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vaarallista voi olla harkitsematon perheen 
perustaminen. Siksi jarru on kaasua parempi 
poljin hengellistä kotia synnyttäessä. Timo 
Pöyhönen kirjoittaa kirjassaan Yhteisöjen 
kirkko:
Suunnittelun laiminlyöminen takaa projektin 
epäonnistumisen. Joskus suunnittelu 
laiminlyödään silkasta tietämättömyydestä tai 
laiskuudesta, mutta toisinaan taustalla voi 
olla halu saada nopeita tuloksia. Hyvä yhteisö 
ei kuitenkaan synny kiirehtimällä vaan 
edellyttää huolellista valmistautumista. 
(Pöyhönen, s. 246)
Pöyhönen peräänkuuluttaa yhteisöltä yhdessä 
harkiten luotuja johtavia ajatuksia, joita ovat 
missio, visio ja arvot. Näistä missio kiteyttää 
yhteisön perustehtävän – mitä varten yhteisön 
perustamme? Visio tarkoittaa innostavaa 
mielikuvaa siitä, millaisena yhdessä haluamme 
nähdä yhteisön tulevaisuudessa – mikä on 
kiintopisteemme? Arvot antavat yhteiset 
keskeiset ja luovuttamattomat periaatteet 
toiminnalle ja kulttuurille – ne määrittelevät 
kaiken sen, miten yhteisössä toimitaan. 

Pöyhösen mukaan näihin johtaviin 
ajatuksiin, missioon, visioon ja arvoihin, tulisi 
palata joka käänteessä, ja niitä tulisi voida 
tarpeen mukaan tarkastella uudestaan 
projektin edetessä ja suunnan selkiytyessä. 
Jos vaikkapa huomaamme, ettemme 
tavoitakaan niitä kohderyhmiä, joita olimme 
ajatelleet, vaan joitakin muita, myös tämä 
tulee ottaa huomioon johtavissa ajatuksissa.

Olemme Kouvolan jumalanpalvelus-
yhteisömme kanssa hyvin alkumatkassa, ja 
siinä viivymme varmasti vielä tovin. Tässä 
meiltä tarvitaan malttia ja kärsivällisyyttä. 
Olemme hyvissä käsissä, jos työ on Herran, ja 
jättäydymme hänen johdattamaksi.

Siunattua joulun odotusta sinulle ja läheisillesi!

Hengellisen kodin 
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Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen 
kotimaantyön strategia 2021–2026 
hyväksyttiin liittokokouksessa tämän vuoden 
toukokuussa. Sen yhtenä keskeisenä 
painopisteenä on eri-ikäisten hengellinen koti. 
Tavoitteena on luoda Kansanlähetyksen 
yhteisöjen rakentamista ohjaavat periaatteet, 
joiden pohjalta valtakunnallisesti eri 
paikkakunnilla käynnistetään koko liikettä 
yhdistävän hengellisen kodin rakentaminen. 
Olemme uudenlaisessa tilanteessa liikkeenä, ja 
yhtenäisyyden tarve on kasvava.

Mistä sitten hengellinen koti 
muodostuu? Mieleeni nousee Paavalin vertaus 
Kristuksen ja seurakunnan aviollisesta 
suhteesta, ja aviollisen kodin perustamisesta. 
Kun kaksi hyvin erilaista toimijaa päättää 
mennä yksiin ja perustaa kodin, tulee kodin 
toimintaperiaatteissa ottaa erilaisuus 
huomioon – samanlaisuus tulee itsestään. 
Kodin tulisi olla paikka, jonne olen aina 
tervetullut, vaikka olisi ollut riitaa, tai vaikka 
olisin toiminut muita kohtaan väärin. Kodin 
tulisi samaan aikaan olla paikka, jossa vapaus 
ja vastuu kulkevat käsi kädessä – olen 
vastuussa yhteisestä kodistamme ja sen 
hyvinvoinnista. En kuitenkaan ole pakotettu 
osallisuuteen ja tekemiseen, vaan liityn siihen 
ja kannan vastuuta vapaudesta käsin. Tässä 
yhteinen joustaminen ja armollisuus ovat 
avainasemassa. Silti tiedän, kuka on perheen 
pää, joka viime kädessä on vastuussa muista. 
Perheen pää tarvitsee kuitenkin kaikkia muita 
tässä vastuutehtävässään. 

Kodin perustaminen on hidas ja 
tunnusteleva prosessi. Tiedämme, miten 
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Lyhyet uutiset 
Kymenlaakson Kansanlähetyksestä

TOIMINTAKESKUKSEMME REMONTTI 
ETENEE
Kymenlaakson Kansanlähetyksen ostamassa 
liikehuoneistossa Kouvolan keskustassa 
(Kouvolankatu 26) etenee suunnitelmien 
mukaan. Urakoitsijana toimii Costella Oy. 
Viime viikolla tiloissa käydessäni oli jo paljon 
tapahtunut. Remontin on määrä valmistua 
tammikuussa 2022.

KOHTAAMISEN MESSUT JA LAUTAPELI-
ILLAT KOUVOLASSA KERÄNNEET PALJON 
ERI IKÄISIÄ
Aloitimme syyskuussa yhdessä SLEY:n ja 
Raamattuopiston kanssa perinteisten Sanan ja 
sakramentin iltojen oheen Kohtaamisen messu 
-nimellä toimivat jumalanpalvelukset. Messuja 
järjestetään joka kuun kolmantena 
sunnuntaina Käpylän kirkossa klo 17.00 

Kohtaamisen messut ovat tavoittaneet 
jo nyt 70–80 osallistujaa per ilta, ja 
ikähaarukka on ollut ilahduttavan 
monipuolinen. Messuissa hymy on tuttu 
ilmestys monien kasvoilla, ja useamman 
suusta olen kuullut iloa puheensorinasta ja 
lasten äänistä. 

Syyskuussa niin ikään aloitetut 
lautapeli-illat Käpylän kirkolla ovat 
tavoittaneet niin lapsiperheitä, nuoria kuin 
aikuisiakin. Tämä matalan kynnyksen työ on 
luonteeltaan erilaista, kuin mihin 
Kansanlähetyksessä on ehkä muuten totuttu. 
Siksi myös kävijät koostuvat pääosin sellaisista 
ihmisistä, joita emme muissa 
toimintamuodoissamme ole nähneet. 

KANSANLÄHETYSOPISTON 
TOIMINTAVIIKKO KYMENLAAKSOSSA
Tämän lehden ilmestymisviikolla on käynnissä 
Kansanlähetysopiston toimintaviikko, ja 
Ryttylästä on Kymenlaaksoon saapunut 
nelihenkinen nuorten aikuisten opiskelija-
porukka. Viikon aikana järjestämme yhdessä 
evankelioivia ja toiminnallisia tempauksia 
Haminassa ja Kouvolassa.

Keskiviikkona 10.11. järjestämme 
Kouvolassa toimintaviikkoon liittyvän 
tempauksen yhdessä luoviin menetelmiin 
erikoistuneen Steiger-lähetysjärjestön kanssa. 

Torstaina 11.11. Haminassa opiskelija-
ryhmämme tekee keskustassa vastaantuleville 
ihmisille uskontokyselyä, ja kutsuvat 
kohdattuja Haminan seurakuntakeskuksessa 
samaisena iltana järjestettävään tilaisuuteen 
Yhteinen ilta etsijöille ja löytäneille.

KYMENLAAKSON KANSANLÄHETYKSEN 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Maanantaina 22.11. klo 18.00 järjestetään 
Kouvolan seurakuntakeskuksen Martta-salissa 
yhdistyksemme syyskokous. Tervetuloa 
mukaan kahvittelemaan, kokoustamaan ja 
vaikuttamaan!

Teksti: Markus Korri 

PIIRIJOHTAJA MARKUS KORRIN 
KANNATUSRENKAASEEN PÄÄSET LIITTYMÄÄN
• Seuraavan linkin kautta: 

www.kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet/korri-
markus/

• Lähettämällä sähköpostia: markus.korri@sekl.fi
• Soittamalla: 0442597898



 Elämää 
 viruksen 
kanssa
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Se tapahtui lopulta niin salakavalasti. Altistu-
misen huomasi vasta, kun tauti oli jo tarttunut. 
Vaara oli tiedossa, mutta silti se pääsi yllättä-
mään. 

Kielletyn hedelmän syömisen jälkeen 
Aadamilla ja Eevalla “soitteli” pian omatunto 
perään korona-jäljittäjän tavoin ja kaksikko 
meni omaehtoiseen karanteeniin: “Silloin mies 
ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan 
puiden sekaan”. Kohta kuitenkin kaikki tiesivät 
tartunnasta - sitä ylintä “aluehallintoviran-
omaista” myöten. Peli oli menetetty. Jäi vain 
tuskallinen elämä tarttuvan taudin kanssa.

Kuten koronapotilas voi tarvita hengi-
tyskonehoitoa, tarvitsemme joka päivä anteek-
siantamusta ja armoa voidaksemme elää 
syntiongelman kanssa. Elämä syntisenä tulee 
mahdolliseksi, kun on kiinnitettynä Jeesuk-
seen ja häneltä saatavaan elämään. “Ilman mi-
nua te ette saa aikaan mitään”, sanoo Jeesus 
(Joh.15:5). Tähän toteamukseen sisältyy kään-
teisesti lupaus, että hänen kanssaan me saam-
me jotakin aikaan.

Kansanlähetyspiirien työssä saamme 
nähdä hyvää hedelmää. Kymenlaakson Kan-
sanlähetyksessä on ollut tänä vuonna aistit-
tavissa innostusta – ei vain ripausta vaan oikein 
roima annos innostusta. Piirijohtajaksi on rek-
rytoitu Markus Korri, jonka johdolla raken-
namme hengellistä kotiamme Kymenlaaksos-
sa. Kymenlaaksossa unelmoidaan rakkaudelli-
sesta yhteisöstä, joka viljelee Jumalan sanaa, 
vie evankeliumin uusille ja joka kokoontuu 
yhteen. Koko Kansanlähetysliike haluaa liittyä 
näihin Kymenlaakson Kansanlähetyksen unel-
miin, olla niissä mukana ja elää niitä todeksi. 
Samoja unelmia unelmoidaan muuallakin kan-
sanlähetysperheen sisällä.

Kuka oikeastaan edes kaipaa koronaa 
edeltävää elämää? Sen verran lupaavat työ-
maat ovat meille avautumassa juuri tässä ar-
mon ajassa 2020-luvulla. Kotimaantyön stra-
tegiaan vuosille 2021-2026 kirjatun mukaisesti 
meillä on odoteltavissa ihania Jumalan lahjoja 
vastaanotettaviksi. Koko strategian löydät 
osoitteesta: https://kansanlahetys.fi/suuressa-
mukana/kotimaantyo/. Listaan tässä kuitenkin 
muutamia helmiä, joita on odotettavissa: Pal-
velevat ja evankelioivat tiimit, pienryhmämate-
riaalit, kotimaantyön mentorointikoulutus, 
Kansanlähetyskoulu 2.0, nuorten kesäaktio-
matkat ja hengellisen kodin rakentaminen ko-
ko liikkeen tasolla. Jos sinulta kysytään, mitä 
Kansanlähetyksessä tapahtuu koronan jäl-
keen, voit vastata: “Kiitos Jumalalle, aivan 
mahtavia asioita!”

Sinua - tämän lehden lukijaa - kutsuisin 
mukaan ainakin seuraaviin toimenpiteisiin: 1) 
Rukoile piirien työntekijöiden puolesta 2) Ru-
koile, että osasisimme yhdessä antaa tilaa uu-
sille 3) Lahjoita työhön 4) Etsi omaa kutsu-
mustasi ja tarjoa lahjojasi työhön.

Ja mikä tärkeintä: älä pelkää! Jeesus 
on tullut hoitamaan taudin seuraukset kun-
toon. Hän on se “koronapassi”, joka avaa kaik-
ki ovet. Ja vielä kerran saamme elää ilman vi-
rusta. Siihen asti eletään Jeesuksen yhtey-
dessä ja tehdään työtä hänelle, joka “kantoi 
meidän kipumme, otti taakakseen meidän sai-
rautemme” (Jes. 53:4).

Teksti: Anssi Savonen
SEKL:n aluekoordinaattori, kotimaantyö
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Luvatun messiaan 
tulo tekee meistä  

osa�isia ikuisuudesta
Matteuksen evankeliumi on kirjoitettu luvattua messiasta 

odottavia juutalaisia ajatellen. He kuitenkin odottivat ajallista 

kuningasta, vaikka Jeesus toi meille Jumalan ikuisuuden.



Matteuksen evankeliumi alkaa Jeesuksen 
sukupuulla. Siinä saamme historiaan sidotun 
selonteon siitä, kenen syntymästä nyt on kyse. 
Tähän sisältyy tärkeä teologinen viesti: Hän, 
joka tulee, on kuninkaiden kuningas. Matteus 
tuo viestin esiin raamatullisen numerologian 
avulla. Hän jakaa Jeesuksen sukupuun 
kolmeen neljäntoista sarjaan. Miten tätä tulisi 
tulkita? Miten tämä viestii Jeesuksen 
kuninkuudesta?   

Daavid oli Israelin kansan suurin 
kuningas. Hänen kuninkuutensa oli maanpääl-
listä kuninkuutta. Tuon ajan historiassa 
Daavidin kuninkuus oli vertaansa vailla. 
Viitaten Jouko Martikaisen teokseen Idän 
tietäjät, Vanhan testamentin Messiasennustuk-
set kulminoituvat siihen, että tuleva Messias 
on oleva Daavidin poika. Nyt luku 14 on 
merkittävässä asemassa. David-nimen lukuar-
vot muodostuvat kirjaimista dalet, vav ja dalet, 
toisin sanoen d, v ja d. Näiden kirjainten 
lukuarvo on 4, 6 ja 4, siis yhteensä 14. Tämä 
luku onkin kaksi kertaa 7, joka on täydellisyy-
den luku. Viittaus Daavidiin ja hänen 
kuninkuuteensa tulee siis näistä kolmesta 
neljäntoista sarjasta. Näin ollen Jeesuksen, 
luvatun Messiaan, ilmaistaan olevan 
kolminkertainen Daavid, kuninkuuden 
täyttymys. Samalla Martikainen huomioi, että 
kyse on antiikin lukumystiikasta, jonka 
yhteydessä puhutaan niin sanotuista suur-
kausista.  Jupiterin ja Saturnuksen suurkauden 
pituus on 854 vuotta. Hetkestä, jolloin Jumala 
valitsi kansalleen kuninkaaksi Daavidin, 
lupausten liiton kuninkaan, voidaan laskea 
kuluneeksi tuo aika, 854 vuotta, sinä hetkenä, 
jolloin Kristus, lupausten täyt-tymyksen 
kuningas, syntyy.   

Tällainen kuningas oli tuolloin saapu-
massa. Hänen kuninkuu-tensa tulee alas 
taivaista. Siihen liittyykin Jesajan 7:14 
ennustus, jonka Matteus toistaa evankeliumin 
alussa: 

Katso, Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää 
pojan, ja hä-nelle annetaan nimi Immanuel – – 
se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme’. 
(Matt. 1:23) 

Taivaista alas astuvassa kuninkaassa Jumala 
itse tulee meidän keskellemme ja on meidän 
kanssamme. Jumala tulee Jeesuksessa 
Kristuksessa ihmisten keskelle pysyvästi. 
Matteus on rakentanut evankeliuminsa tämän 
sanoman sisään – ensimmäisessä luvussa 
Jumalan läsnäolo Kristuksessa ihmisten 
keskellä ilmoitetaan tulevaksi, viimeisessä 
luvussa se vahvistetaan Jeesuksen omin 
sanoin:

Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki 
päivät maa-ilman loppuun asti. (Matt. 28:20)

Jo varhaisessa kristillisyydessä tuli tarpeelli-
seksi muotoilla oppi Jumalan kolminaisuudes-
ta ja Kristuksen kahdesta luonnosta. Nämä 
ovat tärkeitä kuvauksia siitä jumaluudesta, 
joka ihmiseksi tulleessa Jumalassa, Jeesuk-
sessa Kristuksessa, tulee meille käsin koske-
teltavaksi. Meidän on pidettävä mielessä, että 
kun nyt selitän hieman sitä jumaluutta, joka 
näiden oppien kautta on sanoitettuna, näillä 
opeilla ei pyritä tyhjentävästi selittämään sitä 
Jumalan ihmeellisyyttä, joka ei mahdu meidän 
sanoihimme tai ajatuksiimme. 

Kuitenkin Raamatun mukaan on selvää, 
että ihmiseksi syntynyt Jeesus ilmoittaa 
olevansa yhtä Isän kanssa ja että hänen lähet-
tämänsä Puolustaja, Pyhä Henki, on Isän 
lähettämä Jeesuksen itsensä kautta ihmisille. 
Muun muassa nämä Jeesuksen omat 
ilmaukset ovat tehneet tarpeelliseksi luoda 
muotoiluja Jumalan olemuksesta: Jeesus on 
yhtä Isän kanssa, ja Pyhä Henki on lähtöisin 
Isästä Pojan kautta. Jumala on yksi, mikä on 
tärkeä lähtökohta. Siksi myös Isä, Poika ja 
Henki ovat yhdessä yksi Jumala. Nyt, kun 
Jumala on tullut Jeesuksessa ihmiseksi, koko 
Jumala on tullut Jeesuksessa ihmiseksi. Tämä 
ei mahdu ymmärrykseemme, koska kyse on 
inhimillisyyden ulkopuolella olevasta 
Jumalasta, joka kuitenkin omaksuu sen 
inhimillisyyden, jonka on itse luonut. Kuitenkin 
Jumala on Jeesuksessa kokonaan käsin 
kosketeltavanamme. Hän tuo meille koko 
jumaluuden, sillä siellä, missä on Poika, on 
myös Isä ja Henki. Näin on joka suuntaan 
Jumalan persoonien välillä. Samanaikaisesti 
Jumalassa on kolme omaa persoonaansa: 
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hän ilmoittaa itsensä meille Isänä, joka on 
Luojamme, Poikana, joka on Lunastajamme, ja 
Henkenä, joka on Pyhittäjämme.  

Käännämme katseemme tässä 
vaiheessa siihen, mistä jo johdannossa lyhyesti 
mainitsin ja mikä on kaiken lähtökohta: 
Jumala on rakkaus. Niinpä oppi kolminaisuu-
desta voi auttaa meitä ymmärtämään, että 
Jumala on yhtä kuin kolmen persoonan 
välinen rakkauden dialogi, vuoropuhelu, johon 
Jumala pyytää meitä ottamaan osaa 
Kristuksen ihmiseksi tulon, hänen kuolemansa 
ja ylösnousemuksensa kautta. Jos kerran 
ihminen on luotu Jumalan kaltaiseksi 
olennoksi, siis osaksi hänen elämäänsä, 
ihmisen kuuluisi tänäänkin ottaa osaa tuohon 
Kolminaisuuden sisäiseen rakkauteen. 
Kristuksen kuolemassa me osallistumme 
Jumalan kuolemaan, ja hänen ylösnousemuk-
sessaan me yhdistymme hänen ylösnouse-
mukseensa. Jumala, joka pyhyydessään 
osoittaisi meidät syyllisiksi syntiin ja eroon 
hänen pyhästä olemuksestaan, syntyykin nyt 
ihmiseksi ja kuolee syntisen kuoleman meidän 
puolestamme, jotta voisi tehdä meistä jälleen 
pyhiä, jollainen hän itse on.

Niin kuin jo totesin, kolminaisuusopin 
lisäksi Jumalan ihmiseksi tulo teki tarpeel-
liseksi muodostaa oppi Kristuksen kahdesta 
luonnosta. Sen mukaan ihmiseksi tulleella 
Kristuksella on kaksi luontoa, joista toisen 
mukaan hän on syntynyt Isästä iankaikkisuu-

dessa ja toisen mukaan Neitsyt Mariasta. 
Nämä luonnot ovat näennäisesti vastakkaisia, 
mutta ihmiseksi tulleessa Jumalassa ne ovat 
samanaikaisesti totta. Kun siis Jumala tuli 
Jeesuksessa ihmiseksi, hän omaksui 
ihmisluonnon kokonaan. Siksi hän kykeni 
kokemaan ihmisenä olemisen 
kokonaisuudessaan erilaisine tunteineen, 
kiusauksineen ja elämänvaiheineen.

Kuitenkin samanaikaisesti koko Jumala 
omaksui ihmisen muodon. Jeesus sanoi: ”Isä 
ja minä olemme yhtä.” Ihmiseksi tulleessa 
Jumalassa Jumala omaksui ihmisen luonnon 
kokonaan, kuitenkaan kadottamatta 
jumalallista luontoaan. Kyse ei ole pelkästä 
jumalihmisestä, siis ihmisestä, jolla on 
jumalallisia ominaisuuksia. Tällaisia muun 
muassa kreikkalaiset ja roomalaiset jumalta-
rustot olivat täynnä. On kyse siitä, että Jumala 
omaksuu koko ihmisyyden. Tämä on tärkeä 
oppi pelastuksemme kannalta. Meidän on 
nimittäin ymmärrettävä jotakin siitä, että sama 
Jumala, joka on meidät luonut rakkautensa 
kohteeksi, on lunastanut meidät synnin, 
kuoleman ja Perkeleen vallasta ja on pyhittävä 
meidät kirkkauteen kelvollisiksi. Hän tahtoo 
pestä meidät puhtaiksi ja lunastaa meidät 
luokseen kuolemansa ja ylösnousemuksensa 
kaut-ta.

Tätä inkarnaation, eli Jumalan 
ihmiseksi tulon ihmettä ei voi-da kylliksi 
ihmetellä. Se on niin ihmeellinen asia,



keskuudesta. Syntymällä Neitsyt Mariasta 
oman kansansa keskuuteen Jumala pyhittää 
sen ja synnyttää kristillisen kirkon, josta tulee 
Kristuksen morsian. 

Augustinus käyttää kiinnostavaa 
ilmaisua, että Jumala itse luo oman vaimonsa, 
jonka kautta synnyttää itsensä. Kristillinen 
kirkko on siis tänä päivänä Kristuksessa 
pyhitetty kirkko, joka on itsessään epäpyhä 
mutta Kristuksessa pyhä, koskematon, neitsyt, 
ja josta Jumala on itsensä synnyttänyt.  

Tämä on häikäisevä kuva, joka tuo 
meille paljon ihmeteltävää. Maailmankaikkeu-
den Luoja, Herra ja Vapahtaja, on tänä päivänä 
syntyvä keskellemme, hän yhdistää meidät 
tänään ikuisuuteen. Otan vielä yhden kuvan: 
Tanskalaisfilosofi Søren Kierkegaard kuvasi 
ajan Hetkeä, isolla alkukirjaimella kirjoitet-
tuna, sanalla ’silmänräpäys’.  Tämä silmänrä-
päys kuvaa siis ajatonta hetkeä ajallisuudessa, 
joka leikkaa ajallisuuteemme väylän ikuisuu-
teen. Koska silmänräpäys on hetki, jolla ei ole 
kestoa, niin kuin ei ikuisuudellakaan, se avaa 
ajallisuuteemme reitin ikuiseen todellisuuteen. 
Tämä ”Hetki” on Jumalan tulo ihmiseksi. 
Jeesuksessa Kristuksessa ajallisuuteemme 
vaikutetaan ikuisuuden käsivarrella. Kristus 
antaa meille yhteyden ikuisuuden kanssa. 
Ottaessamme hänet vastaan kuninkaiden 
Kuninkaana, herrojen Herrana ja vapahtajien 
Vapahtajana saamme osallisuuden hänen 
ikuisuudestaan.

Teksti: Markus Korri

Kirjoitus on ote kirjoittajan kirjasta Evankeliumi 
rakkauden mukaan (SLEY-media 2018) 
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ettemme järjellä voi sitä täysin ymmärtää. 
Kuinka maailmamme luoja mahtuu omaan 
maailmaansa? Toisaalta, jos hän on kykenevä 
luomaan tämän kaiken omalla sanallaan 
tyhjästä, eikö hän voisi tulla myös omaan 
maailmaansa? Kun Jumala tulee ihmiseksi, 
hänen tulee alentaa itsensä valtasuuruudes-
taan, maailmamme ulkopuolelta, pieneksi, 
rajalliseksi olennoksi. Hän omaksuu 
ihmisyyden, tulee lihaksi ja vereksi. Hän 
koskettaa ihmistä fyysisesti. Hän, joka on 
henki, on nyt myös liha. Hän, joka on taivaan 
valtaistuimella kaikkeutta hallitseva, on nyt 
myös ihmisten palvelija, orja. Hän, joka on 
pyhä, puhdas ja synnitön, tulee maailmaamme 
ottaakseen kipumme ja syntimme 
kannettavakseen. Hän lahjoittaa meille 
itsessään oman henkensä, oman valtansa, 
oman pyhyytensä ja puhtautensa. Hän on 
sakramentti – Jumalan pyhyys meidän 
osaksemme. Meidät Jumalan pyhyydellä 
pyhittävä tapahtuma, hänen ihmiseksi tulonsa, 
tuo Jumalan pyhyyden langenneeseen 
maailmaan, ja itsensä kautta hän pyhittää 
jokaisen, joka uskolla ottaa hänet ja hänen 
lahjansa vastaan. Tätä on todellinen rakkaus. 

Ihmiseksi tulollaan Jumala osoittaa, 
että hän kääntää pahan hyväksi, syntisen 
pyhäksi, pienen suureksi. Hän nimittäin antaa 
Marian tulla raskaaksi avioliiton ulkopuolella. 
Vaikka Mariassa ei syytä olekaan, Joosefille 
tilanne näyttää selvältä: hänen kihlattunsa on 
tehnyt huorin. Mistä muusta kuin tämän 
toteamisesta Joosefin ajatukset kihlauksen 
purkamisesta kumpuavat? Joosef todella 
näyttää ajatelleen Marian käyneen vieraissa. 
Silti hän oli hurskas ja pyrki kaikessa 
huomioimaan Mariaa, niin kuin olosuhteisiin 
nähden oli mahdollista – hän aikoi purkaa 
kihlauksen ’kaikessa hiljaisuudessa’, kuten 
Matteuksen ensimmäinen luku sen ilmaisee. 
Hän ei halunnut lähteä julistamaan 
kivitystuomiota huorintekijälle, vaan 
ainoastaan ajatteli, että Marian naiminen ei 
olisi soveliasta. Mutta Joosef sai Herran 
enkeliltä selostuksen asian todellisesta tilasta, 
siitä että Maria oli siinnyt Pyhästä Hengestä. 
Tämä sai Joosefin muuttamaan suuntansa. 
Hän oitis avioitui Marian kanssa. 

Palaan vielä siihen, kuinka Jumala 
syntymällä ihmiseksi tuli tekemään syntisen 
pyhäksi. Avioliiton ulkopuolinen raskaus oli 
merkki häpeästä, synnistä ja saastaisuudesta. 
Mariaa on perinteisesti käytetty kuvana 
kirkosta. Kirkkoisä Augustinus puhuu 
joulusaarnoissaan siitä, kuinka Jumala itse 
pyhittää omalla syntymällään porton ja tekee 
tästä neitsyen, eli puhtaan, oman syntymänsä 
kautta. Hän, jota on Vanhan testamentin 
profeettakirjoissa nimitetty ”uskottomaksi 
vaimoksi”, nousee Israelin kansan 
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Kun Jeesus esitti vertauksia kuvatessaan 
taivasten valtakuntaa, keskeisimmät vertauskuvat 
liittyivät rahaan, rikkauksiin ja toisten 
palvelemiseen. Nämä, rikkauksien haaliminen ja 
toisten palveleminen, liittyvät myös Jeesuksen 
autuaaksijulistuksissa saumattomasti yhteen. 
Jeesuksen autuaaksijulistuksia Matteuksen 
evankeliumin luvussa viisi onkin nimitetty 
lääkkeeksi seitsemää niin sanottua pääsyntiä 
vastaan, joita ovat ylpeys, ahneus, himo, kateus, 
ylensyönti, viha ja laiskuus. Jeesuksen viides 
autuaaksijulistus kuuluu: ”Autuaita ne, jotka toisia 
armahtavat: heidät armahdetaan.” (Matt. 5:7) ) 
Teologi ja filosofi Peter Kreeft esittää tämän 
autuaaksijulistuksen olevan vastauksena 
ahneuden syntiin (Kreeft: Paluu hyveeseen. KATT 
2005). Hän toteaa, että halu ei vielä itsessään ole 
ahneutta. Ihmiselle nimittäin on luonnollista 
haluta ulkoisia asioita sillä ajatuksella, että näiden 
asioiden tavoittaminen palvelisi välineellisessä 
mielessä jotakin hyvää. Näin siis raha, asema tai 
valtakaan eivät itsessään ole vielä ahneutta. Kun 
sitten asioiden haalimisesta tulee päämäärä, ne 
tulevat meille epäjumaliksi.

Ahneudessa on kaksi osaa: ahneus saada 
sitä mitä meille ei ole, ja ahneus pitää se mitä 
meillä on. Tästä pääsemme autuaaksijulistuk-
seen. Ahneuden kaksi vastakohtaa ovatkin 
tyytyväisyys tai vapaaehtoinen tyytyminen 
köyhyyteen, ja anteliaisuus eli armon antaminen 
toisille – toisin sanoen, laupeus. Näin tyytyväisyys 
siihen, mitä meillä kulloinkin on, ja antaminen 
ottamisen sijaan, ovat Jeesuksen julistuksen 
keskiössä. 

Sananlaskujen viisaat sanat pyytävät: ”älä anna köyhyyttä, älä 
rikkauttakaan” (Snl. 30:7). Perustelutkin ovat samassa yhteydessä 

vakuuttavat: turha rikkaus muuttuu helposti epäjumalaksi, kuten Jeesuksen 
kohdanneen rikkaan nuorukaisen kohdalla (Mark. 10:17-27), köyhyys taas 

saattaa ajaa ahdingossa olevan varastamaan. Molemmilla laitamilla voi 
pahimmillaan olla ratkaiseva vaikutus ikuisuuskysymyksiin.

Tavallinen kristityn kysymys on, onko kristityllä 
lainkaan oikeus vaurastua. Toiset taas saattavat 
kysyä, onko köyhyyden tavoittelussa ja 
maailmallisuuden kieltämisessä sen enempää 
siunausta. Mitä kaikkea kristityn tulisi ottaa 
huomioon suhteessaan rahaan? Väitän, että 
oikein ymmärrettynä suhteemme katoaviin 
aarteisiin toimii kasvualustana katoamattomille 
aarteille – toisin sanoen, kysymys suhteestamme 
mammonaan on hengellistä kasvuamme 
mahdollistava kysymys.

On huomionarvoista, että Raamatun 
alussa, maailman luomisen yhteydessä, Jumala 
antoi koko luomakunnan ihmisen hallintaan. 
Ihmisen tehtävänä oli nimetä kaikki eläimet ja 
viljellä ja varjella koko luomakuntaa. Samaan 
yhteyteen sisältyi lupaus: ”Saat vapaasti syödä 
puutarhan kaikista puista.” (1. Moos. 2:16) Tätä 
ennen kuvaillaan kaikkea sitä ihanuutta, 
rikkauksia ja hedelmällisyyttä, mitä Jumalan 
luoma maailma piti sisällään. Ihminen sai vapaasti 
nauttia Jumalan luomistyön hedelmistä. Jumalan 
yhteydessä hänen lahjoistaan nauttiminen tuotti 
Jumalalle kunnian.

Ihminen oli saanut kiellon syödä hyvän ja 
pahan tiedon puusta. Siitä ottaessaan ihminen ei 
ottaisi Jumalalta hänen tarjoamiaan lahjoja 
vastaan, vaan anastaisi Jumalalta jotakin 
himoiten itselleen. Lankeemuksessa murtui 
Jumalan tarjoamien lahjojen lahjaluonne. Lahja 
on aina yhteydessä sen antajaan. Himosta käsin 
haalittu omaisuus erottaa meidät siitä, jolle 
omaisuus on ensin kuulunut. Näin meistä tuli 
lankeemuksessa irrallisia Jumalasta. Luojan 
sijaan palvontamme kohteeksi tuli luotuisuus.

Katoama�omat aarteet 
katoavien kasvualusta�a
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Ajattele ihmistä, joka on sinulle velkaa. 
Antaessasi hänelle velan anteeksi, et ainoastaan 
tarjoudu unohtamaan hänen velkaansa, vaan 
joudutkin maksamaan omille velkojillesi siitä, mitä 
toinen jätti sinulle maksamatta. Anteeksi 
antaessasi maksatkin velkaan nähden kaksinker-
taisen hinnan – velan ja sen perimättä jättämisestä 
koituvat kustannukset. Tästä syystä Jeesuksen 
kuolema meidän puolestamme on niin valtava 
asia. Tähän oman ristimme kantamiseen muiden 
puolesta Jeesus haluaa osallistaa jokaisen hänen 
seuraajansa – olemme saaneet, jotta voimme 
antaa muille. Osallistukaamme siis itsekin tämän 
katoamattoman aarteen palvelukseen – 
olemmehan saaneet, antaaksemme muille!

Teksti: Markus Korri

On syytä tiedostaa, että tältä maailmalta 
emme saa tukea Jeesuksen perään kuuluttamalle 
toimintajärjestykselle. Maailmassa antaminen on 
aina investointia siihen, mitä voin antamisen 
kautta itse saada. Jos ajattelemme antamisen 
ikään kuin investointina (antamisella on 
välineellinen arvo minulle), se siirtyy salakavalasti 
ahneuden palvelukseen. Antamisesta tuleekin 
väline kohti omaa suurempaa kukoistustani. 
Jeesuksen julistuksessa saaminen on antamisen 
väline, ei päinvastoin. Saan, jotta voin antaa. 
Tämä ajatus saa maailman silmissä tyhmän osan. 
Todellinen laupeus ei olekaan laskelmointia.

Tarkastellaanpa vielä hieman ahneuden ja 
armahtavaisuuden välistä suhdetta. Ahneus on 
vähemmän kuin oikeudenmukaisuus. Armahta-
vaisuus taas on sitä enemmän. Oikeudenmukai-
suus nimittäin ilmoittaa meille totuuden siitä, 
miten asiat ovat. Oikeudenmukaisuuden 
sanoessa, että väärintekijää tulee rankaista, 
anteeksiantamuksen vastaus ei ole asian 
mitätöinti. Asialla on toki merkitystä – kyllä se 
mitään. Todellisuudessa anteeksiantamus maksaa 
itse hinnan, joka toiselle olisi kuulunut. 
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Tarja, pakolaistyö

Lähettävät seurakunnat Kymenlaaksossa:
• Kotka-Kymin seurakunta
• Kouvolan seurakunta

Tilaa haluamasi lähettien uutiskirje 
sähköpostilla: etunimi.sukunimi@sekl.fi tai puhelimitse: 019 77 920.

Lähetystyöntekijöidemme 
kuulumisia
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Rakkaat tukijani Kymenlaaksosta/ Etelä-Savossa, 
Päivät pimenevät ja viimeisetkin lehdet alkavat olla pois puista. Luonto valmistautuu talvi lepoon. Jumalamme ei lepää, vaan tekee 
koko ajan työtä. Jeesus sanoo, ”Minun isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä” Johannes 5:17. Johanneksen evankeliumin 
luvussa 9 Jeesus sanoo ”Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö jolloin 
kukaan ei voi tehdä työtä.” Pelastuksemme ei riipu siitä mitä teemme ja emme pelastu omien ansioittemme mukaan, mutta 
Raamatusta näemme se, että on Jumalan tahto, että mahdollisemman moni kuulisi evankeliumin ja ottaisi sen vastaan. Jostain 
syystä Jumala ei jättänyt evankeliumin kertomista esim. enkeleille, vaikka monesti -ainakin minä- ajattelen, että se olisi varmasti 
paljon vaikuttavampaa, jos enkeli tulisi ja kertoisi ihmisille pelastus sanoman. Jumala on kuitenkin jättänyt tämän sanoman 
kertomisen meille ihmisille- meillä on todella suuri aarre saviastioissa! 

Minulla oli ilo käydä Kreikassa hiljan tutustumassa Raamattukouluun, jossa kurssitetaan moduuliopetuksella kristinuskoon 
kääntyneitä entisiä muslimeja tavoittamaa omia maanmiehiään. On hienoa, että me Kansanlähetyksessäkin saamme olla mukana 
tässä työssä- vahvistamassa uusien kristittyjen identiteettiä ja tukea heidän hengellistä kasvuaan. Rukoillaan lisää työmiehiä tähän 
tärkeään tavoittavaan työhön. 

Kiitos kun jaksatte rukoilla sen puolesta, että evankeliumi menee eteenpäin myös ns. suljetuissa maissa. Helsingin 
farsinkielinen seurakunta tarvitsee uuden Jumalanpalvelus paikan ensi vuoden alusta. Rukoilkaa, että selviäisi pian missä voimme 
kokoontua vuoden 2022 alusta lähtien. 
Siunattua syksyä teille kaikille. 

tv. Tarja 

Mainitsemani raamattukoulun pihassa oli tämä aura muistuttamassa 
meitä työstä, jota teemme.

Sanna Suutari, Kypros

Lähettävät seurakunnat Kymenlaaksossa:
• Anjalankosken seurakunta
• Kuusankosken seurakunta

Hei rakkaat ystävät!
Sain lokakuussa aloittaa kotimaanjakson vierailut täältä kotikulmilta Kuusankoskelta. Pidän nyt talven ajan majaa kotitilallani 
entisen Anjalankosken puolella ja onkin mukavaa, kun ensimmäisen kerran pariinkymmeneen vuoteen minulla on mahdollisuus 
viettää enemmän aikaa täälläpäin. Nyt aluksi seurakuntavierailut tosin vievät leijonanosan ajastani, ja kilometrejä on jo alkanut 
kertyä auton mittariin kierrellessäni ympäri eteläistä Suomea. Pitkistä matkoista huolimatta jokainen vierailu on kuitenkin valtava 
ilo – teitä lähetyksen ystäviä on aina yhtä mukavaa tavata, ja on upeaa kuulla, miten monet tulevat rohkaistuksi lähetyskentältä 
kertomieni uutisten kautta. Samalla innostun itsekin siitä, kuinka Suuressa saamme yhdessä olla mukana! Päivästä päivään työni 
SAT-7:n toimistolla käy toisinaan kiireiseksi puurtamiseksi, mutta nyt itsellänikin on mahdollisuus huomata, kuinka suuria tekoja 
Jumala myös television ja internetin kautta tekee. Kiitos, että olet siinä mukana rukouksin ja taloudellisesti tukemalla. Jos emme 
vielä ole tavanneet, toivon että siihen tulee pian tilaisuus. Tule rohkeasti tervehtimään eri tilaisuuksissa, jos en itse hoksaa sitä 
tehdä!

Rukoilisitko turvallisia ajokilometrejä ja siunattuja kohtaamisia, kun kiertelen seurakuntia? Pyydän  myös muistamaan 
rukouksessa SAT-7:n katsojia erityisesti Afganistanissa ja työntekijöitä erityisesti Libanonissa, joissa molemmissa on tällä hetkellä 
kovin vaikeat olot. Kiitäthän samalla Jumalan ihmeellisestä huolenpidosta ja tähän asti hyvin sujuneista vierailuista.
Siunausta syksyysi toivoen,

Sanna

Kuva kotipihastani.
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Kia ja Markus Syrjätie, Japani

Lähettävät seurakunnat Kymenlaaksossa:
• Kotka-Kymin seurakunta
• Valkealan seurakunta

Markus Aitamäki, Venäjä

Lähettävät seurakunnat Kymenlaaksossa:
• Kouvolan seurakunta

Kirsti Malmi, Viro

Lähettävät seurakunnat Kymenlaaksossa:
• Haminan seurakunta

Tervehdys Japanista! Syksy on ollut täällä poikkeuksellisen lämmin, ja on ollut mukavaa voida tehdä kielikoulun jälkeen läksyjä 
puistossa. Pitkäaikainen koronahätätila on purettu, ja olemme tauon jälkeen päässeet taas osallistumaan jumalanpalveluksiin ja 
ehtoolliselle. 

Kielenopiskelussa olemme syksyn aikana kokeneet ylä- ja alamäkiä. Kesäloman jälkeen kielitaito tuntui syventyneen ja 
motivaatio oli huipussaan. Syksyn edetessä uutta sanastoa ja kielioppia on kasautunut vanhan päälle, ja omaksumistahti on 
hidastunut. On kuitenkin ollut hienoa huomata, että rohkeus käyttää kieltä on kohonnut. Erityisesti olemme iloinneet hengellisiä 
aihepiirejä liippaavista keskusteluista kielenopettajien kanssa. Markus uskaltautui muun muassa selittämään buddhalaiselle 
opettajalle ehtoollisesta! Selitys ei varmasti ollut selkein mahdollinen, mutta jostain pitää aloittaa. 

Olemme myös saaneet uusia tuttavuuksia. Erityisesti olemme iloinneet tuoreesta ystävyydestä japanilaisen 
yksinhuoltajaäidin kanssa. Hän kävi tyttärensä kanssa meillä vierailulla muutama viikko sitten, ja saimme kuulla (englanniksi) 
hänen vaiheikkaasta elämästään. Hän on hiljattain kohdannut erinäisiä vaikeuksia, mihin emme tässä vaiheessa pystyneet 
tarjoamaan muuta apua kuin rukoustukea. Hän kiitti siitä ja totesi lähtiessään ovensuussa, että ”ehkä suomalainen jumala voi 
auttaa minua”. Japanin shintolaisbuddhalaisuudessa on lukemattomia jumaluuksia, esi-isiä ja henkiä, ja niiden laiminlyönti 
voidaan lukea vastoinkäymisten syyksi. Rukoilemme, että saamme vielä mahdollisuuden kertoa tälle äidille ja muille 
japanilaisille Jumalasta, joka on kaiken muun henkivallan yläpuolella; Jumalasta, jolla on meitä kohtaan hyvä tahto; Jumalasta, 
joka rakkaudessaan kärsi ja kuoli ihmiskunnan syntien puolesta. 

Syrjätiet
Kiitämme
• Uusista ystävistä Japanissa
• Lasten viihtymisestä
• Kaikista tukijoista Suomessa!

Pyydämme
• Jumalan johdatusta yksinhuoltajaäidin 

huoliin, ja että hän saisi kohdata 
Jeesuksen omana vapahtajanaan 

• Japanin rajojen avautumista
• Viisautta ja omaksumiskykyä 

Syksyn aikana olen päässyt tekemään muutaman matkan Venäjälle. Syys-loka-
kuussa tein pari matkaa Pietariin ja marraskuussa Siperiaan Omskiin ja Novosi-
birskiin. Sain myös hankittua itselleni uskonnollisen työn viisumin vuodeksi eteenpäin. Se helpottaa omaa työtäni Venäjällä. 
Ensi vuoden puolella alan kiertämään sellaisia Inkerin kirkon seurakuntia, jossa ei ole vielä omaa pappia tai työntekijää. Työ on 
näissä seurakunnissa vasta aluillaan. Käyn pitämässä niissä raamattutunteja ja vetämässä jumalanpalveluksia. Rukoilen tähän 
Jumalan johdatusta ja viisautta.

Terveisin Markus Aitamäki
Rukousaiheet:
• työ uusissa seurakunnissa
• varjelusta matkustamisessa
• Inkerin kirkon koulutuskeskuksen työ 

Keltossa ja eri seurakunnissa

Kiitosaiheet:
• vuosiviisumin saaminen
• mahdollisuus taas tehdä matkoja 

Venäjälle
• Inkerin kirkko tavoittanut ihmisiä 

evankeliumin sanoman äärelle koronasta 
huolimatta

Markus Aitamäki ja Nikolai Minenkov (Inkerin kirkon 
lapsi- ja nuorisotyön koordinaattori), jälleen näkemisen 
riemua Pietarissa Pyhän Annan kirkossa syyskuussa



Säännöllinen tuki on yksityishenkilöille helpoin 
tapa antaa joka kuukausi lahjansa Jumalan 
valtakunnan työhön Kymenlaakson Ev.lut. 

Kansanlähetyksen kautta. Voit kohdentaa lahjasi 
haluamaasi työhön käyttämällä oikeaa 

viitenumeroa.

Johtuen vallitsevista   
korona-rajoituksista,   

seuraa   
Kansanlähetyksen   

tulevien tilaisuuksien   
ja  tapahtumien   

ajankohdat Uusi Tie   
-lehdestä,   

paikallisseurakuntien   
tiedotuksista ja   

seuraavilta   
nettisivuilta: kykl.fi  

TTuuee  
ttyyööttäämmmmee

RAHANKERÄYSLUPA 

Poliisihallituksen myöntämä  
rahankeräyslupa numero 

RA/2020/1393.
Voimassa 1.1.2021 alkaen. 

 Keräysalue Suomi. 
(Ei Ahvenanamaa). 

Kerätyt varat käytetään opetus-,  
juniori-, nuoriso- ja julistustyöhön  

Kymenlaaksossa, sekä  
lähetystyöhön Suomen Ev.lut.  

Kansanlähetyksen kautta. 

"Te olette maailman valo. Ei kaupunki
voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. 
Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille,
jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja
ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa."

Matt. 5:13–16
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Kohdenna lahjasi haluamaasi työhön käyttämällä alla olevia  
viitenumeroita. Pankkitilimme on FI59 5750 0140 1569 03,

BIC: OKOYFIHH.

Lähetystyön kohteet 
Markus Aitamäki 20064

Tarja Ikäheimonen 20608
Kirsti Malmi 22208

Sanna Suutari 24057
Syrjätiet 21542

 
Kotimaantyön kohteet 

Piirin työ 98083
Vuokratuki 98135

Piirijohtaja Markus Korri 98012
Lähetysjohtaja Daniel Nummela 22554

Muut kohteet 
Kirjat/kortit yms. 3007



Kymenlaaksossa tapahtuu
22.11. Kymenlaakson Kansanlähetyksen 

syyskokous klo 18.00, Kouvolan 
seurakuntakeskus, Martta-sali. 
Tervetuloa mukaan kohtaamaan 
ja vaikuttamaan piirimme asioihin!

21.11. Kohtaamisen messu: Isän siunaa-
mat, Käpylän kirkko klo 17.00. 
Liturgia ja saarna Markus Korri.

5.12. Sanan ja sakramentin ilta: Ehty-
mätön ilo (Ps.16) Käpylän kirkko 
klo 17. Opetus: Terhi Smeds, 
todistus-puhe: Kalevi Komppa, 
musiikki Hannu ja Marketta Tuo-
mala, säestys Eliisa Pokki, HPE 
Osmo Harjula, juonto Jari 
Nordman.

18.12. Kansanlähetyksen ja Raamattu-
opiston ystävien yhteinen joulu-
juhla Myllykosken kirkon Triadi 
klo 15.00 Mukana mm. Maarit 
Kenttälä, Jari Nordman, Markus 
Korri, Vuokko ja Timo Rämä. 
Musiikissa Marketta ja Hannu 
Tuomala. Torttukahvit.

19.12. Kohtaamisen messu: Jumala 
kanssamme – joulupuuro, klo 
17.00. Liturgia Markus Korri ja 

saarna Lukas Brenner.

KANSANLÄHETYS ON MUKANA 
SEURAAVILLA JOULUN AJAN 
LÄHETYSMYYJÄISILLÄ

27.11. Myllykosken kirkko, Triadi 
klo 11.00.

4.12. Valkealan seurakunta, yläsali 
klo 11–13.

4.12. Kuusankosken seurakuntakeskus 
klo 12–14.

11.12. Kouvolan seurakuntakeskus, 
Maria-sali klo 10–12.

12.12. Jaalan kirkko klo 17.00.

SANAN JA SAKRAMENTIN ILLAT 
SEKÄ KOHTAAMISEN MESSUT 
JATKUVAT VUONNA 2022 
KÄPYLÄN KIRKOSSA JÄLLEEN 
SEURAAVASTI: 

S&S ilta kuukauden 1. su klo 17 (ei kuitenkaan 
tammikuussa).

Kohtaamisen messu, kuukauden 3. su klo 17. 

Seuraathan nettisivujamme ja seurakunnan 
ilmoituksia!

LÄHETYSPIIRIT LOPPUVUONNA 2021

SUURESSA MUKANA –LÄHETYSPIIRI KOUVOLASSA
Kymenlaakson Kansanlähetyksen Suuressa mukana-lähetyspiirit syksyllä 
2021 joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko Kouvolan seurakuntakes-
kuksen Luukas-salissa (Savonkatu 40, Kouvola) klo 14.00.

1.12.   Vieraana lähettiyhteyksien koordinaattori Hanna-Mari 
  Vuorinen Ryttylästä.

KANSANLÄHETYKSEN LÄHETYSPIIRI KUUSANKOSKELLA
Kokoontuu Riitta Niemen johdolla Kuusankosken seurakuntatalon 
kerhohuoneessa (Valtakatu 43, D-ovi) 18.11. klo 13.00.

SANNA SUUTARIN LÄHETYSPIIRI ANJALANKOSKELLA
Tostaisin klo 17.30 Elomaan talolla (Huvikuja 2, 46400 Kaipiainen).

SANNA SUUTARI 
KYMENLAAKSON TILAISUUKSISSA

6.1.2022   Sannan tulojuhla Jaalassa
20.2.2022  Lähettivierailu Anjalankoskella, jumalanpalvelus klo 10 ja 

  lähetystilaisuus klo 11.30.
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Kymenlaakson Kansanlähetyksen 

Syyskokous
Kouvolan seurakuntakeskuksen 
Martta-salissa 22.11. klo 18.00.

Yhdistyksemme jäsen: Muistathan tulla 
käyttämään äänioikeuttasi ja tuo mukana myös 

omat toiveesi ja ideasi toimintamme 
kehittämiseksi! 

Tervetuloa!

                 Tervetuloa Kansanlähetyksen ja 
    Raamattuopiston ystävien yhteiseen           

   Joulujuhlaan 

Mukana mm. Maarit Kenttälä, Jari Nordman, Markus Korri, 
Vuokko ja Timo Rämä, musiikissa Marketta ja Hannu Tuomala. Torttukahvit.  

Myllykosken kirkon Triadi 18.12. klo 15.00



KYMENLAAKSON EV.LUT.
KANSANLÄHETYS RY
www.kykl.fi
Keskikatu 12 A 6
45100 Kouvola

Piirijohtaja, piiripastori
Markus Korri 
044 259 7898

Hallituksen puheenjohtaja
Kari Kasurinen
041 495 9162

sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@sekl.fi

TILAA LEHTI POSTILAATIKKOON TAI SÄHKÖPOSTIIN:
kymenlaaksonkl@sekl.fi

Ole Suuressa mukana

Rukous 
kanna�aa

KYMENLAAKSON KANSANLÄHETYKSEN 
PIIRIHALLITUS:

Kari Kasurinen, pj
Inkeri Perälä

Kalevi Komppa, varapj
Timo Rämä
Tarja Filppu

Lassi Sokura
Juha Huovi
Vesa Vainio

Risto Majander

TOIMIHENKILÖT:
Toimistonhoitaja Ritva Rantala

Rahastonhoitaja Irmeli Hakkarainen
Lähetyssihteeri Vuokko Rämä


