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Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys on v.1969 perustettu 
itsenäinen yhdistys, joka toimii Pirkanmaalla ja 
Kanta-Hämeessä viedäkseen evankeliumia eteen-
päin ja tukeakseen lähetystyötä Suomen Ev.lut. 
Kansanlähetyksen kautta. Yhdistyksen talous 
perustuu täysin vapaaehtoisten lahjoitusten sekä 
testamenttien varaan. 

Onko elämä tarkoituksetonta ja merkityksetöntä? Me uskomme, että ei ole. 
Mitä minulle tapahtuu kun kuolen? Raamattu kertoo meille ”evankeliumin” 
eli ilosanoman Jeesuksesta, jonka sadat miljoonat ihmiset ovat omistaneet 
omalla kohdallaan todeksi, elämänsä perustaksi. Sen uskoksi, rakkaudeksi ja 
iankaikkiseksi toivoksi.

Raamattu kertoo meille, että Jumala on luonut maailman sekä ihmi-
sen elämään yhteydessään. Maailmassa on paljon kaunista ja hyvää, 
kuitenkin päivittäiset uutiset kertovat meille, että kaikki ei ole kuten 
pitäisi. Ja olenko itse täydellinen, täysin epäitsekäs ja rakastanko it-
seäni sekä lähimmäisiäni niin pyyteettä kuten Raamattu kehottaa?

Raamattu on  realistinen kirja. Se kertoo meille maailman syntiin-
lankeamuksesta. Siitä, että synti on katkaissut suhteemme Luo-
jaamme.

”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saa-
vat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, 
joka on Kristuksessa Jeesuksessa…” (Rm.3:23)

Jumala tahtoo elää yhteydessä luomakuntaansa, meihin ihmisiin. 
Jeesus kuoli ristillä syntiemme sovitukseksi. Hän lunasti meidät.

    ”Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu mei-
dän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että 
meillä rauha olisi.” (Jes.53:8)

    ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen 
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä.” (Joh.3:16)

Suuri uutinen on se, että Jeesus julkisen kuolemansa jälkeen nousi 
ylös kuolleista. Hän osoitti, että kuolema ei ole piste vaan kak-
soispiste. Hän kutsuu ihmisiä elämään yhteydessään, Jumalan lapsi-
na. Hän odottaa, että sinä ja minä ottaisimme vastaan sen pelastuk-
sen jonka hän on maailmalle lahjoittanut.

    ”Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.” (Jh.6:37″

    ”Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan 
lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.” (Jh.1:12)

Ihmisestä tulee kristitty, Jumalan lapsi kun hän saa vastaanottaa 
Jeesuksen ja syntien anteeksiantamuksen omaan elämäänsä. Itse 
Jumala ei vaadi meiltä mitään mitä hän ei olisi valmis antamaan. 
Muutosvoima tulee Jumalalta.

    ”Jos me tunnustamme syntimme on hän uskollinen ja vanhurskas, 
niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta 
vääryydestä.” (1.Jh.1:9)

Voit halutessasi rukoilla vaikka näin: ”Pyydän anteeksi Jumala, että 
olen kääntänyt liian usein selkäni sinulle. Tunnustan kaikki syntini 
ja pyydän, että saisin vastaanottaa anteeksiantamuksen ja voiman 
tulla Jumalan lapseksi. Tule Herra Jeesus elämääni, tule Herra Jeesus 
sydämeeni. Anna minulle voimaa seurata sinua. Amen!”

PS. Jos olet saanut lehden joltakulta lahjaksi. Lahjoittajan yhteystiedot 
löytyvät lehden takakannesta.

Tästä on kyse...



Taivas on totta

PÄÄKIRJOITUS 29.4.2015

Tämä lehden teemana on armo 
hukassa? Se herätteli itseäni poh-
timaan myös sitä mitä Raamattu 
kertoo tai oikeammin lupaa tu-
levasta iankaikkisesta elämästä. 
Se herätteli myös ajatuksen, että 
onko meiltä välillä taivas hukassa?

Välillä kuulee kertomuksia joissa 
joku kertoo käyneensä taivaassa. 
Alex Malarkey, joka joutui 2004 
vakavaan auto-onnettomuuteen 
halvaantuen ja vaipuen kahdeksi 
kuukaudeksi koomaan kertoi he-
rättyään käyneensä taivaassa ja 
keskustelleensa siellä mm. Jeesuk-
sen kanssa. Hänestä kirjoitettiin 
kirja ”Poika joka palasi taivaasta.” 
Sitä myytiin yli miljoona kappalet-
ta ja se oli New York Timesin Best-
seller listalla. Sittemmin 16 -vuoti-
aana Alex kertoi keksineensä koko 
tarinan. Hän oli onnettomuuteen 
joutunut pieni lapsi, joka kaipasi 
huomiota ja päätteli, että tarinoi-
malla taivaasta hän saisi sitä mitä 
kaipasi. Ilmeisesti kävi niin, että 
hänen isänsä päätti tehdä rahaa 
lapsen kauniilla kertomuksella. 
Nyttemmin kirjan kustantajat ovat 
vetäneet kirjan pois markkinoilta.

Olen nähnyt muutamia kerto-
ja unta taivaasta. Ne ovat olleet 
todella hyviä unia. Silti en niiden 
perusteella lähde rakentamaan 
mielikuvaani siitä millaista siellä 
on. Uskon, että ne eivät ole  ol-
leet Jumalan puhetta, vaan ker-
tovat enemmän oman sydämeni 
kaipauksesta. Raamattu kertoo 
riittävästi taivaasta ja siksi kaik-
ki ihmisten unet ja näyt taivaasta 
täytyy jättää toisarvoisiksi ja aja-
tella, että ne kertovat enemmän 
kertojansa kaipauksesta kuin Ju-
malan taivaasta. Nimittäin uskon, 

että rajallinen mielikuvituksemme 
ja kykymme hahmottaa asioita ei 
yksinkertaisesti riitä ymmärtämään 
saatikka sanoin kuvaamaan sitä 
millaista taivaassa todellisuudessa 
on. Meiltä on taivas hukassa jos 
uskomme siihen perustuu ihmisten 
uniin tai kertomuksiin.

Taivas ei ole palkinto eletystä elä-
mästä tai sen onnistuneista suori-
tuksista. Kysymyksessä on se mistä 
Raamattu kertoo ensimmäisessä 
Mooseksen kirjassa, syntiinlan-
keamuksesta, jossa Jumalan ja 
ihmisen yhteys katkesi. Kyse on 
siitä miksi Jeesus kuoli ristillä saat-
taakseen katkenneen yhteyden jäl-
leen kuntoon. Kyse on siitä mistä 
Luukkaan evankeliumin koko 15. 
luku kertoo. Pyhän Jumalan kai-
pauksesta elää luomansa ihmisen 
kanssa yhdessä täydellisessä yhte-
ydessä. Siksi on oikeastaan turha 
yrittää kuvailla taivasta, koska se 
on toissijaista. Tärkeintä on se, 
että luotu saa elää lähellä Luo-
jaansa ikuisesti. Uskon, etten täs-
sä ajassa pysty koskaan ymmärtä-
mään kuinka upeaa se on. Kuinka 
upeaa on se kun, kaikki synti ja 
paha on riisuttu pois minusta, ja 
minun ja Jumalan väliltä. 

”ja hän on pyyhkivä pois kaikki 
kyyneleet heidän silmistänsä, eikä 
kuolemaa ole enää oleva, eikä 
murhetta eikä parkua eikä kipua 
ole enää oleva, sillä kaikki entinen 
on mennyt.” (Ilm. 21:4)

Kaikki on kerran toisin. Tulee het-
ki jolloin Jeesus itse nostaa tässä 
maailmassa rikkoontuneen lap-
sensa syliinsä. Tässä valossa ym-
märtää myös taivasta paremmin. 
Tulee päivä jolloin kaikki on toisin. 

Päivä jona epäoikeudenmukai-
suus on historiaa, luonnonmullis-
tukset ja katastrofit ovat historiaa 
ja ihmiskunnan hirmuteot ovat his-
toriaa. Tulee päivä jolloin Jumalan 
rakkaus on todellista ja konkreet-
tista joka hetki.

Jotkut kristityt ovat uteliaita sen 
suhteen miten ja missä järjestyk-
sessä ns. lopunajan tapahtumat 
toteutuvat. Minulle riittää usko sii-
hen, että kerran kaikki on toisin. 
Vaikka puhe taivaasta kuulostaisi 
sinusta vanhanaikaiselta hölynpö-
lyltä. Minulle se tuo suurta toivoa. 
Ehkä vähän näkökulmaa kärsi-
myksen runteleman maailman 
keskellä.

Sen mitä Raamattu kertoo ian-
kaikkisesta elämästä tulisi ohjata 
meitä asettamaan se elämämme 
toivoksi, että minullakin vajavai-
sella ihmisellä, sekä lähimmäi-
selläni on mahdollisuus päästä 
sinne Jeesuksen ristinkuoleman ja 
kuolleista ylösnousemisen tähden. 
Yksin armosta, yksin uskosta, yksin 
Kristuksen tähden.

Annetaan taivaan siintää mie-
lessämme. Jos ajattelemme, että 
kristinusko tuo hyvää vain tähän 
ajalliseen elämäämme on hyvä 
muistuttaa Paavalin sanoista: ”Jos 
olemme panneet toivomme Kris-
tukseen ainoastaan tämän elä-
män ajaksi, niin olemme kaikkia 
muita ihmisiä surkuteltavammat.” 
(1.Kor.15:19)

Ilkka Päiväsaari
piirijohtaja



Bussikuljetus Kansanlähetyspäiville Turkuun 
Tampereelta lauantaina 4.7.

Kuljetus lähtee Tampereelta la.4.7., Vanhan kirkon 
edestä 8.00, paluu samaan paikkaan n. 22.00. 
Retken hinta: 25,- /aikuiset ja 10,- / alle 15v. Maksut 
maksetaan bussissa retken vetäjälle. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset: marjukka.starkman@gmail.com tai 
0400-758813

Tutustu ja tule mukaan Pelastusrenkaaseen!
www.pelastusrengas.net

Haluatko olla mukana näköalapaikalla lähetystyön maa-
ilmaan jossa tehdään työtä ihmisten ajalliseksi ja iankaik-
kiseksi parhaaksi?
Pelastusrenkaan jäsenenä saat laaja-alaisemmin tietoa 
lähetystyöstä 4 kertaa vuodessa tulevan kirjeen mukana. 
Kirjeessä on myös pieni arki sekä -rukoushaaste joihin 
voi halutessaan tarttua. Mukaan voit liittyä kätevästi ne-
tissä osoitteessa: www.pelastusrengas.net. Lisäksi sivus-
ton kautta on mahdollisuus antaa taloudellinen lahja 
Kansanlähetyksen työn tukemiseen. Tervetuloa mukaan!

Tampereen Lähetyskotia ja Hämeenlinnan 
Keidasta voi vuokrata perhejuhliin 

Tiesitkö, että Hämeen Kansanlähetyksen jäsenenä voit 
maksutta järjestää perhejuhlia tms. Tampereen Lähetys-
kodilla sekä Hämeenlinnan Keitaalla mikäli kalenterissa 
on tilaa. Muille vuokraushinnat ovat seuraavat:
Lähetyskoti 150€ / tilaisuus, sali 100€ / tilaisuus, neuvot-
teluhuone 40€ / tilaisuus (Hämeenpuisto 41, Tampere)
Tiedustelut: Paula Jääskö, paula.jaasko@sekl.fi tai 040 
960 3690
Keidas 80€ / tilaisuus
Tiedustelut: Helena Vähäkangas, helena.vahakangas@
sekl.fi tai 044 379 0895

AJANKOHTAISTA

Kansanlähetyspäivät 3.-5.7 Turussa 
“Kansanlähetyspäivillä keskitytään 

yksisuuntaiseen rakkauteen.”

Onko kristinusko hyvien ihmisten yritystä pinnistellä vielä 
paremmiksi? Ensi kesänä Kansanlähetyspäivillä 
3.-5.7.2015 Turun Messukeskuksessa teemana on 
armo. 
“Tahdomme  päivien aikana ihmetellä, mitä armo on 
- sitä, miten Jumala tuhlaa yksisuuntaista rakkauttaan 
meihin yhä uudestaan. Miten armo vapauttaa syyllisyy-
destä ja suorittamisesta - synnyttää täysin uutta elämää”, 
avaa päivien johtaja Mika Falk tapahtuman teemaa. 
”Ehkä me jossain määrin olemme hukanneet, mitä Jees
uksen sovitustyö merkitsee. Korinttolaiskirjeessä Paavali 
puhuu siitä, että Jumalan armo on hänen voimansa. Kun 
voimme sisäistää yhä syvemmin, mistä kristinuskossa on 
kyse, se vapauttaa meidät omasta yrittämisestä ja antaa 
ilon”, pohtii toinen päivien johtajista, pastori Pyry Winter.  
Kansanlähetyspäivien lauantain ohjelma on rakennettu 
nonstop -tyyppisesti. Raamattuopetusta, haastatteluja, 
ylistystä ja rukousta on tarjolla koko ajan. Näin vierailla 
on mahdollisuus valita, mihin osallistuu. Uutta on myös 
lauantai-illan kello 18.00 debatti, jonka aiheena on ar-
mon tunteva yhteiskunta. Mukana keskustelemassa on 
joukko suomen eturivin vaikuttajia.  Kansanlähetyspäi-
villä on perinteisesti huomioitu kaikenikäiset tulijat. Niin 
myös tänä vuonna. Niin pienemmille lapsille kuin junio-
reille on tarjolla ohjelmaa koko viikonlopulle.  Kansan-
lähetyspäiviä edeltää ennakkoseminaari, jonka aiheena 
on yhteisöllisyys. Ohjelmassa ovat mukana mm. Turun 
Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen, 
kappalainen Pasi Jaakkola, pastori Timo Pöyhönen ja 
aikuistyön sihteeri Seppo Palonen. ”Haluamme haastaa 
mukaan ensinnäkin Kansanlähetyksen omia piirejä. Tar-
joamme erilaisille toimintatiimeille rakennusmateriaalia 
omaan työhönsä tai oman yhteisön rakentamiseen. Kut-
summe mukaan myös muita luterilaisia yhteisöjä. Oh-
jelman lomassa keskustellaan ja suunnitellaan tiimeittäin 
oman yhteisön unelmia. Tavoitteemme on, että osallistu-
jat saisivat seminaarista hyviä virikkeitä ja uusia ideoita 
kotiin viemisiksi, Pyry Winter kertoo.  Ennakkoseminaari 
on 2.-3. päivä heinäkuuta. Se järjestetään yhteistyössä 
Hengen uudistus kirkossamme -järjestön kanssa. Semi-
naaria luotsaa  Johanna Sandberg ja pastori Pyry Winter. 



RAAMATTUOPETUS

Armo hukassa?

Kirjallisuusvinkkejä 
aiheesta:

“Yksisuuntaista rakkautta”
Tullian Tchividjian, 200 s. 

Uusi Tie 2015

“Armo jää - Kalevi Lehtisen sanoja 
vuosien varrelta.”

toim. Päivi Häkkinen, 130 s.
Uusi Tie 2015

“Järisyttävä armo.”
Erkki Leminen, 143 s.

Karas-Sana

“Rakkautta vailla vertaa”
Per-Olof Malk, 156 s.

Uusi Tie 2012

Kaikki em. kirjat löytyvät verkkokirja-
kaupasta osoitteessa:

www.nettikirjakauppa.com

Pitää yrittää rakastaa ja palvella 
lähimmäisiä mahdollisiman hyvin? 
Pitää muuttua paremmaksi? Täy-
tyy yrittää miellyttää ja lepytellä Ju-
malaa? Olen liian huono ihminen 
voidakseni olla kristitty tai osallistua 
seurakunnan toimintaan...

Jos pohtiessasi omaa suhdettasi Ju-
malaan em. ajatukset ovat jatkuvasti 
päällimmäisinä niin voidaan hyvällä 
syyllä sanoa, että armo on hukassa. 
Lääkkeeksi tarjoan ikivanhaa, mutta 
toimivaa reseptiä: lue Raamatusta 
esimerkiksi Johanneksen evanke-
liumi ja Paavalin kirjoittama Rooma-
laiskirje. Lisäksi on saatavilla todella 
hyvää muuta kirjallisuutta ja tällä 
sivulla on pari lukuvinkkiä.

Armo on ihmiselle ansiotonta rak-
kautta, jota Jumala osoittaa meitä 
kohtaan. Sen syvin olemus on siinä, 
että ihminen pelastuu iankaikkiseen 
elämään, Raamattu puhuu taivaas-
ta. Armon tekee ihmeelliseksi se, että 
Jumala joka Raamatussa odottaa 
ihmiseltä täydellistä elämää lähettää 
Jeesuksen elämään sen täydellisesti 
puolestamme. Jumala joka Raama-
tussa lupaa rangaistuksen ihmisen 
synneistä, astuu itse alas maailmaan 
Jeesuksessa ja kärsii tuon rangai-
tuksen puolestamme. Se mikä on 
voittamaton jokaiselle ihmiselle, sen 
Jeesus voitti: kuoleman, nousemalla 
ylös kuolleista. Armo on siis sitä, että 
Jeesus on tehnyt kaiken puolestam-
me ja rakastaa ihmiskuntaa.

Jumalan armo ja rakkaus luomaan-
sa maailmaa ja ihmistä on niin suuri 
asia, että sen sisäistäminen on elä-
mänmittainen prosessi. Pääsääntöi-
sesti sitä opitaan elämänkokemuk-
sen kautta. Varsinkin kun me usein 
suorittamiseen ja ansaitsemiseen 
tottuneet ihmiset asetamme itsellem-
me rimoja, joita emme kykene ylit-
tämään, mutta juuri niitä alittamalla 
voimme oppia tuntemaan Jumalan 
armoa paremmin. Jos ajatellaan 
lammaslauman ”mustaa lammas-
ta.” Sitä joka on aina kiipelissä, tai 
milloin mutaan juuttuneena jossain 
lätäkössä möyrimässä. Kun lauman 
paimen yhä uudelleen ja uudelleen 

auttaa pinteessä ja yhä uudelleen 
tulee hakemaan pois sieltä mudan 
keskeltä. Eikö juuri tämä lammas 
opi parhaiten luottamaan paime-
neen? Eikö hän ole joukosta, se joka 
on lopulta kiitollisin?

Voidaankin sanoa, että on kaksi 
tapaa pilkata Jumalaa. Toinen on 
se, että ylpeydessämme hylkäämme 
täysin Jeesuksen sovitustyön. Toinen 
on se, että kristittynä ajattelen voiva-
ni tehdä syntiä, koska saan ne kui-
tenkin anteeksi. Sillä mitä Raamattu 
sanoo synniksi on aina seurauksen-
sa. Ne vievät meitä kauemmaksi Ju-
malasta ja loppuviimein hajottavat 
ja tuhoavat sisintämme, omaa ja 
lähimmäistemme elämää.

Synnittömiä meistä ei elämämme 
aikana kuitenkaan tule. Silti sen 
kaiken mitä Jeesus on tehnyt puo-
lestamme saamme omistaa omalla 
kohdallamme todeksi. Näin meistä 
tulee Jumalan lapsia.

Mielikuvamme Jumalasta voi olla 
myös vääristynyt. Jeesus sanoo itses-
tään: ”Joka on nähnyt minut on näh-
nyt Isän” (Joh.14:9). Raamatusta lu-
kemalla Jeesuksen elämästä, teoista 
ja asenteista opimme tuntemaan 
Jumalaa, taivaallista Isäämme.

”Siinä ilmestyi meille Jumalan rak-
kaus, että Jumala lähetti ainokai-
sen Poikansa maailmaan, että me 
eläisimme hänen kauttansa. Siinä 
on rakkaus - ei siinä, että me ra-
kastimme Jumalaa, vaan siinä, että 
hän rakasti meitä ja lähetti Poikan-
sa meidän syntiemme sovitukseksi” 
(1.Joh.4:9-10)

”Mutta Jumala osoittaa rakkautensa 
meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun 
me vielä olimme syntisiä, kuoli mei-
dän edestämme.” (Room.5:8)

Ilkka Päiväsaari



Lontoon Kaupunkilähetyksen Café Huskissa, jonka ym-
päristössä Itä-Lontoossa tavoitamme bengaaleja, on 
pidetty nyt kaksi onnistunutta ateriaa, nimittäin joulu- 
ja pääsiäisateriat. Yli odotusten menneen joulujuhlan 
jälkeen, jonne saimme nähdä tulevan yli sata vierasta, 
olimme rohkaistuneita järjestämään pääsiäisjuhlan, 
jonne kutsuimme jälleen tuntemiamme bengaaleja ja 
heidän perheitään. 

Kiitos Herralle, juhlaan saapui jälleen yli sata henkilöä, 
joista moni on meidän eri tason englannin luokkiemme 
oppilaita, jotka tulivat perheidensä kanssa. Mukaan tuli 
myös uuden afgaanioppilaani koko perhe. 

Juhlan ateria oli paikallisen tavan mukaan tulinen bir-
janikastike kanan ja riisin kera sekä jälkiruoaksi eng-
lannin oppilaiden kanssa valmistamamme ’kuppikakut’ 
suklaasta ja maissihiutaleista.

Kulttuurin mukaan naiset lapsineen sekä miehet istuvat 
erikseen ja järjestimme naisille erilaisia leikkejä Lorelei-
kollegan kanssa.

Kuvassa naiset kuuntelevat ohjeita toiseen leikkiin, jos-
sa pitää sokkona laittaa viikset oikeaan paikkaan taka-
seinällä näkyvän miehen kuvan kasvoille.

Henk, eräs Café Huskin lähetystyöntekijä, kertoi ben-
gaaliuskovan työtoverimme, Lipin, tulkkaamana, mitä 
tapahtui pääsiäisenä pari tuhatta vuotta sitten, miksi 
kaiken piti tapahtua ja mitä siunauksia ja seurauksia 
siitä kaikesta oli.

Vierailevat bengaaliuskovat esittivät tablan avulla hen-
gellisiä lauluja ja eräs nuori uskova nainen antoi todis-
tuksensa siitä, kuinka hänestä tuli Jeesuksen seuraaja.

Miehille järjestettiin myös vastaavanlainen leikki kuin 
naisille. Heidän täytyi sokkona laittaa bhindi (punainen 
täplä) naiskuvan otsalle oikeaan paikkaan.

Nasrulilla, Michaelilla sekä muilla paikalla olleilla 
uskovilla miehillä syntyi monta keskustelua bengaali-
miesten kanssa, varsinkin Jeesuksesta Raamatussa ja 
Koraanissa.

Rukouksemme kaikkien juhlassa olleiden puolesta on, 
että kuultuaan evankeliumin taas uudelleen he ym-
märtäisivät, mitä Jeesuksen uhri tarkoittaa niin, että he 
uskaltaisivat avata sydämensä ja saada itsekin uuden 
elämän Jeesuksessa.

Pipa Taylor
lähetystyöntekijä, Lontoo

SUURESSA MUKANA MAAILMALLA

Bengaalien tavoittaminen Itä-Lontoossa

Pääsiaisaterian kutsu englanniksi ja bengaaliksi

Ennen viiksi -leikin alkamista...

Nasrul, Henk ja bengaalimiehet vertasivat keskustelussaan 

Jeesusta Raamatussa ja Koraanissa. Kuvat: Lipi Helder



Miettiessäni kulunutta kevättä tun-
tuu että on ollut paljon tapahtumia 
ja erilaisia touhuja. On ollut myös 
mahdollisuus tutustua uusiin ihmi-
siin lähetyskodilla. Maaliskuun Ar-
molahjaseminaari oli antoisa, posi-
tiivista palautetta siitä tuli paljon ja 
iloitsimme mahdollisuudesta tutus-
tua tarkemmin Jumalan lahjoihin. 

Kesää kohden hiukan elämä hiljen-
tyy lähetyskodilla ja on mahdolli-
suus huilata ja kerätä voimia syksyä 
varten. Syksyllä on tiedossa monen-
laista tapahtumaa, joita nyt suun-
nitellaan kovaa vauhtia. Jätänkin 
sinulle rukoushaasteena seuraavat:
-Elomessut Hämeenlinnassa 8-9.8. 
-Hämeenpuistofiesta Tampereella 
mahdollisesti 9.8.
-Tampere aktio 23-26.8. Tampe-
reen Vanhassa kirkossa

Kiitos kun jaksat rukoilla näiden ja 
muidenkin Hämeenlinnan ja Tam-
pereen tilaisuuksien puolesta, ilman 
esirukoustukea ei meidän työmme 
kauaa etene. Nämä kolme tilai-
suutta valikoituivat tähän syystä että 
niissä kaikissa olemme erityisesti 
tavoittamassa uskosta osattomia ja 
sehän on oikeastaan tämän työn 
ydintehtäviä.

Syksyn ohjelmaa olemme muu-
tenkin suunnitelleet ja se on jo 
hyvin pitkälle valmis, mutta vielä 
on paljon paikkoja tekijöille auki. 
Varsinkin monenlaisiin käytännön 
askareisiin tarvitaan tekijöitä, jos 
koet että sinulla on antaa aikaa 
ja energiaa Tampereen lähetysko-
dilla tai Hämeenlinnan keitaalla 
niin olethan yhteydessä, yhdessä 
voimme miettiä sinulle mieleisen 
tehtävän.  Olemme todella iloisia 

Toimiston terveiset

044 - 303 0020

Teippitapetti.fi
Tarttuva tapa sisustaa!

SUURESSA MUKANA

Opintomatka Japaniin lokakuussa 2015!
Matkalla tutustutaan Japanin kristillisen kirkon 

toimintaan, Kansanlähetyksen työhön sekä Japanin 
monipuoliseen kulttuuriin ja uskontoihin.

Matka suuntautuu Kobeen, Kiotoon ja lähialueiden 
kaupunkeihin. Matkankesto on noin 10-12 vrk ja 
hinta noin 2300e. Matkaoppaana toimii pastori ja 

lähetystyöntekijä  Arni Hukari. 

Matkan järjestävät Harjun seurakunta ja Tampereen 
Tuomiokirkkoseurakunta.

Lisätietoja: lähetyssihteeri Sanna Kramer, 
puh. 050 574 4920

ja lähetyssihteeri Riitta Laiho, puh. 041 5480 150.

jokaisesta vapaaehtoisesta vas-
tuunkantajasta!

Suuri kiitos rukouksistasi ja tuesta-
si työllemme lähellä ja kaukana, 
työ jatkuu kesälläkin, kiitos että 
jaksat olla mukana.

Siunattua kevättä ja kesää jokai-
selle!

Paula Jääskö

Lähetyskodilla pidetty armolahjaseminaari keräsi mukavasti osallistujia



Terveiset keväisestä Pietarista
SUURESSA MUKANA MAAILMALLA

Ja terveiset myös Siperiasta, 
vanhasta kotikaupungistamme 
Omskista! Siellä pidettiin helmi-
maaliskuun vaihteessa Venäjän 
työalueen vuosikokous. 

Itse kokous oli tietenkin tavan-
omainen – raportteja ja suunnit-
telua. Mutta kun pääsimme irti 
arjesta, niin matka tuntui pieneltä 
lomalta. Oli myös todella muka-
vaa nähdä kollegoita ja jakaa 
kuulumisia. Tyttömme nauttivat 
erityisesti puhtaasta lumesta, jos-
sa he saivat leikkiä ja kieriskellä 
mielin määrin. Hannu saarnasi 
sunnuntaina jumalanpalvelukses-
sa. Parasta kuitenkin oli tuttujen 
näkeminen. Suurin osa seurakun-
talaisista oli entuudestaan tuttu-
ja. Edellisestä tapaamisestamme 
olikin kulunut jo aikaa – viimeksi 
olimme siellä jouluna 2008. Muu-
tama ystävä oli tällä välin ehtinyt 

muuttaa Taivaan kotiin. Heidän 
tilalleen oli kuitenkin tullut uusia 
ihmisiä ja sekin ilahdutti todella 
paljon. Seurakunta elää! Haus-
kin yksityiskohta oli se, kun huo-
masimme Lillin sisäkengät seura-
kuntakodin nurkassa – juuri siinä, 
mihin hän oli ne jättänyt. Lämmit-
tihän se mieltä ja olo oli kuin olisi 
tullut kotiin, mutta toisaalta sillä 
oli meille myös symbolinen mer-
kitys  - niitä kenkiä käyttävät nyt 
toiset eli tehtävämme on annettu 
eteenpäin.

Usein ajatellaan, että lähetystyötä 
tekevät vain lähetit. Mutta myös 
lähettäjät ja esirukoukset ovat tär-
keä osa lähetystyötä. Tällä kertaa 
haluamme aivan erityisesti kiittää 
esirukouksistanne, nimittäin Han-
nu sairastui maaliskuun puolivälis-
sä ja oli kovan vatsataudin takia 
ensin hoidettavana täkäläisessä 
sairaalassa reilun viikon. Hänen 
vointinsa paranikin hieman ja hän 
ehti toimittaa yhden jumalanpal-
veluksenkin siinä välissä, mutta 
sitten vointi alkoi taas heiketä ja 
Hannun päätti lähteä Suomeen, 
kun omin jaloin Allegrolla siihen 
vielä kykeni. Sielläkin hän joutui 
sairaalahoitoon melkein viikoksi, 
mutta onneksi pöpö saatiin kiinni 
ja päiviltä ja täällä laitettu krooni-

sen haimatulehduksen diagnoosi 
osoittautui vääräksi. Hannun voin-
ti vaihteli tuon kolmen ja puolen 
viikon aikana aika lailla ja tunne-
tasolla kuljimme kuin amerikka-
laista vuoristorataa. Vaikeimpina 
hetkinä oli hyvä muistaa, että 
puolestamme rukoillaan ja Isä kyl-
lä tietää kaiken, vaikka lääkärien 
arviot vaihtelivat. Hannun sairaa-
lajaksojen aikana Lilli pyöritti tääl-
lä Pietarissa kodin arkea ja sai tu-
kea seurakuntalaisilta, joista aika 
moni soitti ja kertoi rukoilevansa 
puolestamme. 

Kahden sairaalareissun välillä 
saimme osallistua Kelton seu-
rakunnan järjestämään retki-
päivään. Kävimme nimittäin 
Laatokan rannalla, jossa piispa 
Aarre Kuukaupin johdolla muis-
teltiin kotiseuduilta karkotettuja 
inkeriläisiä. Aivan erityisen elävän 
tuosta matkasta teki se, että seu-
rakuntalaisten joukossa oli loista-
va matkaopas, jolla oli valtavasti 
kerrottavaa Pietarin piirityksestä ja 
karkotuksista. Paljon ovat ihmiset 
joutuneet kokemaan. Toivottavasti 
vastaavaa ei enää ikinä tapahdu!

Siunattua kevään jatkoa!
Keskiset



HÄMEENLINNAN SEUTU

Yllättäviä kysymyksiä Hämeenlinnassa...

Mikä on elämäsi tarkoitus? Us-
kotko Jumalaan? Oletko koskaan 
rukoillut? 

Pieni kristittyjen nuorten aikuisten 
joukko teki kaksisivuisen mieli-
pidekyselyn hengellisistä asioista 
Hämeenlinnan opiskelija-asuntoi-
hin huhtikuussa 2015. Kysely teh-
tiin pareittain: yksi toimi haastatte-
lijana ja toinen kirjurina. Kyselyyn 
osallistui yhteensä 16 vapaaeh-
toista henkilöä. Otanta on pieni, 
mutta vastaukset kertovat hyvin 
nuorten ja nuorten aikuisten suh-
tautumisesta hengellisiin asioihin.

Suurin osa (12/16) kyselyyn vas-
tanneista uskoi Jumalaan, mutta 
käsitykset Jumalasta ja Hänen 
tahdostaan vaihtelivat. Monet us-
koivat myös kuolemanjälkeiseen 
elämään (13/16); jotkut ajatteli-
vat syntyvänsä uudelleen, kuten 
hindulaisuudessa. Lähes kaikki 
haastateltavat olivat joskus rukoil-
leet (14/16), osa (4) viimeksi lap-
sena. Kaikki heistä eivät uskoneet, 
että rukouksiin vastataan.

Kyselyn toisella sivulla kysyttiin, 
onko olemassa absoluuttista oike-
aa ja väärää. Hiukan alle puolet 

(7/16) vastanneista uskoivat, että 
on. Kaikki absoluuttiseen oikeaan 
ja väärään uskovat olivat joskus 
rikkoneet omaa moraalikäsitys-
tään, mutta vajaa puolet niistä, 
jotka eivät uskoneet tähän (4/9), 
olivat mielestään aina eläneet 
moraalinsa mukaisesti.

Kokonaisuudessaan kyselystä kävi 
ilmi, että kristinuskon ydinsanoma 
on jäänyt monelle pimentoon. 
Yksi vastanneista esimerkiksi näki 
uskon ihmisten manipuloimisena 
kymmenen käskyn toteuttamiseen, 
eikä osa tiennyt lainkaan, mikä 
kristinuskon ydinajatus on. Moni 
vastanneista nimesi kuitenkin kris-
tinuskoon merkittävästi liittyviä 
teemoja, joita olivat anteeksian-
to, rakkaus, Jumalan kolminai-
suus, lähimmäisenrakkaus sekä 
pelastus Jeesuksen kautta. Myös 
kysymykseen siitä, mikä tekee ih-
misestä kristityn, tuli monenlaisia 
vastauksia. Kristityn tuntomerkkejä 
vastanneiden mielestä olivat muun 
muassa kirkkoon kuuluminen, 
usko Jumalaan, kristinuskon har-
joittaminen, usko armon kautta 
pelastumiseen, kristillisten arvojen 
tai lähimmäisen rakkauden nou-
dattaminen, kristilliseen perhee-

seen syntyminen sekä Raamatun 
ymmärtäminen ja rukoileminen.

Kyselyn lopuksi kyselyyn osallis-
tuja sai halutessaan kuulla, mik-
si haastattelija uskoi Jumalaan. 
Vain yksi osallistujista ei halunnut 
kuulla. Kyselyä pidettiin koko-
naisuudessaan ”positiivisena” tai 
”ihan kivana” ja se herätti mones-
sa vastaajassa ajatuksia sekä sai 
miettimään asioita, joita ei ehkä 
muuten olisi tullut ajatelleeksi.

Teksti: 
Hannes Leminen ja 
Heljä-Mari Veijonen

HÄMEENLINNASSA
Pointti -nuortenillat 

Keskiviikkoisin kello 18.00 
Keitaalla. Kaivokatu 2

& Nuorten aikuisten 
Kolme Kohtaamista -illat
Torstaisin kello 18.00 Keitaalla. 

Kaivokatu 2

TERVETULOA MUKAAN!



“Sankareiden Salaisuus” 
-kesäleiri 10-14-vuotiaille 3.-
7.6.2015 Nilsiässä. Lisätietoja 

Marikalta (tai nettisivulta)

TAMPEREEN SEUTU

Lähetyskodin “Lähteellä” -kevätjuhla 
Tampereella sunnuntaina 17.5 kello 16.00

Juhlassa mukana mm. Jukka ja Kaisa Sadeharju jotka 
valmistautuvat lähtemään lähetystyöhön Papua 

Uuteen Guineaan. Musiikista vastaa Sirpa 
Koskinen & co. Juontaa Paula Jääskö.

Tarjoilut nyyttäriperiaatteella. Voit mahdollisuuksiesi 
mukaan tuoda tarjottavaa yhteiseen herkkupöytään 

joko itse valmistaen tai kaupan kautta poiketen.
Tervetuloa mukaan yhteiseen juhlaan!

Hämeen Kansanlähetyksen retriitin uusi 
ajankohta Ryttylässä on 8.-10.1.2016

Piirin järjestämän leirin ajankohta on siirtynyt ja leiri 
järjestetään Ryttylässä 8.-10.1.2016 eikä 21.-23.5. 

Lisäinfoa retriitistä seuraavassa lehdessä.

Eräällä järviseudulla oli kalastus-
seura. Sen jäsenet kokoontuivat 
jatkuvasti kalarikkaan järven ran-
nalla sijaitsevalla kerhomajallaan. 
Siellä pidettiin ansiokkaita esitel-
miä siitä millainen kala on, miten 
se liikkuu, millaisia vieheitä on ja 
kuinka tulee kalastaa. Kuitenkaan 
kukaan ei ollut koskaan kalasta-
nut. Kerran esitelmätilaisuuden 
väliajalla eräs veli meni rantaan 
laiturille. Kalat hyppivät ja kurkki-
vat mitä tuolla kerhomajalla oikein 
tapahtuu. Mies mulskahti vahin-
gossa veteen. Silloin kala ui liiviin. 
Riemastuneena mies juoksi sisälle 
esittelemään oikeata kalaa. Pian 
kala täytettiin ja pantiin vitriiniin. 
Kukaan ei kuitenkaan kalastanut. 
Esitelmien pitäminen jatkui, mutta 
kalalla ei kukaan käynyt. Tuosta 
miehestä tehtiin kerhon kunniapu-
heenjohtaja. Jeesus lupasi hänen 
seuraajistaan tulevan ihmisten ka-
lastajia. Elävän herätysajan hedel-
mää on sielujen voittamistyö. Alku-

seurakunnan aikana evankeliumi 
oikeastaan juoruttiin tiedoksi läpi 
Rooman imperiumin. Helluntain 
jälkeen Jerusalemista potkun saa-
neet uskoon tulleet juutalaiset ha-
jaantuivat eri siirtokuntiinsa. Hiiva 
alkoi käydä ja leipä nousi!

Onko todistaminen muotia tä-
nään? Kerran huoltoasemalla mies 
kysyi minulta autoni perässä olevaa 
kalankuvaa osoittaen, että olenko 
minä jonkun kalastusseuran jäsen? 
Siitä sain tilaisuuden jotain kertoa. 
Usein pähkäilemme mistä saisin 
voiman puhua. Voimaa emme saa 
voittaaksemme, vaan saam-me 
sitä voittaessamme! Kun alus ylittää 
aluevesirajan, silloin luotsi astuu 
laivaan. Voittaessamme itsemme 
Pyhä Henki tulee mukaan pelin-
avauksesta eteenpäin. Oletko sinä 
totinen todistaja? Kun Pyhä Hen-
ki kutsuu tehtävään, hän sanoo: 
`Tule, minä kutsun sinua!` Mutta 
heti perään Hän kuiskaa: ̀ En minä 

välttämättä tarvitse sinua!`(Oswald 
Chambers) Jumala saattaa työnsä 
päätökseen ilman meitäkin, mut-
ta todistajalla on aina hyvä mieli 
saadessaan olla Jumalan armon 
pullakuskina.

Teksti: Onesimus

Ihmisten kalastajiako?

Kyllä kiitos! Tilaan itselleni 4 kertaa vuodessa 
maksutta ilmestyvän pisaralehden.
Perun Pisaran tilauksen
Vaihdan tilauksen paperiversion sijaan sähkö-
postiini.
Osoitteeni on muuttunut: teen osoitteen       
-muutoksen
Haluan, että minuun otetaan yhteyttä

Palvelukortti

Nimi ja vanha osoite:

Uusi osoite:

Sähköposti:

Puhelin:

Palautus työntekijöille tai postitse: 
HÄKL, Hämeenpuisto 41 b, 33200 Tampere

Tampereen Lähetyskodin 
siivoustalkoot ma. 25.5

Ma 25.5. klo 10 alkaen Lähe-
tyskodilla (Hämeenpuisto 41, 
TRE) siivoustalkoot, jossa mm. 

pesemme ikkunoita ja siivoamme 
lähetyskodin tiloja, talkoolaisille 
ruokailu. Tervetuloa hoitamaan 

yhteistä kotiamme!



www.lastenmissio.fi

RAAMATUN 
OPETTAMINEN

LAPSILLE 1
KURSSI HÄMEENLINNASSA

SYKSYLLÄ 2015

Kurssin paikka:  Kansanlähetyksen Keidas, Kaivokatu 2, Hämeenlinna

Kurssin aika:  Moduuli 1:   10.–11.10. 2015 la     9–17 su 10–15
  Moduuli 2:   31.10.–1.11. 2015 la     9–17 su 10–15
  Moduuli 3:      13.–15.11. 2015 pe 18–21 la  10–16     su 10–15

Kouluttajat:  mm. Helena Vähäkangas, Aino-Maija Sahimaa ja Taina Päivinen

Ilmoittautuminen:  Ilmoittautumiset ja tiedustelut Helena Vähäkangas 044 379 0895 tai
  helena.vahakangas@lastenmissio.fi.
  Maksa kurssimaksu viimeistään:  25.9. 2015  (moduuli 1)
        16.10. 2015  (moduuli 2)
        30.10. 2015  (moduuli 3)
  Mainitse viestissä maksupäivä, nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä  

 kuvaile lyhyesti lapsityökokemustasi.

Kurssimaksu:  30 €/moduuli sisältää opetuksen ja kurssikirjan. Jos kurssi peruuntuu Lastenmission 
  taholta liian vähäisen osanottajamäärän takia, maksu palautetaan. 

  IBAN: FI66 8000 1901 2054 93, viite 6554.

Ruokailu:  Paikan päällä tarjotaan kahvia, teetä ja pientä purtavaa. Lounaan voi syödä
  läheisessä ruokapaikassa tai ottaa omat eväät.

Kurssin järjestäjät:  Lastenmissio, Hämeen Kansanlähetys ja Agricola-opintokeskus

Moduulikurssi: Kolme moduulia muodostavat 30 tunnin 
kokonaisuuden, josta saa todistuksen. Jokaiseen moduuliin 
sisältyy yksi harjoitustyö. Voit tulla myös vain yhteen moduuliin, 
mutta 2. moduuli on suoritettava ennen 3. moduulia.

Kurssin sisältö: Moduuli 1: Raamatunlauseen opettaminen, 
laulut, työrauha, raamattukerho työmuotona, havaintovälineet.
Moduuli 2: Evankeliumin sanoman opettaminen lapsille, kes-
kustelu lapsen kanssa. Moduuli 3: Raamatunkertomuksen 
valmistaminen ja opettaminen.

Kurssi on tarkoitettu: kaikille, jotka haluavat viedä evan-
keliumia lasten maailmaan • pyhäkoulun opettajille • kerho-
ohjaajille • leirien pitäjille • opettajille • äideille, isille, isovan-
hemmille, kummeille • muille kiinnostuneille

OR LROLROL
Raamatun opettaminen lapsille

Hämeen Kansanlähetyksen 
työntekijöitä ja vapaaehtoisia 
vastuunkantajia kesällä 2015 
tori ja -messutapahtumissa 

telttakatoksen kanssa.

23.-24.5., Nokia: Nokian messut
6.6., Loppi: torilla 9.-14.00

6.7., Pirkkala 
25.7., Virrat: Killinkoski

8.8., Hämeenlinna: Elomessut
9.8., Tampere: Hämeenpuiston 

puistofiesta 
14.8., Tammela: iltatori

20.8., Viiala: torilla 9.00 - 12.00
23.-26.8., Tampere: Vanhan kirkon 
puisto Tampere -aktion ajan.



Etiopialainen Kittonna on elävä to-
diste siitä, kuinka tärkeää on saada 
lukea Raamattua omalla kielellä.

Kittonna meni naimisiin reilut kuu-
sitoista vuotta sitten. Koska tuleva 
mies oli kristitty, Kittonnakin liittyi 
kirkkoon. Pariskunnan ensimmäi-
nen lapsi syntyi seuraavana vuon-
na. Nyt heillä on viisi lasta, nuorin 
heistä on vielä alle kouluikäinen.

Jossain vaiheessa hänen miehensä, 
joka oli käynyt jonkin verran valtion 
koulua ja osasi amharaa, osti am-
harankielisen Raamatun. Hän luki 
sitä myös perheelleen.

Koulua käymätön, diraitaa äidin-
kielenään puhuva Kittonna ei juu-
rikaan ymmärtänyt hänelle luettua 
Sanaa, ellei joku sitä hänelle kään-
tänyt. Seurakunnassa hän kuitenkin 
kasvoi uskoon ja huokaisi joskus 
mielessään Jumalalle kysymyk-
sen: ”Olisiko Raamattu mahdollis-
ta saada myös diraitan kielellä?” 
Kuultuaan myöhemmin, että kään-
nöstyö on meneillään, hän ilostui 
siitä kovin. Nelisen vuotta sitten 
Kittonnan seurakunnassa järjestet-
tiin diraitan kielen lukutaitokurssi, 
johon seurakuntalaisia kehotettiin 

osallistumaan. Useimmat suhtau-
tuivat asiaan nuivasti, ja vain harvat 
osallistuivat siihen. Monien mieles-
tä olisi ollut paljon hyödyllisempää 
oppia lukemaan amharaa, valtion 
virallista kieltä. Kittonna ja muuta-
ma muu nainen kävivät kuitenkin 
uskollisesti kurssin loppuun ja oppi-
vat lukemaan.

Kun diraitankielinen Luukkaan 
evankeliumi tuli painosta kolmisen 
vuotta sitten, Kittonna osti sen itsel-
leen. Hän alkoi myös opettaa muita 
lukemaan.

Vuoden 2011 kesällä oli laskettu 
aika pariskunnan kuudennen lap-
sen syntymälle. Synnytys oli vaikea. 
Lapsi kuoli, ja Kittonna halvaantui 
vyötäröstä alaspäin. Reilun viikon 
kuluttua halvaantumisesta hänet 
kannettiin kotiin, kuolemaan, kuten 
monet ajattelivat.

Elämä halvaantuneena savimajas-
sa oli vaikeaa. Neljän henkilön oli 
kannettava hänet ulkokäymälään. 
Muun ajan hän makasi sängyssä 
toisten käänneltävänä.

Eräänä päivänä, noin pari kuu-
kautta halvaantumisesta, Kittonna 

Kittonnan ihmeellinen parantuminen
SUURESSA MUKANA MAAILMALLA

luki Luukkaan evankeliumin kol-
mattatoista lukua. Siinä kerrotaan 
18 vuotta sairastaneesta naisesta, 
jonka Jeesus paransi. Tekstiä luki-
essaan Kittonnan sisin täyttyi uskol-
la, että hän paranisi. Ja hän parani! 
Kahden kuukauden sisällä hän jo 
käveli ilman tukea ja sauvaa.

Nyt Kittonna kiertää kertomassa sii-
tä, mitä Jumala on hänelle tehnyt ja 
kehottaa ihmisiä lukemaan Juma-
lan sanaa: ”Tässä kirjassa on elä-
mä”, hän sanoo näyttäen kulunutta 
Luukkaan evankeliumia.

Mirjami Uusitalo
lähetystyöntekijä, Etiopia

Lahja Raamatunkään-
nöstyölle Hämeen Kansan-

lähetyksen kautta
Halutessasi tukea taloudellisesti 

Raamatunkäännöstyötä maailmalla 
Hämeen Kansanlähetyksen kautta, se 
onnistuu käyttämällä viitteitä 20103 
(Greed), 23650 (Sadeharjut), 25593 

(Anna Vähäkangas). Lahjoitustilimme 
on FI71 5730 0820 0457 02. 

Kiitos mukanaolostasi!



19075 
19402
19460 
19509
19570
 
 
11400 
12629
14300 
15600 
15901 
16010 
16120 
16900 
17006 
17200
19004 
19017
19101
19800
20006
5500

20051
20103
20200
20307
20459
20556
21209
21306
21704
22101
20486
22554
22703
23100
23388
23650
23854
24303
24507
24808
25593
18500
 

Lahjoituksen viitenumerot

Näin ryhdyt 
kuukausilahjoittajaksi

Verkkopankkisi kautta
1. Tee omassa verkkopankissasi 
maksuohjelmalla toistuva maksu tai 
suoritus
2. Ilmoita tilinumero, jolle maksu 
suoritetaan
3. Anna haluamasi viitenumero ohei-
sista vaihtoehdoista 
4. Päätä itse summa ja eräpäivä
5. Määritä maksun toistuvuus

Pankkisi asiakaspalvelussa
Ilmoita seuraavat asiat:
1. Haluat tehdä toistuvan maksun tai 
suorituksen
2. Oma tilinumero, jolta haluat maksun 
veloitettavan
3. Tilinumero, jolle maksu suoritetaan 
(alla)
4. Viitenumero oheisista vaihtoeh-
doista.
5. Maksuväli, kuukausittain
6. Euromäärä

Taloustilanne 1.1.-1.3.2014

Vuoden 2015 budjetti on laadittu 
hieman ylijäämäiseksi. Hämeen-
puiston kiinteistössä on tulossa ta-
loyhtiön toimesta mittavat remontit 
seuraavan 5 vuoden aikana ja tar-
vitsemme sinne ”säästöjä”, joilla 
voisimme maksaa remonttiosuu-
temme pois. Seuraavassa Pisaras-
sa sitten tarkempaa tietoa miten ja 
missä mennään ko. asian suhteen. 
Taloyhtiön yhtiökokous on 29.4 jos-
sa sitten ratkeaa ainakin remonttien 
pääsuunnat ja eiköhän ajoituskin.

Olemme nyt hieman (n. 3500€) jäl-
jessä budjetista. Eiköhän kiritä vaje 
kiinni heti tuoreeltaan niin ei pääse 
syntymään negatiivista kertymää. 

Kiitos Sinulle ystävä rukouksista, 
työstäsi ja taloudellisesta kannatuk-
sestasi Jumalan valtakunnan työlle 
Hämeen Kansanlähetyksen kautta!  
Ilman Sinua toimintamme ei olisi 
mahdollista. Siunattua kevättä Sinul-
le ja läheisillesi.

Muistetaan rukouksin työntekijöi-
tämme, lähettejämme, vapaaeh-
toistyöntekijöitä ja taloudellisia tar-
peitamme. Rukoillaan myös SEKLin 
taloudellisten tarpeiden puolesta 
ettei lähettejä tarvitsisi rahan takia 
kentältä kotiin kutsua. Uskon että 
taivaallinen Isämme siunaa talou-
dellisetkin tarpeemme ja antaa sen 
mitä kulloinkin tarvitsemme. 

Paavo Rantala
Rahastonhoitaja

Viimeisen tahdon ilmaus
Oletko harkinnut testamentin 

tekemistä Jumalan valtakunnan työlle 
Hämeen Ev.lut. Kansanlähetyksen 

kautta? Lisätietoja ja apua testamentin 
laatimiseen saat piirijohtajalta. (ks. 
yhteystiedot kannen sisäsivulta).

Hämeen Kansanlähetyksen talouskannatus 2015
Tarve 20000€ /kk.

Lahjoitus Hämeen Kansanlähetyksen työn
mahdollistamiseksi

Lahjoitustilimme: FI71 5730 0820 0457 02
(BIC: OKOYFIHH)

Tehdessäsi lahjoituksen Kansanlähetyksen työn 
tukemiseen, käytäthän kohdekohtaisia viitenumeroita, 
säästämme kuluissa ja helpotamme kirjanpitoa. Kiitos!

Keräyslupa: 2020/2013/4884. Voimassa 3.4.2014-
31.12.2015 Hämeen ja Sisä-Suomen poliisilaitosten sekä 

Someron kunnan alueella

TYÖNTEKIJÄT
* Lasse Jussila

* Ilkka Päiväsaari
* Marianna Hildèn

* Marika Huusko
* Paula Jääskö

PIIRIN OMAT KOHTEET
* Radiotyö

* Keidas Hämeenlinna
* Mihin eniten tarvitaan

* Miestyö
* Evankelioimistyö

* Nuorten Aktiomatkat
* Keidasvuokrakeräys

* Nuoret aikuiset
* Juniorityön materiaalit
* Keidas omaksi keräys

* Ystävälehti
* Mainonta

* Juniori- ja perhetyö
* Naistyö

* Lähetyskoti Tampere
* Katutyö

LÄHETIT
* Alajoet

* Greed Teija
* Frears Seija

* Heinoset
* Hukarit

* Huttunen Kerttu
* Kallioiset
* Keskiset
* Koskiset

* Lindholmit
* Mäkilät

* Nummelat
* Palmut

* Pihkalat
* Rendicit

* Sadeharjut
* Savoset

* Taylor Maritta
* Tohmola Heidi

* Tuppuraiset
* Vähäkangas Anna

* Lähetys erittelemätön



Hämeenlinna Keidas (os. Kaivokatu 
2, HML)
Torstaisin klo 18 3Kohtaamis-
ta –ilta nuorille aikuisille (21.5. 
asti)
Perjantaisin klo 15-17 Lapsi-
parkki yli 4-vuotiaille (8.5. ja 
15.5.)
Ma 18.5. klo 18 Miesten raa-
mattupiiri 
Tiistaisin klo 8-9 Rukousaamu 
(26.5. asti)
Tiistaisin klo 14 Hoitava päivä-
piiri (26.5. asti)
Ke 13.5. klo 18 Pointti-ilta 
nuorille
Su 7.6. klo 16 Viisikielisen seu-
rat, Erkki Parikka, Lasse Jussila
Su 12.7. klo 16 Viisikielisen 
seurat, Lea ja Jorma Pihkala

Tampere Lähetyskoti (os. Hämeen-
puisto 41, TRE)
Torstaisin klo 18.30 3Kohtaa-
mista –ilta nuorille aikuisille 
(viikottain toukokuun loppuun 
saakka, kesällä joka toinen 
viikko)
perjantaisin klo 18 Varkki-illat 
yli 10-vuotiaille 8.5. ja 22.5. ja 
PME-ilta yläkouluikäisille 15.5.
Su 10.5. klo 16 Sunnuntaiseu-
rat 
Su 17.5. klo 16 Lähteellä –ke-
vätjuhla
Ma 25.5. klo 10 alkaen Lähetys-
kodin siivoustalkoot
Maanantaisin klo 18 Avoin raa-
mattupiiri (toukokuun loppuun 
saakka)
Tiistaisin klo 10-12 Perhekerho 
(toukokuun loppuun saakka)
Tiistaisin klo 10.30 Lähetysru-
kouspiiri (toukokuun loppuun 
saakka)
Keskiviikkosin klo 13 Päiväseu-
rat (13.5. ja 20.5.)
Keskiviikkoisin klo 18 Pointti-ilta 
nuorille (toukokuun loppuun 
saakka)

Su 21.6. klo 16 Juhannusseurat, 
Lasse Jussila, Ilkka Päiväsaari
Pirkanmaa:

Hämeenlinna
Maanantaisin klo 19-20.30 
Sana ja sähly, (25.5. asti) Kes-
kusseurakuntatalo, Rauhankatu 
14 

Kalvola
To 7.5. klo 18-20 Donkkis Big 
night –toimintailta 7-12 –vuoti-
aille, Seurakuntatalo, Hallintotie 
3

Karhe
Su 17.5. klo 18 Seurat, Taisto 
Pulkkinen, Lasse Jussila, Johan-
nes Riuttala, Karhen seurakun-
tatalo, Hirvilahdentie 832

Mänttä-Vilppula
To 21.5. klo 18 Sanan ja ru-
kouksen ilta, Hannu Uusmies, 
Kolhon kirkko, Kyläkirkontie 8

Orivesi
Ma 11.5. ja 18.5. klo 18 
Raamattupiiri, Lasse Jussila, 
Oriveden seurakuntatalo, Lato-
kartanontie 5
Su 24.5. klo 10 Messu, Lasse 
Jussila, Lassi Harju, ja klo 19 
Iltatilaisuus ’Armo ilmestyi’ Keijo 
Rainerma, Leo Louhivaara, 
Lasse Jussila, Kari Mäkinen, Ori-
veden kirkko, Latokartanontie 5
Ma 25.5. klo 18 Raamattutunti 
’Kesä on lähellä’ Juhani Harjun-
pää, klo 19 Iltatilaisuus ’Armon 
aika’ Juhani Harjunpää, Reijo 
Kettunen, Heta Parkkinen, Ori-
veden kirkko, Latokartanontie 5
Ti 26.5. klo 18 Raamattutunti 
’Miksi Jumala on vaiti’ Hannu 
Uusmies, Viestiveljet, klo 19 
Iltatilaisuus ’Armo vaikuttaa’ 
Hannu Uusmies, Viestiveljet, 
Lasse Jussila, Mika Tapiolinna, 

Oriveden kirkko, Latokartanon-
tie 5
Ke 27.5. klo 18.30 Sanan ja 
rukouksen ilta ’Armolahja’ Pauli 
Pesonen, Lasse Jussila, Juha It-
konen, Ylistyslauluryhmä, Orive-
den kirkko, Latokartanontie 5
Ma 8.6. klo 18 Virsiseurat, Han-
nu Uusmies ja Lasse Jussila, 
Arvo ja Sirkka Alavalla, Kasakka-
mäentie 

Viljakkala
Ma 11.5. klo 18-20 Donkkis Big 
Night –toimintailta 7-12 –vuoti-
aille, Virkatie 2

Virrat
Ma 11.5. klo 18 Raamattuilta, 
Taisto Pulkkinen, Virtain seura-
kuntatalo, Rantatie 9

Kansanlähetysopistolla Ryttylässä:
Sunnuntaisin 13.00 
jumalanpalvelus
4.-6.5 Raamattuperiodi Ilmes-
tyskirjasta
15.-17.5 Kohtaan Kuunnellen
15.-17.5 ”Elä ihmeessä” Ru-
kouskonferenssi
18.-20.5 Raamattuperiodi Da-
nielin kirjasta
1.-2.6 Donkin kesäleiri 7-8 
vuotiaille
15.-18.6 Junnujen Kesä 
11-14-vuotiaille
20.-24.7
Junnuripari 13-14-vuotiaille 21.-
23.7 Donkin kesäleiri 9-10-vuo-
tiaille

Menovinkit: touko-heinäkuu 2015

MENOVINKIT



Esirukouspyyntöjä:

”Pyydämme viisautta 
hallitusneuvotteluihin ja 
Suomen päättäjille”

”Rakas Jeesus, pyydän va-
kituista työpaikkaa, kiitos 
että kuulet rukoukset.”

”Rakas Jeesus, näet sai-
raan ystävän joka odottaa 
toimenpidettä, kiitos että 
annat avun hänelle.”

”Rakas Jeesus, johdata 
meitä työntekijäkysymyk-
sissä.”

”Kiitos Jeesus että olet 
yksinäisten turva ja lohtu, 
näet monet jotka sairas-
tavat, Herra auta.”

”Kiitos Jeesus että siunaat 
Israelia ja annat maan 
päättäjille viisautta.”
 
”Rakas Jeesus, kiitos että 
johdatat asuntoasioissa.”

”Rakas Jeesus, pyydän 
hyviä uusia naapureita, 
kiitos.”

Esirukouspyyntöjä voit 
lähettää osoitteeseen 
hameenkl@sekl.fi tai 
täyttää lomakkeen nettisi-
vulla: www.hameenkl.fi 
tai lähettää aiheita 
postitse:
Hämeen Kansanlähetys
Hämeenpuisto 41 b, 
33200 Tampere

Kaikkien pyyntöjen 
puolesta rukoillaan.

1. Miten olet tullut uskoon?
 Perheessäni käytiin muutaman kerran vuodessa kirkos-
sa juhlapyhien lisäksi ja osallistuttiin seurakunnan toi-
mintaan kuten maalla oli tapana. Kävin seurakunnan 
kerhossa lapsena ja lauloin teininä nuorten kuorossa. 
Rippikoulu ei ollut mitenkään herättävä kokemus. Tun-
sin kuitenkin välillä kaipausta mennä kirkkoon, mutta 
usein tulin pettyneenä kotiin – jotain puuttui. Aloin seu-
rustella lukion viimeisellä luokalla pojan kanssa, jonka 
vanhemmat olivat uskossa. Pojan kotona käydessä-

ni hänen äitinsä usein kysyi saako rukoilla puolestani. Annoin luvan, mutten 
koskaan mennyt itse mukaan. Osallistuin joskus myös seuroihin, joita pidettiin 
heidän kodissaan. Mentyämme kihloihin pojan vanhemmat lähettivät meidät 
Oronmyllylle juhannustapahtumaan, jossa Kalevi Lehtinen puhui. Istuin teltan 
penkissä itkien, mutta vielä en antautunut. Sitten kihlauksemme purkautui ja 
maailmani romahti. Tunsin etten enää selvinnyt ilman Jeesusta. Muistan kuinka 
rukoilin yksiöni lattialla ja annoin elämäni Jeesukselle. Minut täytti ihmeellinen 
ilo. Minusta tuntui myös, että olin ollut sokea, mutta nyt tullut näkeväksi. Raa-
mattu oli yht’äkkiä tajuttava kirja. Siitä on nyt keväällä 26 vuotta.

2. Mitä usko Jeesukseen sinulle merkitsee?
Usko Jeesukseen on elämässäni kaiken perusta. Hän on minut luonut ja lunas-
tanut omakseen. Olen matkalla kotiin ja se saa sydämeni sykkimään onnesta. 
On turvallista ajatella, että on koti johon saa mennä.

3. Mieleen painuvin rukousvastaukseni:
Mieleenpainuvin rukousvastaus on uskoni alkutaipaleelta. Heräsin yöllä ja mi-
nulla oli suuri hätä veljestäni. Rukoilin hädissäni hänelle varjelusta. Aamulla sain 
kuulla, että veljeäni oli yöllä puukotettu selkään. Puukko oli osunut kuitenkin 
kylkiluun kohdalle ja tuloksena oli vaaraton haava ja reikä takissa. Silloin koin, 
että Jumala oli todella puuttunut asioiden kulkuun ja vastannut rukoukseeni.

4. Mikä Raamatun kohta on puhutellut sinua eniten?
Tällä hetkellä tuntuu, että mikä tahansa Raamatun kohta puhuttelee minua, kun 
vain siihen tartun. Raamatun kohta, jonka pystyn aina palauttamaan mieleeni, 
on jae jonka koin todella minulle tarkoitettuna heti uskon alkutaipaleella. Roo-
malaiskirjeen toisen luvun ensimmäinen jae sopii edelleen tällaiselle siivosynti-
selle ihmiselle, jonka sydän on kuitenkin musta. Sillä minä teen syntiä ja pidän 
itseäni parempana kuin muut, koska olen syntinen. Tähän törmään jokaikinen 
päivää. Jeesuksen rakkaus tällaista syntistä kohtaan on todella ihmeellinen asia.

5. Mitä haluaisit sanoa lehden lukijoille?
Kun seuraan maailman menoa tajuan miten kaukana täällä Suomessa ollaan 
Jeesuksesta. Kaikki eivät enää edes tiedä miksi juhlapyhiä vietetään. Olemme 
niin omavoimaisia ja älykkäitä. Olen kauan ollut uskossani kovin hiljaa. Nyt 
rukoilen itselleni viisautta ja rohkeutta todistaa Jeesuksesta tarpeen tullen. John 
Lennoxin puhe apologiaforumissa viime vuonna sai minut tajuamaan, että voin 
aloittaa pienesti. Ripustin krusifiksin eteiseni seinälle ja päätin, että se pysyy siinä 
vaikka kuka tulisi käymään. Nyt minulla onkin käynyt enemmän vieraita, kun 
olen ollut koko kevään sairauslomalla. Vielä kukaan ei ole tohtinut siitä mitään 
kysyä. Mikä on sinun pieni askeleesi?

Riitta Kemppi on mukana mm. Varkki -illoissa avustamassa iltapalatarjoiluissa 
sekä Lähteellä -illoissa keittiövastuussa.

TOIMINNASSA MUKANA



Kasvoin perheessä, jossa kukaan 
ei ole uskossa. Kotona ei koskaan 
puhuttu kristinuskon Jumalasta, 
luettu Raamattua, käyty kirkossa 
tai rukoiltu. Kristinusko pysyi mi-
nulle tuntemattomana aiheena 
aina rippileiriin asti, jossa tutustuin 
ensimmäistä kertaa seurakunnan 
toimintaan. Rippileirilläkään en 
tullut uskoon, mutta nautin kovasti 
seurakuntani tunnelmasta. Jumala 
ja usko jäivät vielä melko etäisiksi 
käsitteiksi. Perheessäni alkoholia 
käytetään melko paljon ja itsekin 
olen omalta osaltani sitä kulutta-
nut. Ylä-asteella rippileirin jälkeen 
aloin henkisesti voida todella huo-
nosti. Perheeni oli murrosvaihees-
sa, mikä toi arkeen paljon ahdis-
tusta. Samaan aikaan itsetuntoni 
oli nollassa, kärsin masentunei-
suudesta ja olin itsetuhoinen. Ny-
kyään harmittaa, etten vielä silloin 
tuntenut Jumalaa, koska olisin 
luonnollisesti purkanut sydäntä-
ni hänelle ja voinut paremmin. 
Tuolloin kuitenkin kaikki paha olo 

”Lähetystyöstä elämäntapa”
purkautui holtittomaan alkoholin 
juomiseen ja itseni satuttamiseen. 
15-vuotiaana muutin pois ko-
tipaikkakunnaltani Tampereelle 
opiskelemaan lukiossa. Muutto 
teki minulle todella hyvää: Pää-
sin pois kodin ongelmista, sain 
aikaa rauhoittua ja ajatella, sekä 
juomiseni väheni. Hyvin pian 
tapasin lukiossa tytön, joka tuli 
uskovaisesta perheestä ja tunsi 
itsekin Jeesuksen henkilökohtai-
sesti. Hän pyysi minua kanssaan 
Kansanlähetyksen Pointti nuorte-
niltaan. Nuortenilta oli ensimmäi-
nen kosketukseni uskoviin nuoriin. 
Ensimmäisenä iltana olin pyörällä 
päästäni. En ymmärtänyt puolia-
kaan niistä aiheista, joista nuoret 
puhuivat. Mielestäni oli noloa us-
koa enkeleihin ja olla haavoittu-
vainen Jumalan edessä, niin kuin 
jotkut olivat rukouksen aikana. 
Mielipiteistäni huolimatta jatkoin 
illoissa käymistä. Kiinnostuin us-
konasioista ja aloin lukea Raa-
mattua. Kasvoin mielipiteissäni, ja 

huomasin kuinka hyvä ja rakasta-
va kristinuskon Jumala on. Uskoin 
Jumalan olemassaoloon, ja aloin 
rakastamaan häntä henkilökohtai-
sella tavalla. 
Taipaleeni alussa kärsin vieläkin 
ajoittain pahasta olosta ja käytin 
edelleen alkoholia. En ollut val-
mis jättämään syntistä elämääni.  
Niihin aikoihin kävin katsomassa 
näytelmän, jossa puhuttiin paljon 
synneistä. Näytelmä oli itsessään-
kin vaikuttava, mutta sen huip-
pukohdassa näyttelijät pysähtyi-
vät ja viulut soivat. Aika pysähtyi 
hetkeksi ja siinä hetkessä tunsin 
Jeesuksen läsnäolon huoneessa. 
Hän seisoi takanani lävistäen mi-
nut katseellaan. Hän näki syntini 
ja teki selväksi, etten voisi jatkaa 
nykyisellä tavallani elämääni. Otin 
Jeesuksen sydämeeni, ja aloin pa-
rantumaan menneisyydestäni sekä 
tekemään parempia valintoja. 
Uskossa kasvuni on ollut siitä 
asti todella nopeaa. Jeesuksen 
seuraamisesta tuli tärkein asia 
elämässäni. Minusta tuli Pointti-
iltojen toinen vetäjä ja aktiivinen 
seurakuntanuori. Vuonna 2014 
Jumala johdatti minut ja kaksi 
ystävääni Moldovaan viikon mit-
taiselle aktiolle. Viikko oli kaik-
kea, mistä olin unelmoinut. Näin 
Jumalan toimivan konkreettisesti, 
löysin omat lahjani ja palo lähe-
tystyöhön syttyi minussa. Siitä vii-
kosta lähtien lähetystyö on ollut 
minulle elämäntapa.

Iidan elämässä käänteentekevää oli 
muuton lisäksi uuteen lukioon meno 
ja ystävystyminen siellä Jeesukseen 
uskovan kanssa.

Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys, Hämeenpuisto 41 b, 33200 Tampere


