
Yhdessä
KYMENLAAKSO

Sinut on kutsuttu            s. 5

Maan päällä rauha?      s. 6

Lähettäjiä ja rukousta 
uusille lähetystyön‐
tekijöille                s. 10

Mei�e on  

syntynyt 

Vapahtaja!

KKyymmeennllaaaakkssoonn  EEvv..lluutt..  KKaannssaannlläähheettyykksseenn  JJäässeenn--  jjaa  KKuummppppaannuuuusslleehhttii      ––      JJoouulluukkuuuu//22002222





Kuka on samarialaiseni tänä jouluna?
Teksti: Markus Korri

Pääkirjoitus

  YHDESSÄ – KYMENLAAKSO
  Kymenlaakson Kansanlähetyksen Jäsen- ja 
  Kumppanuuslehti, joulu/2022  

  Toimitussihteeri: Markus Korri
  Taitto: Markus Korri
  Tilaukset: kymenlaaksonkl@sekl.fi
  Julkaisija: Kymenlaakson Ev.lut. 

Kansanlähetys ry
 

SISÄLLYSLUETTELO  
   Pääkirjoitus s. 3

Kymenlaaksossa tapahtuu s. 4
Sinut on kutsuttu s. 5
Maan päällä rauha? s. 6
Tervehdys lähetystyön-
tekijöiltämme s. 8
Lähettäjiä ja rukousta uusille 
lähetystyöntekijöille s. 10  

Tätä kirjoittaessani olen jäämässä pois Kansan-
lähetyksen työyhteydestä, saatuani kutsun 
kotiseurakuntani pastoriksi SLEY:n ylläpitämässä 
Lahden Lutherin kirkossa. Viimeinen käyntini Ryttylässä 
Kansanlähetyksen työntekijänä oli 15.–16.11. järjestetyt 
piirijohtajapäivät. Noilla päivillä Kansanlähetyksen 
juniorityön koordinaattori Iida Hovi piti puhuttelevan 
työskentelyn evankeliumitekstin äärellä, jossa Jeesus 
kohtaa samarialaisen naisen (Joh. 4).

Tehtävämme oli työskentelyn äärellä pohtia 
muun muassa sitä, ketkä ovat minulle tai meille tämän 
päivän ’samarialainen nainen’. Ketkä ovat niitä 
vääräuskoisia ja julkisyntisiä, jotka Jeesus kohtaisi, 
ottamatta kantaa heidän syntielämäänsä? Entä keitä me 
katsomme karsaasti sen takia, mitä he edustavat ja 
miten elävät? Kenen luo, kohtaamaan ja rakastamaan, 
Jeesus haluaisi tänä jouluna kutsua sinut ja minut?  

Pohdimme piirijohtajien kesken, miten Kansan-
lähetyksessä seksuaalieettisten kysymysten kanssa 
kamppailevia on kohdattu ja kohdataan tänä päivänä. Ja 
toisaalta, olemmeko sellaista väkeä, joiden taholta 
uskaltaisi tulla kohdatuksi? Jotta ihminen voisi tulla 
kohdatuksi, hänen tulisi voida luottaa kohtaajaansa. 
Luottamus on sitä, että uskon tulevani kohdatuksi 
arvostetusti, tasavertaisena, avoimesti ja kuuntelevasti – 
ettei toisella ole valmista asennetta tai vastausta itseäni 
askarruttaviin kysymyksiin. 

Emme piirijohtajien kanssa suinkaan olleet 
pohdinnoissamme sillä kannalla, että meidän tulisi 
muuttaa arvojamme. Pitäydymme siihen, miten 
Raamatun ymmärrämme. Ei Kansanlähetys, enkä 
minäkään, ole muuttanut kantaansa keskeisissä 
seksuaalieettisissä kysymyksissä. Kuitenkin, 
kokemusesimerkein saimme yhdessä todeta, että 
ihmiset kyllä tietävät, mitä ajattelemme seksuaali-
eettisistä kysymyksistä, vaikkemme siitä heitä 
muistutakaan. Jeesus voi muuttaa ihmistä parhaiten 
siten, että hän tulee kristittyjen taholta kohdatuksi, 
kuulluksi, ymmärretyksi, rakastetuksi ja arvostetuksi 
sellaisena kuin hän on. Kipeiden ja häpeällisten asioiden 
äärellä yhteys ihmiseen on helppo menettää pienenkin 
poikkipuoleisen sanan tai katseen kautta. Hän kokee 
tulleensa kipuineen torjutuksi. Hän kokee, että toinen ei 
ymmärrä, eikä edes halua ymmärtää hänen 
kokemustaan. Olisimmeko me valmiita kulkemaan 

rauhassa ihmisten rinnalla, huolimatta siitä, millaisten 
asioiden kanssa hän sitten kipuileekaan? 

Mieleeni nousi työskentelyn äärellä myös 
kysymys, onko Kouvolan näkökulmasta jäänyt joitakin 
alueita Kymenlaaksossa siten paitsioon, että on tullut 
kokemus unohtamisesta tai hylkäämisestä. Iloitsenkin 
siitä, että uuteen piirihallitukseemme on saatu yksi uusi 
edustaja etelästä, Anne Hovi! Jatkossa soisin 
kokoonpanossa olevan enemmänkin maantieteellistä 
hajontaa, jolloin Kymenlaaksoa olisi helpompi katsoa 
kokonaisuutena. 

Piirijohtajana koin hieman riittämättömyyttä sen 
suhteen, että samalla, kun Kouvolan uudet kuviot 
tarvitsivat paljon työpanostani, olisi myös muualla 
Kymenlaaksossa tarvittu uusien avausten tekemistä. 
Kansanlähetys on alusta asti ollut maallikkoliike, eikä 
Kouvolassa tehty työ olisi mahdollistunut ilman 
merkittävää paikallista vapaaehtoisten panosta. Tätä 
panosta sain osaltani olla tukemassa ja koordinoimassa. 
Loppujen lopuksi aika vähän itse toteutin toimintoja – 
ainakin siihen nähden, mitä kaikkea toteutui. 
Esimerkkejä tästä voit lukea seuraavalta sivulta.

Uskon, että jotakin vastaavaa säännöllistä 
toimintaa voitaisiin myös Etelä-Kymenlaaksossa olla 
jatkossa toteuttamassa, jossa tuleva piirijohtaja voisi  
työn suorittamisen sijaan olla tukemassa vapaaehtoisia 
ja suunnittelemassa sitä yhdessä heidän kanssaan. Iida 
Hovi kiinnitti opetuksessaan huomiota siihen, että 
Jeesus ei itse esimerkiksi kastanut, vaikka se oli 
oleellinen osa hänen työtään. Hänen opetuslapsensa 
tekivät sitä hänen valtuuttaminaan. Se oli Jeesuksen 
työtä, mutta hän ei tehnyt montaakaan tärkeää asiaa 
itse. Se, että Jeesus tarvitsi muita monessa asiassa, 
lisäsi hänen ja ihmisten välistä yhteyttä entisestään. 
Jotakin tällaista olisin halunnut olla rakentamassa myös 
Etelässä, mutta valitettavasti rahkeeni eivät siihen 
riittäneet.

Kun syyskuussa kävin Kotkassa SLEY:n Luther-
salilla toimittamassa SLEY:n ja Kansanlähetyksen 
yhteisen iltamessun, paikalla oli mukavasti 
Kansanlähetys-väkeä. Sain paikan päällä ja jälkikäteen 
yhteydenottoja siitä, että tällainen yhteistyö SLEY:n 
kanssa myös Etelä-Kymenlaaksossa olisi mielekästä. 
Siihen piirin oma väki haluaisi antaa omaa panostaan. 

Kouvolassa yhteistyö SLEY:n kanssa on ollut 
mutkatonta. Sama voisi jatkua Kotkan suunnalla, jossa 
yhdessä voitaisiin tehdä muutakin kuin kerran kuussa 
järjestettäviä messuja. Käyn itse jatkossa SLEY:n 
työntekijänä toimittamassa Kotkassa nuo iltamessut. 
Toivon, että voisimme nähdä niissä merkeissä myös 
teidän kansanlähetysläisten kanssa. Meillä on pitkälti 
samat tarpeet ja sama päämäärä: kristittyjen yhteyden 
rakentaminen ja sen vaaliminen, yhteydestä, sanasta ja 
sakramenteista rakentuminen sekä uusien 
tavoittaminen. 

Siunattua joulunaikaa ja hyvää jatkoa sinulle! 

Iida Hovin opetus on luettavissa kokonaisuudessaan 
osoitteessa: 
https://kansanlahetys.fi/samarialainen_hovi/ 
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Kymenlaaksossa tapahtuu
Piirijohtaja Markus Korrin muihin tehtäviin 
siirtymisestä huolimatta Kouvolankadun 
toimitiloissamme piiriväki on ollut aktiivista. 
Lokakuussa toimintansa on aloittanut 
vapaaehtoisvoimin kirja- ja lähetyspuoti Pikku-Anneli. 

Puoti on nimetty testamentti-lahjoituksen tehneen 
henkilön mukaan, jonka merkittävä lahjoitus 
Kouvolankatu 26:n kiinteistön hankinnan ja 
remontoinnin on mahdollistunut. Puodissa on erilaisia 
tuotteita ja elintarvikkeita piirimme nimikkolähettien 
lähetyskentiltä, kirjoja, kortteja ja adresseja, sekä 
hiljan toimintansa aloittaneen toiminnallisen 
lähetyspiirin käsitöitä. 

Toiminnallinen lähetyspiiri on kaikille avoin, ja se 
kokoontuu parittomien viikkojen maanantaisin klo 10–
12. Pikku-Annelin puoti on avoinna maanantaista 
perjantaihin klo 10–14. Sunnuntaina 18.12. klo 17 
vietetään vuoden viimeistä Kohtaamisen messua, 
jonne saarnaamaan saapuu SLEY:n kotimaantyön 
johtaja Juhana Tarvainen. Muista myös tiistainen 
aamurukouspiiri klo 10! 

Pikku-Annelin puodissa on käynnissä jouluiset arpajaiset. Tervetuloa 
koettamaan onnea!

Yhteistuumin syntynyt upea jouluseimi koristaa näyteikkunalla 
katukuvaa, ja muistuttaa ohikulkevia joulun sanomasta.

Lauantaina 10.12. klo 10–16 järjestämme 
joulumyyjäistapahtuman, jossa on tarjolla 

yhdessäoloa, musiikkia ja jouluisia tuotteita
lähetyksen hyväksi.

Lauantaina 17.12. klo 15 järjestämme yhdessä 
Suomen Raamattuopiston kanssa jo perinteeksi 
muodostuneen yhteisen joulujuhlan Myllykosken 
kirkon Triadissa. Ohjelmassa musiikkia, puheita, 
visailua ja kahvitarjoilu. 

Olet lämpimästi tervetullut molempiin jouluisiin tilaisuuksiimme!

Seuraathan ilmoittelua kevätlukukauden osalta 
nettisivuiltamme www.kykl.fi ja Uusi Tie 
-lehdestä!
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Sinut on kutsu�u
Joulu on juhlakautta. Kenties olet saanut kutsun 
pikkujouluihin. Tai jokavuotisen kutsun vierailla 
sukulaisen luona joulun pyhinä. Onnekkaimmat on 
kutsuttu linnan juhliin 6.12. joka on myös 
joulupukin esikuvan piispa Nikolauksen 
merkkipäivä. Joulupukki onkin mahdollisesti 
henkilö, joka maailmanlaajuisesti saa joulun aikaan 
eniten kutsuja koteihin ja erilaisiin juhliin.
Ei kuitenkaan kannata olla joulupukille kateellinen. 
Joulun merkitys ja elämän arvo eivät näet ole 
riippuvaisia saatujen kutsujen määrästä tai 
laadusta. Ratkaisevaa on se, kuka kutsuu ja kenet 
kutsutaan. Sekä tietenkin se, miksi kutsutaan ja 
miten kutsuun vastataan.

Ensimmäisen joulun tapahtumissa voimme nähdä 
monenlaisia kutsuja ja monenlaista reagointia 
kutsuihin. Keisari Augustus kutsui - tai oikeastaan 
käski - kaikkia kirjoittautumaan veroluetteloon. 
Kuuliaisena kansalaisena Joosef vastasi keisarin 
kutsuun ja vei raskaana olevan kihlattunsa Marian 
Betlehemiin. Messiaan oli Kirjoitusten mukaan 
määrä syntyä Betlehemissä. Niinpä rahaa ja valtaa 
himoitseva keisari olikin, verollepanon 
määrätessään, tietämättään Jumalan 
suunnitelmien välikappale.

Maria ja Joosef olivat saaneet kutsun 
epätavalliseen tilanteeseen. Jumala otti huomioon 
Marian ja Joosefin tarpeet ja rohkaisi heitä 
kutsumuksessaan antamalla sanomia enkelin 
kautta. Osa Marian ja Joosefin kutsusta oli erityistä 
hengellistä kutsua toimia erityisessä tehtävässä 
Jumalan Pojan vanhempina. Suuri osa heidän 
kutsumuksestaan oli kuitenkin ihan tavallista 
ihmisen roolia eli Jumalan luomisjärjestyksen 
mukaista uskollisuuden harjoittamista ja 
sitoutumista pienemmän ja heikomman 
lähimmäisen puolella olemiseen.

Kedolla olevat paimenet saivat enkeleiltä kutsun 
katsomaan vastasyntynyttä Vapahtajaa. Kutsutuksi 
tuleminen yllätti paimenet ja pelästytti heidät. 
Paimenet arvelivat, että pyhän Jumalan 
lähestyminen tietäisi varmaa tuhoa heille, jotka 
olivat halveksitussa asemassa ja “hurskaampien” 
hyljeksimiä. Yllätys olikin suuri, kun jumalallinen 
viesti kuuluikin: “Älkää pelätkö, minä ilmoitan teille 
ilosanoman”. Muistakaamme, että jouluna meitä ei 
kutsuta raastupaan vaan juhliin. Sellainen on 
ilosanoma.

Idän tietäjät eivät saaneet täsmällistä kutsukorttia 
joulun juhliin. Kuitenkin se kutsu, jonka Jumala on 
luomisessa jokaiseen ihmiseen asettanut, vaati 
näitä miehiä hakeutumaan peräänantamattomasti 
Vapahtajan yhteyteen. Siinä missä paimenet 
edustivat juutalaista kansaa, tietäjät edustivat 
kaikkia muita kansoja, pakanoita. Idän tietäjät 
tuomassa lahjoja ihmeelliselle päivänsankarille on 
kuva siitä, että jokainen kansa ja jokainen ihminen 
on kutsuttu Jumalan juhliin.

Idän tietäjien sisukkaan etsimisen vastakohtana on 
Herodeksen ja hengellisten johtajien 
vetämättömyys. Heillä oli idän tietäjien tavoin tieto 
siitä, että Messias on syntynyt Betlehemissä. Silti 
he eivät Betlehemiin rientäneet. Herodes sentään 
suunnitteli Messiaan kohtaamista, vaikkakin pahat 
mielessä. Jumalan kutsuun on mahdollista vastata 
Herodeksen ja uskonnollisten johtajien tavalla, 
mutta joulun sankarin oma toive on kuitenkin se, 
että ottaisit hänen kutsunsa vastaan vilpittömästi ja 
ilolla.

Miten kutsuttu ja toivottu Jeesus itse oli tullessaan 
tähän maailmaan? Jouluevankeliumit kertovat, että 
Jumalan Poika syntyi vaatimattomissa oloissa. 
Jumala tuli vähän niin kuin kutsumattomana 
vieraana omaan maailmaansa, kuokkavieraana 
omiin juhliinsa. Tämä vastaanotto ei ollut Jumalalle 
mikään yllätys. Hänet oli kerta toisensa jälkeen 
torjuttu tätäkin ennen paratiisin 
syntiinlankeemuksesta alkaen. Mitä tämä kertoo 
Jumalan suhtautumisesta meitä kohtaan? 
Jouluevankeliumi avaa Jumalan kärsivällisyyttä ja 
rakkautta meitä kohtaan. Vaikka meidän ihmisten 
asenne Jumalaan on nuiva, hän on valinnut ja 
päättänyt rakastaa meitä. Vaikka me emme 
luonnostaan halua kutsua Jumalaa elämäämme, 
hän on kutsumassa itse itseään elämämme arkeen 
ja juhlaan. Tätä työtä hän tekee meissä Sanansa ja 
Henkensä voimalla.

Ratkaisevaa on se, että Jumala kutsuu sinua. Hän 
ei kutsu sinua syytetyn penkille vaan ilojuhlaan. 
Tänä jouluna Jumala toivoisi sinulta myöntävää 
vastausta hänen kutsuunsa.

 

Anssi Savonen
Kirjoittaja on 

Kansanlähetyksen 
kotimaantyön 

aluekoordinaattori



Jouluevankeliumi kertoo enkelikuoron 
Betlehemin paimenten kedolla ylistäneen 
Jumalaa näillä sanoilla. Heidän ilmoituksensa 
sisälsi suuren lupauksen: Vapahtajan syntymä 
toisi vihdoinkin rauhan ihmisille. Rauhan, jota 
tultiin tuomaan parhaan mahdollisen syyn 
vuoksi: Jumalan syvästä rakkaudesta meitä 
ihmisiä kohtaan.

Juuri tämähän on se suuren ilon 
sanoma (euanggelion – evankeliumi), jonka 
enkelit julistivat (euanggelidzou – evankelioida) 
paimenille ja koko maailmalle. Tälle sanomalle 
ja sen julistamiselle on siis aivan oma sanansa 
kreikan kielessä, sekä substantiivi  että verbi.

Nyt, vuonna 2022, joudumme 
viettämään joulua sodan jatkuessa omassa 
maanosassamme. Sen myötä koko maailman, 
Euroopan ja oman maamme 
turvallisuustilanne on nopeasti muuttunut. 
Ukrainan kansan kärsimysten ja mielettömien 
siviilikohteiden pommittamisen nähdessämme 
pelko ja turvattomuus valtaa helposti 
mielemme.

Miten tämä nyt sopii jouluevankeliumin 
rauhan viestiin? Eikö tässä ole sovittamaton 
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MMaaaann  ppääää��ää  rraauuhhaa??
Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen 

sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: "Jumalan on kunnia 
korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, 

joita hän rakastaa.” Luuk. 2:13-14

ristiriita? Ylistivätkö enkelit Jumalaa väärin 
sanoin? Eihän Jumalan Pojan ihmiseksi  
tuleminen tuonutkaan rauhaa maan päälle. 
Onko Jumala peruuttanut rakkauden ja 
rauhan julistuksensa meitä ihmisiä kohtaan?

Ristiriita evankeliumin ja maailmamme 
todellisuuden välillä on todella ilmeinen, jopa 
räikeä. Jotkut hylkäävät sen tähden koko 
kristillisen uskon. Kysehän näyttää olevan 
katteettomista lupauksista. Joulukin on heille 
vain satua, jota ei pidä ottaa todesta. Miten 
sitten me, jotka pidämme kiinni uskostamme,  
voimme perustella tuota Pyhän Raamatun 
ilmoitusta?

On muistettava, että ihminen on 
itsessään aina kelvoton, elävälle Jumalalle 
selkänsä kääntänyt. Samanlaisia kadotuksen 
ansainneita syntisiä ovat yhtä hyvin Jumalan 
valitun kansan jäsenet, juutalaiset kuin 
arabitkin, niin kreikkalaiset kuin venäläisetkin 
ja me suomalaiset. Sillä kaikki ovat syntiä 
tehneet. ”Kaikki ovat luopuneet ja käyneet 
kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, 
ei ainoatakaan.” (Room. 3:12)



Meidän käsissämme maailma muuttuu 
helposti riitojen ja taisteluiden tantereeksi. 
Tiedämme sen omasta kokemuksesta sekä 
henkilökohtaisissa ihmissuhteissamme että 
oman kansamme ja koko maailman 
historiasta. Terrorismin kitkeminen jatkuu niin 
kauan kuin meitä ihmisiä on maan päällä.
Emme kykene luomaan rauhaa maailmaan. 
Jeesus toi kuitenkin rauhan edellytykset 
keskellemme. Hänen syntymisensä ihmiseksi 
merkitsee sitä, että hän tuli täyttämään 
Jumalan tahdon puolestamme. Vaikka me 
emme kykene hyvään elämään, hän kesti 
kaikki kiusaukset ja eli viattomana loppuun 
asti. Ennen kaikkea hänen tulonsa maailmaan 
ja hänen sovituskuolemansa toi meille 
anteeksiannon kaikesta pahuudestamme. 

Tässä onkin rauhan syvin salaisuus. 
Anteeksiannon perusteella, Kristuksen työn 
tähden, meillä on rauha Jumalan kanssa. 
Saamme myös Jumalan rauhan sydämeemme. 
Tämä rauha kestää, olivatpa olosuhteet 
ympärillämme miten rauhattomat ja 
toivottomat hyvänsä.

Jeesus sanoi myös, ettei hän tullut 
tuomaan rauhaa maan päälle, vaan 
miekan. (Matt.10:34) Tällä hän tarkoittaa, 
että usko häneen jakaa meidät kahteen 
joukkoon. Siinä vihollisia voi löytyä omasta 
kodistamme. 

Raja voi kulkea vanhempien ja 
lasten välissä. Tällaista on vaikea edes 
ajatella. Mutta Jeesus oli realisti, joka 
tiesi, mitä puhui. Näin hän varusti omiaan 
kohtaamaan rauhattomuutta 
lähisuhteissakin. Hän rohkaisi heitä 
säilyttämään sielunrauhan, jonka he 
anteeksiantamuksen kautta ovat Jumalan 
lahjana saaneet. 

Saamme siis rohkeasti julistaa ja 
uskoa, että joulun sanoma on aidosti myös 
rauhan sanomaa. Vakuuttakoon seimestä 
Golgatalle ja pääsiäisen 
ylösnousemukseen johtava evankeliumin 
iloinen uutinen siitä, että aito rauha 
ihmisten välillä on saavutettavissa. – 
Onhan Vapahtaja, syntiemme sovittaja, 
syntynyt meille! 

Toivotan lämpimästi joulurauhaa teille 
kaikille! 

Timo Rämä

YHDESSÄ ETEENPÄIN!
Piirihallituksen jättävän emeritus-lähetysjohtajan 
mietteitä

Tämän ystävälehden toimittaminen jää käytännössä 
piirijohtaja Markus Korrin viimeiseksi työtehtäväksi 
Kymenlaaksossa. Kiitämme häntä tästä lyhyeksi 
jääneestä työrupeamasta ja toivotamme Jumalan 
siunausta uusiin tehtäviin SLEYn palveluksessa.

Toimitila-investoinnin jälkeen on käynyt 
selväksi, ettei Kymenlaakson Kansanlähetyksellä ole 
taloudellisia edellytyksiä kokotoimisen työntekijän 
palkkaamiseen. Mahdollisen osatoimisen työntekijän 
rekrytointi siirtyy uuden vuoden puolelle. Näyttää 
siltä, että toiminta jää taas vapaaehtoisten 
hoidettavaksi- ainakin joksikin ajaksi.

Kun laadin syyskokousta varten 
toimintasuunnitelmaa, huomasin, että kun 
toimimme määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti 
tehtäviä keskenämme jakaen, on mahdollista 
käynnistää uudelleen myös työtä maakunnassa. 
Samoin Kohtaamispaikka-toiminta yhteistyössä 
Raamattuopiston, Evankeliumiyhdistyksen ja 
Kohtaamispaikka ry:n kanssa voi harkitusti laajeta.
Piirimme historiassa ne jaksot, jolloin on jouduttu 
toimimaan ilman työntekijää, ovat aktivoineet 
vapaaehtoistoimintaa. Itse asiassa toiminta on ollut 
vilkkainta juuri silloin, kun se on jäänyt 
vapaaehtoisten varaan. Toki on selvää, ettei työ voi 
kovin pitkään jatkua ilman palkattua työntekijää. 

On tosin herätysliikkeitä, jotka kykenevät 
ylläpitämään varsin laajaa toimintaa vähäisin 
henkilöresurssein. Kirkon 4-vuotiskertomuksessa 
2004-2007 on herätysliikkeiden levinneisyys- ja 
kannatustietojen lisäksi mm. tiedot kokotoimisten 
työntekijöiden määristä. Sen mukaan esim. eniten 
toimintaa järjestävällä Rauhanyhdistyksellä oli vain 
30 päätoimista työntekijää.  Herättäjä-yhdistyksellä 
oli 20 työntekijää ja toimintaa lähes yhtä monessa 
seurakunnassa kuin kärkisijoilla olleilla 
Rauhanyhdistyksellä ja Kansanlähetyksellä. Tilaston 
toista ääripäätä edustaa todellinen maallikkoliike 
esikoislestadiolaisuus, jolla ei ollut yhtään palkattua 
työntekijää, mutta kuitenkin toimintaa noin 
viidenneksessä seurakunnista. -Vertailun vuoksi 
Kansanlähetyksellä oli tilaston mukaan 175 
työntekijää, joista 70 lähetystyöntekijöitä, 
Raamattuopistolla 47 ja Kansan Raamattuseuralla 
88 työntekijää. SLEY:n työntekijämääräksi – mukaan 
lukien lähetystyöntekijät - ilmoitettiin tässä 
tilastossa 125 työntekijää.

Paljon siis voidaan tehdä vapaaehtois-
voimin! Mennään, ystävät, rohkeasti eteenpäin eikä 
jäädä surkuttelemaan työntekijän puuttumista. Jos 
Jumala suo, ehkä talous viriävän toiminnan myötä 
taas vahvistuu niin, että päätoimisen työntekijän 
palkkaaminen tulee mahdolliseksi.

Siunausta, tervettä harkintakykyä ja päättäväistä 
rohkeutta piirihallitukselle toivottaen,
Timo Rämä
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Terveiset 
lähetystyöntekijöiltämme

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

Tarja, pakolaistyö

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

Kiitos esirukouksistanne. Matkani Ateenaan sujui hyvin. Alkeiskurssilla opetin kristinuskon perusasioita 
synnistä ja sovituksesta. Jatkokurssilla minulla oli oppitunteja Pyhästä Hengestä. Kurssiin kuului myös 
opetusta siitä miten voi lyhyesti kertoa oman todistuskertomuksensa. Opitut asiat laitettiin heti 
käytäntöön. Kahtena iltapäivänä kävimme evankelioimassa ihmisiä Ateenan puistoissa. Kurssi oli tiivis, 
mutta hyvä. Lähes kaikki kurssilaiset olivat jo uskossa olevia. Kolme vielä etsijän paikalla ollutta 
sanoivat kurssia lopussa haluavansa ottaa kasteen. Iloitsin suuresti kaikista kurssilaisista ja heidän 
innosta opiskella Raamattua.

Olen miettinyt omaa jaksamistani jo jonkin aikaa. Raamatun opettaminen on innostavaa ja 
tarvetta työntekijöille pakolaistyössä on, mutta oman jaksamisen rajat tulevat esille. Pitkään itsekseni 
mietittyäni tulin siihen tulokseen, että minun on aika jäädä eläkkeelle. Jatkan vuoden 2023 alusta 
lyhennetyllä työajalla pakolaistyössä vielä viisi kuukautta, eli toukokuun loppuun asti. 

Haluaisin vierailla lähettävissä seurakunnissa ja kiittää siitä tuesta, jota olette osoittaneet 
minulle kaikkina näinä vuosina. Lähdin 1. kerran Papua-Uudelle-Guinealla 10.8.1990. Lähettäviä 
seurakuntia minulla oli silloin kolme: Vantaankoski, Tikkurila ja Rantasalmi. Vuosien varrella mukaan 
ovat tulleet Kotka-Kymi, Kouvola ja Jokioinen. On Jumalan suurta armoa, että olette olleet mukana 
tukemassa työtäni kaikki nämä vuodet. 

Sanna Suutari, Kypros

Lähettävät seurakunnat Kymenlaaksossa:
• Anjalankosken seurakunta
• Kuusankosken seurakunta

Työt ovat SAT7-toimistolla jatkuneet normaaliin tapaan, ja olen iloinnut siitä, että työtahti on hiukan 
hellittänyt. On ollut mukavaa ehtiä tekemään pois sellaisia aikatauluttamattomia töitä, jotka aina 
siirtyvät kiireellisempien alta. Kaipaamme tosin kovasti uutta pätevää ihmistä tiimiimme. Rukoilethan 
asian puolesta?

Tule käymään Kyproksella! Kansanlähetysopisto järjestää opintomatkan Kyprokselle 5.-
12.5.2023. Nimikkoseurakuntani Kuusankoski on myös edustettuna matkalla, ja reissulla tutustutaan 
SAT-7:n studioon, työpaikkaani kansainvälisellä toimistolla, Paavalin lähetysmatkakohteisiin sekä tietysti 
Kyproksen rikkaaseen kulttuuriin, historiaan ja luontoon - maittavaa ruokaa unohtamatta. Matkan hinta 
on 1100 euroa. Jos ajatus auringosta alkoi houkutella, saat lisätietoja Kansanlähetyksen nettisivuilta tai 
soittamalla numeroon 019 77 920.



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

9

Oma paikka alkaa löytyä. Yksi syyslukukauden kohokohdista oli Hiruzenin retriitti, jossa Markus piti 
raamattuopetuksen psalmista 88 ja Kia vastasi lastenohjelmasta yhdessä NLM:n Katsuko Sugurdssonin 
kanssa. Retriitti kokoaa yhteen kaikki Länsi-Japanin ev.lut. kirkon työyhteydessä toimivat lähetit ympäri 
Japanin, ja sen merkitys verkostoitumisen, vertaistuen ja kristittyjen yhteyden kannalta on suuri. Nyt 
kolmannessa kokoontumisessa koimme jo aidosti kuuluvamme joukkoon, ja olimme siirtyneet 
tarkkailija-asemasta vastuunkantajiksi. 

Tapasimme Hat-Koben kirkossa suomalaisen matkailijan, joka on kiinnostunut Japanin 
lähetystyöstä ja on kierrellyt maassa tutustumassa eri seurakuntiin ja lähetteihin. Kutsuimme kaverin 
jumalanpalveluksen jälkeen meille kahville, ja juttelimme muutaman tunnin mm. Japanista, maassa 
tehtävän lähetystyön moniulotteisuudesta sekä lähetyskutsusta. Keskustellessa huomasi, että vaikka 
moniin Japaniin ja sen mutkikkaaseen uskonnolliseen kenttään liittyvään kysymykseen on edelleen 
todella vaikea vastata, oli meillä kuitenkin enemmän varmuutta ja kokemusta kertoa Japanista kuin 
kuukaudelleen kaksi vuotta sitten, kun tänne tulimme.

Kesän jälkeen syksy lähti ryminällä liikkeelle. Kesään asti matkustaminen Venäjälle oli hankalaa. 
Koronarajoitukset ja pakotteista johtuva matkustusvaihtoehtojen vähyys vaikeutti matkojen tekoja. Jos 
henkilöllä ei ollut erityistä syytä matkustaa Venäjälle, Suomen ja Venäjän rajan ylittäminen oli 
mahdotonta. Ainut keino päästä Venäjälle oli lentää jonkin kolmannen maan kautta, kuten Turkin. 
Heinäkuussa kuitenkin koronarajoitukset poistettiin maarajoilta, minkä jälkeen Venäjälle on voinut 
päästä myös maateitse Suomesta. 

Syyskuun alussa tein reissun Siperiaan. Viikon mittainen matka oli tiivis ja antoisa, ja kohtaamiset 
ihmisten kanssa olivat tärkeitä. Ukrainan tilanteesta huolimatta Inkerin kirkon jäsenet ovat veljiämme ja 
siskojamme Herrassa. Ilmapiiri maassa oli alakuloinen, koska epävarmuutta on
niin monessa asiassa. 

Syyskuun lopulla pidimme Kansanlähetyksen Venäjällä toimivien lähetystyöntekijöiden 
vuosikokouksen Keltossa. Olemme iloisia, että kolmen vuoden tauon jälkeen voimme jälleen kokoontua 
Keltossa Teologisen Instituutin tiloissa. Kerron seuraavassa ystäväkirjeessäni terveiset Inkerin kirkon 
työstä, jossa on paljon iloittavaa, olosuhteista huolimatta.

Olimme molemmat Ruska-koirani kanssa äskettäin pikku leikkauksessa, kumpikin onnistui hyvin. Uusi 
pappimme Lasnamäellä, Pavel, on ollut 1.9. alkaen virallisesti Viron kirkon pappi! Rukoillaan vielä 
johdatusta ja lisätukea palkkaukseen. Venäjänkielinen pyhäkoulu ja partio käynnistyivät syksyn aikana. 
Rukoillaan näiden uusien alkujen puolesta! Rukoillaan, että uusi kieli tarttuisi Pavelille, Ninalle ja 
maahan tulleille ukrainalaisille. Itse yritän skarpata venäjän kielen oppimisessa. 

Karl-Samuel Saitajoki tuli lokakuun alussa KV-linjan kautta vapaaehtoiseksi kesään asti. 
Tehtäviä on kaavailtu sekä Lasnamäellä että Tallinnan ruotsalaisessa seurakunnassa. Ukrainalainen 
Alla pyysi rukousta sairaan äitinsä Valentinan puolesta. Energiahintojen nousu aiheuttaa monille pelkoa 
toimeentulosta. 
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Lähe�äjiä ja 
rukousta uusi�e 

lähetystyöntekijöi�e
Yhdyn sydämestäni Kansanlähetyksen visioon 
”Raamattu rakkaaksi – evankeliumi kaikille” sekä 
Jeesuksen lähetyskäskyyn. Lähettäjäyhteyksien 
koordinaattorina olen varustamassa ja 
lähettämässä lähetystyöntekijöitä julistamaan 
evankeliumia niille, jotka eivät ole sitä vielä 
kuulleet. Toimin yhteyshenkilönä seurakuntiin, 
hiippakuntiin ja piiriorganisaatioihin.  Koordinoin 
lähetystyön tapahtumia, kuten vuosittaista 
Missioforumia, joka järjestetään 
Kansanlähetysopistolla Ryttylässä. Haluan 
tehtävässäni rakentaa Jumalan valtakuntaa omalta 
osaltani ja omilla lahjoillani. Nykyisen tehtäväni 
lähettäjäyhteyksien koordinaattorina aloitin 
syyskuussa 2016. 

Parhaillaan etsin lähettäjiä seurakunnista ja 
Kansanlähetyksen piirijärjestöistä kuudelle 
Kansanlähetyksen lähetyslinjalta pian valmistuvalle 
lähetystyöntekijälle. Heidän elämässään Jeesuksen 
lähetyskäsky konkretisoituu pian muuttona toiseen 
kulttuuriin ja uuden kielen ja tehtävän opiskeluna. 

Voisitko Sinä liittyä yhteiseen rukoukseen heidän 
puolestaan? 

Rukousaiheena on löytää lähettäjiä, jotka 
rukoilevat heidän puolestaan, rohkaisevat heitä 
sekä lahjoittavat heidän työlleen. Näin ilosanoma 
Jeesuksesta voi levitä juutalaistyössä Lähi-idässä, 
pakolaistyössä Euroopassa sekä Inkerin kirkon 
työssä Venäjällä.

Kymenlaakson Kansanlähetyksen alueella 
olevista läheteistä pakolaistyön tehtävissä pitkän, 
ansiokkaan ja monipuolisen uran tehnyt Tarja* on 
jäämässä eläkkeelle toukokuun 2023 lopulla. 
Kevään aikana Tarjaa on mahdollista vielä tavata 
Kymenlaakson alueella Kouvolan ja Kotka-Kymin 
seurakunnissa sekä Kymenlaakson 
Kansanlähetyksessä. Hän tulee kertomaan 
pakolaistyöstään Kreikassa ja Suomessa sekä 
kiittämään yhteistyöstä omalta osaltaan. Hän 
jatkaa myös pakolaistyössä Suomessa 
kansainvälisen seurakunnan farsinkielisen 
seurakunnan kanssa, tukee Suomessa olevia 

pakolaisia ja osallistuu pakolaisten tavoittavaan 
toimintaan Suomessa. 

Tämän muutostilanteen keskellä iloitsen 
siitä, että Tarjan pakolaistyölle on tulossa jatkajia! 
Esimerkkinä uusista pakolaistyön läheteistämme 
haluan mainita diplomi-insinööri, opettaja Antin* 
ja erityisopettaja, luokanopettaja Lauran*, jotka 
valmistuvat lähetystyöntekijöiksi alkuvuodesta 
2023, ja joita valmistellaan lähetettäväksi 
pakolaistyöhön Eurooppaan. Antti ja Laura tulevat 
jatkamaan Tarjan viitoittamaa tietä pakolaistyössä 
kohdaten ja tavoittaen Keski-Aasiasta kotoisin 
olevia ihmisiä evankeliumin sanomalla ja avustaen 
heitä uudessa elämäntilanteessa.  

Haluan omalta osaltani myös rohkaista 
kaikkia lähetystyöstä innostuneita yhteiseen 
rukoukseen uusien lähetystyöntekijöiden puolesta. 
Voit lukea lisää tästä sekä Lahja lähetykselle - 
joulukeräyksestämme näiden uusien työntekijöiden 
lähettämiseksi alla olevan artikkelilinkin kautta. 

Tule mukaan yhteiseen rukoukseen ja lähettämään 
uusia lähetystyöntekijöitä maailmalle!

Lähetysterveisin,

Hanna-Mari Vuorinen
Lähettäjäyhteyksien koordinaattori,

Suomen ev. lut. Kansanlähetys

* En valitettavasti voi julkaista Tarjan enkä uusien 
pakolaistyöntekijöiden sukunimiä, sillä he tulevat 
palvelemaan tehtävissä, joihin liittyy 
turvallisuuskysymyksiä.

https://kansanlahetys.fi/rukoile-kanssamme-
uusien-lahetystyontekijoiden-puolesta/



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

Piirijohtajan palkkaukseen 98012
Lähetysjohtaja Daniel Nummela 22554

Muut kohteet 
Kirjat/kortit yms. 3007

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.

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. 

TTuuee  
ttyyööttäämmmmee
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KYMENLAAKSON EV.LUT.
KANSANLÄHETYS RY
www.kykl.fi
Kouvolankatu 26 (postios. Kouvolankatu 26 A)
45100 Kouvola

Piiripuhelin 
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

KYMENLAAKSON KANSANLÄHETYKSEN 
PIIRIHALLITUS 2023:

Kari Kasurinen, pj
Kalevi Komppa, siht.

Inkeri Perälä
Vesa Vainio, varapj

Anne Heikkilä
Esa Niemelä

Anne Hovi
Juha Huovi

Risto Majander

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. 


