukuuseksi, Marja muistaa.

Nykyään hanukkakynttelikkö löy-
tyy myös Marja ja risto Liedenpohjan 
kotoa. Aviopari on työskennellyt Kyl-
väjän juutalaistyössä Ukrainan Odes-
sassa vuodesta 2008. Perheeseen 
kuuluvat myös lapset Sade, Linnea, 
Lauri ja Akseli.

rukousvastaus vahvisti 
suunnan
Kun Marja oli kouluikäinen, hän tykkäsi 
kielistä ja opetteli muun muassa saksaa 
ja ranskaa. Niemet olivat muuttaneet 
Valkealaan, ja kun Marjan piti lukiossa mennä työ-
elämääntutustumisjaksolle, tuttava suositteli Helsingin yli-
opiston käännöstieteen laitosta, joka toimi silloin Kouvolassa.

Tutustumisjakso innosti, ja Marja päätti pyrkiä laitok-
selle englantia opiskelemaan. Hän ei kuitenkaan uskonut 
pärjäävänsä pääsykokeissa, mutta onneksi löytyi kierto-
tie: venäjän opinnot. Venäjän linjalle saattoi päästä, vaikka 
kieltä ei osannut yhtään.

– Ajattelin, että sisäänpäästyäni vaihdan kielen eng-
lanniksi.

Ensimmäisen vuoden aikana Marja kuitenkin tykästyi 
venäjään, ja ajatus kielenvaihdosta unohtui. Yksi asia silti 
mietitytti: koulusta valmistuneet venäjän osaajat työsken-
telivät yleensä tulkkeina, ja Marjaa jännitti tulkin työhön 
liittyvä esilläoleminen.

Niihin aikoihin hän joutui vaihtamaan vuokra-asuntoa. 
Hän pyysi Jumalalta merkkiä.

– Rukoilin, että jos Jumala haluat, että jatkan tätä opis-
kelua, anna minulle asunto, joka on puolen kilometrin säteellä 

yliopistolta, kolmannessa ker-
roksessa ja niin, että asunnon 
ikkunat ovat tiettyyn suuntaan 
ja niistä näkyy koivuja, kuusia ja 
mäntyjä.

– Sitten näin lehdessä asun-
toilmoituksen. Kun menin näyt-
töön, tajusin, että asunto täytti 
kaikki kriteerini. Näytössä oli 
seitsemän muutakin ihmistä, 
mutta omistaja päätyi juuri mi-
nuun. Ajattelin, että vau, Juma-
la, sä selvästi haluat, että jatkan 
opintojani.

Vapaa-ajalla Marja piti Kansanlähetyksen lähetyskodilla 
pyhäkoulua sekä oli mukana Aunuksen Karjalaan suuntautu-
neilla lastenleiri- ja seuramatkoilla.

u r A P O l K u    T e k s t i :  H e i k k i  s a l m e l a   K u v a :  Y u r i  P e r s i a n o v

Työn alku järkytti
Tutkinto käännöstieteen laitoksel-
la valmistui keväällä 2000. Marja oli 
ajatellut opiskelevansa venäjää, jotta 
voisi auttaa Suomen kautta Israeliin 
muuttavia Venäjän-juutalaisia. Kun 
isompaa muuttoliikettä ei ollut näky-
vissä, hän hakeutui Kylväjän lähetys-
kurssille.

Sen jälkeen hän yritti löytää töi-
tä Suomesta, mutta sai vain lyhyen 
opettajansijaisuuden. Niinpä hän läh-
ti vuodeksi vapaaehtoistyöhön Eng-
lantiin.

Kylväjässä Marjalle oli suunniteltu 
opiskelijatyötä Siperian Burjatiassa, 
mutta opiskelupaikkaa Ulan Uden 
yliopistoon ei järjestynyt. Suunnaksi 
vaihtui juutalaistyö Pietarissa. Marjal-
le ratkaisu oli mieluinen.

Työn alku oli kuitenkin järkytys. 
Kylväjän toinen Pietarin-lähetti oli 
sairauslomalla, ja Marja joutui aloitta-
maan yksin ilman perehdytystä.

– Lisäksi asunnon vessanpönt-
tö meni tukkoon, ja sain hyttysen-
pistoista rajun allergisen reaktion, 
jonka seurauksena käteni turposi 
valtavasti. Olin shokissa, ja lähetin jo 
Kylväjään silloiselle hallintopäällikkö 

Asunnon vessanpönttö 
meni tukkoon, ja sain 
hyttysenpistoista rajun 
allergisen reaktion,  
jonka seurauksena  
käteni turposi  
valtavasti.”

”
Etapit

•	 1994 ylioppilaaksi Valkealan 
lukiosta

•	 1994–2000 venäjän kääntäjän 
opinnot käännöstieteen  
laitoksella Kouvolassa

•	 2000 Kylväjän lähetyskurssi
•	 2001 venäjän opettajan sijaisena 

Kouvolan kansalaisopistossa
•	 2001–2002 vapaaehtoistyössä 

Barnabas Fund -järjestön  
toimistolla Englannissa

•	 2002–2008 Kylväjän lähettinä 
juutalaistyössä Pietarissa

•	 2008–Kylväjän lähettinä  
juutalaistyössä Odessassa

Leena Luhtalalle viestin, että haluan 
pois täältä. Vähitellen kaikesta kui-
tenkin selvittiin.

Myöhemmin hän tutustui Risto 
Liedenpohjaan. Vuonna 2004 vietet-
tiin häitä, ja Risto siunattiin lähetys-
työhön Marjan rinnalle.

sapattikokouksia ja  
kotiäitiyttä
Liedenpohjat toimivat Odessassa 
kansainvälisen Jews for Jesus -jär-
jestön yhteydessä. Kaupungissa on 
iso juutalaisväestö, ja Risto tekee ka-
tuevankeliointia, auttaa messiaanisia 
seurakuntia sekä vastaa järjestön sa-
pattikokousten järjestämisestä per-
jantai-iltaisin.

– Kokouksissa lauletaan heprea-
laisia lauluja ja sytytetään sapatti-
kynttilät. Sen jälkeen siunataan leipä 
ja rypälemehu, minkä jälkeen lue-
taan psalmi ja kuullaan psalmin se-
lityspuhe ja saarna. Usein osallistujia 
kutsutaan lopuksi vastaanottamaan 
Jeesus omaksi Messiaakseen, Marja 
kertoo.

Kun tilaisuudet keskeytyivät koro-
napandemian vuoksi, tiimi alkoi myös 
kuvata sapattihartausohjelmia Youtu-

– Koen, että Jumala on johdattanut 
minua antamalla ensin halun johon-
kin asiaan. Sitten hän on vaikuttanut 
niin, että palaset ovat loksahtaneet 
paikoilleen, marja liedenpohja luon-
nehtii.

been. Marjan toimenkuva koostuu sa-
pattikokouksissa palvelemisesta, har-
tausohjelmien teosta sekä videoiden 
levittämisestä sosiaalisessa mediassa.

– Lisäksi olen kotiäiti. Täällä van-
hempien tehtävä on kuljettaa lapset 
kouluun sekä harrastuksiin, ja aikaa 
menee myös läksyissä auttamiseen.
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Maailman 
iloisin strategia

Kylväjässä kirjoitettiin syksyllä kenties maailman kaikkien 
aikojen iloisinta lähetysstrategiaa. Lähetysjohtaja jukka  
Kääriäinen kertoo, missä ilon juuret lepäävät.
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Mitä saadaan, kun yhdistetään kiinalainen 
kohteliaisuus, lähetyselämän yhteisölli-
syys ja amerikkalainen tsemppihenki? 
No, siitä saadaan tietenkin Kylväjän uusi 
lähetysjohtaja ja lähetysjärjestölle stra-

tegia, joka ei jurnuta vanhassa urassa.
Tässä maistiainen strategialuonnoksesta: ”Näem-

me, että sekä yksittäisen kristityn elämässä, globaa-
lin lähetyksen historiassa että nykypäivän lähetyksen 
haasteissa ja kumppanuuksissa evankeliumista nou-
seva ilo on olennainen voima ja tienviitta.”

Ilo. Se ei kuulu strategiapuheen perinteisiin suo-
sikkitermeihin, mutta Jukka Kääriäisen ajattelussa se 
on hiljalleen hiipinyt ytimeen. Hänessä voi huomata 
Taiwanissa vietettyjen vuosikymmenten vaikutuksen. 
Jukka eli saarella ensin lähetyslapsena ja myöhem-
min lähetystyöntekijänä. Siellä hän oppi iloitsemaan 
kuin kiinalainen, yhteisö edellä ja omastaan jakaen.

18-vuotiaana hän muutti Taiwanista isoveljensä 
perässä Yhdysvaltoihin. Tässä itsevarmojen hymyjen 
maassa hän opiskeli, perusti perheen ja aloitti työ-
elämän. Nämäkin vuodet, kaikkiaan 19, kuuluvat lähe-
tysjohtajan puheessa. Hän ei pienennä itseään eikä 
iloaan siitä, mitä Kylväjä on – ja voi tulevaisuudessa 
olla.

Vaimon toiveita
Alun perin se taisi olla Jukan vaimon 
Laura Kääriäisen ansiota, että lähe-
tysjohtaja alkoi tutkia perin pohjin, 
mitä Raamatussa puhutaan ilosta.

– Laura pyysi, että saarnaisin tästä 
aiheesta kirkossa, koska siitä kuulee 
niin harvoin, Jukka Kääriäinen kertoo.

Tähän väliin on pakko kysyä, miten 
Jukka löysi puolisonsa, yhden elä-
mänsä suurista iloista. Tarina tuok-
sahtaa johdatukselta. Lähetyslapsena 
Bangkokissa kasvanut Laura oli muutta-
nut Ouluun opiskelemaan kasvatustieteitä. Helsingin 
yliopistossa sattui olemaan Lauraa kiinnostanut vii-
den päivän kurssi samaan aikaan, kun Jukka käväisi 
Helsingissä auttamassa Suomeen eläkkeelle muutta-
neita vanhempiaan.

Kansainvälisen seurakunnan nuorten aikuisten ti-
laisuus tuntui molemmista sopivalta tavalta viettää 

– Maailmassa on suuri ilovaje, jota ei täytä mikään 
muu kuin evankeliumi. Filippiläiskirjeessä Paavali va-
kuuttaa, että ilo on Jumalan tahto kaikille Jeesuksen 
seuraajille, olosuhteista riippumatta.

Kääriäinen on löytänyt kaikkialta Raamatusta ke-
hotusta iloitsemiseen. Osassa psalmeista ilo suoras-
taan pursuaa yli äyräiden.

– Ilo ilmaisee sekä Jumalan valtakunnan luonteen 
että tämän valtakunnan suunnattoman arvon. Pelas-
tuksen lahja johtaa riemulliseen iloon. Se on uskon, 
toivon ja rakkauden huipentuma.

Sillekin kristitylle, joka ei tänä aamuna löytänyt 
iloa mistään, Kääriäinen uskaltaa luvata hyvän tule-
vaisuuden.

– Olemme väistämättä matkalla kohti iloa. Maail-
man päämääränä on Karitsan juhla-ateria, universu-
min paras ilojuhla.

Kolme kadonnutta
Jeesuksen elämä maan päällä tähtäsi sekin iloon, koska 
hänen pelastustyönsä nimenomaan teki ilon ihmiselle 
mahdolliseksi.

– Ymmärrän Jumalan pelastustyön ilon tavoitte-
luna ja ilon toteutumisena.

Luukkaan evankeliumin kertomukset eksyneestä 
lampaasta, kadonneesta kolikosta ja tuhlaajapojasta 
kertovat kaikki ilosta, jonka kadonneen löytyminen 
synnyttää.

– Koska Kylväjä pyrkii tavoittamaan tavoittamat-
tomia kansoja, meidän on helppo yhtyä Jumalan pe-
lastukseen ilon näkökulmasta.

Löytyneellä kolikolla on toinenkin puoli. Se on kär-
simys. Ilo ja kärsimys kuuluvat yhteen niin Kristuksen 
kuin hänen seuraajiensa elämässä. Aidon kristinus-
kon merkki on aina ollut kyky iloita myös kärsimysten 
keskellä, Kääriäinen muistuttaa.

Onneksi kärsivän ihmisen ei tarvitse itse ra-
kentaa iloaan. Eikä kenenkään muunkaan tarvitse, 
koska ilo on Pyhän Hengen lahja ja hedelmä. Kutsu 
iloon on kutsu Kolmiyhteisen Jumalan sydämeen, 
kutsu tulemaan yhdeksi hänen elämänsä kanssa. 
Kristityn rukoussuhde Jumalan kanssa on pakotta-
matonta ilon virtaa.

h
a

n
n

u
 ko

rpela

arki-iltaa. Siellä katseet kohtasivat. Oliko se rakkautta 
ensi silmäyksellä?

– Minun puoleltani kyllä. Lauraa täytyi hiukan va-
kuutella, että minuun kannattaa tutustua.

Laura palasi Ouluun ja Jukka New Yorkiin. Sähkö-
postia ei tarvinnut hirveän kauaa lähettää eikä puhe-
luita soittaa, ennen kuin alkoi tuntua siltä, että yksi 
elämän tärkeimmistä paloista alkoi asettua paikoil-
leen.

hankala pyyntö
Seurusteluaikana Kääriäistä ilahdutti Laurassa monia 
asia. Tämä rakasti lähetystyötä, tiesi mitä oli elää mo-
nikulttuurista elämää ja hänen äidinkielensä oli suomi.

– Maailmalla olin huomannut, miten tärkeä asia 
äidinkieli on. Olin sanonut Jumalalle, että olisi hienoa, 
jos löytyisi suomalainen vaimo, mutta pidin pyyntöä 
vaikeana toteuttaa, Kääriäinen muistelee suu vir-
neessä.

Hän ei ollut koskaan ajatellut muuttavansa Suo-
meen, mutta vuonna 2018 niin kuitenkin tapahtui. 
Jukka, Laura, Jemina ja Aliina olivat ehtineet tehdä 
lähetystyötä Taiwanissa seitsemän vuotta, kun Suo-
men Lähetysseura päätti lopettaa työn saarella. Seu-
raava ovi avautui Kirkon Lähetystyön keskuksesta, 
josta Jukka sai lähetysteologin paikan.

Koronan vuoksi suuri osa 
työajasta kului työhuoneessa 
kotona Helsingin Kulosaares-
sa.

Pöydän ääressä alkoi syn-
tyä lähetysteologiaa, jossa oli 
entistä enemmän iloa. Aihe 
on pitänyt otteessaan niin 
tukevasti, että parhaillaan on 
syntymässä kenties ensim-
mäinen lähetysstrategia, jon-
ka kärkenä on ilo.

Juhlat tiedossa
Miksi juuri ilo? Voisihan kärkenä olla vaikkapa rakkaus tai 
rauha. Lähetysteologilla on valmiina 16 vastausta. Poi-
mitaan niistä sen verran kuin lehtijuttuun mahtuu, loput 
voi lukea Kylväjän strategiasta, joka julkaistaan verkossa.

Kääriäinen aloittaa tietenkin siitä, että evankeliumi 
on ilosanoma.

maailmassa on 
suuri ilovaje, jota 
ei täytä mikään 
muu kuin  
evankeliumi.” ”

Taiwanilaisesta kulttuurista Jukka Kääriäinen 
toivoo säilyttävänsä kohteliaisuuden, ihmis-
läheisyyden, vanhojen ihmisten kunnioitta-
misen sekä harmonian ja tiedonjanon.
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Evankeliumin ilo 
täyttää kaikkien 
niiden sydämen ja 
elämän, jotka ovat 
kohdanneet  
Kristuksen.””

– Ilo on siis evankeliumin kylvämisen motiivi ja 
voima, jolla kylväminen tapahtuu.

näkymättömiä pöytävieraita
Kirkkovuodessa pääsiäinen on ilon superjuhla, mutta 
Jukka Kääriäisen mielestä sitä riittää hyvin myös pian 
alkavaan adventtiin. Enkelit ilmoittivat Betlehemis-
sä paimenille suuren ilon. Joulussa on jo läsnä se ilo, 
jonka Kristuksen ruumiillinen ylösnousemus sytytti ja 
josta lähetys sai alkunsa.

Kristitty on kutsuttu joka sunnuntai kiitosaterialle, 
joka on myös ilon ateria.

– Yhdymme siinä näkyvään ja näkymättömään 
Kristuksen todistajien joukkoon ja iloon.

Luterilaisen lähetysjärjestön johtaja vilauttaa 
myös ekumeenista iloa. Hän lainaa paavi Franciscus-
ta: ”Evankeliumin ilo täyttää kaikkien niiden sydämen 
ja elämän, jotka ovat kohdanneet Kristuksen.”

– Yhdymme tähän täysin sydämin.

PeiLin edessÄ
Mitä lähetysjohtaja Jukka Kääriäinen näkee peilissä?

”Olen vähän ujo ja nöyräkin. Minulla ei ole mitään 
tarvetta todistaa mitään kenellekään. Olen kovan luo-
kan asiantuntija ja hyvä teologi. En vähättele osaa-
mistani, mutta en myöskään mene meriitti edellä. 
Tykkään olla ihmisten kanssa ja olen oppinut kysy-
mään hyviä kysymyksiä.

Minussa on myös lähetyslapsen ulkopuolisuuden 
kokemus. Opin nopeasti, miten missäkin heimossa 
toimitaan. Kylväjä on heimo ja kulttuuri, jonka kieltä ja 
tapoja olen valmis kuuntelemaan ja oppimaan, mutta 
myös johtamaan. Minulla on tilannetajua ja kykyä pri-
orisoida asioita myös kriisien keskellä. Minut on koe-
teltu tiukoissakin paikoissa.

Isäni kuoli vuoden alussa koronaan. Sen jälkeen 
äiti muutti Kouvolasta meidän naapuriimme. Päivän 
parhaita hetkiä ovat yhteiset kävelyt hänen kanssaan.

Tasapainottelen työn, lasten, puolison ja äitini tar-
peiden välillä. Elämässäni on juuri nyt monia kutsu-
muksia. On tärkeää tunnistaa, mikä niistä on kulloinkin 
etusijalla.”

” 

Miten lähetysjärjestö pysyy vaikuttavana muuttu-
vassa ympäristössä? Miten se itse muuttuu – ja 

mitä se ei muuta? Lähetysjohtaja Jukka Käriäinen 
luettelee kahdeksan painopistettä, joilla Kylväjä vas-
taa lähetyksen globaaleihin megatrendeihin.

1. Teknologia hallussa
Teemme työtä poliittisesti suljetuilla ja sensitiivisil-
lä alueilla, joilla teknologia on ohittamaton työkalu. 
Teknologia ei kuitenkaan koskaan korvaa kasvokkain 
jaettua elämää.

2. Olemme kokonaisvaltaisia
Kirkon lähetys on aina ollut julistusta ja palvelua. Mo-
lemmilla on paikkansa lähetystyön kokonaisuudessa. 
Tämän vuoksi on tärkeää, että kaikki lähetetyt ihmiset 
ovat sisäistäneet Kylväjän kristillisen arvoperustan ja 
sitoutuvat sen arvoihin.

3. Vahva identiteetti
Kaikki, mitä teemme ja olemme, nousee identitee-
tistämme. Lähetystyöntekijän identiteetti ei rakennu 
lähetystyöstä, vaan katsomalla Kristusta. Kun identi-
teettimme on selvä ja vahva, työmuodot voivat olla 
melkein mitä tahansa.

Länsimaissa valtiot jakavat järjestöille paljon kehi-
tysyhteistyövaroja. Rahan kanssa on oltava tarkkana, 
ettei se murenna järjestön identiteettiä, vakaumusta 
ja selkeää visiota. Jos menetämme täällä pohjoisessa 
identiteettimme, globaali etelä ei kykene ottamaan 
meitä kumppaneina vakavasti.

4. Kohtaamme siirtolaisia ja pakolaisia
Liikkeellä on ennennäkemättömän paljon pakon 
edessä kotinsa ja kotimaansa jättäneitä. Kylväjässä 

pakolaiset ovat painopiste. Ei siksi, että se on muodi-
kasta, vaan siksi, että pakolaistyötä tarvitaan.

5. Olemme kolmas pyörä
Lähetystyötä tehdään kumppanuuksien verkostoissa. 
Koska kristinusko kasvaa Afrikassa ja Aasiassa, glo-
baalin etelän keskinäiset kumppanuudet vahvistuvat. 
Näistä mantereista tulee lähetyksen tärkein akseli, ja 
me voimme vahvistaa uusia suhteita. Tämä tarkoittaa 
esimerkiksi tuen antamista Etiopian kirkolle lähetys-
työhön muihin Afrikan maihin.

6. Tilaa pyhälle Hengelle
Hyvin tehty lähetystyö tapahtuu Kolmiyhteisen Ju-
malan nimessä ja Pyhän Hengen elävässä läsnäolos-
sa. Otamme vastaan hänen antamansa armolahjat ja 
käytämme niitä seurakunnissa. Emme ole karismaat-
tisia tavalla, joka sysää Jeesuksen sivuun. Pyhä Henki 
osoittaa aina Kristukseen.

7. Arvostamme teologista koulutusta
Kristillinen kirkko voi hyvin ja kasvaa sen mukaan, mil-
laista on sen teologinen koulutus. Uusia johtajia ja 
opettajia on kasvatettava aina ja kaikkialla. Siksi teolo-
gisen koulutuksen tarve ei lopu koskaan. Lähetystyös-
sä teologia on aina olemassa kirkkoa varten. Kun kirkko 
kasvaa, teologia voi palvella myös akateemisia tarpeita.

8. raamattu kaiken elämän keskellä
Jumalan sana herättää ihmisessä uskon. Siksi paikalliset 
kielet tarvitsevat oman raamatunkäännöksen. Sen sisäl-
töä tuodaan esille kullekin ihmisryhmälle sopivalla tavalla. 
Kanavia voivat olla esimerkiksi netti tai radio. Kunnioitam-
me jokaisen ihmisen vapautta ja toimimme kaikin tavoin 
eettisesti.

Kahdeksan avainta
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mikä on  
mieleenpainuvin lahja, 

jonka olet saanut?

Matkasin vuosia sitten Ukrainan maaseudulla. Repussa oli Raa-
mattuja ja evankeliumikirjasia. Liftasimme bussiyhteyksien 

puuttuessa kylästä kylään ja vierailimme kodeissa. Talo, johon tu-
limme, oli vaatimaton, siisti ja kauniisti sisustettu. Perheen iäkäs 
isoäiti, hyvin pieni ja kumarainen, puuhasteli lakkaamatta, käveli 
ympäriinsä ja puhui vaimealla äänellä itsekseen. Ystäväni, joka toi-
mi tulkkina, kertoi, että mummo ylisti lakkaamatta, huokaili ja lausui 
pieniä rukouksia. Mummo kantoi vettä keittiöön pesuhuoneesta ja 
lämmitti sitä hellalla kattiloissa. Sitten hän haki meidät olohuonee-
seen ja istutti keskelle huonetta. Edessä oli emalivati, jossa höyrysi 
lämmintä vettä. Hän riisui sukkamme ja laittoi jalkani veteen. Kun 
hämmentyneenä vastustelin, hän selitti, että hänelle se oli kun-
nia-asia, koska “kun tuli opetuslapsia vieraaksi, pitää pestä heidän 
jalkansa”. Hän pesi jalat ja kuivasi ne pyyhkeellä. Kädet olivat pie-
net kuin lapsen, luisevat ja ryppyiset. Oli lahjaa vastaanottaa tuo 
erityinen rakkaudenteko, jonka hän toteutti meille matkalaisille.                
päivi, toimistosihteeri

Pihavahti koputti ulko-ovelleni syksyllä. Hän ojensi yllättäen minulle lahjan: 
miesten pipon ja naisten huivin. Tumma pipo olisi oiva lisä huivin alla, kun 

luihin ja ytimiin menevä kylmyys alkaisi kurittaa talven myötä. Huivi oli kaikin 
puolin erittäin mieleenpainuva: korallinpinkki neuloshuivi oli koristeltu mus-
tin pääkallokuvin. Suorakaiteenmuotoisen huivin päissä ja yhden sivun kes-
kilaidassa oli punamustat, geparditäpläiset tekoturkisosat. Huivissa oli myös 
himmeästi hohtavaa hopeakimalletta. Kuuntelin vahtini puhetta ja yritin kur-
saillen estellä lahjan antamista, mutta lopulta kiittelin vuolaasti siitä. Huivi ei 
ole aivan sopivin kadulla kulkemiseen työalueella, joten toin sen kotimaahan 
muistoksi. Aina kun katson sitä, mieleeni tulee lahjanantaja ja saamistilanne.  
Keski-Aasian työntekijä

Mieleenpainuvin lahja on 18-vuotissyntymäpäivälah-
jaksi saamani mikrofoneilla varustettu Guild-merk-

kinen akustinen kitara. Se oli yhteislahja monelta 
henkilöltä, jotka antoivat minulle täysi-ikäisyyden 
kunniaksi kukin pienen lahjoituksen kyseistä kitaraa 
varten. Tämä kitara oli ollut minulla lainassa jo pitkään 
samalla, kun etsin omaa soitinta. Kiertelin soitinliik-
keitä ahkerasti löytääkseni kitaran, jolla voisin soittaa 
silloisen gospelyhtyeeni keikoilla. Mistään en kuiten-
kaan löytänyt parempaa kitaraa kuin kyseinen lainassa 
ollut kitara. 18-vuotispäivän lähestyessä ystäväni ja 
sukulaiseni ymmärsivät tarpeeni ja kokosivat kitaraa 
varten tarvittavat varat. Lopulta kitaran omistaja kysyi, 
josko haluaisin ostaa lainassa olevan kitaran. Näin sain 
lahjaksi loistavan instrumentin, johon olin jo ehtinyt 
tottua. Tätä kitaraa soitan edelleen. Tuomas,  
Japanin työntekijä

monista lahjoista olen kiitollinen, mutta mieleen-
painuvimpana koen vuoden alussa syntyneen 
lapsemme. Tuolloin joulun sanoma avautui uudella 
tavalla, ikään kuin olisin jeesuksen äidin marian 
kanssa läpikäynyt odotukseen liittyviä ajatuksia ja 
adventin ajan tekstejä.  elämä on jumalan lahjaa 
ihmiselle. Pia, Hr-asiantuntija”

Saimme Sveitsissä asuvilta ystäviltämme häälah-
jaksi kokemuksen, joka jäi erityisenä mieleeni. 

lahja oli upea junamatka Sveitsin alpeilla. Saimme 
kokea sen vuosi häidemme jälkeen. matkalla juna kulki 
vuoren rinteillä ja tunneleissa vuoren sisällä Euroopan 
korkeimmalle juna-asemalle 3454 metrin korkeuteen. 
asemalta pääsi hissillä vielä 100 metriä korkeammalle 
näköalatasanteelle vuoren huipulla. maisemat olivat 
henkeäsalpaavat! Pääsimme myös liukastelemaan 
jäätikölle keskellä kesää. olimme yötä vuoristoky-
lässä, johon ei päässyt autolla. Sieltä käsin kävimme 
patikointiretkellä ja tutustuimme myös paikalliseen 
ruokakulttuuriin. matka oli ainutlaatuinen elämys, jon-
ka saimme kokea yhdessä pariskuntana. Upeat vuoret 
muistuttivat meitä Jumalan suuruudesta ja hänen 
mahtavasta luomistyöstään. Siksi tämä kokemus on 
jäänyt mieleeni erityisen hienona lahjana.  
        itä-Aasian pioneerityöntekijä 
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– Raamattu on ainoa teos, joka kykenee vastaamaan elämän  
tärkeimpiin kysymyksiin kaikkien kulttuurien ihmisille, jukka  

norvanto kehuu. elämäntyönsä Raamatun äärellä tehnyt opettaja  
ja kirjailija löytää sanasta vieläkin uutta.

Jokaiselle tarpeen mukaan

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 a i j a  T i i l i k a i n e n

Posiolainen abiturientti Jukka Norvanto halu-
si saada äidinkielestä laudaturin. Vuonna 1976 
Raamattu oli koillismaalaisessa elämänmenossa 
sivistyksen ja hyvän elämän kivijalka. Abi ajatteli, 
että tätä kirjaa lukemalla ainekirjoitukseen saisi 

vakuuttavuutta.
– Toisen aineen kirjoitin kymmenestä neitsyestä ja 

toisen lähetystyöstä. Laudatur tuli, Kylväjän lähetysteologi 
Jukka Norvanto muistelee eläkkeelle siirtymisen kynnyk-
sellä.

Posiolla kaikista ihmisistä tiedettiin, oliko tämä usko-
vainen vai ei. Uskontotunnilla poika oppi, että toiset on 
ennalta määrätty taivaaseen ja toiset kadotukseen.

– Ajattelin, että minut on määrätty kadotukseen enkä 
voisi sille mitään.

Myöhemmin Norvanto ymmärsi, ettei reformoitujen 
kirkkojen oppi-isä Jean Calvin ollutkaan oikeassa. Jumala 
kutsui kaikkia. Jokaisella oli mahdollisuus ottaa vastaan 
Jumalan armo Kristuksessa ja olla uskova.

Kalamiehiä etelästä
Armeija-aikanaan Jukka Norvanto sai serkultaan kutsun 
tulla Posion seurakuntatalolle nuortentilaisuuteen. Pastori 
Jorma Kalajoki oli tuonut Lappiin nuoria keskustelemaan 
uskonasioista. Keskustelun lopuksi varusmies totesi ole-
vansa uskossa.

Asepalveluksen jälkeen Norvanto muutti Savonlinnaan 
opiskelemaan kielenkääntäjäksi. Ensimmäiseksi hän etsi 
puhelinkopin, soitti seurakuntaan ja kysyi, mitkä tilaisuu-
det olivat sellaisia, että niissä oppii tuntemaan Raamat-
tua.

– Kävin pyhisin kahdessa jumalanpalveluksessa ja li-
säksi viikolla kolmessa raamattupiirissä ja nuortenillassa. 
Koulumatkoilla opettelin Raamattua ulkoa.

Erään tilaisuuden jälkeen Norvanto luki ensimmäistä 
Johanneksen kirjettä. Viidennessä luvussa oli lause: ”Tä-
män minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan 

Pojan nimeen tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elä-
mä.”

– Sana ”tietääksenne” alkoi hohtaa sivulla. Silloin koin 
pelastusvarmuuden.

Alkukielillä syvemmälle
Savonlinnassa kristittyjen opiskelijoiden joukosta löytyi 
puoliso Liisa. Yhdessä muutettiin töihin Ruotsiin. Kieliasi-
antuntijan tehtävien rinnalla hän toimi seurakunta-avus-
tajana ja piti piispan luvalla joka toinen viikko jumalanpal-
veluksen ilman ehtoollista. Raamatun selittäminen sujui 
hyvin, ja neljän Ruotsin vuoden jälkeen perhe palasi Suo-
meen, jotta Norvanto voisi opiskella papiksi.

Kreikan ja heprean opinnot toivat Raamatun tutkimi-
seen uusia tasoja. Säännöllinen raamatunopettaminen 
alkoi Suomen Raamattuopiston omistaman Vuokatin leiri- 
ja kurssikeskuksen johtajana. Työ oli antoisaa, mutta sitä 
oli koko ajan liikaa. Hallintovastuun  lisäksi hän kiersi maata 
puhujamatkoilla.

Vuonna 1996 Jukka Norvanto siirtyi Medialähetys Sa-
nansaattajien palvelukseen.

– Tehtäväni oli valmistaa joka päiväksi noin 20 minuu-
tin opetus radioon.

Ohjelmat olivat alusta asti suosittuja ja niistä tuli val-
tavasti palautetta. Norvanto kävi kirjeenvaihtoa kuunteli-
joiden kanssa. Se oli aikaa, jolloin kirjoitettiin paperille ja 
liimattiin postimerkkejä.

Jäätelö jäi toiseksi
Sansan vuosinaan radiopastori teki 1434 opetusohjelmaa, 
joissa käytiin läpi koko Raamattu. Mikä urakasta on jäänyt 
päällimmäiseksi mieleen?

– Raamatun yhtenäisyys. Ennen minulla oli mielikirja, 
mutta se hävisi. Raamatun kirjoja ei voi vertailla, koska ne 
on tarkoitettu erilaisiin tilanteisiin.

Havainnollistaakseen asiaa Norvanto kysyy, onko man-
sikkajäätelö parempaa kuin soratie.

– Vastaus riippuu tietenkin tilanteesta. Jos olet rämpi-
nyt kymmenen tuntia upottavalla suolla, valitset soratien.

Raamattu on myös osoittautunut tyhjentymättömäksi. 
Hiljattain hän huomasi uuden yhteyden Jobin ja Ilmestys-
kirjan välillä. Molemmissa kerrotaan Saatanan hyökkäyk-
sestä Jumalan ihmistä kohtaan ja kumpikin päättyy ku-
vaan pelastuksesta.

Norvannon mielestä jokaisen kristityn olisi hyvä tuntea 
Raamattua yksittäisten kirjojen ja kohtien lisäksi myös ko-
konaisuutena.

– Raamatussa on totuudenmukainen kuvaus Juma-
lasta ja ihmisestä. Kaikki muut ajatukset Jumalasta ovat 
mielikuvitusta.

Lähetysteologi muistuttaa, että paholainen ei voi vas-
tustaa Jumalan sanaa ja siksi hän koettaa saada sen meil-
tä pois.

– Kutsumuskiusauksissaan Jeesus käytti Jumalan sa-
naa ja saatana joutui aina väistymään.

Muistiinpanoja Mongoliassa
Vuonna 2014 Jukka Norvanto siirtyi Sansasta töihin Kyl-
väjään lähetysteologiksi. Radiostudiossa vietettyjen vuo-
sien jälkeen oli antoisaa matkustaa eri puolille maailmaa ja 
kohdata kuulijoita kasvotusten.

– Mongoliassa olen opettanut Raamattua ensimmäi-
sen sukupolven kristityille. Se on ihan erilaista kuin sama 
työ Suomessa, jossa olemme olleet kristittyjä tuhat vuot-
ta.

Norvanto katseli liikuttuneena, kuinka mongolialainen 
nuori mies kirjoitti ylös joka ikisen sanan, jonka hän sanoi. 
Kotipaikkakunnallaan tämä välitti viestin omalle kotiseu-
rakunnalleen.

Norvanto on ihastellut Raamatun kykyä puhutella yhtä 
lailla Itä-Siperiassa, Japanissa kuin Kreikan pakolaisseura-
kunnissa.

– Ihmisillä on kaikkialla samat tarpeet ja kysymykset.
Senkin hän on nähnyt, että Raamattu puhuttelee niin 

kouluttamattomia kuin älymystöäkin. Kirja on yhtä aikaa 
yksinkertainen ja kiehtovan monikerroksinen. Ytimen voi 
kuitenkin tiivistää muutamaan lauseeseen.

– Jumalaa ei tarvitse etsiä kaukaa. Jeesuksessa hän on 
tullut ihmiseksi. Hän on lähellä.

Raamattu kannesta kanteen -ohjelmat ovat kuunnelta-
vissa ilmaiseksi verkossa. Sama sisältö on tarjolla myös 
kirjoina. Jukka Norvanto on kirjoittanut runsaat 80 teos-
ta, joista viimeisin on nimeltään Post Illa. Siinä on saarna 
joka pyhälle ja historiallinen katsaus kirkkovuoden syn-
tyyn.

Raamatussa on 
totuudenmukainen 
kuvaus Jumalasta 
ja ihmisestä. Kaikki 
muut ajatukset  
Jumalasta ovat 
mielikuvitusta.”

Jukka Norvanto eläköityi 1.8.2021. Jukan elämäntyönjuhlaa  vietetään 23.1.2022.  Lue lisää s.53.
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       mAinoKseT
 Kylväjää tukemassa

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

YRITTÄJÄ! 
HALUATKO MAINOSTAA 

KYLVÄJÄ-LEHDESSÄ? 

Meidän kauttamme tavoitat 
valtakunnallisesti ja samalla tuet Kylväjän 
työtä. Kylväjä-lehden osoitteellinen levikki 
on reilut 14 000 ja lisäksi lehteä jaetaan 

seurakuntien tilaisuuksissa.

Kylväjä-lehti ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa.

mAinoKseT
Kylväjän blogistit:

• lähetti Sanna Erelä
• lähetysjohtaja Jukka Kääriäinen
• Sofi Valkealintu
• Raamattuopettaja Jukka Norvanto 
• viestintäpäällikkö Mari Turunen

LUE TUOREET UUTISET 
SEURAKUNTALAINEN.FI

 
– mukana myös viisi Kylväjän blogistia

Yrittäjä, 
Liity AgorA-verkostoon!

Lue lisää: www.kylvaja.fi/agora
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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

siunAuKsin MATKAAn

– Vuonna 1977 olimme mieheni Martin kanssa innokkaita alle kolmekymppisiä läh-
dössä ensimmäiselle työkaudellemme Etiopiaan. Poikamme Markus oli vuoden 
ikäinen. Jouduimme kuitenkin palaamaan Etiopiasta Suomeen kuuden viikon jäl-
keen maan levottomuuksien vuoksi, Laila Laukkanen kertoo.

Kaksi vuotta myöhemmin Laukkaset lähetettiin Tansaniaan. Viisihenkinen perhe 
palasi viimeiseltä työkaudeltaan Tansaniasta vuonna 1990. Laukkaset tekivät rak-
kaaksi tulleeseen maahan vielä neljä lyhyempää työjaksoa.
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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

ensi vuoTeen  
usKon vARAssA

Vuosi 2021 kääntyy hiljalleen kohti 
loppuaan ja uuden toimintavuo-

den suunnittelu on täydessä käynnis-
sä. Vaikka lähetystyön suunnittelussa 
aina on paljon epävarmuustekijöi-
tä, tuntuu suunnittelua vaikeuttavia 
asioita olevan tällä hetkellä tavallista-
kin enemmän. Suuri osa suunnittelu-
työstä on siten välttämätöntä tehdä 
uskon varassa, jos Herra suo -hen-
gessä. Kylväjä on rukoileva yhteisö, 
joka riippuu kiinni lähetyksen Herras-
sa ja huutaa avuksi Herran nimeä, ku-
ten Paavali yllä olevassa raamatunja-
keessa meitä muistuttaa.

Tämän vuoden aikana on maksu-
valmiutemme heitellyt kovasti. Alku-
vuodesta rahavaramme olivat hyvin 
vähäiset, kesällä ylitimme muuta-
man viime vuoden keskiarvon ja nyt 
syksyn myötä olemme taas painu-
neet aallon-pohjalle. Mikään yksit-
täinen asia ei selitä tätä, vaan syynä 
on tuottojen ja kulujen toteutumien 
eriaikaisuus. 

Seurakuntien kautta tuleva tuot-
to toteutuu hyvin epätasaisesti, ja 
tilitysten ajankohdat vaihtelevat 
runsaasti. Kuvaavaa onkin, että yk-
sityisten lahjoitusten puolella kym-
menen kuukauden aikana vain kaksi 
on jäänyt alle pidempiaikaisen kuu-
kausittaisen keskiarvon ja kolme on 
jäänyt tuotoltaan pienemmäksi kuin 
edellisen vuoden vastaava kuukausi. 
Sitä vastoin seurakuntien talousarvi-
oavustuksissa puolet kuukausista on 
pidempiaikaisen keskiarvon alapuo-
lella ja vain neljänä kuukautena ylittyy 
edellisen vuoden vertailuluku. 

Lähes puolet tulovirrastamme on-
kin yksityisten lahjoitusten varassa, 
on siinä vaihtelu vähäisempää.

Heikon kassan ja monien ympäröi-
vien epävarmuustekijöiden keskellä 
voimme siis turvata vain Häneen, jolta 
riittää rikkautta kaikille, jotka huuta-
vat häntä avuksi. Hänen rikkautensa 
varassa työtä viime kädessä tehdään, 
vaikka toisaalta voimme olla saamas-

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

juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama 
Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä 
avukseen. onhan kirjoitettu: ”jokainen, joka huutaa avukseen 

Herran nimeä, pelastuu.” (room. 10:12–13).

voit myös soittaa Kylväjän toimistolle 
p. 09 2532 5400 tai laittaa sähköpostia kylvaja@kylvaja.fi.

Liity renkaaseen 
ja kuukausilahjoittajaksi
www.kylvaja.fi/lahjoita

Lahjoita tilisiirtona
FI57 4405 0010 0212 96

katso  viite: www.kylvaja.fi/lahjoita

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

Anna merkkipäivälahja tai lähetyslahja
www.kylvaja.fi/lahjoita 

tai kylväjän Facebook-sivuilla

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

ole yhteydessä talous- 
ja hallintojohtajaan

Kiinteä omaisuus 
tai osakelahjoitus

tamme jakamassa kutsumuksemme 
mukaan.

Siunattua loppuvuotta, lähestyvää 
joulunaikaa ja alkavaa uutta vuotta 
toivoen,

Paavalin sanoja (2. Kor. 9:7–8) mukaillen: 
Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään 

päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä 
iloista antajaa Jumala rakastaa. Hänellä on Kylvä-
jälle annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että 
Kylväjällä on aina kaikki tarvittava ja se voi tehdä 
runsaasti kaikkea hyvää.

Kutsun Sinut osallistumaan uuden strategiaamme, 
”Evankeliumin ilo innostaa”, linjaamaan työhön 
myös taloudellisesti. Antaisitko erityisen lahjoituksen 
Kylväjän työlle? Tai olisiko sinun mahdollista liittyä 
kuukausilahjoittajaksi? 
                                  lähetysjohtaja Jukka Kääriäinen
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T e o k s e t  o v a t  5 5 0 x 3 6 6  m m  k o k o i s i a  p o h j u s t e t t u j a  v a l o k u v i a .  V o i t  a n t a a
e n n a k k o h u u d o t  1 3 . 1 2 .  a l k a e n  v e r k o s s a  t a i  t u l e  h u u t a m a a n  t e o k s i a  p a i k a n

p ä ä l l e .  E n n a k k o h u u d o t  t u l e e  t e h d ä  1 8 . 1 2 .  k e l l o  1 5  m e n n e s s ä .  
 S o f i  V a l k e a l i n t u  o n  K y l v ä j ä n  t y ö n t e k i j ä  j a  h ä n  e s i i n t y y  t y ö a l u e e s t a a n

j o h t u v i e n  j u l k i s u u s k ä y t ä n t ö j e n  v u o k s i  t a i t e i l i j a n i m e l l ä .  
H u u t o k a u p a n  t u o t t o  k ä y t e t ä ä n  K y l v ä j ä n  t y ö n  h y v ä k s i .  
 L u e  l i s ä ä  j a  o s a l l i s t u :  w w w . k y l v a j a . f i / h u u t o k a u p p a

S O F I  V A L K E A L I N N U N  T O I S E N  T O D E L L I S U U D E N
K I E L I O P P I  - N Ä Y T T E L Y N  T E O K S E T

H U U T O K A U P A T A A N  1 8 . 1 2 .  K Y L V Ä J Ä N  J A  O P K O N
Y H T E I S E S S Ä  J O U L U J U H L A S S A .

Teokset esillä Tikkurilan kirkossa 27.11. – 12.12. 

25 €
sis.toim.kulut

MatkaevääksiMatkaevääksi
pakettihintaan:pakettihintaan:

25 €
sis.toim.kulut

 Kengät jalasta (Rajala O.) + 
Päivän Tunnussana 2022 (pieni)

JOULU-
ILOA
LÄHETYS-
MAAILMALTA

 
Kylväjän ystäväkahvi, vaalea- tai

tummapaahto 14 €
Lisää oma tervehdyksesi ja me lähetämme sen

kirjelähetyksenä ystävällesi.

w

Vähän tai ei lainkaan (Mäkipää P.) Ajatuksia ja
pohdintoja pitkäaikaisen lähetysjohtajan myllystä

+ Päivän Tunnussana 2022 (pieni)

Muista ystävää: 

14 €

Kirjamaistiaisia:

20 €
sis.toim.kulut

29 €
sis.toim.kulut

+
bangladeshilaiset

pitsi- ja
juuttienkelit

10 kpl
paketeissa.
Hinnat: 7 €/

5 €
 

 Erkki Jokinen:
Suojassa

 

Aili Maria Manninen:
Bangladeshin monet kasvot

 

Tarjoushinnat voimassa 6.1.2022 asti
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Jesus in Athens -elokuvan näytöksiä

Jesus in Athens -elokuva vie katsojan 
pakolaistyön ytimeen ja se on kos-

kettanut jo satojen sydämiä. Viime ke-
väänä elokuvan näytösten suosio yllätti 
meidät ja moni toivoi lisänäytöksiä. 

Hyviä uutisia: elokuvan seuraavat 
elokuvanäytökset pidetään la  27.11. 
2021 klo 15, pe  21.1.2022 klo 10  ja 
pe 18.2.2022 klo 18. 

Ilmoittaudu mukaan Kylväjän suo-
meksi tekstittämän elokuvan striimiin: 
www.kylvaja.fi/osallistu/seurakun-
nille/

Jesu
s in

 ath
en

s

–Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tavoit-
taa muslimipakolaisia evankeliumilla. Em-
mehän hukkaa sitä?

Kreikkalainen protestanttisen kirkon (ECG) pasto-
ri ja pakolaistyön asiantuntija Meletis Meletiadis vieraili 
syyskuussa Suomessa Kirkkohallituksen, Kansanlähetyk-
sen ja Kylväjän vieraana kertomassa seurakuntien pako-
laistyöstä Kreikassa.

– Seurakunnat on kutsuttu palvelemaan pakolaisia 
kokonaisvaltaisesti enemmistön asenteista riippumatta, 
Meletiadis totesi sähköpostihaastattelussa.

Hän muistutti, että pakolaisia on kulkenut Kreikan hal-
ki ja asettunut sinne jo kauan ennen niitä pakolaisvirtoja, 
jotka saavuttivat Suomenkin vuonna 2015.

Meletiadisin johtama evankelinen seurakunta Volosin 
kaupungissa aloitti pakolaistyön 1990-luvun lopulla. Kom-
munismin romahdettua Kreikkaan saapui noin miljoona 
albanialaista paremman elintason toivossa. Volosiin, joka 
on alle 100 000 asukkaan kaupunki Ateenan pohjoispuo-
lella, pakolaisia asettui noin 10 000.

– Ateistisesta ja islamilaisesta taustastaan huolimatta 
suuri joukko albaaneja liittyi seurakuntaamme ja rikastutti 
sitä elävyydellään, todistuksillaan ja lahjoillaan.

Käytännön ekumeniaa
Vuosina 2015–2016 Kreikkaan saapui yli miljoona pako-
laista, suurin osa Syyriasta. Nämä ihmiset jatkoivat muihin 
Euroopan maihin. Monet uusista pakolaisista ovat sen si-
jaan jääneet Kreikkaan. Kreikan vaikean taloustilanteen ja 
korkean nuorisotyöttömyyden vuoksi asenteet ovat kovat. 
Talouskriisin vuoksi puoli miljoonaa korkeasti koulutettua 
kreikkalaista ammattilaista on lähtenyt etsimään parem-
paa toimeentuloa muista maista. Tämä on aiheuttanut re-
surssipulaa myös seurakunnissa.

– Kaikesta tästä huolimatta meidät on kutsuttu ole-
maan pakolaisille Kristuksen todistajia. Meidän on kohdel-
tava heitä vieraanvaraisesti.

Jotkut pakolaiset löytävät töitä, mutta työttömiä on 
koetettava auttaa tarjoamalla asuntoja, ruokaa, vaatteita 
ja koulutusta, Meletiadis kertoo.

Vaikka Kreikan ortodoksisen kirkon ja vähemmistössä 
olevien protestanttisten kirkkojen välillä ei ole virallista 
ekumeenista yhteistyötä, pakolaisten tarpeet ovat tuo-
neet kristittyjä yhteen eri tunnustuskunnista, jotta haas-
teisiin voidaan vastata.

– Kun 22 000 pakolaista jäi jumiin Kreikan ja Poh-
jois-Makedonian väliselle rajalle talvella 2015–2016, ruo-
honjuuritason yhteistyö sai aikaan valtavasti hyvää.

Kyynisyyttä ja suuria sydämiä
Meletis Meletiadis iloitsi monien kreikkalaisten halusta 
auttaa pakolaisia sinä talvena.

– Mutta kun aikaa kului ja heitä tuli aina vain lisää, ihmi-
set väsyivät ja monet luovuttivat. Nykyisin kreikkalaisten 
asenteet pakolaisia kohtaan vaihtelevat vihamielisyydestä 
välinpitämättömyyteen. Toiset ovat kyynisiä, mutta mo-
net auttavat edelleen suurella sydämellä.

Meletiadis on kiitollinen Kylväjän kanssa syntyneestä 
yhteistyöstä pakolaisten hyväksi. Ensimmäisen pakolai-
saallon jälkeen erään evankelisen seurakunnan pakolaisille 
kunnostamat asunnot jäivät tyhjilleen asukkaiden muu-
tettua muualle Eurooppaan. Seurakunnassa ryhdyttiin 
rukoilemaan, että huoneistoja voitaisiin edelleen käyttää 
pakolaisten hyväksi.

– Silloin emme tienneet, että on olemassa sellainen 
järjestö kuin Kylväjä. Nyt asunnot ovat jälleen hyvässä 
käytössä.

Länsimaiden kristityillä on Meletiadisin mukaan ainut-
laatuinen mahdollisuus palvella muslimimaailmaa evan-
keliumilla, kun vaikeasti saavutettavien maiden asukkaita 
saapuu Eurooppaan.

– Meidän täytyy tarttua tilaisuuteen ja käyttää se niin 
hyvin kuin pystymme Jumalan kunniaksi ja hänen valta-
kuntansa tulemiseksi näiden rakkaiden ihmisten keskuu-
teen.

Meletiadis uskoo, että pakolaiset voivat olla Euroopan 
kuihtuvien seurakuntien uusi mahdollisuus. Niitä, jotka 
pelkäävät islamin voimistuvaa asemaa Euroopassa, Mele-
tis Meletiadis muistuttaa Kristuksen voitosta.

– Kaikki vihollisuus on voitettu Kristuksen ristillä.

ENÄ-SEPPÄÄN 
LA 18.12. KLO 14–18

YHTEISEEN
JOULUJUHLAAN

Joulujuhlassa on ohjelmaa koko perheelle. Mukana Jukka
Kääriäinen ja Jussi Miettinen ja musiikissa Olli Lehmonen & Co. 
 Joulujuhlaan järjestetään kuljetus Tikkurilan asemalta ja juhlaan

voit osallistua myös striimin kautta. Jouluateria 20 €/aik.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.kylvaja.fi/osallistu/tapahtumat/

Tule mukaan Kylväjän ja Opkon

Kreikkalainen pastori sparraa pakolaistyöhön
Pakolaiset voi nähdä riesana tai maallistuvan euroopan toivoina,  
sanoo kreikkalainen evankelinen pastori meletis meletiadis. 
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Anna lahja Kylväjä-lehdelle!

P A K o L A i s T Y Ö   T e k s t i :  d a n i e l l e  m i e t t i n e n



Nuori aikuinen!  
Tule kasvamaan yhdessä  

Jumalan lapsena ja opettele-
maan elämään Jeesuksen  

lähettämänä Suomessa  
ja maailmalla.

LÄHETETTY
-KOULUTUS

www.kylvaja.fi/lahetetty
Koulutus toteutetaan yh-
teistyössä Kylväjän, Sansan, 
SRO:n ja OPKO:n kanssa.

Viikonloput (pe-ilta ja la):

4.–5.3.2022
”Jumalan lapsena oleminen 
ja kutsumukseni Hänen 
suunnitelmassaan.” 

1.–2.4.2022
”Jeesuksen lähettämänä 
todistajana lähimmäisilleni 
Suomessa ja maailmalla.”
 
13.–14.5.2022
”Jeesuksen lähettämänä 
tukena uskoon tulleelle 
lähimmäiselleni.” 

2.–3.9.2022
”Lähetettynä elämisen  
kokemuksia ja tulevaisuu-
den suuntaviivoja.” 

Lähetetty koulutuk-
sen hinta on 50 €,  
sis. 4 viikonloppua. HAE NYT!

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 15.35KYLVÄJÄ

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! 

Haluaisitko osallistua Kylväjän työntekijöiden 
yhteiseen aamuhetkeen?

Se onnistuu ensi vuonna seuraavina keskiviikkoina:  
26.1., 23.2., 23.3., 20.4., 1.6. klo 9–10 Teams-yhteydellä. 
Raamattuopetusta, työn ajankohtaisia kuulumisia, 

rukousta. Ilmoittaudu mukaan soittamalla 
toimistoon 09 2532 5400 tai www.kylvaja.fi.

TARTU LOISTAVAAN TILAISUUTEEN
Aloita Raamatun lukeminen Hetkisen matkassa.

Starttaamme Raamatun alusta 1.1.2022. 

Lue lisää ja tilaa www.rll.fi
RAAMATUNLUKIJAIN LIITTO

HETKINEN 
4 nroa/vuosi
kestotilaus 25 €
vuositilaus 28 €
tilaukset@rll.fi
p. 045 122 3664 
(ma, ti, to klo 10–15)

HETKINEN on raamatunlukulehti. 
Joka päivälle on lukukohta ja opetus.

Voi lukea lehtenä tai verkossa.

sYYskokoUs 15.12. klo 18

lähetysyhdistys Kylväjä ry:n sääntömääräinen 
syyskokous järjestetään keskiviikkona 15.12.2021 

kello 18.00 alkaen. Kokouspaikka on suomen 
raamattuopisto, helsingintie 10, Kauniainen. 

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. 

lisätiedot sekä ilmoittautuminen  
kokoukseen 8.12.2021 mennessä  

www.kylvaja.fi/syyskokous tai yhdistyksen  
puhelinvaihteen kautta p. 09 2532 5400.

Oikaisu
Viime lehdessä kirja-arvioon oli lipsahtanut 

väärä kustantaja. Maarit Erosen Kutsuna 
kuuliaisuus – tavallisen naisen epätavallinen 
elämä -kirjan on kustantanut Aikamedia Oy 
eikä Päivä Oy, kuten arviossa virheellisesti 
kerrottiin. Tervetuloa eläkkeelle jääneen

elämäntyöjuhlaan Raamattuopistolle 
 

SU 23.1.2022
Klo 11 jumalanpalvelus, jossa Jukka saarnaa. 

Jumalanpalvelus on nähtävissä myös 
Raamattuopiston verkkosivuilla. 

Lounaan jälkeen vietettävä juhla näytetään 
Kylväjän verkkosivuilla. 

 

kiitos! syyskuussa ilmestyneessä  kylväjä-lehdessä kutsuimme  teitä tukemaan burjatian  kirkkohanketta. te reagoitte ja 13.9.–2.11. välillä lahjoituksia tuli 18 493 euroa! Viimekesäinen keräyksemme Japanin parhaaksi tuotti 33 610 euroa.  kiitos lahjoistanne!
4 kertaa vuodessa 

Pysy ajantasalla – tilaa Kylväjän

www.kylvaja.fi 
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Lähetysyhdistys Kylväjä

kylvaja

Pe 22.11. suOlAhTi klo 14 viron työn Kohtaamispaikka 
suolahden kirkon nuorisotilassa, Katvelankatu 1. 
27.–28.11. JYVäsKYlä alk. klo 9 Raamattu- ja lähetyspäivät 
“iloitse auttajasta!” säynätsalon kirkko ja seurakuntakoti, 
saarnatie 1. Katso lisätietoja erillismainoksesta.
14.12. JäMsä klo 18 lähetysilta Kustaankoto, Lindemanin-
katu 1. mukana etu-Aasian lähetit etänä.
06.01. JYVäsKYlä klo 16 neulaskoti, Pihkatie 4. Tähden 
tietä  - joululauluja loppiaisena klo 16 -yhteislaulua, musiik-
kia ja sanaa lähetyksestä, mukana Ansa Leinonen, Raija 
Hämynen, matti mertanen ja missionvoice -kuoro.
14.01. VAAsA klo 10.15 Perjantaikävely joka toinen perjan-
tai (parillisina viikkoina 14.1, 28.1, 11.2, 25.2. jne ), kokoontumi-
nen vaasan kaupungin pääkirjaston kahviossa, Kirjaston-
katu 13. Kävelytapahtumilla tuetaan urheilulähetystyötä 
mongoliassa ja pakolaisten parissa Kreikassa.
22.01. suOlAhTi klo 14 viron työn Kohtaamispaikka suo-
lahden kirkon nuorisotilassa, Katvelankatu 1. 
30.01. ääneKOsKi klo 10 Kylväjän kirkkopyhä Äänekosken 
kirkko, vellamontie 1 a. saarna jukka Kääriäinen. messun 
jälkeen lähetyslounas Äänekosken srk-salilla ja lähetystilai-
suus. mukana jukka Kääriäinen. 

lAPuAn hiiPPAKunTA

24.11. lePPäVAArA 2.–5.11. ja 8.–24.11. Sofi Valkealinnun va-
lokuvanäyttely: “Toisen todellisuuden kielioppi”, Leppävaa-
ran kirkolla (kirkon aukioloaikojen mukaisesti). 
25.11. hYVinKää klo 18 ikkuna lähetyksen maailmaan -ti-
laisuus seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16. mukana 
itä-Aasian työntekijä. 
19.12. JärVenPää klo 16 Pyhäpäivän seurat, jampan seu-
rakuntakoti, Pihkapolku 2. mukana Pentti marttila. Yhteisen 
kokoontumisen lisäksi striimataan Youtubessa: “Pyhäpäi-
vän seurat järvenpäässä”.

esPOOn hiiPPAKunTA

27.11. TiKKurilA 27.11.–12.12. Sofi Valkealinnun valokuva-
näyttely: “Toisen todellisuuden kielioppi”, Tikkurilan uudella 
kirkolla (ma-pe klo 7.30–21 ja la-su klo 9–18). 
13.12. TiKKurilA klo 14 Kylväjä-piiri Kylväjän toimistolla, Tik-
kuraitti 11 A, 2. krs. Heikki Hilli.
02.02. VAnTAAnKOsKi klo 17.30 lähetysilta Rukoilkaa elon 
Herraa - miten rukous vaikuttaa? myyrmäen virtakirkossa, 
Rajatorpantie 8. mukana markku Laakso, Pia Heikkinen, Päi-
vi Peittola.

helsingin hiiPPAKunTA

28.11. häMeenlinnA klo 14 Kylväjä-piiri maarit somervuo-
ren kotona, p. 040 757 9902, Taimistontie 4. 
16.12. riihiMäKi miesten ilta mukana jukka norvanto. 
Hirvijärven leirikeskus, Hirvijärventie 760. 
19.12. häMeenlinnA klo 14 Kylväjä-piiri maarit somervuo-
ren kotona, p. 040 757 9902, Taimistontie 4. 
23.01. häMeenlinnA klo 14 Kylväjä-piiri maarit somervuo-
ren kotona, p. 040 757 9902, Taimistontie 4.

TAMPereen hiiPPAKunTA

19.11. JäPPilä klo 13 Kylväjä-piiri Tattarimäellä Tarja juntu-
sella, Tattarimäentie 31. 
03.12. JäPPilä klo 13 Kylväjä-piiri Keisarinmäellä Tarja ja 
Antti-jussi Kuutilla, Pekkojentie 319. 
09.01. MiKKeli klo 16 Kylväjä-piiri mikkelin seurakuntakes-
kuksen aulakahvio savilahdenkatu 20. ”israel sulkeutuu ja 
avautuu  – lähetystyön haasteet Pyhällä maalla”, Tuula ja 
esko siljanen. 
14.01. JäPPilä klo 13 Kylväjä-piiri Aila ja Asko Kaipiaisella, 
sikalanniementie 121. 
17.01. lAPPeenrAnTA klo 17, Lappeen seurakuntasalis-
sa Kirkkokatu 10, Lappeenrannan ev.lut. seurakuntien yh-

MiKKelin hiiPPAKunTA

06.01. ilOMAnTsi klo 10 jumalanpalvelus ja lähetystilai-
suus, mukana etu-Aasian työntekijät.
13.01. Pielisensuu klo 13 niinivaaran lähetyspiiri, Huvilaka-
tu 8b, mukana etu-aasian työntekijät.

KuOPiOn hiiPPAKunTA

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

27.11. KOKKOlA klo 10–14 joulumyyjäiset Kaarlelan seu-
rakuntakoti, Kruunupyyntie 3. Kylväjän ja Raamattuopis-
ton yhteisellä pöydällä on myynnissä leivonnaisia, käsitöitä,  
luettavaa ja arpakori.

Oulun hiiPPAKunTA

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

20.–21.11. KOKeMäKi jukka norvannon raamattupäivät. 
Lauantaina klo 13.00 avaus ja 1. opetus, klo 14 kahvitauko ja 
kirjamyynti, klo 14.30 musiikkia ja 2. opetus, klo 15.30 kahvi/
mehutauko ja kirjamyynti, klo 16.00 musiikkia ja 3. opetus, 
klo 17.00 rukousta, infoa ja päätöslaulu. Kokemäen seura-
kuntakeskuksessa, maarianrinne 1. musiikissa juha junnila 
ja iloiset sirkuttajat. Pappina Kimmo malinen. sunnuntaina 
klo 10.00 messu Kokemäen kirkossa, Tulkkilantie 21. saar-
na jukka norvanto, liturgi Kimmo malinen ja kanttori juha 
junnila. Klo 12 Kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa, klo 
12.30 - 13.45 päätösjuhla, jossa musiikkia ja jukka norvan-
non 4. opetus. 
05.12. TurKu klo 10 messu martin kirkossa, Huovinkatu 1. 
saarna jarmo mäki-mikola. messun jälkeen lähetyshetki 
seurakuntatalossa, Temppelinkatu 1.  
11.12. POri klo 15  Kylväjä-piiri seurakuntakeskus, eteläpuis-
to 10 A, 4. kerros. mukana kehitysyhteistyöntekijä Keski-Aa-
siasta.
16.01. rAuMA klo 12 messu Haappusten kirkko, Päiväsenka-
tu 63, saarna jarmo mäki-mikola. Kirkkokahvit, lähetystilai-
suus ja kirjapöytä messun jälkeen.

Turun ArKKihiiPPAKunTA teinen jesus in Athens- elokuvailta. mukana etu-Aasian 
työntekijät.
28.01. JäPPilä klo 13 Kylväjä-piiri mirja ja Teuvo Karjalai-
sella, jäppilän kirkkotie 4A. 2022

SAVE THE DATE

R E U N I O N
L Ä H E T E T T Y -
A L U M N E I L L E
RAAMATTUOPISTOLLA KAUNIAISISSA 

MUKANA MYÖS ERKKI JOKINEN

iloitse auttajasta! 
raamattu- ja lähetyspäivät  

27.–28.11.2021
säynätsalon kirkossa ja seurakuntakodilla

saarnatie 1 

lauantai 27.11.
Klo 13.30  ”Hän pääsyn armoon antoi”
   tervetuloa, erkki Puhalainen
Klo 14   Tulevaisuus on turvallinen,   
   raamattuopetus past. hartauskirjailija  
   Juha Vähäsarja
   välipalatauko
Klo 15.15  elämässä koettua, todistuksia arjen  
   keskeltä

sunnuntai 28.11.
Klo 10   Kuninkaasi tulee nöyränä, Hoosianna- 
   messu,  rov. Osmo Väätäinen, kantt.  
   hannes Asikainen ja säynätsalon  
   puhallinyhtye johtajanaan Aki saira

Kirkkokahvit, vapaaehtoinen maksu lähetystyön 
hyväksi. Kahvien yhteydessä katsaus Keski-Aasian 
myllerrykseen, mukana työalueelta kotimaahan 
palannut työtekijä.

järj. jyväskylän seurakunnan säynätsalon 
alueseurakunta, Lähetysyhdistys Kylväjä, Keski-
suomen Kansanlähetys, suomen raamattuopisto



Lähetysyhdistys

s??urakunta

2.ustajineen. messuun voidaan ottaa 150 henki-
löä. ei ???
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LÄHETYSTYÖHÖN?

LÄHTISITKÖ

Lue lisää: www.kylvaja.fi/lahde

Hae syksyn 2022 kurssille maaliskuun loppuun mennessä!

Lähtisitkö sinäkin? Kysely- ja keskuste-lutilaisuus verkossa työntekijöittemme kanssa to 27.1. 2022 klo 18. ilmoittaudu mukaan: www. kylvaja.f i/lahde


