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SEURAATKO JO MEITÄ 
SOSIAALISESSA MEDIASSA? 

Näin pysyt ajantasalla entistä paremmin siitä, mitä 
toiminnassamme tapahtuu. 

Facebookissa löydät meidät nimellä 
@kymenlaaksonkl ja Instagramissa 

@kymen_kansanlahetys. 

Nettisivuiltamme www.kykl.fi löydät vielä 
tarkemmat tiedot tapahtumistamme. 



Kun Jumala tuli ihmiseksi, hän antoi itsensä 
meidän julmiin käsiimme. Siinä, mitä me 
Jumalalle tuolloin teimme, ei ollut mitään 
hyvää tai kaunista. Silti Jumalan maailmassa 
juuri inhottavimpien, julmimpien ja 
epäinhimillisimpien tapahtumien keskeltä 
nousee aina esiin jotain kaunista ja 
tarkoituksellista. Jotakin, mikä lopulta voittaa 
kaiken sen kauheuden, mitä me olemme 
saaneet aikaan. Tuo esiin nouseva ei 
välttämättä selitä sitä, miksi Jumala salli  
kaiken tuon pahan, mutta sen edessä 
kysymykset lopulta jäävät taakse. Tärkeintä on 
voitto, joka tuo yhteyden ja vie eteenpäin. 

Mitä voittoja sinä haluaisit nähdä 
tänä keväänä? Entä tänä pääsiäisenä? 
Kristus on nimittäin totisesti ylösnoussut! 
Siunaus sinulle!

Pääsiäinen kaaoksen 
keskellä
Teksti: Markus Korri
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Pääsiäisen odotusta on tänä keväänä värittänyt 
surullinen murhenäytelmä Ukrainassa 
käytävästä sodasta, joka saa kysymään: Mikä 
on kaiken tarkoitus? Miksi Jumala sallii 
viattomien kärsimisen niin julmalla tavalla? 
Näihin kysymyksiin ei ole annettavissa 
helppoja vastauksia, jos vastauksia ollenkaan. 
Onko meillä loppujen lopuksi muuta hyvää 
vaihtoehtoa, kuin itkeä itkevien kanssa ja yhtyä 
toisten hätään, ollen läsnä ja käytettävissä? 

Kollektiivista auttamishalua onneksi on 
löytynytkin ennennäkemättömällä tavalla. 
Vaikkemme etsisikään vastauksia 
kysymykseen 'Miksi?', voisimmeko kuitenkin 
löytää jotakin siitä, mitä hyvää Jumala voi 
nostaa ukrainalaisten hädän kautta, vaikkei 
hädässä sinänsä mitään hyvää olekaan? On 
nimittäin sanottu, että hädän keskellä on 
löydettävissä sellaista rakkaudellisuutta ja 
sankaruutta, millaista ei normaaliolosuhteissa 
ihmisistä tunnu löytyvän.

Toinen mieleeni tullut hyvä asia on, 
kaikista kauheuksista huolimatta ja niitä 
vähättelemättä, että tuntuu, kuin myös me 
täällä Suomessa olisimme tällä hetkellä 
enemmän yhtä kuin aikoihin – ainakin 
hetkellisesti. Huoli tulevasta on meilläkin 
yhteinen, oli sitten poliittinen tai uskonnollinen 
lähtökohtamme mikä tahansa. 
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Lyhyet uutiset 
Kymenlaakson Kansanlähetyksestä

TOIMINTAKESKUS KOHTAAMISPAIKKAA 
OTETAAN KEVÄÄN AIKANA ASTEITTAIN 
KÄYTTÖÖN
Uutta toimitilaamme, Toimintakeskus 
Kohtaamispaikkaa, otetaan nimittäin paraikaa 
asteittain käyttöön. Osoite on Kouvolankatu 
26, 45100 KOUVOLA. Kaikki ei vielä toimi-
tiloissamme ole valmista, mutta toimintaa 
kuitenkin on haluttu jo alkaa järjestämään, ja 
sitä tehdään pitkälti vapaaehtoisvoimin ja 
-ideoin, yhdessä yhteistyötahojemme kanssa 
(Kouvolan Kohtaamispaikka, SLEY ja SRO). 
Tämän lehden tapahtumakalenterista näet 
tähän mennessä sovitut toimintamuodot.

Miten on, kaipaatko sinä jotakin 
erityistä toimintamuotoa joko toiminta-
keskukseemme tai muualle Kymenlaaksoon? 
Ole siitä yhteydessä piirijohtaja Markus Korriin 
– suunnitellaan ja tehdään yhdessä! Nyt 
suunnitellut ja toteutetut jutut eivät olisi 
työntekijän varassa syntyneet. Olen 
piirijohtajana ennen kaikkea mahdollistaja, 
mutta tekijät ovat pitkälti vapaaehtoisia. 

HAMINAN VIROILLASSA TOHINAA
Kymenlaakson Kansanlähetys oli mukana 
Haminan seurakunnan ja monien eri 
toimijoiden kanssa järjestämässä 14.3.2022 
pidettyä Kulttuurimatkat maailmalle: Viro 
-teematapahtumaa. Paikalla oli mm. 
lähetystyöntekijöitä, basaarimyyntiä, 
makumaistiaisia, välähdyksiä maan 
kulttuurista, tavoista, uskonnosta. Tilaisuus oli 
rohkaiseva ja monia toiminnallisia rajoja 
ylittävä. Kansanlähetyksestä mukana oli 
piirijohtaja Markus Korri ja Viron 
lähetystyöntekijä Kirsti Malmi.

KYMENLAAKSON KANSANLÄHETYKSEN 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
26.4.2022 KLO 18 PIDETÄÄN 
TOIMINTAKESKUS KOHTAAMISPAIKASSA 
(KOUVOLANKATU 26). TULE MUKAAN 
VAIKUTTAMAAN!

PIIRIJOHTAJAN KANNATUSRENKAS VIELÄ 
MELKO LUTTANA
Henkilökohtaisessa kannatusrenkaassani on 
toistaiseksi vain muutama henkilö, joista toki 
olen hyvin kiitollinen. Haluaisitko sinä liittyä 
kannatusrenkaaseeni, saada uutiskirjeeni 
kerran kuussa, rukoilla siinä esiin nostamieni 
asioiden ja työni puolesta, sekä mahdollisesti 
ryhtyä kuukausilahjoittajakseni? 

Piirihallituksemme on asettanut 
tavoitteeksi, että kolmen vuoden aikana 
kannatusrenkaani tulisi kattaa palkkakuluni. 
Kesäkuun alussa ensimmäinen vuosi on jo 
takana, ja näin taloudelliset paineet kasvavat. 

Uutiskirjeeni tilaajaksi ja kuukausilahjoittajak-
seni pääset niin halutessasi alla olevilla 
tiedoilla. 

– 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

Toimintakeskus Kohtaamispaikassa voi tulla piipahtamaan vaikka kahville.
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Talouskatsaus vuoteen 2021 
ja näkymiä vuoteen 2022

Vuosi 2022 on alkanut positiivisissa merkeissä, 
sillä uusi toimitilamme valmistui tammikuun 
lopussa. Pieniä korjauksia vielä tehdään, mutta 
ystävät ovat jaksaneet osallistua talkoisiin ja 
saaneet tuotua varastosta tavarat uusiin tiloihin. 
Piirijohtajamme ja Vainion Vesa ovat saaneet 
hankittua edullisesti kalusteita ja laitteita, joten 
pääsemme pian aloittamaan kokoontumiset ja 
tilaisuudet, kun pandemiakin sen mahdollistaa.

Talouden osalta viime vuosi jäi miinukselle 20.000 
euroa. Piirimme varsinaisen toiminnan kulut olivat 
82.000 euroa ja tuotot 62.000 euroa. Yksityinen 
kannatus kasvoi yli 6.000 euroa yli budjetoidun, 
mutta se ei aivan riittänyt kaikkien kulujen 
kattamiseksi. Tälle vuodelle meillä on haasteena 
yhä kasvattaa niin piirinkannatusta kuin 
lähetyskannatustakin. Saimme lähettää liitolle 
19.000 euroa lähettien työn tukemiseen, mutta 
jäimme kuitenkin selvästi alle tavoitteen. 
Erityisesti seurakunnissa toteutuvat toiminnot 
ovat vähentyneet rajoitteiden vuoksi ja siksi 
jäimme lähetyksen osalta alle budjetin. 

Uuden piirijohtajan avulla toivomme toimintamme 
aktiivisuuden kasvavan niin tapahtumien 
järjestämisessä kuin pienpiirien määrän nousuna. 
Rukoilemme, että yhteistä työtämme tukemaan ja 
toteuttamaan tulee uusia, innokkaita 
lähetysihmisiä. Olemme Jumalalta saaneet tähän 
työhön hyvät mahdollisuudet, joten ilosta ja 
vapaudesta käsin saamme itse kukin tehdä työtä 
Jumalan pellolla kukin oman kutsumuksensa 
mukaan.

Olkaa aktiivisia ja ottakaa rohkeasti yhteyttä 
piirijohtajaamme Markukseen ja suunnitelkaa 
tapahtumia ja tilaisuuksia paikkakunnallenne. Nyt 
on aika kertoa ihmisille ilosanomaa Jeesuksesta, 
jotta ahdistuneet ja väsyneet löytävät ilon ja 
vapauden elämäänsä.

Teitä kaikkia siunaten,

Irmeli Hakkarainen
Kymenlaakson Kansanlähetyksen taloudenhoitaja ja 
piirihallituksen jäsen

 



Uuden testamentin neljä evankeliumia kertovat 
naisten olleen pääsiäisaamuna ensimmäisinä 
Jeesuksen tyhjällä haudalla. He olivat siis 
tyhjän haudan ja ylösnousemuksen todistajia. 

Eri evankeliumeissa tämä naisjoukko kuitenkin 
pitää sisällään hieman eri kokoonpanon. 
Koska evankeliumit ovat 
silminnäkijätodistuksia, on ymmärrettävää, 
että eri evankeliumitraditioissa kertomukset 
elävät osin omaa elämäänsä, vaikka ne 
kertovatkin samoista tapahtumista. Mitä näistä 
naisista sitten voidaan tietää?

Moninainen naisjoukko
Vaikka evankeliumeissa on eroja, 
yhtäläisyyksiäkin löytyy. Kaikissa neljässä 
evankeliumissa Magdalan Marian mainitaan 
olevan naisten joukossa. Näin Magdalan 
Mariaa onkin pidetty tärkeimpänä tyhjän 
haudan todistajana. 

Matteus ja Markus kertovat joukossa 
olleen Magdalan Marian lisäksi toisenkin 
Marian, jonka Markus kertoo olleen Jaakobin 
äiti. Markus lisää myös Salomen joukon 
jatkoksi. Luukas mainitsee nimeltä molemmat 
Mariat ja Johannan. Lisäksi Luukas kertoo 
naisia olleen enemmänkin heitä sen 
kummemmin nimeämättä. Johannekselle 
riittää pelkästään Magdalan Maria. 

Salome ja Jaakobin äiti Maria olivat 
Jeesuksen lähimpien opetuslasten äitejä. 
Johanneksen evankeliumin mukaan Salome oli 
Sebedeuksen poikien, Jaakobin ja 
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Tyhjän haudan naiset   
- ensimmäiset todistajat
Evankeliumit kertovat kirjavasta naisjoukosta tyhjän haudan ja 

Jeesuksen ylösnousemuksen ensimmäisinä todistajina. Ei ole 

suinkaan sattumaa, että Jumala valitsi tehtävään juuri heidät.

Johanneksen, äiti. Tätä Salomea on pidetty 
Jeesuksen äidin Marian sisarena. Jaakobin äiti 
Maria oli Markuksen evankeliumin mukaan 
Alfeuksen poikien eli Jaakobin ja Joosefin äiti. 

Luukaksen evankeliumin maininta ”ja 
vielä muutkin naiset olivat heidän kanssaan” 
voinee selittää sitä, miksi evankeliumit 
viittaavat keskenään niin eri naisiin tyhjän 
haudan yhteydessä: naisia oli loppujen lopuksi 
enemmän joukossa, mutta kukin 
evankeliumitraditio muistaa tai haluaa 
korostaa tiettyjä naisia ylösnousemuksen 
todistajina. 

Mutta miksi juuri Magdalan Maria?
Kun neljän evankeliumin kertomuksia 
katsotaan kokonaisuutena, Magdalan Marian 
rooli korostuu. Siksi on kiinnostavaa tutkailla, 
mitä kaikkea voimme hänestä tietää. 

Markuksen ja Luukkaan mukaan 
Mariassa oli ollut seitsemän riivaajahenkeä, 
joiden kiusasta Jeesus oli hänet aiemmin 
parantanut.  Evankeliumien todistusvoima 
näyttää kaikkiaan rakentuvan hyljeksittyjen ja 
väheksyttyjen, julkisyntistenkin varaan. Voisiko 
tämä olla syynä sille, että Magdalan Marian 
rooli ylösnousemuksen todistajana korostuu?

Magdalan Mariasta tiedetään varsin 
vähän, vaikka moni Uuden testamentin 
kertomus, jossa Jeesus kohtaa naisia, on 
yhdistetty häneen. Näissä kertomuksissa ei 
mainita naisia nimiltä, joten emme voi tietää, 
mitkä niistä todella kertovat Magdalan 
Mariasta.



Miksi muu Uusi testamentti vaikenee 
naisista?  

Evankeliumeja lukuun ottamatta Uusi 
testamentti vaikenee naisista ylösnousemuksen todistajina. Muissa kirjoissa 
todistajien nimiä kyllä silloin tällöin mainitaan, mutta keskeisellä sijalla on tietyt 
miehet – varhaiskristillisen opin merkittävimmät edustajat. Uuden testamentin tutkimuksessa on 

erotettu kaksi teksteistä nousevaa kirjoitustraditiota, joita on alettu nimittää 
”tunnustustraditioksi” ja ”kertomustraditioksi”. Evankeliumeja 
pidetään pääosin kertomustradition mukaisina kirjoituksina, kun taas apostolien 
paimenkirjeet on luontevaa lukea tunnustustradition piiriin. Tunnustustraditio kiteyttää keskeisen 

sisällön lyhyisiin lauselmiin, joiden tarkoituksena on ollut välittää tapahtuman 
ydin ja tarkoitus. Näin saatiin aikaan kristillisen identiteetin ilmaus, toisin sanoen 
tunnustus. Siinä missä tunnustustraditio 
Jeesuksen tyhjästä haudasta ja ylösnousemuksesta korostaa ylösnousemuksen teologista merkitystä ja 

mainitsee todistajina vain tiettyjä alkuseurakunnan keskeisiä miehiä, kertomustraditiossa naisilla on jopa ratkaiseva osa suhteessa miehiin. Kyse on 
saman sanoman eri ulottuvuuksista. Näin 
molemmat laajentavat kokonaisuutta oleellisesti. 

Kertomustraditio korostaa, että 
tavallisten ja vähäarvoisten naisten katseen 
alla Jeesus ristiinnaulitaan. Naiset ovat 
sapatin jälkeisenä aamuna ensimmäisenä 
Jeesuksen haudalla. Tätä on vanhastaan 
pidetty esikuvana Jeesuksen toisesta 
paluusta: sulhanen eli Kristus saapuu 
aamunkoitteessa ja häntä vastassa on 
morsian eli kirkko. Miesten rooli tapahtumaketjussa ei 
näytä evankeliumien valossa kovin kunniakkaalta. Pietari kieltää Herransa, 
opetuslapset nukahtavat Getsemanessa 
Jeesuksen rukoillessa ja niin edelleen. 
Väheksyttyjen ja halveksittujen naisten 
uskollisuus ja nöyryys on avain Herran 
seuraamisesta todistamiselle, vaikkei heitä 
yhteisönsä silmissä pidetty uskottavina 
sukupuolensa ja asemansa vuoksi.

7

On kuitenkin pidetty todennäköisenä, 
että tämä Maria oli kotoisin Magdala-nimisestä 
kaupungista, jossa käydessään Jeesus on 
saattanut hänet alun perin tavatakin. 
Jeesuksen Magdalassa käyntiä ei 
evankeliumeissa erikseen mainita, mutta 
Magdalan kaupungilla oli Jeesuksen aikaan 
keskeinen rooli Galilean alueella. Galileassa 
Jeesus pääasiallisesti kiersikin julkisen 
toimintansa aikana. 

Elämä todisti enemmän kuin sanat
Se, että juuri naiset olivat ylösnousemuksen 
ensimmäisiä todistajia, kuului Jumalan 
suunnitelmaan. Koska lankeemus sai alkunsa 
naisesta, myös uusi liitto sai alkunsa naisista. 
Nainen synnytti Jumalan ihmiseksi, naiset 
todistivat Jumalan kärsimyksen ja kuoleman, 
ja naisten todistusten varaan 
ylösnousemususko lopulta rakentui. 

Eeva toimi alkujaan inhimillisen elämän 
alkuna, kun taas uusi Eeva sai kunnian toimia 
jumalallisen elämän alkuna. Voitaisiinkin 
sanoa, että naiset todistivat elämällään, 
miehet julistuksellaan. 

Tässä mielessä Jeesuksen äiti, Neitsyt 
Maria, oli ensimmäinen todistaja. Hän todisti 
jo lausuessaan seuraavat sanat enkeli 
Gabrielin ilmoittaessa Jeesuksen kasvavan 
Marian kohdussa: ”Minä olen Herran 
palvelijatar. Tapahtukoon minulle sanasi 
mukaan.” (Luuk. 1:38) Äitisi seurasi rakasta 
poikaansa ristin juurille. Vaikka Marian 
sydämen läpi kävi miekka (Luuk. 2:35) 
antaessaan rakkaan poikansa kuolemaan, 
hänen sanomansa muille oli tehdä, kuten Poika 
sanoo (Joh. 2:5). Tätä sanatonta uskostaan ja 
rakkaudestaan todistamista monet muutkin 
naiset seurasivat. Heidän kauttaan kristillinen 
kirkko rakentui.

Teksti: Markus Korri



Jouluaaton koittaessa saapui 80-vuotias Pentti 
Ylätalo  perille Taivaan kotiin. Hän oli vuosien 
kuluessa mukana Kouvolan Lähetyskodilla 
Torvitien ja Käsityöläiskadun tiloissa. Niiden 
sunnuntai-iltojen tilaisuuksissa hän  keskusteli 
ja piti opetuspuheita. Hän pohjasi sanotta-
vansa Raamatun rinnakkaiskohdilla ja 
hengellisten tietokirjojen kulloiseenkin illan 
aiheeseen liittyvillä kohdilla. Hänen 
tehtäväkseen on  mainittu  julistus 
Kansanlähetyksen Kymenlaakson piirin 50-
vuotisjkirjassa Rukouksesta se alkoi.  

Vuosikymmenten aikana hänelle oli tuttu myös 
Utin  Raamattupiiri. Kun sen kokoontumis-
paikka,  koulun tila,  oli kesäisin suljettu, hän 
kutsui  piirin koolle kotikylälleen  Kaipiaisten 
Elomaan talolle.

Pentin lapsuus alkoi isää koskaan näkemättä 
puoliorpona, kun isä kaatui syksyllä 1941.  
Nuoruusajan sairastuminen ja hengellinen 
kokemus suuntasivat Pentin osallistumaan 
kotipitäjän lähetyspiirien kokoontumisiin. 
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Pen�i Ylätalo 
on peri�ä

Toimeentulon turvasi työpaikka kotikylällä 
ratavaltion, VR:n, vaihdehallilla. Sukunsa 
edellisten polvien tavoin hän osallistui 
Sippolan  kunnan ja seurakunnan 
luottamustehtäviin. Muistoksi ja kiitokseksi 
niistä tehtävistä hän sai SVR:n mitalin 
kultaristein.

Kun ilta Lähetyskodilla  tai Raamattupiirissä  
läheni päätöstä, oli Pentin toive viime vuosina 
useasti Sinisen laulukirjan nro 240:

Kerran kaunehin, laulu riemuisin
soi, kuin vetten pauhu aivan
Sen mä kuulla saan, pois kun päältä maan 
saavun riemuhun mä taivaan.
Karitsan, kun edessä mä seisoen,
Taivaan kultakanteleita soittelen
silloin armahin, laulu riemuisin 
soi, kuin vetten pauhu aivan.

Jeesus rakkahin, saanko vihdoinkin,
 myös mä päästä autuuteesi?
Saako tällainen, heikko vaivainen,
tulla Jeesus yhteyteesi?
Saa, kun itse tällaisen sä lunastit,
 veres kalliin tähteni kun vuodatit.
Jeesus rakkahin, saan siis vihdoinkin
täältä päästä autuuteesi.
 
Kerran aatosten Syömmen toiveiden,
Herran luokse liitäessä.
Oikein tunteissa, nautin autuutta. 
Maisen murheen hälvetessä
Silmä uskon näkemään kun aukaistiin,
Mitä Golgatalla mulle ansaittiin.
Kerran aatosten syömmein toiveiden
 korkeuteen kohotessa.

Lämpimästi muistoa kunnoitten yhdessä 
mukana olleena Pentti P.



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

Tarja, pakolaistyö

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

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

Lähetystyöntekijämme
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Sanna Suutari, Kypros

Lähettävät seurakunnat Kymenlaaksossa:
• Anjalankosken seurakunta
• Kuusankosken seurakunta



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



Tapahtumakalenteri
Toimintamme Käpylän kirkossa (Käpylänkatu 39, 
Kouvola):

17.4. klo 17 Kohtaamisen messu: Kristus on ylösnoussut! 
Pääsiäismessu. Liturgi ja saarna: Markus Korri. Kohtaamisen messu 
toteutetaan yhdessä monenkirjavalla joukolla. Lapsille oma ohjelma.

1.5. klo 17 Sanan ja sakramentin ilta: Psalmi 23 – Hyvä Paimen.
Mukana illassa: Markus Korri (opetus), Anne Heikkilä (todistuspuhe), 
Tikvah (musiikki), Eliisa Pokki (säestys), Lukas Brenner (juonto) ja Timo 
Rämä (HPE).

Parillisen viikon keskiviikkoisin klo 17–21 Lautapeli-ilta. 
Kaiken ikäisille lautapelaamisesta kiinnostuneille taitotasosta 
riippumatta. Niin aikuiset, nuoret kuin lapsetkin ovat tervetulleita. Pienet 
lapset vanhempien seurassa. Tarjolla aina myös pientä purtavaa.

Toimitiloissamme Toimintakeskus 
Kohtaamispaikassa (Kouvolankatu 26, 
Kouvola) tapahtuu:
TIISTAISIN
klo 10 Aamurukoushetki joka viikko 

Timo Rämä, Risto Majander

klo 18 Elämän leipää -piiri parillisina viikkoina 
HUOM! Kohtaamispaikan alakerrassa, sisäänkäynti 
Oikokadulta. Timo Puttonen, Viljo Mörsky 

Veljien Kohtaamispiiri parittomina viikkoina 
Sakari Smeds, Tero Suutari, Kari Rahkonen

KESKIVIIKKOISIN
klo 10-13 Paimen paikalla, hartaus 10.30 

Markus Korri / Lukas Brenner / Jari Nordman

klo 18 Kohtaamisen keskiviikko 
20.4. Ylösnoussutta ylistäkää! 
Kirsi Smeds, Hanna-K & Co. 
27.4. Heprealaisten laulujen ilta 
Tikvah, Markus Korri 
4.5. Nuoret musisoivat 
Lukas Brenner 

TORSTAISIN
klo 18 Raamattuilta 

7.4. Usko, Markus Korri 
28.4. Toivo, Jari Nordman 
19.5. Rakkaus, Lukas Brenner

Kohtaamispaikan vappu, sunnuntaina 1.5. klo 13–16
Musiikissa Case 4 You, ja mukana mm. Markus Korri, Jari Nordman ja 
Lukas Brenner. Vappuinen tarjoilu.

Olemme 30.4. klo 16–22 mukana toteuttamassa VappuGospelia Kouvolan 
Lyseon liikuntahallissa, jonne kaikki nuoret ja nuorenmieliset ovat 
tervetulleita musan ja moikkaamisen merkeissä! 
Vinkkaathan tästäkin eteenpäin!
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Kymenlaakson Kansanlähetyksen 

Kevätkokous
Uusissa toimitiloissamme Toimintakeskus 

Kohtaamispaikassa ti 26.4. klo 18.00.
Yhdistyksemme jäsen: Muistathan tulla 

käyttämään äänioikeuttasi ja tuo mukana myös 
omat toiveesi ja ideasi toimintamme 

kehittämiseksi! 

Tervetuloa!



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

KOTONA
Tää�ä ja taivaassa

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


