2/2022

KYLVÄJÄ
Tavoittamattomien tavoittamiseksi

Ukrainassa kumppanimme
vastaavat ihmisten hätään

–– jo vuodesta 1974

4

Julia Bicknell:
informaatiovaikuttamisessa
kristityt voivat olla osa ongelmaa
Kun Jumalan rauha yllätti minut

10–13
38–39

PIXABAY

Hyvin käy sen, joka on armelias ja
lainaa omastaan muille, sen, joka
aina toimii oikeuden mukaan.
Oikeamielinen ei koskaan horju,
hänet muistetaan ikuisesti.
Ei hän pelkää pahoja viestejä
vaan luottaa vakain
mielin Herraan”

UNSPLASH

”

TÄSSÄ LEHDESSÄ

Ps.112:5–7

IMB

Indonesia viralliseksi työalueeksi
Indonesiaan lähetetään

18–19 Raamattusivu
Jälleenrakentaja Nehemia

Juri Veikkola avaa ajankohtaista sanomaa.

lähetyskurssilla opiskeleva perhe.

8–9 Pääkirjoitus

32–37 Yhteiskuntavastuu

Mikä hetki on nyt?

Kutsu julkiseen tilaan

Maailman mentyä mullinmallin on aika
kasvattaa juuret syvemmälle Kristukseen.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen vaatii
rohkeutta ja viisautta.

30–31 Urapolku
24–29 Kuvareportaasi
Piilossa elävä seurakunta
Kaukasiassa vieraanvaraisuus on kunnia-asia,
mutta uskonnonvapaus koskettaa vain osaa.

Jalkapallo – maailman
puhutuin kieli
Urheilumies Niko Ijäs elää kutsuaan
todeksi jalkapallokentällä.
Kannen kuva: Leonid Vasserman

JUSSI VALKEAJOKI

5 Ajankohtaista

4

”
A JANKOHTAISTA

Koonnut: Kylväjän viestintä

VLADISLAV SMOKVIN

U

K
rakunnan jumalanpalveluksiin on osallistuttu aktiivisesti.
Jews for Jesus -järjestön työntekijä Leonid Vasserman
kertoo useiden löytäneen Messiaan. Näin tapahtui esimerkiksi pääsiäisen aikaan järjestetyillä seder-aterioilla.
– Ensimmäiselle sederille osallistui 39 henkilöä. Kolme
juutalaista ja kahdeksan ei-juutalaista oli ensi kertaa jumalanpalveluksessamme. Kaikki nämä yksitoista ihmistä
rukoilivat katumusrukouksen ottaen Messias Jeesuksen
vastaan. Toisella sederillä oli mukana 63 henkeä. Heistä
39 oli vieraita. Yksitoista juutalaista ja kuusi ei-juutalaista
rukoili katumusrukouksen haluten vastaanottaa Jeesuksen
elämäänsä.
Huhtikuussa avun tarve laajeni pakolaisia vastaanottaneisiin naapurimaihin Romaniaan, Unkariin ja Puolaan sekä
juutalaispakolaisia vastaanottaneeseen Israeliin.
Haluatko tietää mitä kumppaneillemme kuuluu Odessassa? Seuraa Facebookissa sivua Kylväjä juutalaistyössä
ja arabiankielisten parissa.

LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

KRISTALLI

P

I

ndonesiassa vuonna 2021 käynnistynyt työ vakiintuu. Kylväjän hallitus hyväksyi Indonesian Kylväjän
viralliseksi työalueeksi 28. huhtikuuta pidetyssä
kokouksessa. Samalla päätettiin lähettää lähetyskurssilla opiskelevat Pekka ja Pia Kankaanpää perheineen Indonesian työalueelle. Työaluevastaavana
toimii Janne Aitta.

Lähettämispäätöksiä

Kristityt artistit osoittivat tukensa Ukrainan avustustyölle
ekka Simojoen kappale He eivät koskaan sydäntämme saa julkaistiin 8. huhtikuuta musiikkivideolla
tunnettujen kristittyjen artistien tulkitsemana. Videolla kannustetaan lahjoittamaan Ukrainassa tehtävään
avustustyöhön Lähetysyhdistys Kylväjä kautta.
Mukana ovat Simojoen lisäksi Jippu, Jari Levy, Outi Müller, Ossi ja Eve, Gospel Helsinki ja Jakaranda. Video löytyy
Ohjelmatoimisto Kristallin Youtube-kanavalta. 14. huhtikuuta
videosta julkaistiin ukrainaksi, venäjäksi ja englanniksi tekstitetty versio Kylväjän Youtube-kanavalla.

SAIJA TIILIKAINEN

Indonesiasta
virallinen työalue

Kumppanimme auttavat ukrainalaisia
itseään säästämättä
krainan Odessassa työskennelleet
Lähetysyhdistys Kylväjän lähetit
Marja ja Risto Liedenpohja perheineen palasivat Suomeen 19. helmikuuta. Suomen ulkoministeriö oli kehottanut suomalaisia poistumaan maasta
viikkoa aiemmin.
Kylväjässä Ukrainan huononevaa turvallisuustilannetta oli seurattu jo pitkään.
– Työntekijöidemme turvallisuus on
meille tärkeää ja joudumme jatkuvasti
monilla työalueilla mukauttamaan toimintaamme vallitsevien olosuhteiden
mukaan. Aika ajoin arviointiprosessimme johtaa työntekijöidemme kutsumiseen kotimaahan, kuten kävi Ukrainan
tilanteessa, turvallisuusvastaavana toiminut pakolaistyön erityisasiantuntija
Taneli Skyttä kertoo.
Maaliskuun alussa Kylväjä käynnisti
keräyksen auttaakseen sotaa pakenevia ja kaikkein heikoimmassa asemassa
olevia ihmisiä. Apua on saatu nopeasti perille ilman välikäsiä,
sillä Kylväjän yhteistyökumppanit ovat paikan päällä Odessassa.
Ukrainassa apua tarjoavat toimijat ovat tavallisia paikallisia
ihmisiä Jews for Jesus -järjestöstä sekä Odessan luterilaisesta seurakunnasta. He ovat palvelleet itseään säästämättä jo
viikkojen ajan.
Pakoon lähteneitä ihmisiä kootaan Odessan luterilaisen
seminaarin tiloihin, missä heille tarjotaan ruokaa ja missä he
usein yöpyvät ennen matkan jatkamista.
– Kumppanimme kuljettavat pakoon lähteneitä autoilla rajalle tai Romaniaan sekä avustavat kuljetuskuluissa. He vievät
ruokaa ja lääkkeitä ihmisille, jotka eivät halua poistua maasta, mutta eivät pääse kodeistaan liikkeelle, kuten vanhukset
ja vammaiset ihmiset, Kylväjän apulaislähetysjohtaja Hanna
Lindberg kuvaa.
Samalla auttajat vastaavat kohdattujen ihmisten henkiseen hätään ja hengellisiin kysymyksiin. Odessan seu-
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ylväjän hallitus on tehnyt ilahduttavan paljon lähettämispäätöksiä tänä keväänä. Lähetyskurssilla opiskeleva Christopher ja Humaira John perheineen lähtevät
Kreikkaan pakolaistyöhön. Lisäksi toinen lähetyskurssilla opiskeleva perhe on päätetty lähettää Itä-Aasian pioneerityöhön.
Uudelleen työalueelle palaavia ovat Liisa ja Mikko Puhalainen perheineen. He matkaavat vahvistamaan pakolaistyön
tiimiä Kreikkaan. Lisäksi Keski-Aasian työntekijä palaa työalueelle mahdollisuuksien mukaan. Myös Ella ja Janne Henriksson perheineen lähtevät uudelle työkaudelle Mongoliaan
sekä työntekijäperhe Kaukasiaan kahden vuoden työkaudelle.

Henkilöstömuutoksia

P

entti Marttila aloittaa Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Aasian aluekoordinaattorina ja Hämeenlinnan messuyhteisön pastorina elokuun puolivälissä.
Kylväjän hallitus myönsi Marttilalle neljän kuukauden toimivapaan ajaksi 15.8-15.12. Toimistosihteeri Päivi Eshelman jää
eläkkeelle 1. lokakuuta. Eshelman on työskennellyt Kylväjässä
vuodesta 2010 lähtien.

100 000

Auta Ukrainaa -keräys ylitti
100 000 euroa 25.4.

Viron-työn juhlassa kuultiin seurakuntien
satsaavan perheisiin

V

iron-työtä juhlittiin Äänekosken Suolahdessa 23.–24.
huhtikuuta. Tapahtumaan osallistui noin 200 henkeä.
Virosta juhlaan osallistuivat apulaislääninrovasti lrov
Vallo Ehasalu ja opettaja Kristiina Lõhmus Elvan seurakunnasta, opettaja Imbi Tanilsoo Nõon seurakunnasta sekä kirkkoherra Timo Švedko Tarton Maarjan seurakunnasta.
- Korona-aikana pyhäkoulutyö oli Virossa lähes pysähdyksissä. Seurakunnat panostivat ulkona järjestettäviin
perhetapahtumiin, ja samalla huomattiin, että tapahtumat olivat hyvin suosittuja. Tulevaisuudessa seurakunnissa

aiotaankin satsata erityisesti perheisiin. Tulevalle kesälle on
jo suunniteltu pari leiriä sekä useita pienempiä tapahtumia,
kertoo Valgan rovastikunnan kuraattori Kristiina Lõhmus.
Suolahden seurakunta on tehnyt yhteistyötä Viron seurakuntien kanssa vuodesta 1995 lähtien avustaen vuosittain
lapsi-, pyhäkoulu- ja nuorisotyötä. Lisäksi myös Äänekosken
ja Rautalammin seurakunnat avustavat työtä taloudellisesti. Suurin osa tuesta tulee kuitenkin Viron työn ystäviltä eri
puolilta Suomea. Rahaliikenne Viroon on hoidettu vuodesta
2004 lähtien Lähetysyhdistys Kylväjän kautta.

Lisää ajankohtaisia uutisia www.kylvaja.fi
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Kaukasiassa tavoittavaa työtä maaseudulla

K

aukasiassa Kylväjän työyhteydessä oleva paikallinen
evankelista siirtyi tavoittavaan työhön maaseutukaupunkiin maaliskuussa. Pääkaupungin seurakuntatyöstä
vastannut evankelista on tehnyt evankeliointimatkoja alueen
kyliin jo pidemmän aikaa. Maaseutukaupungissa ja sitä ympäröivissä kylissä kiinnostus evankeliumia kohtaa on ollut
pääkaupunkia suurempaa. Yhdessä työaluevastaavan kanssa päädyttiin siihen, että evankelista muuttaa perheineen
maaseudulle seurakuntaa perustavaan työhön. Alku on ollut
innostava ja Raamatusta kiinnostuneita on osallistunut kotikokouksiin.

tämän vuoden ensimmäisen numeron ilmestymisen jälkeen,
sillä paperin hinnat ovat nousseet ennätyksellisesti, Kylväjän
viestintäpäällikkö Mari Turunen kertoo.
Myös taloudessa voimistuva inflaatio tulee heijastumaan Kylväjän kotimaantyöhön.
- Selkeitä kustannuspaineita on nähtävissä erityisesti kotimaantyössä. Työalueilla arvioin elinkustannusten
nousevan pienellä viiveellä, Kylväjän talous- ja hallintojohtaja Petri Javanainen toteaa.

Kirjauutuus herättelee vammaisten ihmisten oikeuksiin

Suomalaisen kovin kansallisesti värittyneen kirkollisen
keskustelun vastapainoksi Risto Ahonen korostaa jälleen
kerran kirkon universaalia luonnetta. Kristuksen kirkko on yksi
ja sen olemuksen tulee heijastua jokaisessa seurakunnassa ja
jokaisen seurakunnan elämässä. Kirkon ja seurakuntien
jäsenet kuuluvat globaaliin, maailmanlaajaan yhteisöön.”

M

ongoliassa Kylväjän Liikuntavammaisten vertaistuen
ja synnytysterveyspalvelujen parantaminen -hanke
julkaisi kirjan Miten ymmärtää oikein vammaisten ihmisten oikeuksia. Kirjaa pyritään jakamaan laajasti viranomaisille sekä vammaisille ihmisille ja heidän perheilleen.
Kirjan teksti perustuu YKn ihmisoikeuksien julistukseen ja
erityisesti YKn yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oi-

keuksista. Mongolia ja Suomi ovat muiden mukana ratifioineet
sopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista, ja se sitoo
muun muassa viranomaistoimintaa.
Kirjan valmisteluun osallistui peräti 18 eri työryhmää ja kommenttitahoa, ja se on jo etukäteen herättänyt suurta mielenkiintoa Mongoliassa. Kirjaa pidetään merkittävänä askeleena ihmisoikeuksien toteutumisen edistämisessä koko Mongoliassa.

Dosentti Jaakko Rusama käsitteli Risto Ahosen teosta Aikakausien käänne
kirkon missiossa blogissaan Seurakuntalainen.fi:ssä 8.4.

Portaat estävät pääsyn viranomaispalveluihin
estiryhmä tutki vammaisten henkilöiden kokemia vaikeuksia pääsyssä viranomaispalveluiden pariin Mongoliassa. Varsin harvoin rakennuksia suunniteltaessa ja
rakennettaessa mietitään eri ihmisryhmien esteetöntä kulkemista.
Testiryhmä syntyi Mongolian keskushallinnosta tulleen
ohjeistuksen ja kannustuksen myötä, ja sen toteutti Kylväjän
liikuntavammaisten vertaistukeen ja synnytysterveyspalvelujen parantamiseen tähtäävä hanke.
– Tarkoituksena oli käytännön tasolla osoittaa, mitä tarkoittaa, että vammaisten ihmisten oikeudet saada palvelua
eivät toteudu esteellisyyden vuoksi, Kylväjän hankevastaava
Eero Horstia kuvaa.
Tutkimus käsitti yhteensä 20 terveysasemaa ja sairaalaa
sekä 25 eri tasoista oppilaitosta.
– Raportti on vielä tuloillaan, mutta nyt jo voidaan todeta,
että aivan liian vähän rakennuksissa on huomioitu vammaisten henkilöiden tarpeita. Oli useita kohteita, mitkä olivat jopa
masentavia. Pienillä huomioimisilla vammaisten ihmisten rakennukseen pääsy olisi mahdollista toteuttaa.
Raporttia tullaan jakamaan eri tahoille. Sen tarkoituksena
on avata vastuullisten ihmisten ymmärrystä vammaisten ihmisten tarpeiden paremmasta huomioimisesta.
LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ
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aperiliiton lähes neljä kuukautta kestänyt lakko UPM:n
tehtailla sekä Ukrainan sota heikensivät paperin saatavuutta Suomessa kevään aikana. Esimerkiksi Helsingin sanomat ilmoitti maaliskuussa lopettavansa toistaiseksi
Nyt-liitteen painamisen ja supistavansa viikonloppunumeroidensa sivumäärää. Syynä oli lakon ohella venäläisen paperin käytön lopettaminen.
Poikkeuksellinen tilanne vaikutti myös Kylväjä-lehteen.
- Jouduimme neuvottelemaan uuden painosopimuksen

SAIJA TIILIKAINEN

”

- Kun muutimme tänne, emme tienneet, että voisimme aloittaa kotiryhmän näin pian. Ihmiset ovat kuitenkin
kiinnostuneita. Pidämme yhteisiä kokoontumisia. Olemme
myös voineet antaa Raamattuja ja kertoa evankeliumia ihmisille, joihin olemme tutustuneet kaupungissamme ja sen
lähialueilla, evankelista kuvaa.
Suomalainen työntekijäperhe palaa työalueelle elokuussa kahden vuoden työkaudelle. He tukevat evankelistaa
ja pääkaupungissa olevia seurakuntalaisia, sekä toimivat
muun muassa opetustyössä yhteistyökumppanin palveluksessa.

Paperipula ja inflaatio nostavat kustannuksia

Tikkurilan toimistolla vietettiin yhteistä juhlapäivää 23. maaliskuuta. Verkkotapaamisessa monet työn ystävät eri
puolilta maailmaa saivat muistella yhteisiä hetkiä ja kiittää työyhteydestä pois siirtyviä, kuvassa olevia Outi Paukkusta ja Jarmo Mäki-Mikolaa, sekä Irene Malista, Marjaana Kotilaista ja Mika Laihoa.
Lisää ajankohtaisia uutisia www.kylvaja.fi
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PÄÄKIRJOITUS

9

Kuva: Jani Laukkanen

MIKÄ HETKI NYT ON?
JUKKA KÄÄRIÄINEN
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Epävakaina aikoina
elämme todistamisen
aikaa, lähetyksen
hetkeä, evankeliumin
hetkeä!”

LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

ikä hetki nyt on, mitä aikaa elämme? Tämä kysymys askarruttaa.
Euroopassa elämme sodan ja pakolaiskriisin, sekä kallistuneen energian
ja Nato-jäsenyyskeskustelun aikaa.
Onko jonkinlainen uusi maailmanjärjestys syntymässä? Samalla kun
sodan kriisi painaa, edellinen kriisi
ei olekaan väistynyt. Koronapandemia jatkuu. Maailmanlähetyksessäkin
on meneillään aikakausien käänne.
Elämme hetkeä, jolloin maailma tuntuu menneen sekaisin. Tutut palaset
ovat sikin sokin.
Mikä hetki nyt on? Kirkkovuodessa elämme pääsiäisen jälkeistä aikaa.
Ennen ristille menoaan Jeesus puhui
lopunajan merkeistä. Opetuslapset
kysyivät, ”Kerro meille, milloin tämä
tapahtuu. Mikä merkki ilmoittaa, että
kaikki toteutuu pian?” Jeesus rauhoittelee ja kehottaa pysymään valppaana, sitten hän toteaa: ”Sitä ennen
ilosanoma täytyy kuitenkin julistaa
koko maailmalle.” (Mk. 13:10) Aikojen
määrittely ja hetken ymmärtäminen
askarruttaa opetuslapsia myös ylösnousemuksen jälkeen. Ennen Jeesuksen taivaaseenastumista he jälleen
kysyvät: Mitä aikaa elämme? Mikä
hetki nyt on? ”Apostolit kysyivät Jee-

sukselta: ´Herra, nostatko nyt Israelin
valtakunnan entiseen asemaansa?´
´Ei ole teidän asianne tietää määräaikoja ja hetkiä, jotka Isä on omalla
vallallaan päättänyt´, Jeesus vastasi.
´Saatte kuitenkin voiman, kun Pyhä
Henki tulee teihin. Teistä tulee minun
todistajiani täällä Jerusalemissa ja
koko Juudeassa, Samariassa ja maan
ääriin asti.´” (Apt. 1:6-8)

M

ikä hetki nyt on? Epävakaina
aikoina elämme todistamisen
aikaa, lähetyksen hetkeä, evankeliumin hetkeä! Kristus on luvannut olla

kanssamme tässäkin hetkessä: ”Minä
olen teidän kanssanne joka päivä
aikojen loppuun asti.” (Matt. 28:20)
Jotta Jumalan lähetys etenisi, on aika
koota evankeliumin äärelle sitomatta toissijaisilla asioilla (Olavi Peltola). On rohkean, yhteistyöhakuisen,
vieraanvaraisen lähetyksen aika. On
aika kasvattaa syvempiä juuria Kristukseen, jotta voisimme elää todeksi evankeliumin ilon ahdistustenkin
keskellä.
Pastori Rick Warren kertoo nuoresta pojasta, joka osasi, aikuisten hämmästykseksi, koota palapelin maailman kartasta. Kun joku kysyi, miten
hän kykeni siihen, poika vastasi: ”Se
oli helppoa. Palapelin toisella puolella oli miehen kuva. Kun sain ihmiseni
koottua, niin maailmakin näytti ihan
hyvältä (When I got my person put
together, the world looked just fine).”
Elämme hetkeä, jolloin maailma
tuntuu menneen sekaisin. Palaset
ovat sikin sokin. Tässä uudessa tilanteessa saammekin turvautua siihen,
että kun kiinnitämme katseemme
Jeesuksen ylösnousseisiin kasvoihin,
voimme luottaa siihen, että Hänellä
on sekavakin maailman meno hallussaan.

1010INFORMAATIOVAIKUTTAMINEN
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K
Miten
mielipiteemme
muodostuvat?
The Massachusetts Institute of Technology tutki 126 000 uutista,
jotka kolme miljoonaa ihmistä oli jakanut. Tutkimuksessa
havaittiin, että valeuutiset levisivät kuusi kertaa nopeammin.

irjoittaessani tätä uutisotsikko kertoo
useamman kuin yhden kolmesta olevan tietämätön siitä, että verkossa oleva tieto voi
olla väärää tai harhaanjohtavaa. Moni ei edes
pohdi näkemänsä tiedon todenmukaisuutta.
Sen lisäksi joka 20. internetinkäyttäjä uskoo kaiken
verkossa näkemänsä. Ja vaikka 70 prosenttia aikuisista sanoo olevansa varma väärän tiedon erottamisesta, vain 20 prosenttia pystyi tunnistamaan aidon
postauksen merkit erehtymättä. Sama kuvio näkyy
vielä silmiinpistävämmin teini-ikäisten kohdalla: 74
prosenttia uskoo erottavansa väärän tiedon, mutta
tosiasiassa vain 11 prosenttia pystyy erottamaan tosiasiat sepitetyistä.
Tutkimuksen tehnyt Ison-Britannian media-alan
sääntelyviranomainen Ofcom varoittaa, että verkossa olevan tiedon valtavan määrän vuoksi on tärkeämpää kuin koskaan osata erottaa mahdollisesti väärä
tai harhaanjohtava tieto.

Tarina, jonka haluamme uskoa

Kristitytkään eivät säästy huijauksilta. Itse asiassa he
ovat usein osa ongelmaa.
Maaliskuussa 2020 Ison-Britannian koronasulun
alkamisen jälkeisenä päivänä sain puhelimeeni seuraavan WhatsApp-viestin. Sen oli kirjoittanut Julian
Urban, 38-vuotias lääkäri:
”En olisi koskaan voinut kuvitella pahimmissa painajaisissanikaan, että kokisin sen, mitä on tapahtunut
sairaalassamme kolmen viime viikon aikana. Aluksi
tuli muutamia potilaita, sitten tusinoittain ja sen jälkeen satoja. Nyt emme ole enää lääkäreitä vaan lajittelijoita, jotka päättävät, kuka saa elää ja kuka lähetetään kotiin kuolemaan.
Vielä kaksi viikkoa sitten minä ja kollegani olimme ateisteja. Lääkäreinä opimme, että tieteeseen ei
kuulu Jumalan läsnäolo. Nauroin kirkossa käyviä vanhempiani.
Yhdeksän päivää sitten sairaalaan tuotiin 75-vuotias pastori. Hänellä oli pahoja hengitysvaikeuksia.
Hänellä oli Raamattu, ja meihin teki vaikutuksen se,
kuinka hän luki sitä kuoleville pitäessään heitä kädestä.
-- Käsitimme, että meidän oli alettava pyytää
Jumalaa auttamaan. On vaikea uskoa, että vaikka
olimme aikaisemmin kovia ateisteja, etsimme nyt

päivittäin rauhaa pyytäen Herraa auttamaan meitä
jatkamaan.
Eilen 75-vuotias pastori kuoli. -- Hänen onnistui
tuoda meille rauhan, jota emme enää olleet uskoneet löytävämme. Pastori meni Herran luo, ja pian me
menemme hänen perässään, jos asiat jatkuvat tällä
tavalla.”
Aluksi tämä liikutti minua aika tavalla. Tiesin, että
useat katoliset papit olivat jo kuolleet. Itse asiassa
samana päivänä katoliset tiedotusvälineet kertoivat
72-vuotiaasta papista, joka oli kieltäytynyt hengityskoneesta, että sen sijaan nuorempi ihminen voisi
hyötyä siitä. Tästä syystä ajattelin aluksi, että kyseessä voisi olla jopa sama pappi.
Olin juuri laittamassa tätä viestiä Facebookiin
– ystävien rohkaisemiseksi – kun se, mitä kutsun
BBC:ssä omaksumaksi DNA:ksi alkoi toimia. Miksi en
tarkistaisi, mistä viesti oli peräisin?
Ensimmäiseksi huomiotani kiinnitti se, että italialaisen lääkärin nimi ei olisi Julian. Eikö se olisi Juliano? Etsin pikaisesti LinkedInistä lääkäriä, jonka nimi
olisi Julian Urban. Ei ketään. Mutta siellä näytti olevan Julian Urban, joka oli romanialainen – mutta ei
lääkäri. Sitten ajattelin: romanialainen lääkäri työssä
Lombardiassa – aivan mahdollista. Mutta toinen asia
herätti kiinnostukseni, sillä olin perehtynyt uskontojournalismiin. Se oli pastori-sana. Koska Pohjois-Italia
on pääosin katolilainen, ihmiset puhuvat mieluummin
papista tai isästä.
Uteliaisuuteni oli nyt herännyt, ja päätin jäljittää
tarinan sen alkulähteelle. Luulin sen vievän kymmenisen minuuttia. Kaksi tuntia myöhemmin selasin
edelleen sivustoja verkossa nähdäkseni, kuka oli postannut tarinan ensimmäisenä. En käyttänyt mitään
erityistä ohjelmaa – ainoastaan tervettä järkeä.
Aluksi jäljitin viestiä ryhmissä, jotka vaikuttivat
italialaisilta protestanttisilta kristityiltä. Sitä edelsi
joitakin selvästi katolisia ryhmiä. Sitten haku muuttui
mielenkiintoiseksi, koska katoliset ryhmät loppuivat.
Löysin sen sijaan ryhmän – ilmeisesti Belgiassa – joka
toi yhteen ympäri Eurooppaa työskenteleviä italialaisia. Lopulta näytti siltä, että tarinan olivat käynnistäneet kaksi nuorta miestä, toinen Belgiassa ja toinen
Ranskassa, jotka eivät vaikuttaneet millään tavalla
kristityiltä muiden Facebook-postaustensa perusteella. Jäljet päättyivät siihen.
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VIRHEELLINEN TIETO
Kaikille sattuu virheitä, myös koulutetuille ammattitoimittajille. Jos uutisissa annetaan virheellistä tietoa, asia on oikaistava niin pian kuin
mahdollista.

se sai aikaan lähes miljoona reaktiota Facebookissa,
niin että siitä tuli vuoden 2016 vaalien suurin valeuutinen.
BuzzFeed-uutissivusto tutki, mistä WTO5-sivusto
oli saanut alkunsa, ja sai selville, että se kuului erääseen maailman suurimmista valeuutisoperaatioista:
verkostoon kuului ainakin 43 verkkosivustoa, jotka
julkaisivat yli 750 valeuutista.
Helmikuussa 2016 jotValheita suoltava
kut amerikkalaiset tutkivat
koneisto
journalistit olivat havainPuhelimeeni saapunut viesti oli
neet kokonaisen uutisviruskoakseni keksitty tarina, mutta
Valeuutisissa oli
ran, jossa kaikki uutiset olise alkoi kiertää kristittyjen ryhkaksi tärkeää
vat lähes samanlaisia: se ja
missä ja levisi helposti. Syynä oli
se julkkis oli muuttamassa
vahvistusharha. Ymmärrämme ja
tekijää, jotka
sille ja sille paikkakunnalle.
näemme maailman käyttämällä
auttoivat
niitä
Kaikki tulivat verkkosivuillinssiä, joka vahvistaa sitä mitä jo
ta, jotka oli suunniteltu lä”tiedämme”. Kaikki nämä kristityt
leviämään:
hes identtisiksi. Buzz- Feed
välittivät tarinaa eteenpäin siksi,
News löysi 342 sepitettyä
tunnistettava
nimi
että he halusivat uskoa sen olejulkkisten
muuttouutista
van totta.
ja paikkakunta.”
useilla
toisiinsa
liittyvillä
Me kaikki voimme kärsiä vahsivuilla.
vistusharhasta. Uskomme luotetNäissä valeuutisissa oli
taviksi kokemistamme lähteistä
kaksi
tärkeää tekijää, jotka
tulevaan tietoon, koska ne ovat
auttoivat
niitä
leviämään:
tunnistettava
nimi ja paiksaaneet luottamuksemme. Voidaan tietysti väittää,
kakunta. Monet ihmiset, jotka näkivät uutisen kauettei siitä ollut suurta haittaa, vaikka tuhannet krispungistaan ja julkkiksesta, eivät voineet olla jakamattityt ympäri Eurooppaa ja maailmaa erehdytettiin
ta sitä. Tämä synnytti käyntejä mainosten täyttämille
ajattelemaan keksityn lääkärin vaikuttuneen niin palverkkosivuille. Nämä kloonatut verkkosivut jäljitettiin
jon epäitsekkään pastorin esimerkistä, että hän paamerikkalaisista nimistään huolimatta Makedoniaan,
lasi lapsuutensa kristinuskoon. Sehän olisi voinut tajossa lähes puolet Velesin kaupungin nuorista miepahtua oikeallekin italialaiselle lääkärille.
histä oli työttöminä, mutta heillä oli IT-osaamista.
Mutta mitä jos tarinan aloittaneet olisivat saaneet
Aluksi ajateltiin, että näitä nuoria miehiä houkutti
asiassa maksun? Tiedetään, että näin kävi varmasti
mahdollisuus ansaita suurta kuukausipalkkaa ja että
vuoden 2016 presidentinvaaleissa Yhdysvalloissa.
he eivät piitanneet siitä, mikä oli eettisesti oikein tai
Heinäkuussa 2016 huomasin hyvin oudon otsikon
väärin. Mutta vuonna 2018 alettiin ymmärtää, että
verkossa ”Paavi Franciscus tyrmistyttää maailmaa:
asialla näytti olevan yhteyttä venäläiseen disinfortukee Donald Trumpia presidentiksi.” Vaistomaisesti
maatiota levittävään verkostoon, jonka erään osan
ajattelin, ettei se ollut totta. Tiesin, ettei paavi kosnimi on Internet Research Agency.
kaan tukisi amerikkalaista poliittista ehdokasta.

DISINFORMAATIO
Tarkoituksena on levittää tahallaan väärää, harhaanjohtavaa tai asiayhteydestään irrotettua
uutista. Jos uutisessa on hivenen totuutta – tai
jos itse asiassa noin neljännes siitä on totta – se
on paljon helpompi uskoa.

Vasta siinä vaiheessa huomasin joitakin epäileviä
viestejä kommentteina postaukseen. Marco Leone
kysyi: ”Tietääkö kukaan, kuka tämä lääkäri on ja missä
sairaalassa hän toimii? Haluaisin varmistaa, että tämä
on aito tarina. Ennen kuin postaatte, varmistakaa että
kirjoittamanne on paikkansapitävää. Totuus tekee vapaaksi, eivät valeuutiset.”

”

Aito uutinen tulisi Vatikaanin tiedotustoimistosta
tai sen varmistamana. Jos joku olisi tarkistanut, hän
olisi nähnyt, että tämä uutinen oli peräisin amerikkalaiselta WTO5 News -verkkosivulta. Siinä todettiin
uskomattomasti paavin sanoneen, että FBI:n kyvyttömyys syyttää Hillary Clintonia tämän sähköposteista oli saanut hänet tukemaan Trumpia. Tämä olisi
heti paljastanut uutisen perättömäksi.
Toiseksi verkkosivusto oli tuskin kahden viikon
ikäinen, mutta postaus oli ehtinyt kerätä 100 000
kommenttia, jakoa ja reaktiota Facebookissa. Sitten
syyskuussa ennen marraskuisia vaaleja – nyt puhutaan siis vuodesta 2016 – Ending the Fed -niminen
sivusto julkaisi täsmälleen saman uutisen. Tällä kertaa
LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

Some ja ihmisen perusheikkoudet

Kun olen raportoinut uskon takia painostetusta maailmanlaajuisesta kirkosta vuodesta 2012, olen tullut
tietoiseksi siitä, miten digitaalista tilaa voi manipuloida. Ajattelin ennen, että internet, kuten mikä tahansa työväline, on neutraali. Sitä voitaisiin käyttää sekä
myönteiseen että kielteiseen tarkoitukseen käyttäjän
tarkoitusperien mukaan. Valitettavasti keskityttyäni
työssäni muutaman vuoden ajan uskonnonvapauteen ympäri maailmaa, tajuan nyt, että sosiaalisen
median alustat ovat erityisen alttiita ihmisluonteen
ja käyttäytymisen perusheikkouksille, joita ohjaavat
raha, seksi ja valta.

VÄÄRISTELTY TIETO
Informaatiota käytetään varsinaisen harmin aiheuttamiseen. Hallitukset, sisällön markkinoijat ja
suuryritykset käyttävät sitä enenevässä määrin.

– 64 prosenttia niistä, jotka liittyvät ääriryhmiin, tekevät sen algoritmien seurauksena.
Kun tiedetään, että huhti-kesäkuussa 2020
Facebook poisti 8,7 miljoonaa postausta, jotka
liittyivät ääriryhmiin, tilanne on huolestuttava, Julia Bicknell toteaa.

Olen tavannut hienoja ihmisiä, jotka ovat Facebookin ja muiden Piilaakson yhtiöiden palveluksessa,
ja joiden joukossa on kristittyjä ja entisiä työtovereitani. Mutta vaikka Mark Zuckerberg sanoi haluavansa
taata hyvätasoiset ja luotettavat uutiset, Facebook
on nyt myöntänyt, että sen 150 miljoonaa amerikkalaista käyttäjää ovat altistuneet valeuutisille. Sen
lisäksi me jokainen olemme omassa Truman Show
-elokuvan kaltaisessa rajoitetussa todellisuudessa,
jossa algoritmit syöttävät meille eri uutisia kuin ystävillemme.
Katsoin hämmästyttävän The Social Dilemma
-nimisen dokumenttielokuvan, joka pureutuu vielä
enemmän yksityiskohtiin. Sen sanoma on, että nykyinen digitaalinen järjestelmä on hajalla. Algoritmit
on suunniteltu erityisesti saavuttamaan ja koukuttamaan ihmiset niin pitkään kuin mahdollista. Nyt monet Piilaakson työntekijät myöntävät, että järjestelmä
tarvitsee tasapainottamista. Kiinnostus siihen, miten
yleistä etua ajavia uutisia ja tiedotusvälineitä voitaisiin rahoittaa, on kasvamassa.
Uskon, että monet ovat olleet tietämättömiä siitä,
miten tämä systeemi on käyttänyt meitä pelinappuloinaan. Mutta luulen, että kristityt eivät ole havainneet tätä erityistä puolta harhaanjohtamisessa:
he ovat olleet osa disinformaation ekosysteemiä.

Vinkit verkkoon
•
•
•

Ajattele ennen kuin välität mitään eteenpäin.
Käytä tervettä järkeä. Jos jokin vaikuttaa oudolta, kyseenalaista se.
Pysy ajan tasalla maailman pääuutisista, jotta huomaat vanhentuneet tai vääriksi todetut
uutiset.

JULIA BICKNELL
Julia Bicknell jätti BBC:n 30 vuoden jälkeen vuonna 2012
perustaakseen World Watch Monitor -uutissivuston, joka
raportoi uskon takia painostettujen kristittyjen tilanteesta.
Hän toimii uutissivuston päätoimittajana. Vuonna 2019
hän sai Religion News Associationin palkinnon. Julia Bicknell on yksi syyskuussa käynnistyvän Maanmuuttajatkoulutuksen opettajista. Kuva: Julia Bicknellin arkisto.
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Mukana maailman
tärkeimmässä lajissa

Paikallisten työtovereiden
sisukkuus

SUOMI Vuosi 2021 oli kaksijakoinen: korona-aika on ollut
puuduttavaa, mutta järjestössämme sitä ovat tasapainottaneet monet eteenpäinvievät muutokset. Uskomme, että
uudistusten seurauksena olemme entistä valmiimpia kohtaamaan tulevan, on se sitten jatkuvaa koronaa tai haasteita, joista emme ole edes vielä tietoisia.

KESKI-AASIA/SUOMI Työalueella psykososiaalisten neuvojien päivityskoulutuksen hanke on loppuvaiheessa.
Terveysviranomaiset kävivät tarkastamassa tehdyn työn.
Koulutuksen sisällön oli katsottu saavuttaneen vaadittavat
kriteerit sataprosenttisesti. Sulka työtovereideni hattuihin
ja huiveihin!
Paikallisilla johtajilla on tulevina aikoina muun muassa henkilöstöasioita mietittävänään. Lääkärikaartista on
muun muassa menetetty jäsen. Nyt mietitään, kuinka organisoida työt uudelleen ja mihin työrooleihin rekrytoida
ihmisiä. Hätäavun organisoiminen ja päällekkäisyyksien
ehkäisy vaativat yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Toivottavasti työtoverini saavat tehdä työtänsä oikeudenmukaisesti.

Varhaisnuorten leiri täynnä
toimintaa
ISRAEL Opimme varhaisnuorten hanukka-leirillä öljyn
merkityksestä Raamatussa ja käytännön elämässä. Ruut
opetti nuorille kaksi ihanaa ylistystanssia, Rima ohjasi
koskettavan näytelmän vanhasta suutari Pappa Panovista
ja Angel piti huolta, ettei kukaan jäänyt nälkäiseksi.
Elias opetti Raamattua, ja minun osani oli ohjata savitöitä ja leipomista. Juutalainen maanviljelijä Josi kertoi
öljystä ja sytytti aidon oliiviöljykynttelikön (hanukkia).
Yllätysnumerona Ruutin tytär Naomi piti lapsille akrobatiaesityksen, ja myös nuoret innostuivat sitä kokeilemaan.
Leiri päättyi nuorten upeisiin esityksiin ja Virtoja erämaassa -kotiseurakunnan kokoontumiseen.

LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

Ensimmäinen vuosi Japanissa
JAPANI Japanin työaluevastaavana tiedän, että ensimmäinen Japanissa vietetty vuosi on uusiin haasteisiin perehtymistä ja tiukkaa opiskelua. Kieli on äärimmäisen työläs hallittavaksi.
Missiologisesti Japani on piinkova haaste. Tuomas ja
Mari-Kaisa ovat huikealla tavalla tarttuneet käsiksi haas-

teisiin ja he ovat matkalla kovan luokan ammattilaisiksi
Japanin-lähetyksessä. Tänä vuonna opiskelu vielä jatkuu,
mutta samalla aletaan suunnitella konkreettisesti edessä
olevia työtehtäviä.

Matka vuorten yli
KREIKKA Kyselemme joskus pakolaisilta heidän pakomatkastaan. Yhden surullisimmista tarinoista kuulimme leirillä.
Pari vuotta sitten eräs perhe maksoi salakuljettajille ison
summan rahaa, jotta heidät vietäisiin toiseen maahan.
Matka kulki vuorten yli, ja heidät yllätti lumipyry. Lumentulo oli niin sakeaa, etteivät he pysyneet salakuljettajien matkassa vaan eksyivät vuoristoon. Kolmantena päivänä perheen äiti ja 16-vuotias poika väsähtivät ja kävivät
nukkumaan hankeen. Isä yritti saada heitä liikkeelle siinä
onnistumatta.
Pimeässä isä ei uskaltanut jättää heitä, koska pelkäsi, ettei löytäisi heitä enää. Seuraavana aamuna lumisade
laantui, ja isä löysi rajalle. Perheen 8-vuotias tytär istui
koko matkan isän olkapäillä kahden mustan jätesäkin suojassa ja pelastui. Paikasta, johon äiti ja poika kuolivat, ei
olisi ollut enää montaa sataa metriä rajalle.

Kukapa olisi arvannut
JAPANI Vietimme muutaman päivän Kiotossa. Kävimme
myös Otsussa tapaamassa Johannan ensimmäistä japanilaista ystävää Iwaki-sania. Hän työskenteli Japanin suomalaisella koululla, kun Johanna ensimmäisen kerran tuli
Japaniin.
Hänen kanssaan sain opetella japania sana ja lause
kerrallaan joka päivä Jasukon keittiössä. Kukapa olisi arvannut silloin 21 vuotta sitten, että pääsen omille pojilleni
näyttämään paikkoja, joissa lähettilapset ”kauan sitten”
kävivät Japanissa suomalaista koulua. Siellä eläessäni ja
työskennellessäni sain sydämelleni tämän maan ja sen ihmiset.

Auttavaiset nuorukaiset
ETIOPIA Tapasimme eräänä päivänä koulun rehtorin. Hän
kertoi, että alueella on ollut rauhallista sodan suhteen. Sodan yksi seuraus on kuitenkin taloudellisen tilanteen huonontuminen. On raskasta seurata, kun ihmisillä ei ole varaa
ruokaan.
Tänä keväänä 100 000 nuorta valmistuu collegeista ja
yliopistoista, mutta vain harvalle löytyy työpaikka. Vaikka
ajat ovat vaikeat, ihmiset ovat Etiopiassa ystävällisiä ja
iloisia. Syksyllä kun kuljetimme sänkyä automme katolla,
neljä nuorta miestä tuli meitä auttamaan. He eivät halunneet tippiä, he halusivat vain auttaa.

HANNA LINDBERG
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”

T u n n e tk

SIELLÄ ELÄESSÄNI JA
TYÖSKENNELLESSÄNI
sain sydämelleni tämän
maan ja sen ihmiset.”

Mubarok-pojan kuulumisia
BANGLADESH Ennen joulua Mubarokin äiti ei vaikuttanut
kovin motivoituneelta viemään poikaa kouluun fysioterapiaa varten tiistai-aamupäivisin. Tultuani takaisin Dhakaan
soitin erityiskoulun rehtorille kuullakseni, miten on mennyt. Hän kertoi Mubarokin tulevan jälleen kouluun joka tiistai ja edistyvän.
Äiti vaikuttaa nykyään hyvin motivoituneelta. Koululla
on myös ollut mahdollisuus auttaa perhettä muulla tavoin ruokapaketin ja vilttien muodossa kylmän ajanjakson
aikana, kiitos heidän saamiensa lahjoitusten. Tämä teki
minut hyvin iloiseksi. Kiitos, että olette rukoilleet pojan ja
hänen äitinsä puolesta!
Tapasin taas kerran heidät sillalla käydessäni slummikoulussa. Äiti näytti hyvin iloiselta ja kertoi myös heidän
olleen koululla. Viikoittainen kouluaamupäivä tuo vaihtelua
Mubarokin ankeaan arkeen, joka muuten sisältää vain istumista ja kerjäämistä aamusta iltaan.

Unohtumaton ystävänpäivä
ITÄ-SIPERIA Saavuin kaksikymmentä vuotta sitten ystävänpäivänä Ulan-Udeen ison muuttokuorman kanssa.
Vastassa oli Kylväjän Itä-Siperian työntekijä Arja Halttunen sydänsuklaarasian kera sekä burjaattikristitty mies
nimeltään Vladimir, josta tuli puolentoista vuoden kuluttua aviomieheni.
Tämän vuoden helmikuussa Ulan-Uden Kristuksen armon seurakunta täytti virallisesti 14 vuotta. Kiitos kaikille
ystäville mukana kulkemisesta!

Innostusta nuorten leirillä
ITÄ-AASIA Olimme kevään aikana mukana nuorten hengellisellä leirillä pari kertaa viikossa kielituntiemme jälkeen.
Nuorilla oli koulusta pitkä talviloma, ja nelisenkymmentä
nuorta osallistui kolmen viikon pituiselle lasketteluleirille
lähistöllä olevassa kirkossa. Leiriin kuului päivittäistä hengellistä ohjelmaa, englannin opetusta ja laskettelua sekä
muuta liikuntaa.

LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

Me olimme iltapäivisin mukana laskettelemassa nuorten kanssa. Tarkoituksena oli, että nuoret saisivat harjoitella englantia. Opetimme aloittelijoille myös laskettelua.
Hisseissä saimme mahdollisuuden vastata nuorten moniin kysymyksiin lähetyksestä ja elämästä kristittynä. Yhden lauantain vietimme leirillä nuorten kanssa, ja heidän
kysymyksistänsä meille ei ollut tulla loppua. Oli suuri ilo
saada viettää aikaa innostuneiden nuorten kanssa.

Rukoukset ovat kantaneet
KREIKKA Olemme saaneet olla terveitä. Josh voi myös hyvin. Hänen pitää kesäkuuhun mennessä päättää, millaisia
valinnaisaineita hän valitsee koulussa. Josh kysyi neuvoa
ja neuvoin häntä kysymään Jumalan johdatusta. Jumala
tietää, mitkä aineet hyödyttävät häntä tulevaisuudessa
Jumalan työssä.
Bellalla menee naisten kanssa hyvin. Herra on siunannut heitä runsaasti. WhatsApp-ryhmään kuuluu jo yli 90
naista. Zoom-tapaamisiin internetissä ottaa osaa vakituisesti joka viikko 25 naista. Näiden tapaamisten lisäksi
meillä on kotikokouksia kotonamme.

Uusien äänien maailmassa
ETU-AASIA Asumme seuraavat kolme kuukautta Airbnb-asunnossa vanhan kivitalon toisessa kerroksessa.
Äänimaailmaamme kuuluvat sairaalan potilaita katsomaan
tulleiden vieraiden jutustelu, kyyhkysten kujertelu lehdistä paljaiden puiden latvoissa, lauttojen tööttäilyt läheisellä salmella, lokkien kirkuna ja rukouskutsut naapuruston
kahdesta moskeijasta viisi kertaa päivässä. Aikamoinen
muutos vanhaan äänimaailmaan verrattuna: kolmen savun
kylänosasta miljoonien asukkaiden kaupunkiin.
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Iloitkaa, sillä Herra on
teidän voimanne

N

ehemian kirjan teemana on Jerusalemin kaupungin tuhottujen muurien jälleenrakennus ja
kaupungin turvaaminen. Matkalla tähän päämäärään Nehemia osoitti syvää uskoa ja hänellä oli myötätunnosta nouseva työnäky. Vastaansa hän sai virkamieskoneiston labyrintteja, juonittelua
ja syytöksiä. Kaiken sen keskellä häntä kantoi luottamus
Jumalaan.
Usein Nehemian kirja muistetaan vain sen ensimmäisestä osasta, muurin rakentamisesta. Nehemian missio ei
kuitenkaan päättynyt siihen. Jerusalemin muurin uudelleenrakentamisen lisäksi hänen päämääränsä oli rakentaa
kansan sydämet. Muurin rakennuksen jälkeen otettiin esiin
Jumalan sana. Tätä tutkittiin systemaattisesti kappale
kappaleelta selityksen kera.
Raamatun tutkimisen vaikutus oli suru. Ihmiset ymmärsivät, mitä Jumalan lakiin oli kirjoitettu ja he alkoivat
reagoida sen mukaisesti. He tulivat murheellisiksi ja itkivät. Tämän reaktion keskellä kuultiin Nehemian kirjan mieleenpainuva lause: Iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne.
(Neh. 8:10) Surun sijaista kansa kutsuttiin sovintoon ja liittymään jumalalliseen iloon.
Tilanne on vähän samanlainen kuin tuhlaajapojalla, hänen palatessaan kotiin. Reissullaan hän oli kokenut taloudellisen ja moraalisen konkurssin. Peilaus Isän kodin yltäkylläisyyden ja oman elämän tasapainottomuuden välillä
paljasti jotain omasta tyhjyydestä. Hän oli murheellinen ja
häpeissään.
Tuhlaajapoikavertauksesta löydämme Jumalassa olevaa iloa. Se on jotain, joka on vastoin inhimillistä kokemusta. Tuhlaajapoika ei tätä odottanut, ei hänen veljensäkään.

LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

Isän ilo oli saada hukassa ollut takaisin. Jumalan tahto on
sovittaa ihmisen synnit, muuttaa risainen ja mutkitteleva
elämäntapa suoraksi ja lahjoittaa taivaallinen asema hyväksyttynä perheenjäsenenä.
Nehemiaa kuullut kansa ja tuhlaajapoika näkivät, miten
synnistä seuraava murhe oli kuin portti Jumalan valtakunnan ilon kokemiseen. Ilo ei kuitenkaan ole tarkoitettu vain
synninpäästön jälkeisiin tunnelmiin tai erityishetkiin. Ilossa
on kysymys jostain, jonka kanssa voimme opetella elämään arkeamme. Jeesuksen ylimmäispapillisesta rukouksesta luemme, miten Jeesus halusi kristittyjen täyttyvän
ilosta. ”Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät.” (Joh. 17:3) Täyttämistä kuvaava
sana tarkoittaa omistamista. Uskon kautta pidämme hallussamme jotain arvokasta.
Nehemian kirjan jakeen 8:10 voimaa tarkoittava sana
tarkoittaa turvapaikkaa. Jae voitaisiin kääntää siis näin:
Iloitkaa, sillä Herra on teidän turvapaikkanne. Jakeessa käytetyn termin alkuperäismerkityksen kautta meille
maalataan kuva siitä, mistä uskossa on kysymys. Jumalan tunteminen antaa pääsyn hengelliseen tilaan, muurien
sisälle linnoitukseen. Tässä turvapaikassa saamme luvan
kanssa kokea iloa.
Saammeko nyt kristittyinä täysipainoisesti ottaa
Vanhan testamentin tutun sloganin “Iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne” ja pitää sitä sananpartena siellä
täällä? Ehdottomasti. Mikään ei kuvaa hengellistä perintöämme paremmin kuin tuo Nehemian kirjan lause. Ei
ole edes väärin käyttää siihen vanhaa käännöstä, jos se
sopii paremmin suuhun: Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne.

”

Jumalan tunteminen antaa
pääsyn hengelliseen tilaan,
muurien sisälle linnoitukseen.”
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Kuva: Kylväjä

KASVUMATKOJA
Elämänmakuiset kirjavinkit sisältävät uusia näkökulmia ja
Japanin lähetyksen historiaa.

TOTALITARISMIN VARJOSSA
Anna-Maija Uski: Elämäni Missio (2021)

I

lahduin saatuani tuoreeltaan luettavaksi Anna-Maija
Uskin kirjan, Elämäni Missio.
Kappale Kylväjän arvokasta
lähetyshistoriaa Japanista
on talletettu tuleville lähetti- ja lähettäjäpolville.
Anna-Maija kuvaa kirjassa elävästi hengellistä
kasvua ja lähetystyöhön

lähtöprosessia. Läpi kirjan tekstistä välittyy aitous. Kirja
painottuu Uskien lähetystyövuosiin Japanissa 1970-1990.
Kuvaukset arjen kohtaamisista japanilaisten ja japanilaisen
kulttuurin kanssa ovat lukijalle mielenkiintoisia. Pioneerilähetystyön ilot ja haasteet tulevat lähelle. Evankeliumin ilosanoma leviää, Jumala johdattaa!
Kirja on mielestäni hieno kuvaus lähetystyön kokonaisvaltaisuudesta. Suosittelen kirjaa lämpimästi kaikille lähetyselämästä kiinnostuneille. JOHANNA PERENDI,
JAPANIN-LÄHETTI

Peter Scazzero: Tunneterve hengellisyys – tunne-elämältään epäkypsä ei voi olla
hengellisesti kypsä (Päivä Oy, 2018)

K

ristillisyyden nimissä yksi välttelee ristiriitatilanteita, mutta jää loukkaantumisen loukkuun. Toinen pelkää vihaa tai surun kokemista niin, että täyttää elämänsä
touhuamisella. Kolmas ei tunnista omia, saati toisen rajoja.
New Yorkissa toimivan New Life Fellowship -seurakunnan
pastori Peter Scazzero huomasi, että seurakunta ei kypsy
hengellisesti, elleivät ihmiset kasva kohti aikuisuutta myös
tunne-elämässään.
Tälle matkalle Scazzero lähti itsekin ja huomasi, että pysähtyminen oli hänelle vaikeaa.
Rauhoittamalla omaa elämäänsä ja kunnioittamal-

la Jumalan kehotusta sapatista,
hän löysi avaimet kasvuun. ”Pysähdymme sapattina, koska
Jumala istuu valtaistuimellaan ja vakuuttaa meille, että
maailma ei luhistu, vaikka me
lakkaamme tekemästä töitämme.” Suosittelen kaikille
kalenterin paineessa eläville ja aikuisuutta kaipaaville.
MARI TURUNEN

George Verwer: Messiologia – sekasotkun siunaus (Aikamedia 2019)

O

peraatio Mobilisaation perustaja
kertoo uskottavasti ja kaunistelematta vuosikymmenten kokemuksella,
miten Jumala käyttää meitä tavallisia,
keskeneräisiä ihmisiä valtakuntansa
edistämiseen. Sama pätee organisaatioihin. Itselleni kirja oli yllättävä lukukokemus, sillä olin mieltänyt George
Verwerin ensisijaisesti inspiraattoriksi, joka haastaa ihmisiä pois mu-

kavuusvyöhykkeeltä – ja mieluummin vauhdilla!
Nyt ymmärrän, että hän osaa myös lohduttaa sekä kehottaa tarttumaan armoon ja uusiin mahdollisuuksiin,
vaikka oma elämä ei olisi mennyt tavalla, josta nuoruuden palossa unelmoi. Lisäksi hän rohkaisee näkemään,
että Jumala voi toimia myös muiden kuin oman järjestön tai kirkkokunnan kautta. Emme saa aliarvioida kristittyjen yhteyden merkitystä. Verwerin viesti on selvä:
Jumala on näkemyksiämme ja sotkujamme suurempi.
TANELI SKYTTÄ

Monet kristityt elävät totalitaristisissa valtioissa. Miltä elämä näyttää
heidän silmin? Kylväjän Itä-Aasian pioneerityöntekijä puntaroi heiltä
oppimaansa.

”A

nteeksi, mutta valitettavasti
ette voi osallistua meidän jumalanpalvelukseemme. Toivon, että
ymmärrätte tilanteen.” Näin meitä
tervehdittiin eräässä paikallisseurakunnassa. Maa oli eräs itäisen Aasian valtio, jossa kristittyjen elämää
rajoitetaan rankasti. Olisimme tahtoneet osallistua paikallisten kanssa
jumalanpalvelukseen, mutta pastori
ei tahtonut vetää huomiota seurakuntaansa ulkomaalaisten läsnäololla.
Ulkomaalaisten keskinäiseen jumalanpalvelukseen paikallisia oli puolestaan kielletty osallistumasta.
Ennen kuin lähdimme Suomesta,
kuulimme monien läheisten suusta
samat sanat: olettepa rohkeita, kun
sinne uskallatte lähteä. Tosiasiassa maissa, joihin me suuntaamme,
ei ulkomaalaisilla ole juurikaan hengenvaara. Vaikka avoin evankeliointi
onkin kiellettyä, todennäköisin lopputulema yli-innokkaalle lähetille
on lähtöpassit maitojunalla kotiin.
Vankilaan tai pakkotyöhön joutuminen on epätodennäköisempää kuin
auto-onnettomuuteen joutuminen
Suomessa. Tästä huolimatta me – ja
muut ulkomaalaiset – ylläpidimme
viranomaisten pelossa kummallista
itsesensuuria. Näin jälkiviisaana tässä
olisi meillä kristityillä oppimista, olimmepa sitten Suomessa tai ulkomailla:
yleensä me olemme itse itsemme
pahimpia kriitikoita. Kristittyinä voi-

simme olla paljon rohkeammin esillä
edustaen Kristusta sanoin ja teoin.

P

aikallisten tilanne totalitaristisessa
maassa onkin aivan eri. Kristittynä
eläminen – tai pelkästään kristittyjen
kanssa ystävystyminen – voi aiheuttaa hankaluuksia arkielämään. Työpaikan saanti vaikeutuu, ja esimerkiksi junalipun ostaminen muuttuu
mahdottomaksi. Eräskin tuttavamme
kertoi, ettei hänen paikallinen ystävänsä enää tahtonut lounastaa hänen kanssaan, koska pelkäsi tulevien
työmahdollisuuksiensa puolesta.
Toisessa maassa taas joutuu hetimmiten vankilaan, jos ilmenee, että
on kristitty, vaikka ulkomaalainen
saisikin vapaasti tunnustaa olevansa
kristitty. Tällaisiin maihin syntyneillä
on kaikki syy olla varovaisia, mutta
jostain syystä ajoittain tuntuu siltä, että he ovat uskossa rohkeampia
kuin me lähetit.

”

Yleensä me itse
olemme pahimpia
kriitikoita.”

Kristillinen usko kestää ja vahvistuu
vainon keskellä. Luin kirjan ankarien
vainojen keskellä eläneestä kristittyjen suvusta, joka neljän sukupolven
ajan välitti uskon sanomaa suullisesti
vainojen keskellä Itä-Aasiassa. Heille
ei riittänyt uskon säilyttäminen suvussa, vaan he tekivät lähetystyötä
ja välittivät evankeliumia huolimatta
siitä, että kuka tahansa olisi voinut
paljastaa heidät. Silloin koko suku
olisi joutunut vankilaan tai pakkotyöhön. Mutta kukaan ei kannellut heistä. Jumalan armo suojeli heitä. Erään
toisen vainoja paenneen sanat ovat
piirtyneet syvästi sisimpääni: ”Me rukoilemme teidän puolesta. Teillä on
monenlaista maallista, mihin turvata,
mutta meidän turvamme on yksin
Jumala.”

E

nnen Itä-Aasiaan lähtöä minullakin
oli omat vääristyneet mielikuvat
elämästä siellä: mitään ei voi tehdä,
kaikki on kiellettyä tai rajoitettua.
Kokeneempia konkareita kuunnellessani rauhoituin. Vaikka valvonta
onkin tiukkaa, Jumala on kaiken ihmisymmärryksen yläpuolella. Hänelle mikään ei ole mahdotonta, ja
Hän on monien kristittyjen tekojen
sekä sanojen kautta kertonut pelastavasta rakkaudestaan sielläkin,
missä pimeys tuntuu peittävän kaiken. Jumalan valo on pimeyttä vahvempi.

IMB
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VI E R A S KYN Ä
Te ks t i : M i k a A u v i n e n

Pikkukuva: Ari-Pekka Niemelä

MAAILMAN VÄKEVIN SAARNA
Uskonsa vuoksi yhteisönsä hylkäämän kristityn kohtaaminen,
kuuleminen ja rinnalla rukoileminen merkitsevät
enemmän kuin vuolaat sanat.

E

räs hollantilainen nuori lähetystyöntekijä
matkusti
1950-luvulla Eurooppaa jakaneen rautaesiripun taakse
ja opetti innokkaasti Raamattua erään kommunistivaltion syrjäisen seurakunnan pastorille. Seurakunnan toiminta oli viranomaisten
toimesta ajettu ahtaalle ja pastori
sinnitteli maanalaisen pienen joukon
paimenena. Lähetystyöntekijä yllättyi, kun kohtaamisen lopuksi vainon
keskellä elänyt pastori totesi: “Haluan
kiittää sinua, Andreas. Ei niinkään siitä mitä opetit, vaan etenkin siitä, että
sinä tulit.”
Nämä vainoa kokeneen pastorin
sanat avasivat Open Doors -järjestön
perustaja veli Andreaksen ymmärtämään, mitä tarkoittaa Kristuksen ruumiin yhteys. Joskus maailman väkevin
saarna on yksinkertaisesti läsnäolo,
hän kiteytti myöhemmin.
Ennen käytännöntarpeisiin vastaamista tulee kohdata toisen ihmisen kipu ja asettua rinnalle. Jokainen
syvän elämänkriisin itse läpikäynyt on
todennäköisesti ymmärtänyt tämän
itsekin. Vielä enemmän kuin kiireessä
lausutut hyvät neuvot lohduttavat ne
ystävät, jotka jaksavat kulkea rinnalla.
Uskonsa vuoksi yhteisönsä hylkäämän, vainoa tai väkivaltaa kokeneen kristityn luokse matkustaminen, läsnäolo, kuuleminen ja rinnalla
rukoileminen merkitsevät enemmän
kuin vuolaat sanat. Se vaatii meiltä
länsimaisilta, usein jo valmiin agendan laatineilta auttajilta, rohkeutta
asettua toisen rinnalle. Asettua kontekstiin. Se vaatii kyvyn sietää toisen
LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

kipua. Juuri rinnalle laskeutumisessa
toteutuu Jumalan rakkaus. Rakkaus,
jota Jumala itse osoitti meitä jokaista
kohtaan:
“Olkoon teilläkin sellainen mieli,
joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän
ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli
ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä
ihmisten joukossa.” (Fil 2:5-7)
Open Doors -järjestö palvelee
vainottuja kristittyjä nykyisin jo 70
kohdemaassa. Järjestön ensimmäinen ydinarvo muistuttaa kuitenkin
edelleen Open Doorsin perustaja Veli
Andreaksen tärkeästä havainnosta.
Ydinarvomme ensimmäinen kohta
on: ”Olemme osa Kristuksen ruumista – ihmiseltä ihmiselle -ihmisiä.”
Jumalan rakkaus ilmenee kohtaamisissa toistemme kanssa. Sinä
ja minä olemme Jumalan rakkauden
ilmestys lähimmäisillemme. Kaikesta
vajavaisuudestamme huolimatta Jumala armossaan on halunnut käyttää
meitä Hänen rakkautensa välittämiseen tämän maailman keskellä. Joskus se voi olla yksinkertaisesti sitä,
että me kristittyinä menemme keskelle muslimiyhteisöä kohtaamaan
ja kuulemaan siellä elävää yksittäistä
kristittyä.
Ääri-islamin ja joissakin maissa
kasvaneen nationalismin seurauksena, yhä useampi kristitty on tänä
päivänä vainon kohteena. Jumalan
rakkaus antaa luovuuden palvella
kussakin maassa eri tavoin vainoa
kokevia kristittyjä heidän tarpeistaan

käsin. Avustustyön rinnalla Open
Doorsin tutkimusyksikkö on vuodesta 1992 lähtien julkaissut vuosittain
World Watch List -tutkimuksen, joka
selittää miksi, miten ja missä kristityt kokevat vainoa. Näin myös meillä
suomalaisilla on mahdollisuus paremmin ymmärtää, miten me voimme olla Kristuksen ruumiin jäseninä
tukemassa niitä veljiä ja siskoja, jotka
kärsivät tällä hetkellä vainoa Jeesuksen nimen tähden.
Open Doors julkaisee vuosittain
World Watch -listan, jossa pisteytetään ne valtiot, joissa kristittyjen
uskonnonvapaus on kaikkein heikoin,
ja toimittaa apua 70 kohdemaahan,
joissa kristityt kohtaavat vainoa. Lisätietoja: www.opendoors.fi

MIKA AUVINEN
Open Doors Suomi,
ulkosuhteista vastaava johtaja

Ääri-islamin
seurauksena
yhä
useampi kristitty joutuu vainon
kohteeksi. Näissä maissa elää myös
piilokristittyjä. Kuva Keniasta.
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KUVAREPORTA ASI

Te ks t i : M a r i Tu r u n e n

Kuva: Outi Saari
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Vahvojen
kontrastien maa
Lähde mukaamme Kaukasiaan, maahan, jossa elää pieni kristittyjen
vähemmistö, ja jossa Kylväjä on toiminut vuodesta 2007 saakka.
Kaukasian vuoristossa elämä on karua, mutta pääkaupungissa
elämäntyyli on moderni ja elintaso korkeampi.
Valtaosa kaukasialaisista asuu maaseudulla.
Maassa asuu noin kymmenen miljoonaa ihmistä ja maan pinta-ala on noin neljännes Suomen
pinta-alasta.
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JANNE AITTA

OUTI SAARI
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Kouluikään saakka lapset puhuvat
omaa kieltään ja vasta koulussa he
oppivat maan virallisen kielen. Kuva
on vuoristokylästä, jossa Kylväjä
teki kielityötä.

JANNE AITTA

- Vieraille löytyy aina ruokaa ja
tarjottavaa silloinkin, kun itsellä
ei olisikaan. Se on kunnia-asia
ja aidosti tärkeä arvo kaukasialaisille, työaluevastaava Janne
Aitta toteaa.

Kylväjän seurakuntaa perustava työ on keskittynyt
pääkaupunkiin, jossa uskonnonvapaus ja kokoontumisvapaus ovat väljempiä kuin muualla.
- Kaupungin seurakunnat ovat tyypillisesti kodeissa kokoontuvia pienempiä ryhmiä. Vanhoja kirkkotiloja
voivat käyttää vain valtion rekisteröimät harvat seurakunnat. Suurimmalta osalta seurakunnista rekisteröinti
puuttuu.

- Tämä tie vie kylään, jossa teimme kielityötä vuosien 2007–2017
aikana. Työ alkoi aakkoston luomisesta. Maassa puhutaan arviolta 15 kieltä.
Kaukasiassa on pieni, mutta
kasvava kristillinen yhteisö. Kylväjän työn tuloksena syntyneen
pienen seurakunnan paikallinen evankelista tavoittaa ihmisiä
maaseudun vuoristossa, missä
evankeliumi leviää muun muassa
Joulun lapsi -pakettien kautta.

29

Kun pihoja kaupungissa ei ole, ihmiset viipyvät kaduilla. Yhteisöllisessä kulttuurissa ihmisillä on aikaa
olla yhdessä.
- Ihmisillä ei juurikaan ole harrastuksia, elämäntyyli on toisenlainen.
Kaukasiassa ei tarvitse olla syytä
seisoa kadulla, voi vain olla, Aitta
naurahtaa.

JANNE AITTA

JANNE AITTA
Tämä oli yksi kylä, jossa Kylväjä toteutti vuosina
2011–2014 kehitysyhteistyöprojektin yhdessä
kyläyhteisön kanssa.
Köyhien perheiden tukemiseksi nuorille
tarjottiin ammattikoulutusta oppisopimuksen
avulla. Projektin myötä valmistuneet nuoret
perustivat yrityksiä.

Olen insinööri ja minulle tärkeintä on laadukkaan kuvan ottaminen. Kuvaan useimmin maisemakuvia, ihmiskuvaus ei ole itselleni luontevaa.
Aloitin valokuvausharrastukseni vuonna 2004.
Kaukasian kuvat merkitsevät minulle muistoja vuosilta 2010–2019, jolloin työskentelimme Kaukasiassa. Jokaisen kuvan takana on kokonainen
tarina.

JANNE AITTA

JANNE AITTA
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JANNE AITTA

30

URAPOLKU

Te ks t i : H e i k k i S a l m e l a

”

Ku va t : J u s s i Va l kea j o k i

31

Japanissa ei ole
kateissa yksi lammas
vaan 99..”

Taivaallisella pelikentällä
Yhdessä liikkuminen on aina ollut Niko Ijäkselle luontevin tapa kohdata eri-ikäisiä ihmisiä. Samalla avautuu tilaisuuksia kertoa Jeesuksesta.

”H

änessä me elämme, liikumme ja olemme.” Paavalin sanat Apostolien tekojen
17. luvussa ovat urheiluvalmentaja, lähetystyöntekijä Niko Ijäksen mielivärssyjä
Raamatussa. Viime syksyn jälkeen lause
on saanut uutta syvyyttä, sillä Ijäs muutti silloin perheineen Ateenaan – kaupunkiin, jossa Paavali kuuluisat sanansa lausui.
Toteamus oli osa apostolin puhetta kaupungin hallintoneuvoston kokoontumispaikassa Areiopagilla. Paikka
sijaitsee komeista raunioistaan tunnetun Akropoliin kukkulan kupeessa.
– Kyseinen Paavalin lause on ollut minulle aina läheinen. Kun pelaan ja liikun, haluan, että Jumala on läsnä siinäkin hetkessä, Niko toteaa.

Pallo yhdistää

Ateenassa Niko tekee urheilulähetystyötä kaupunkiin saapuneiden pakolaisten keskuudessa. Työ koostuu erilaisten
liikunta-aktiviteettien järjestämisestä, valmentamisesta,
hartaushetkien pitämisestä ja muusta yhdessäolosta liikuntatoimintaan osallistuvien pakolaisten kanssa. Sanankylvön lisäksi tavoitteena on voimaannuttaa pakolaisia ja
kotouttaa heitä yhteiskuntaan.
Urheilulajina on jalkapallo.
– Jalkapallosta tykätään kaikkialla maailmassa, ja se
on hauska tapa luoda suhteita. Missä tahansa otat pallon
esille, todennäköisesti löydät ihmisiä, jotka haluavat pelata
kanssasi. Samalla avautuu mahdollisuuksia kertoa evankeliumia, Niko kiteyttää.
Hänen työpaikkansa on kristilliseen liikuntatoimintaan
keskittyvän kreikkalaisjärjestön yhteydessä. Järjestö tekee yhteistyötä pakolaiskeskusten kanssa ja hakee niistä
halukkaita pelaajia treeneihin.
Ennen nurmelle kirmaamista Niko pitää lyhyen hartauden, johon osallistuvat myös ne, joita kristillinen sanoma ei
erityisesti puhuttele.
– Toiminta kytkeytyy isompaan kokonaisuuteen, johon
sisältyy muun muassa jumalanpalveluksia sunnuntaisin.
Osa pelaajista tulee myös niihin.
Nikon valmentama miesten joukkue pelaa paikallisessa harrastajasarjassa. Otteluiden lisäksi harjoitellaan pari
LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

kertaa viikossa. Mukana on sekä kreikkalaisia että pakolaisia. Pallonkäsittelyn lisäksi opitaan ihmissuhdetaitoja:
yhteistyötä, toisten kunnioittamista, tunteiden käsittelemistä ja sitkeyttä.
Tulevaisuuden haaveena on perustaa joukkueet myös
pakolaisperheiden pojille ja tytöille.

Koen, että ne liikunnalliset
taidot, joita itselläni on ja joita olen kehittänyt, ovat lahjaa
Jumalalta. Haluan käyttää niitä hänen kunniakseen, Niko
Ijäs toteaa.

Lukio-opettajan tärkein opetus

Kun Niko syntyi, hänen vanhempansa suorittivat lähetyskurssia. Pian sen jälkeen perhe suuntasi Taiwanille.
Saarivaltiossa nurmi viheriöi talvellakin, ja jalkapallosta tuli jo varhain Nikon rakkain harrastus. Vapaa-aika kului
pallokentällä, ja silloinkin kun poika oli fyysisesti muualla,
ajatukset täyttyivät potkuista, maaleista ja harhautuksista.
Noin 12-vuotiaana Niko totesi äidilleen, että aikuisena
hän halua tehdä kahta asiaa: pelata jalkapalloa ja tehdä lähetystyötä. Silti vasta lukion viimeisellä luokalla Niko kuuli
opettajaltaan, että on olemassa sellainenkin lähetystyön
muoto kuin urheilulähetystyö.
Nuorukainen alkoi ottaa tietoisia askeleita siihen suuntaan. Seurasivat liikunnanohjaajan opinnot Suomessa,
opiskelua raamattukoulussa, lähetyskurssi ja jakso Kylväjän kotimaantyössä.
Niinä vuosina löytyi myös lähetyshenkinen puoliso, sosionomiksi kouluttautunut Marija.
Vuosina 2013–2016 nuori perhe työskenteli Kylväjän
lähetteinä Mongoliassa. Niko järjesti seurakuntien kanssa kristillisiä liikuntatapahtumia, ja Marija muun muassa
jakoi tietoa terveellisen ruokavalion merkityksestä. Moni
osallistujista ei ollut koskaan aiemmin kuullut Jeesuksesta.
Mieleen jäivät muun muassa koripallovuorolle saapuneet kaksi nuorta miestä, jotka pian tulivat tutustumaan
myös seurakuntaan. Myöhemmin he omaksuivat kristillisen uskon, ja heidät kastettiin.
Mongoliasta paluun jälkeen Niko kehitti ja johti Suomen Raamattuopiston uutta urheilulinjaa. Lisäksi hän oli
istuttamassa Suomeen norjalaistaustaista kristillistä urheiluverkostoa KRIKiä sekä kristilliseltä arvopohjalta toimivaa yksityistä kuntokeskusta.
KRIKin visio ”Haluamme ihmisten kokevan urheilun,
uskon ja elämän iloa” kiteyttää myös Nikon kutsumuksen.

Jokainen hetki on erityinen

Haastattelupäivän aamuna Niko on vienyt perheen vanhimmat lapset Gutianan, Julianan ja Joosuan kouluun.
Nuorimmaiset Dani sekä Adelina viettävät päivät kotona
Marija-äidin kanssa.
Marija syntyi ja eli varhaislapsuutensa Siperiassa, kunnes muutti perheensä kanssa Suomeen.
– Olemme kumpikin nähneet asioita eri näkökulmista ja tottuneet erilaisuuteen. Samaa haluamme opettaa
myös lapsillemme, Niko toteaa.
Lapsille ja työssä kohtaamilleen nuorille pakolaismiehille Niko haluaa olla turvallinen aikuinen. Käytännössä
kaikki Ateenan urheilutoimintaan osallistuvat pakolaiset
ovat kokeneet elämässään kovia: väkivaltaa, torjutuksi tulemista, ja pelkoa. Monet myös viettävät kaupungissa vain
lyhyen ajanjakson matkallaan kohti Keski-Eurooppaa. Se
tekee jokaisesta yhteisestä hetkestä erityisen.
– Joka kerta, kun olemme yhdessä, koen, että siinä on
mahdollisuus olla vaikuttamassa heidän elämäänsä.

NIKO IJÄS
Urheilulähetystyöntekijä

Etapit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2006 ylioppilaaksi amerikkalaisesta kristillisestä
oppilaitoksesta Taiwanilla
2010 liikunnanohjaajaksi Vierumäen urheiluopistolta
2011 opintoja avoimessa raamattukoulussa
2012 Kylväjän lähetyskurssi ja Kylväjän kotimaantyötä
2013–2016 urheilulähetystyössä Mongoliassa
2017–2021 Suomen Raamattuopiston urheilulinjan
vastuuopettajana
2019 liikunnanohjaajan ylempi AMK-tutkinto
2020 ammatillisen opettajan tutkinto
2021– urheilulähetystyössä Kreikassa

Kuuntele: Ateenan urheilulähetystyöntekijä Niko Ijäs kertoo, miten jalkapallo
muuttaa maailmaa.

Katso video: Niko ja Marija Ijäs kertovat
työstään Kreikassa.
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Kuvat: Pixabay

ETSI YHTEISTÄ HYVÄÄ
ja astu julkisen tilan pelikentälle
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on vastuunottoa yhteisöstä ja
tulevaisuudesta. Missiokseen Euroopan saaneet Julia Doxat-Purser
ja Jeff Fountain kertovat vaikuttamisen tärkeydestä.
LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ
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–E

lämme Euroopassa historiallista
hetkeä, joka vertautuu Ranskan
vallankumoukseen tai Berliinin
muurin murtumiseen.
Näin toteaa Uudesta-Seelannista kotoisin oleva lähetystyöntekijä Jeff Fountain,
joka on omistanut Euroopalle yli neljäkymmentä
vuotta. Haastatteluhetkellä Ukrainan sota on kestänyt viisi viikkoa.
Fountain toimi kaksikymmentä vuotta Youth With
A Missionin Euroopan työn johtajana ja perusti Schuman Center for European Studies -opintokeskuksen
rakentaakseen yhteyttä eurooppalaisten välille. Ukrainan sota on tehnyt tavoitteesta ajankohtaisen, ja
niin on Fountainin sanomakin. Hän muistuttaa EU:n
juurista, jotka versoivat maailmansotien rikkirepimässä Euroopassa.
Maailmansotien jälkeen Ranskan pääministerinä
toiminut Robert Schuman kohtasi lyödyt saksalaiset
tasaveroisesti ja perusti vuonna 1950 Euroopan hiili- ja teräsyhteisön. Näin terästä ei enää käytettäisi
aseiden valmistukseen, ja teollisuus loisi hyvinvointia
eurooppalaisiin maihin. Tästä ylikansallisesta elimestä tuli pohja Euroopan unionille.

Toisen Rooman eli Konstantinopolin kaaduttua
perustettiin kolmas Rooma Moskovaan. Presidentti
Putin hyödyntää tätä narratiivia.
– Hän esiintyy hereettisenä pitämänsä läntisen
kristillisyyden vastustajana. Aiemmin monet ovat
ihailleet Putinin konservatiivisia arvoja. Mutta nyt Zelenskystä on tullut Euroopan omantunnon ääni, joka
puolustaa arvoja, joita EU edustaa. Samalla hän on
tullut paljastaneeksi meidän tekopyhyytemme.
Fountainin mukaan ukrainalaiset ovat tehneet sen,
mitä kristittyjen pitäisi tehdä kaikkialla: ottaa vastuu
itsestään, yhteisöstään ja tulevaisuudestaan.

Julkinen tila ei kuulu opetuksissamme

Jeff Fountain näkee, että Europan kirkkojen toiminta-ajatukset poikkeavat toisistaan. Protestanttiset
kirkot noudattavat käytännössä edelleen valtionkirkkotoimintamallia, katolinen kirkko on universaali ja
helluntaikirkot keskittyvät paikallistasoon.
– Julkinen tilamme on Eurooppa, mutta se ei kuulu opetuksissamme. Meidän on kaduttava näkymättömyyttämme politiikassa ja julkisessa tilassa. Olemme olemassa maailmaa varten.
Yhteisen hyvän etsiminen ja kukoistavan yhteiskunnan rakentaminen. Siinä hänen näkynsä Euroopan
Hengellisen välirikon
kristityille.
– Usein menemme julkikauas yltävät
selle
areenalle henkilökohseuraukset
Meidän
on
kaduttava
taisten
moraalikysymysten
Mutta miksi Euroopassa
kanssa.
Meiltä puuttuu
näkymättömyyttämme
soditaan jälleen? Fountain
isompi
kuva.
Meidän tulisi
näkee nykykonfliktin juurien
politiikassa
ja
julkisessa
etsiä
kaikille
yhteistä
hyvää
ulottuvan tuhannen vuoden
tilanteessa,
jossa
Eurootilassa.”
taakse, aikaan, jolloin idän
passa elää erilaisia ryhmiä,
ja lännen kirkot olivat ajauuskontoja ja kansallisuuktuneet kitkerästi erilleen
sia ja kilvoitella niin, että
pitkän kehityksen jälkeen.
kristillisyytemme näkyy.
Hänen mukaansa tuosta
Ukrainassa Jeff Fountain
hengellisestä välirikosta seurasi kulttuurierojen voion
vieraillut
useita
kertoja.
Hänen Robert Schumanin
mistuminen, mikä näkyi kaupankäynnissä ja ihmisten
tarinasta
kertova
kirjansa
ja
sen sanoma anteeksianasenteissa. Syntyi toiseuden kokemus, kun lännessä
nosta
ja
sovinnosta
herättivät
suurta kiinnostusta.
demonisoitiin itä ja toisinpäin.
– Vastaavaa olen kokenut ainoastaan Baltian mais– 900 vuoteen kirkkojen välillä ei ole ollut virallista
yhteyttä, vain epäluottamusta. Tämä vaikuttaa mei- sa. Ymmärsin, että vuoden 1989 jälkeen tämä on toihin kaikkiin edelleen. Missä tämä kirkkojen rajalinja nen aalto rakentaa Euraasiaa. EUn strategia rakentaa
yhteyttä pelkästään kaupallisten suhteiden varaan ei
kulkee, siellä on useammin muitakin jännitteitä.
riitä.

”
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Vapaus on vapautta tehdä mitä haluaa ja tehdä
mitä täytyy tehdä. Fountain näkee ukrainalaisten
taistelevan myös lännen puolesta. Paastonaika kutsui Fountainin katumaan epäluottamusta, inhimillistä
kärsimystä ja tekopyhyyttä, jota olemme myös levittäneet muualle.
– Eurooppa on maanosa, jota evankeliumi on
muovannut eniten, mutta silti Euroopasta on tullut
evankeliumia vastustavin lähetyskenttä. Se on tavoitettava uudelleen.

Uskaltaudu kysymään vaikeita
yhdessä toisinajattelijan kanssa

Jotkut kutsutaan vaikuttamaan päätöksentekijöinä, politiikassa tai korkeina viranhaltioina. Julia Doxat-Purser työskentelee Euroopan Evankelisessa
Allianssissa (EEA) yhteiskunnallisena ja poliittisena
edustajana sekä uskonnonvapauskoordinaattorina.
– Jumala välittää siitä, miltä yhteiskunta näyttää.
Doxat-Purserin mielestä kristittyjen on vaikutettava yhteiskunnallisesti. Tämä voi tapahtua eduskunnassa, mutta aivan yhtä lailla omalla paikkakunnalla.
– Oikeudenmukaisuus ja heikoimpien puolustaminen eivät ole sivuasioita. Ne ovat osa evankeliumia.
Kristityt ovat taitavia tarjoamaan käytännön apua,
mutta on uskallettava esittää myös vaikeampia ky-

symyksiä ja etsittävä ratkaisuja yhteiskunnallisten
ongelmien juurisyihin. Mitkä syyt ajavat ihmisiä prostituutioon tai pakolaisuuteen?
Koska ihmisoikeudet ovat oikeuksia kaikille,
valikoivuus ei toimi. Tällöin uskonnonvapautta on
puolustettava myös toista uskontoa edustavalle
tai henkilölle, jonka ideologia poikkeaa omasta.
– Olen ylpeä siitä, kuinka alttiisti autamme nyt
ukrainalaisia. Mutta aina vastaanottomme ei ole
ollut yhtä solidaarinen. Raamattu painottaa, että
jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja hän
on huolenpitomme arvoinen.
EU-tasolla eri ryhmittymien kilpaillessa toistensa kanssa vaikuttamistyössä on toisinaan lähdettävä liikkeelle yhteisen ymmärryksen rakentamisesta.
– Kollegani Brysselissä käyvät keskusteluja henkilöiden kanssa, jotka toteavat olevansa uskonnonvastaisia. Kunnioittavassa ja ystävällisessä hengessä koetamme löytää yhteisen tavoitteen, vaikkapa
ihmisoikeuksien parantamisen. Näin voimme päästä keskustelemaan yhteisestä hyvästä, jota voimme yhdessä rakentaa.
Toisten ohi huutamiseen Doxat-Purser ei usko.
– Kulttuurisota on totta, mutta me vaikutamme
diplomatian keinoin.

SAIJA TIILIKAINEN
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Tämä oikeusprosessi ja päätös on sanan- ja uskonnonvapauden kannalta historiallinen. Oikeus on ensimmäisen kerran rikosasiana punninnut sitä, saako
Raamattua siteerata ja sen opetuksia pitää esillä ilmaisten olevansa samaa mieltä niiden kanssa. Päivi
Räsänen Facebook-seinällään saatuaan oikeuden
vapauttavan päätöksen, 30. maaliskuuta.
Julia Doxat-Purser seurasi tiiviisti Räsäsen oikeustapausta, jota hän piti historiallisena.
– Mihin tarvitsemme sananvapautta, jos vain samanmielinen puhe sallitaan? Sananvapaus liittyy
vahvasti myös uskonnonvapauteen.
Aiemmin Doxat-Purser oli EEAn ensimmäinen
edustaja Brysselissä. Tuolloin hän vaikutti aktiivisesti
siihen, että vuonna 2000 hyväksytyssä työllistämisdirektiivissä huomioitiin joustavuus uskonnollisille
ryhmille. Siitä huolimatta Euroopan unionin tuomioistuin päätti, että työnantaja voi vaatia työntekijältä
uskonnollista neutraaliutta, jotta vältetään yhteiskunnallista jakaantumista. Doxat-Purser pitää päätöstä kestämättömänä.
– Uskonto ei ole neutraalia. Ja jos työnantaja vaatii työntekijää luopumaan uskonnollisista symboleista, se on osoitus suvaitsemattomuudesta. Tällaiset
oikeustapaukset, joissa ei haeta kaikille yhteistä hyvää, huolestuttavat minua.
Millainen Euroopan uskonnonvapaustilanne sitten
on? Julia Doxat-Purser vastaa muistuttamalla perspektiivistä.
– Olemme globaalisti vertailtuna maailman vapaimpia. Siitä huolimatta emme uskalla kertoa julkisesti evankeliumia tai puolustaa arvojamme, sillä
pelkäämme jonkun loukkaantuvan. Kun sekulaari yhteiskunta vaatii, että ainakaan tiettyjä ihmisiä ei saa
LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

– Emme uskalla kertoa julkisesti evankeliumia tai puolustaa
arvojamme, sillä pelkäämme jonkun loukkaantuvan, Julia
Doxat-Purser toteaa.

loukata, tämä vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen.
Jos olemme hiljaa, menetämme vapauttamme nopeasti.
Samaan hengenvetoon hän huomauttaa, että
ongelmiakin on. Valtio kontrolloi uskonnollisia yhdyskuntia muun muassa Venäjällä, Turkissa ja Valko-Venäjällä. Unkari puolestaan on kiristänyt uskonnollisten yhdyskuntien rekisteröitymisen sääntöjä.
– Iso-Britanniassa yhteiskunta on erittäin sekulaari, ja meillä on tapauksia, joissa ihmiset ovat menettäneet työnsä ilmaistuaan vastustavansa samaa
sukupuolta olevien parien vihkimistä. Nyt hallitus
on kuitenkin reagoinut tähän voimakkaasti todeten,
että emme voi sallia ihmisiä ulossulkevaa cancel-kulttuuria. Uskonnonvapaus on tärkeämpi arvo.
Työtä on siis tehtävänä.
– Ajattelen, että yhteisen hyvän etsiminen vaatii
rinnalleen moraaliset periaatteet. Joudumme nimittäin luopumaan omasta hyvästä toisen hyväksi.
Uhrautumista Doxat-Purser tunnistaa vuoden
2015 pakolaiskriisiin vastaamisessa ja nyt ukrainalaisia alttiisti auttavassa ilmapiirissä.
– Taivuimme hankaliin koronarajoituksiinkin
ikääntyneen äidin tai sukulaisen vuoksi, sillä moraalinen vaistomme kertoi, että niin oli oikein. Mutta
vaisto yksin ei kestä ja me väsymme.
Mistä siis löytyy kestävyys työskennellä pitkäjänteisesti arvojen mukaisesti?
– Siihen tarvitsemme uskoa ja yhteistä ponnistelua.

JEFF FOUNTAIN

Uskonnonvapaus Euroopassa

JULIA DOXAT-PURSER

”

Meidän tulisi etsiä
kaikille yhteistä
hyvää tilanteessa,
jossa Euroopassa
elää erilaisia ryhmiä,
uskontoja ja
kansallisuuksia.”
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– Julkinen tilamme on Eurooppa, mutta se ei kuulu opetuksissamme, Jeff Fountain huomauttaa.

Kuinka uskonnonvapautta sekä maailmankuvaan
liittyvää ymmärrystä voidaan edistää? Tutustu
vuonna 2012 Euroopan parlamentin julkaisemaan
peruskirjaan The Charter of Conscience osoitteessa charterofconcience.org

Schuman Centre tuottaa podcasteja sekä
järjestää kursseja ja kiertomatkoja, jotka johdattavat Euroopan historian merkkihetkien
näyttämöille. Virtuaalisen opintokeskuksen
innoittaja on 1940–50 luvuilla Ranskan pääja ulkoministerinä toiminut Robert Schuman.
Kristillisyydestään tunnettua Schumania pidetään ”Euroopan isänä”, sillä hän ponnisteli
eurooppalaisen yhteyden rakentajana maailmansotien jälkeen.
Lisätietoa: schumancentre.eu, weeklyword.eu,
stateofeuropeforum.eu
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Näin Jumalan
rauha yllätti minut
”E
H

alusimme perheeni kanssa muuttaa uuteen kaupunkiin, lähemmäs juuri syntyneen esikoisemme
isovanhempia. Löysimme hyvän vuokra-asunnon ja
päätimme muuttaa, vaikka töitä minulle uudessa kaupungissa ei vielä ollutkaan tiedossa. Samaan aikaan,
kun hypin muuttolaatikoiden yli pesemään vauvan
peppua, kirjoittelin toisella kädellä työhakemuksia ja
selailin avoimia työpaikkoja. Työpaikkaa ei vain löytynyt. Muuttopäivä läheni, ja sitä mukaa kasvoi stressi
tulevaisuudesta. Muutama päivä muuton jälkeen olin
kuitenkin tilanteessa, jossa sain lopulta valita kolmesta
minulle mieluisasta vakituisesta työpaikasta juuri sen,
joka minua eniten kiinnosti. Jumala siis piti lupauksensa mukaan huolen huomisesta, ja stressini kaikkosi saman tien. Kunpa olisin osannut luottaa lupaukseen jo aiemmin turhia tärisemättä. verkosto-

ttä kirgiisejä parantamaan”, tuumasi äitini 10-vuotiaan
tyttärensä suunnitelmista. Lause jäi elämään perheen sisäisenä huumorina. Kaksi kertaa olen hakenut lähetyskurssille,
mutta kummallakaan ei opiskelupaikkaa irronnut. Hakukierrosten välissä meni neljännesvuosisata. Pieni tyttö sisimmässäni
kapinoi, alistui ja omaksui identiteetin, jossa ennakoi tulevansa torjutuksi - varmasti. Näin treenasin kestämään kipeät pettymykset ja vaille jäämisen tunteet. Hyvän Jumalan käsissä
elämä on samalla kuitenkin kantanut kotimaassa. Suoritin aikoinaan koulutuksen kirkon työnohjaajaksi. Olen yli 30 vuotta
saanut kulkea työnohjaajana monilahjakkaiden, Jumalan kutsuun vastanneiden lähettien rinnalla. Olen kiitollinen siitä, että
Jumalalla oli toisenlainen tie valmistettuna minua varten: muurinaukko lähetystyössä, tismalleen oikea-aikainen ja sopiva.
Tätä ajatellessa Jumalan rauha täyttää mieleni. Rauha yllätti
elämänmittaisen kasvun myötä. Isä meidän -rukouksen kohdassa ”tapahtukoon sinun tahtosi” en enää tarvitse nenäliinaa.

Kirsti, vapaaehtoinen

työntekijä Karri K.

J

oitakin vuosia sitten olin lähetystyön kartoitusmatkalla Sudanissa. Lensin Kenian
pääkaupungista Nairobista Sudanin pääkaupunkiin Khartumiin. Vähän ennen
matkaani Tanskassa oli julkaistu pilapiirrokset profeetta Muhammedista. Pilapiirrosten julkaisu sai aikaa raivoa länsimaalaisia kohtaan monissa islamilaisissa maissa. Olin kuullut, että Sudanissakin oli ollut väkivaltaisia mellakoita. Matka Khartumiin
jännitti, jopa pelotti. Mielessäni risteilivät monet ajatukset. Jo itse lento afrikkalaisen lentoyhtiön koneella jännitti. Lennon aikana rukoilin Herralta apua ja johdatusta.
Lento meni hyvin ja vaikka jännitin passintarkastusta sekin sujui ongelmitta. Ilokseni
huomasin, että Sudanin luterilaisen kirkon työntekijät olivat minua vastassa ja he
veivät minut autollaan kirkon työkeskukseen. Matkalla näimme mielenosoittajia ja
poliiseja rynnäkkökivääreineen. Kristittyjen veljien seurassa tunsin kuitenkin olevani
turvassa. Pian jatkoimme Khartumin laita-alueella olevan pakolaisseurakunnan jumalanpalvelukseen. Koin vahvasti, että Jumala oli kanssani. Hän rohkaisi sanallaan
ja sillä rauhalla, jonka vain Jeesuksen anteeksianto sekä usko voi antaa. Tuo matka
Khartumiin oli hyvä osoitus siitä, että kristittynä emme ole koskaan yksin. Jeesus on
aina kanssamme ja hän voi antaa rauhan kaiken levottomuuden keskelle. Pentti,

tutkimus- ja koulutusjohtaja
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E

räänä aamuna olin surullinen ja vähän epätoivoinen. Olin huolissani
ihmisistä, jotka olivat minulle rakkaita ja tärkeitä. En pystynyt auttamaan heitä enkä kyennyt olemaan heidän elämässään läsnä tavalla,
jolla olisin halunnut olla. Mietittyäni hetken muistin, kuinka itse olin vähän aikaa sitten kertonut saarnassa siitä, miten rukous auttaa. Ajattelin,
että voisin yrittää noudattaa omaa neuvoani. Rukoilin asian puolesta ja
huomasin pian, miten Jeesuksen rauha tuli kipeään tilanteeseen. Mitään olennaista ei ollut muuttunut, mutta Jeesus vakuutti minulle, että
hän oli tietoinen tilanteesta ja että hän pitää kyllä huolta niistä ihmisistä, jotka ovat minulle tärkeitä. Tämä kantaa minua yhä: tieto siitä, että
Jeesus on mukana näidenkin ihmisten elämässä. Gunilla, Etiopian

lähetti
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Tee
vaikuttava

Joko tiedät tahtosi?
Testamentilla voit tukea omien arvojesi mukaista toimintaa.
Kysyimme lakimieheltä keskeiset muistettavat asiat
testamentin laatimiseen liittyen.

testamentti
TAVOITTAMATTOMIEN
TAVOITTAMISEKSI

1. Milloin testamentti kannattaa tehdä?
Jos haluaa omaisuutensa tai osan siitä menevän perintökaaren järjestyksestä poiketen jollekin läheiselle henkilölle tai johonkin haluamaansa tarkoitukseen, on laadittava
testamentti, jossa tämä tahto ilmaistaan. Testamentti
kannattaa tehdä silloin, kun oma tahto omaisuuden jakamisesta on riittävän kypsä. Testamentin teossa ei kannata aikailla, sillä kukaan ei tiedä elämänsä pituutta tai oman
terveystilanteensa kehittymistä. Toimi siis silloin, kun olet
oikeustoimikelpoinen, mikä onkin täysi-ikäisyyden ohella
edellytys testamentin laatimiselle. Jos testamentin tekee
nuorena, on testamenttia muistettava päivittää, sillä tilanteet ja omaisuus muuttuvat, ja oma tahtokin voi muuttua.

”

Testamentti tehdään kirjallisena ja sillä tulee olla kaksi
todistajaa. Testamentin laatijan allekirjoitettua testamentin, on todistajien todistettava, että tämä on ollut allekirjoittaessaan täydessä ymmärryksessä ja että testamentti
ilmaisee hänen tahtonsa. Todistajat eivät voi olla sukulaisia tai hyödynsaajia. Todistamiseen liittyy myös muita
muotomääräyksiä.

3. Haluan tehdä testamentin yleishyödylliselle
järjestölle. Mitä minun tulee huomioida?

Yleishyödylliset yhteisöt, kuten Kylväjä, eivät maksa lainkaan veroa
2. Mitä pitää muistaa?
testamentilla saaduista varoista ja
saavat näin ollen testamentatut vaTestamentin laadinnassa on viiTestamentti
rat kokonaisuudessaan käyttöönsä.
sasta huomioida juridisia ja veroMuutoin perintövero vaihtelee sukukannattaa
tehdä
tuksellisia asioita. Siksi suosittelen
laisuussuhteen ja perityn omaisuukääntymään asiaan perehtyneen
silloin,
kun
oma
den määrän mukaan. Jos haluaa tuhenkilön puoleen. Yksinkertaisimyleishyödyllisen yhteisön tiettyä
tahto omaisuuden kea
millaan yksineläjä testamenttaa
työmuotoa, kannattaa ottaa yhteys
koko omaisuutensa yhdelle henkijakamisesta on
tuohon yhteisöön, jotta testamenttiin
lölle tai taholle. Usein perhesuhteet
löytyy oikea sanamuoto. Niinkin on
riittävän kypsä.”
ovat moninaisemmat, ja tilanne on
käynyt, että testamentissa on määmonimutkaisempi.
rätty tietyn työmuodon tukemisesta,
Testamentin sisältö voi vaihmutta tuota työmuotoa ei ole enää
della. Erityisjälkisäädöksellä voi ilmaista vaikkapa auton
ollut olemassa testamentin laatijan kuoltua. Näin testatai tietyn rahasumman testamenttaamisesta halutulle
mentti on siltä osin tullut tehottomaksi.
henkilölle tai taholle, jolloin muu omaisuus jaetaan periVoisi myös harkita, että kertoo perillisille ennakkoon,
misjärjestyksen mukaan. Puolisoiden keskinäisellä tesjos testamenttaa omaisuuttaa yleishyödylliselle yhteisölle.
tamentilla voi varmistaa puolison toimeentulon ensiksi
Näin ei tule yllätyksiä.
kuolleen puolison jälkeen.

Anna lähetyselämän jatkua.
Lue lisää kylvaja.fi/testamentti
tai tilaa esite p.09 2532 5400
4. Miten testamentista tulee lainvoimainen?
Kuoleman jälkeen testamentti annetaan perillisille tiedoksi ja heillä on kuusi kuukautta aikaa nostaa testamenttia
koskeva moitekanne. Jos perilliset hyväksyvät testamentin, siitä tulee heidän osaltaan lainvoimainen.

5. Saako muuttaa mieltään?
Kyllä saa. Myös sukulaissuhteet sekä omaisuus voivat
muuttua, ja siksi testamentti on hyvä päivittää tarvittaessa. Vanhaan asiakirjaan ei kuitenkaan voi tehdä jälkikäteen merkintöjä, kuten vetää viivaa yli. Mikäli testamenttia pitää päivittää, tulee laatia uusi testamentti
samoja muotomääräyksiä noudattaen kuin edellinenkin.
Päiväyksen mukaan uusin testamentti katsotaan voimassa olevaksi.
Kylväjä-lehden kysymyksiin vastasi lakimies
Ulla Suotunen.
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MAINOKSET
Kylväjää tukemassa

IDENTITEETTIMME
Kylväjä on Suomen evankelisluterilaisen
kirkon lähetysjärjestö.

Yksin
Kristus,

yksin
armo,

yksin
usko,

ASIANAJOTOIMISTO
www.jarihytti.fi
040-5114080
Yritystoiminta - Perhe- ja perintö - Riitojen ratkaisu

yksin
Raamattu

YRITTÄJÄ,
LIITY AGORA-VERKOSTOON!

Lue lisää: www.kylvaja.fi/agora

Kylväjä on lähetysjärjestö:

ei herätysliike,

ei seurakunta,

ei hengellisten
palvelujen tuottaja,

eikä poliittinen vaikuttaja.
Kylväjä ei ole itse tarkoitus!

MITEN TÄMÄ LIITTYY LÄHETYKSEEN?

Tästä näkökulmasta arvioimme kaikkea työssämme.
LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

Oletko jo tutustunut Kylväjän strategiaan? Käy kurkkaamassa kylvaja.fi/info/

"Uudistunut Kylväjä lehti on käteen tarttuva värikäs ja
kiehtova lukupaketti. Meillä lehti säilyy pitkään
pöydällä ja siihen on kiva palata, kunnes
viimeinenkin sivu on luettu".
Saara Kinnunen, psykologi ja tietokirjailija

Ota yhteyttä: toimitussihteeri Saija Tiilikainen
saija.tiilikainen@kylvaja.fi
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Kuva: Kylväjän arkisto

PIKKU POTILAAT

Vuosina 1971–2006 kaikkiaan 23 vuotta
Keski-Aasiassa työskennellyt lastenlääkäri ja
kirjailija Leena muistelee, että kuva on otettu 90-luvulta.
- Olin matkalla työpaikalleni vuoristoon,
kun minut pysäytettiin eräässä kylässä.
Tämä oli hyvin tavallista, sillä alueella riehui
tuhkarokkoepidemia. Kuvassa hoidan lasta,
jolla oli tuhkarokosta johtuva keuhkokuume,
Leena kertoo.
Vuonna 2005 The Times -lehti nimesi
Leenan eurooppalaisten sankarien joukkoon.
Lehden mukaan Leena on elävä määritelmä
sisulle.
LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

2/2020
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Kuva: Saija Tiilikainen

Miten voin tukea Kylväjän
työtä taloudellisesti?
Liity renkaaseen
ja kuukausilahjoittajaksi

www.kylvaja.fi/lahjoita

TAVOITTEENA PUSKURI
TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN
Jeesus sanoi uudelleen: ”Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt
minut, niin lähetän minä teidät.” (Joh. 20:21)

H

uhtikuun lopulla vietettiin Kylväjän kolehtipyhää
teemalla
ylösnousseen
todistajat. Kirkkovuoden
aihe ja pyhän Raamatun
tekstit sopivat Kylväjän työhön erittäin hyvin. Jeesus lähetti seuraajansa
viemään suurinta sanomaa kaikkeen
maailmaan. Sanomaa, jonka vaikutukset ovat ikuisuudessa. Tähän kokoaikaiseen lähetystehtävään osallistumiseen, jota kutsumme myös
lähetyselämäksi, on hyvä kutsua ihmisiä mukaan.
Tilinpäätös vuodelta 2021 on valmistunut, ja sitä käsitellään yhdistyksen hallituksessa ja kevätkokouksessa huhti–toukokuussa. Tilivuoden
tulos oli ennakoidusti alijäämäinen,
-375 000 euroa. Alijäämä oli kuitenkin jonkin verran ennakoitua pienempi, mikä johtui osaltaan tulojen
menoja suuremmasta kasvusta. Kasvu ei ihan yltänyt tavoitteisiin, mutta
suunta oli selkeästi oikean suuntainen.
Myös tämän vuoden alusta viime
vuoteen verrattuna lähetyskannatustuotot ovat lisääntyneet. Hyvä suun-

ta on siis jatkunut. Edelleen olemme
hiukan tavoitetason alapuolella, jotta
saavuttaisimme kestävän nollatuloksen. Lisäksi olisi hyvä, jos yhdistyksen
muista tuotoista voisi jäädä hiukan
puskuria tulevien vuosien haasteisiin
ja toiminnan kehittämiseen.
Tuottojen hyvään kehitykseen
ovat vaikuttaneet erityisesti muutamat suuremmat lahjoitukset. Vuoden 2021 osalta lähetyskannatustuottojen kasvusta yli 61 prosenttia
tuli näistä suurlahjoituksista. Kaikki lahjoitukset ovat tärkeitä, mutta
säännöllisen toiminnan kulujen kattamiseksi tarvitaan myös säännöllisiä tuloja. Siksi jokainen, joka pystyy
edes pienellä panoksella sitoutumaan säännölliseksi tukijaksi, on hyvin tärkeä. Esimerkiksi viime vuoden
alijäämä olisi tullut katettua, jos Kylväjä-lehden noin 14 000 osoitteellisesta vastaanottajasta puolet olisi
voinut joka kuukausi antaa vajaat
viisi euroa enemmän kuin aiemmin.
Pienistä puroista syntyy suuria virtoja ja niiden kautta voidaan tehdä
vaikuttavaa työtä. Aina ikuisuuteen
asti!

Iloitsemme suuresti, että saamme
olla mukana Jumalan työtovereina
Herramme ja Vapahtajamme antamassa työssä. Olethan sinäkin mukana kanssamme!

Siunaavin kevätterveisin

MobilePay
18437

Lisää kommentiksi
postinumerosi kohteesi

Verkkolahjoitus

www.kylvaja.fi/lahjoita
Lähetä viesti numeroon
Tekstiviesti16499
lahjoitus
10, 15, 30 tai 50 € esim. KYLVAJA15
postinumerosi kohteesi

Testamentti
(Kylväjälle verottomia)

www.kylvaja.fi/lahjoita

Kiinteä omaisuus
tai osakelahjoitus

ole yhteydessä talousja hallintojohtajaan

Lahjoita tilisiirtona
FI57 4405 0010 0212 96

Katso viite: www.kylvaja.fi/lahjoita
Anna merkkipäivälahja tai lähetyslahja

www.kylvaja.fi/lahjoita
tai Kylväjän Facebook-sivuilla
PETRI JAVANAINEN
talous- ja hallintojohtaja
petri.javanainen@kylvaja.fi

Voit myös soittaa Kylväjän toimistolle
p. 09 2532 5400 tai laittaa sähköpostia kylvaja@kylvaja.fi.
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50 €

Kansainvälinen
IDU-rukouspäivä

24€

ettu
Rajoit
ä
er !

helatorstaina 26.5.2022
klo 10–16.30

Uutuus!

Suomen Raamattuopistolla ja netissä

Saatavana ainoastaan
englanninkielisenä.

idu.fi

Tutustu myös näihin mielenkiintoisiin ja
ajankohtaisiin kirjoihin:

29 €

29 €

Kirja osoittaa Raamatun avulla,
ettei Jeesukseen uskominen tee
juutalaisestakaan luopiota.

15 €
p. 0440 265 465 | asiakaspalvelu@palamaailmalta.fi

M u is ta m
yö s
Ky lv ä jä
Pod!

ainettoomat lahjat

J

oka kolmas ihminen on vailla mahdollisuutta päästä kosketuksiin kristittyjen ja evankeliumin sanoman
kanssa. He kuuluvat niin kutsuttuihin saavuttamattomiin kansanryhmiin. Jeesus on heille tuntematon.
Helatorstaina järjestettävä IDU-rukouspäivä saavuttamattomien ihmisten puolesta kutsuu rukoilemaan, että
ilosanoma Jeesuksesta saavuttaisi kaikki kansat. IDU-rukouspäivän ohjelma koostuu kolmesta osioista: kello 10.00
Nuoret aikuiset lähetettyinä, kello 13.00 Tehtävä haasteiden keskellä ja kello 15.00 Kehitysyhteistyö vs. lähetystyö. Kussakin osiossa on puheenvuoroja, musiikkia sekä

rukousta annettujen aiheiden ja saavuttamattomien kansanryhmien puolesta.
Suomen lähetysneuvoston puheenjohtaja, lähetyssaarnaaja, Timo Keskitalo on johtanut IDU-päivän valmisteluja.
– Jeesus muistutteli lähetystehtävästä opetuslapsille
pitkin matkaa, mutta palasi vielä tehtäväksiantoon juuri ennen taivaaseen astumistaan. Nyt huomaamme, että
evankeliumin saattaminen kaikkien kansanryhmien ulottuville on vielä kesken. Keskeisin toimenpide tehtävän loppuunsaattamisessa on rukous. Tule rukoilemaan yhdessä!

RUN FOR
MISSIONS
Olavi Peltolan, Per Wallendorffin,
Olavi Peltolan, Per Wallendorffin,
Juhani Lindgrenin ja Pekka Mäkipään opetuksia

Juhani Lindgrenin ja Pekka Mäkipään
opetuksia

janoinenlammas.fi

JANOINENLAMMAS.FI

Kylväjän arkistojen aarteet nyt kuunneltavissa!

kylvaja.fi/aineettomat-lahjat

IDU-päivä kutsuu rukoilemaan
saavuttamattomien kansojen puolesta

Kylväjän arkistojen aarteet
nyt kuunneltavissa!

jä
y l vä
le K a!
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n
Ku u p o d i s s n d e r
i ka vo i t
n
ra N
S a a o m i te o ks u o
u
ke r t l i s t u a j e e n !
l
o s a a s te e s
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janoinenlammas.fi/audio-sarjat
LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

RUN FOR MISSIONS -JUOKSUHAASTEESSA OVAT MUKANA LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ, MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT, SUOMEN EVANKELISLUTERILAINEN
KANSANLÄHETYS, SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS, SUOMEN LÄHETYSSEURA JA SVENSKA LUTHERSKA EVANGELIFÖRENINGEN I FINLAND SEKÄ RADIO DEI.

Katso lisää
ja ilmoittaudu:
kylvaja.fi/r4m/
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SYMPOSIUM PE 10.6.
KESÄPÄIVÄT

Seppo Häkkisen kuva: Mikkelin hpk

Evankeliumin ilo
innostaa

Saapuminen

Lähetyksen kesäpäivät Vierumäki 10.-11.6.
“Iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne.”

Tuletko paikalle julkisilla? Lahdesta on säännöllinen bussiyhteys Vierumäelle. Kesäaikataulut julkaistaan toukokuun aikana. Tarkista yhteydet LSL-reittioppaasta. Syötä
lähtöpaikkasi ja määränpääksi Vierumäki, Suomen urheiluopisto. Päiväkävijoitä varten on varattu hotellihuone, jota
voi tarvittaessa käyttää levähtämiseen. Tarkista Vierumäelle järjestettävät yhteiskyydit kylvaja.fi/kesapaivat.

Ryhmämatkat

Seurakunnat ja työn ystävät ovat tervetulleita järjestämään ryhmämatkan kesäpäiville. Mikäli suunnittelette ryhmämatkaa, ruokailun varaamiseksi pyydämme ottamaan
yhteyttä Vierumäelle, minna.vuori@vierumaki.fi.

Majoitus
PERJANTAI 10.6.
17.30 Ovet aukeaa
18.30 “Sinun avustasi minä iloitsen”- Lähetyksen kesäpäivien avaus
Mukana mm. Jukka Kääriäinen, prof. Miikka
Ruokanen, Outi ja Lee, Itä-Aasian pioneerityöntekijä
20.30 ”Iloitkaa aina Herrassa” rento illanvietto, mukana mm. Outi ja
0. 3 0
Lee, Etu-Aasian pakolaistyönte2
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LAUANTAI 11.6.

LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ

Sunnuntaina 12.6. kesäpäivävierailla on mahdollisuus osallistua lähialueen jumalanpalveluksiin.
LASTEN OHJELMAA LAUANTAINA 11.6.
9.30–11.00 Kertomuksia Raamatun henkilöistä. Kuinka lähetystyö alkoi? Askarteluja
ja toimintaa. Mukana mm. Pikku Kylväjästä
tuttu Walma Välkky ja lastenohjaajia
14.30–15.30 Tutustutaan Raamatun eläimiin, soitetaan ja lauletaan.
Mukana mm. Outi ja Lee, Walma Välkky ja lasten- ohjaajia

Musiikis

Ruoka

Osallistujat huolehtivat itse ruokailuistaan. Lähellä sijaitsevat Ravintola V, Ravintola Puhti ja Kahvila Pihkala. Vierumäen alueella on myös Holiday Clubin ravintolapalvelut.
Lauantaina juhla-alueella palvelee kahvio.

Oheispalvelut

Tutustu alueen sporttisiin palveluihin jo nyt. Alueelta löytyvät mm. uimahalli, luontopolut, golf-kenttä, sisäliikuntahalli ja Flow Park. Lue lisää: vierumaki.fi.

Lapset ja perheet

Lapset ja perheet ovat tervetulleita kesäpäiville! Pieniä
lapsia varten on perhehuone, jota voi käyttää omatoimisesti huoltopisteenä ja jossa voi myös seurata pääohjelmaa. Isommille lapsille (n. 6-12v.) on omaa ohjelmaa lauantaina. Alle kouluikäiset voivat osallistua lastenohjelmaan
oman aikuisen kanssa. Lastenhoitoa ei ole järjestetty.

OUTI JA LEE MÜLLER

8.30 Raamattuopetus Tapio Pokka
9.30 “Edessään olleen ilon tähden”
Pakolaistyössä edessämme avautuvat huikeat
mahdollisuudet palvella persiankielisiä ihmisiä.
Tämä kutsu heidän pariinsa oli kirkas jo Kylväjää perustettaessa. Mukana mm. Juri Veikkola,
Liisa ja Mikko Puhalainen, Taneli Skyttä, Vilja-Maria Riutamaa.
11.00 Lounas Vierumäen ravintoloissa
12.30 Työalueiden uutishetket
• Ajankohtaisia uutisia maailmalta työaluevastaavien ja lähettien kertomana.
14.00 Tauko
14.30 Lähettäjätiimitapaamisia
• Tule tapaamaan omaa lähettiäsi ja tutustumaan muihin lähettäjiin. Mukana myös toiminnallisia tapaamisia.
14.30 Rinnakkaisohjelma Kylväjä tänään
Mitä Lähetysyhdistys Kylväjä tekee maailmalla?
Miten palvelemme seurakuntia ja lähetystyös-

tä kiinnostuneita? Mikä on Pikku Kylväjä ja mitä
tarjoamme lapsiperheille? Tule kuulemaan tekemästämme lähetystyöstä ja kehitysyhteistyöstä
maailmalla sekä mahdollisuuksista tulla mukaan.
Mukana Petteri Tiainen, Katariina Leskelä, Vilja-Maria Riutamaa.
15.30 Tauko
16.00 Yhteinen liikuntahetki Samuel Kervinen
(KRIK). Sään salliessa ulkona.
16.00 Rinnakkaisohjelma Nuorille aikuisille
17.00 Päivällinen
18.00 ”Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja
riemuitkaa siitä” – iltajuhla ja ehtoollinen
• Kylväjän lähetyskurssilaisten siunaaminen,
mukana mm. Outi ja Lee
20.00 Lähetyksen kesäpäivät päättyvät

Varaa oma majoituksesi suoraan Vierumäeltä. Tapahtumapaikkamme on Country Club. Jos haluat majoituksen
läheltä tapahtumapaikkaa kannattaa valita Country Club
majoitukset, Hotelli Fennada tai Humiseva. Alueella on
runsaasti myös erikokoisia mökkejä ja lomahuoneistoja.
Muista varatessasi tarkistaa niiden sijainti suhteessa tapahtumapaikkaan.

sa:

Outi & L
ee

9.45–10 Saapuminen,
ilmoittautuminen
10.00 Tervetuloa, alkusanat
Jukka Kääriäinen, lähetysjohtaja, Kylväjä
10.05–10.55 Raamatunopetus:
”Kristuksen ilo, kristityn ilo”
Eero Junkkaala
11.00–11.40 ”Evankeliumin ilo innostaa” Jukka Kääriäinen
11.40–12.00 Kommenttipuheenvuoro, Seppo Häkkinen,
Mikkelin hpk piispa
12.00–13.00 Lounas
13.00–13.40 PANEELIKESKUSTELU Ilon mahdollisuudet
ja haasteet seurakuntatyössä, kristillisissä yhteisöissä ja
nuorten aikuisten parissa. Moderaattori: Hanna Räsänen.
Osallistujat: Seppo Häkkinen, Liisa Länsmans, Mikkelin
hpk:n edustaja KLT, Haminan srk lähetyssihteeri, Janne
Konttinen, yhteisö- ja tapahtumapappi, Lahden srk-yhtymä, Reetta Kalteenmäki, johtava nuoriso- ja rippikoulutyön pappi, Lahden srk-yhtymä.
13.45–14.15 Ilo ja kärsimys lähetystyössä: tavoittava työ ja
pakolaistyö
14.15–14.30 Tauko
14.30–15.10 PANEELIKESKUSTELU Ilon mahdollisuudet ja
haasteet lähetystyössä. Moderaattori: Hanna Lindberg.
Osallistujat: Jukka Kääriäinen, Daniel Nummela, lähetysjohtaja, SEKL, Katri Härkönen, teologisen koulutuksen
erityisasiantuntija, Lähetysseura, Nanna Rautiainen, lähetysjohtaja, Suomen vapaakirkko, Vesa Häkkinen, asiantuntija, Kirkon Lähetystyönkeskus.
15.15–15.25 Loppusanat, ”Kohti iloa” — Jukka Kääriäinen
•
Ilmoittautuminen 31.5. mennessä. Ohjelma klo 10-12
lähetetään Kylväjän verkkosivuilla. Osallistumismaksu
nimikkoseurakuntien ja -yhteisöjen edustajilta 25 €,
muilta osallistujilta 50 €. Maksu sis. lounaan Ravintola
Puhdissa sekä iltapäiväkahvin. Lisätietoja: kylvaja.fi/
kesapaivat.

AGORA-SEMINAARI PE 10.6.

Moses is Moses and business is business?
– Kristittynä liike-elämässä
16.00 Tervehdyssanat, Kylväjän lähetysjohtaja Jukka Kääriäinen. Infoa Agorasta, verkostosta vastaava Petteri Tiainen. Verkostolaisen puheenvuoro yrittäjä Marjaana
Yli-Krekola, Fountains of Life. MissionMen esittäytyy, toiminnanjohtaja Erkki Haarala ja tapahtuma- ja viestintätuottaja Laura Kuusisto. Musiikissa Outi ja Lee.
16.45 Seminaariväen verkostoitumishetki yhteisen aterian
merkeissä.
17.30 Paneelikeskustelu – Kuinka kannan ristiä liike-elämässä? Panelisteina: Mimosa Helander, yrittäjä, Mimosan
Sydän Oy, Kalle Sorsa, yrittäjä, Verhoomo Sorsa Oy, Aarre
Pohjola, toimitusjohtaja, A&A Consulting Oy, Eero Horstia, hankevastaava Kylväjä, juontajana Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen.
•
Ilmoittautuminen 31.5. mennessä. Seminaarimaksu
15 €. Osallistujille tarjotaan kahvit ja salaattipäivällinen. Lisätietoja: kylvaja.fi/kesapaivat.
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STARTTAA
19.8.
SYKSYLLÄ
mennessä!
2021

11–14-VUOTIAAT: 20.–23.6.2022
(LÄHES TÄYNNÄ/JONOTUSPAIKKOJA JÄLJELLÄ)

7–10-VUOTIAAT: 28.6.–1.7.2022
Vuokatinrannan toiminnallisten salaisuusleirien päivät täyttyvät mukavista
harrastuksista, jännistä toiminnallisista raamiksista ja hauskoista iltaohjelmista. Harrastuspajoina mm. jalkapallo ja salibandy, musiikki, Superpark,
Leirit
irit järjestetään Vuokatinratsastus, keilailu, askartelu ja paljon muuta! Le
rannan kristillisessä loma- ja kurssikeskuksessa, Vuokatissa.
Hinnat alk. 65€/119€. Varaa pian paikka kesän hauskimmalle leirille!

OLE MUUTOKSEN ÄÄNI
Tulevaisuuden tekijä
ALOITA ITSESTÄSI

MAANMUUTTAJAT
KUTSUMUSPOHJAINEN
JOHTAMISKOULU

Wanted! Olisitko sinä etsimämme

MAANMUUTTAJAT.FI | PERHENIEMI.COM

Osallistu Kylväjän verkoston ja
työntekijöiden yhteiseen aamuhetkeen!

KYLVÄJÄ POD

Se onnistuu keskiviikkona: 1.6. klo 9–10.
Ohjelmassa on raamattuopetus, terveisiä
työalueilta sekä yhdessä rukoilemista.
Aamuhetki on tarkoitettu kaikille työmme
ystäville ja työstämme kiinnostuneille. Olet
lämpimästi tervetullut mukaan!

Kylväjä Pod kertoo tuoreet uutiset
maailmalta ja päästää ääneen
nykypäivän lähetit.

Etsimme media-alan ammattilaista
monipuolisiin viestinnän tehtäviin. Tule
näköalapaikalle lähetyksen kiehtovaan
ytimeen! Hakuaika 23.5. mennessä. Työsuhde
alkaa elokuussa. Lue lisää kylvaja.fi

Ilmoittaudu viimeistään edellisenä päivänä klo 14
mennessä sähköpostitse osoitteeseen kylvaja@
kylvaja.fi, ja lähetämme sinulle Teamskokouslinkin.
PIXABAY
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LUE TUOREET UUTISET
SEURAKUNTALAINEN.FI

SAATAVILLA USEISSA PALVELUISSA

– mukana myös neljä Kylväjän blogistia

KOTOUTUMISSEMINAARI 8.-10.2022
Kansanlähetysopisto,
Ryttylä, Hausjärvi
Lisätietoja: kansanlahetys.fi

Kylväjän blogistit:
•
•
•
•

lähetti Sanna Erelä
lähetysjohtaja Jukka Kääriäinen
apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg
viestintäpäällikkö Mari Turunen

Anna lahja Kylväjä-lehdelle!
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YHTEYSTIEDOT

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

TURUN ARKKIHIIPPAKUNTA
19.05. KOKEMÄKI klo 18 Ukraina-ilta (Tulkkilan lähetyspiiri) Kokemäen seurakuntakeskus, Kakkulaistenkatu 2. Mukana lähetystyöntekijä Risto Liedenpohja.
26.05. KARVIA klo 10 jumalanpalvelus Karvian kirkossa ja
sen jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus seurakuntatalossa aiheena Ukrainan-työ ja maan tilanne, Kirkkoväärtintie 1. Mukana lähetystyöntekijä Risto Liedenpohja.

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA
13.05. IKAALINEN klo 18 lähetystilaisuus seurakuntakeskus, Vanha Tampereentie 6. Aiheena Odessan työ. Mukana lähetystyöntekijät Marja ja Risto Liedenpohja.
22.05. HÄMEENLINNA klo 14 Kylväjä-piiri Maarit Somervuori, Taimistontie 4.
27.07. KANGASALA klo 18 lähetysilta Kuhmalahdella JussinKodalla, Pohjantie 507. Mukana Puhalaiset.

MIKKELIN HIIPPAKUNTA
13.05. KESÄLAHTI KLO 9.30 Lähetyksen retkipäivä, Kesälahden kirkko, Taipaleentie 9, mukana Etu-Aasian työntekijäpariskunta, katso kuljetukset ja ohjelma paikallisesta
ilmoittelusta.
15.05. JOUTJÄRVI KLO 10 jumalanpalvelus ja lähetystilaisuus Joutjärven kirkko, Ilmarisentie 1, Lahti. Mukana Kaukasian työntekijäpariskunta.
16.05. HOLLOLA KLO 10–13 lähetyskahvio Sovituksenkirkon aula, Keskuskatu 2. Kaukasian työntekijäpariskunta
esittelee Kaukasian työtä lähetyskahvion aikana.
17.05. KÄRKÖLÄ klo 12–14 Toivon tapahtuma. Klo 12.00
ruokailu, 13.00 viikkomessu, 13.30 Juri Veikkolan alustus aiheesta Lähetys tänään ja tulevaisuudessa, Kärkölän seurakuntakeskus. Osoite: Sammalistontie 1, 16600 Järvelä.

KUOPION HIIPPAKUNTA
19.05. VAARA-KARJALA klo 17.00 naisten ilta, Karjamajan leirirakennus, Kannellammentie 343, Keskijärvi, mukana Etu-Aasian työntekijä.
05.06. PYHÄSELKÄ ja VAARA-KARJALA klo 13 helluntaijuhla, Tölpäntie 61, Hammaslahti, mukana Etu-Aasian
työntekijäpariskunta.

LAPUAN HIIPPAKUNTA
22.05. MUSTASAARI klo 10 messu ja lähetyspiiri, Sepänkylän seurakuntakeskus, Niilontie 3. Mukana Itä-Aasian
pioneerityöntekijäpariskunta.
22.05. TIKKAKOSKI klo 10 jumalanpalvelus ja lähetysti-

laisuus Tikkakosken kirkko, Kirkkokatu 18. Mukana Kaukasian työntekijäpariskunta.
7.6. ÄÄNEKOSKI klo 18 nuotioilta Lehmosilla, Järvenpääntie 165. Aiheena Ukrainan työ ja tilanne. Mukana lähetystyöntekijät Marja ja Risto Liedenpohja.
24.06. SUMIAINEN klo 17–20 perinteinen Kylväjän juhannusaatto Sumiaisten seurakuntakodissa ja kirkossa,
Sumiaisraitti 4. Klo 17 kahvitilaisuus, klo 18 seurat, klo 19
viikkomessu (HPE) ja klo 20 nuotioilta. Mukana past. Juho
Hintikka, Erkki Puhalainen, Päiviö Turtiainen ja Roseniuksen pojat.
30.06. SUMIAINEN klo 18 nuotioilta Niinimäen Liimataisella.
04.08. SUMIAINEN klo 18 nuotioilta Vikillä Myrävuorentien päässä.
12.08. LAUKAA klo 17 lähetysilta Laukaan seurakuntatalo,
Saravedentie 4. Nimikkolähetit Bella ja Faisal Masih kertovat työstään Kreikassa pakolaisten parissa.
04.09. ÄÄNEKOSKI klo 10 Kylväjän kirkkopyhä Äänekosken kirkko, Vellamontie 1 a. Saarna Jukka Kääriäinen. Messun jälkeen lähetyslounas Äänekosken srk-salilla ja lähetystilaisuus, mukana Jukka Kääriäinen.

HELSINGIN HIIPPAKUNTA
15.05. VANTAANKOSKI klo 16 Ystävämessu, Virtakirkko,
Rajatorpantie 8. Mukana Itä-Aasian pioneerityöntekijäpariskunta.
17.05. REKOLA klo 18 lähetystilaisuus Asolan seurakuntatalo, Asolantie 6, Vantaa. Mukana Itä-Aasian pioneerityöntekijäpariskunta.
19.05. PORVOO klo 18 hetki pakolaistyön äärellä ja elokuva Jeesus Ateenassa, Seurakuntakoti Lundinkatu 5. Mukana mm. Mikko Puhalainen ja Marja Sainio.
01.06. VANTAANKOSKI klo 17.30 kesäseurat Myyrmäen
Virtakirkko, Rajatorpantie 8. Käynti sisäpihan kautta Kilterinkaari A-porras. Vieraana Japanissa 40 vuotta toiminut
Lea Lukka aiheella ”Japanista kohti Suomea” ja pastori
Juha Vähäsarja sekä mahdollisesti yllätysvieras.
19.6. ORISBERG klo 13 kesäkirkko Orisbergin kirkko, Åbergintie 38. Saarna Katariina Leskelä.
24.08. PORVOO klo 18 kesäseurat Marja Sainion kotipiha,
Tähystäjäntie 2. Mukana seurakunnan lähetyspastori Juhana Sihvo sekä Kreikan pakolaistyön nimikkolähetit Bella ja Faisal Masih.
07.08. PITÄJÄNMÄKI klo 10 jumalanpalvelus ja lähetystilaisuus Pitäjänmäen kirkko, Turkismiehenkuja 4. Nimikkolähetit Bella ja Faisal Masih ovat mukana jumalanpalveluksessa ja kertovat sen jälkeen työstään Kreikan pakolaistyössä.

ESPOON HIIPPAKUNTA
15.05. JÄRVENPÄÄ klo 17.00 Pyhäpäivän seurat, Elävän
veden kappeli, Kansakoulunkatu 13C, mukana Pentti
Marttila.
21.08. ESPOO klo 11 messu Olarin kirkko, Rälssitilankuja
1. Nimikkolähetit Bella ja Faisal Masih kertovat työstään
Kreikassa pakolaisten parissa.

Tuoreimmat tiedot ja tarkennukset tilaisuuksista löytyvät Kylväjän nettisivuilta www.kylvaja.fi. Tilaisuudet järjestetään yhdessä paikallisten
seurakuntien ja STEP-opintokeskuksen kanssa.

Japanin-lähetti, lehtori, TM, FM Lea
Lukka on palannut Suomeen 40 vuoden
lähettiuran jälkeen. Hän on käytettävissä loppuvuonna 2022 Raamatun
opettajana seurakunnissa.
Opetuksissaan Lea yhdistää japaniksi
kääntämänsä C.O. Roseniuksen kirjan
hengellisiä aarteita sekä ymmärryksensä Itä-Aasian hengellisestä todellisuudesta.
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Aktioelämää uutuusdokumentissa
Kesällä 2021 toteutettu The Legacy Project, lähetti 21 tiimiä lyhytaikaiseen lähetystyöhön Kreikkaan, Saksaan, Norjaan ja Venäjälle, ja 17 kohteeseen ympäri Suomea. Toukokuussa julkaistava
dokumenttielokuva vie katsojan tiimien mukaan tapahtumien
keskipisteeseen, ja kutsuu pohtimaan omaa roolia lähetyskäskyn toteuttamisessa. Kylväjän Kreikassa tekemä pakolaistyö on
näyttävästi esillä dokumentissa.
– Uskomme, että Jumala on nostamassa uutta lähetystyön
aaltoa Suomesta kaikkiin kansoihin. Lyhytaikainen lähetystyö eli
aktio on hieno tapa avata sydämensä lähimmäisten palvelemiselle ja Jumalan kutsulle, Legacyn johtaja Henri Hermunen avaa.
Elokuva saa ensi-iltansa Tampereella Sampolan juhlasalissa
27.5. klo 18 ja se julkaistaan vapaasti katsottavaksi The Legacy
Projectin sosiaalisen median kanavissa helluntaina 5. kesäkuuta.
Dokumenttielokuvan käsikirjoituksesta, kuvauksesta ja jälkituotannosta vastasi Teemu Raassinan johtama tiimi vapaaehtoisia media-alan ammattilaisia: Laura Manninen, Sofia Vesalainen, Tommi Lehto ja Ville Laine.
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