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Maailma tarvitsee toivoa 
 

len viime viikkoina kuunnellut 

nuorta ihmistä, joka on paennut 

sotaa. Hän on menettänyt 

perheensä ja kaiken omistamansa. Hän 

on jättänyt taakseen kotimaansa ja tullut 

paikkaan, joka on hänelle tuntematon.  

Vaikeat kokemukset avautuvat 

vähitellen, sana sanalta. Aiemmin niille ei 

ole ollut tilaa. On ollut pakko kestää ja 

mennä eteenpäin. 

Tämän nuoren kokemusmaailma 

muistuttaa sotaveteraanin kokemuksia.  

Öisin hän valvoo. On tapahtunut liian 

paljon. Ja entä jos turvapaikkapäätös on 

kielteinen? Mihin hän sitten päätyy? 

Keskellämme elää ihmisiä, joiden tarinat 

ovat toisenlaisia kuin omamme. Silti 

voimme jakaa niitä edes osittain. Mekin 

tiedämme erilaisista kokemuksistamme, 

mitä on ahdistus ja mitä on toivo. 

Kristittyinä saamme jakaa toivoa 

sellaisesta astiasta, joka ei tyhjene. 

Lähetystyöhön on aina kuulunut 

monikulttuurisuuden ulottuvuus. Siihen 

kuuluu myös jokaisen ihmisen 

kokonaisvaltainen kohtaaminen, 

oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon 

puolustaminen.  

Maailma ei ole suljettu, maailma on 

avoin. Samaa voidaan sanoa 

seurakunnasta. Jos seurakunta ei ole 

kaikille avoin ja vieraanvarainen yhteisö, 

se näivettyy ja tukahtuu. Seurakunnan 

tehtävä on kutsua ja jakaa toivoa. 

Maahanmuuttajat ovat keskellämme. 

Jeesuksen esimerkki ei anna meille 

lupaa kulkea ohi. Jeesuksen esimerkki 

kutsuu meitä menemään sinne, missä on 

toivottomuutta ja suuria kysymyksiä, niin 

lähellä kuin kaukana.  

Maailma tarvitsee Kristuksen Valoa. 

Jeesus sanoi: ”Ei kai lamppua sitä varten 

tuoda huoneeseen, että se pantaisiin 

vakan tai vuoteen alle?” Sinä ja minä, me 

kaikki kristityt yhdessä olemme osa 

yhteistä todistusta, evankeliumia. 

Saat Lähetystyön Uutiskirjeen nyt 

viimeistä kertaa tämän muotoisena 

koosteena. Jatkossa saat nimikkotyön 

kirjeitä tietoa kansainvälisen työn 

tapahtumista sähköpostitse ja 

halutessasi edelleen myös kirjeitse. Ne 

löytyvät myös seurakunnan nettisivuilta, 

jonka näet sivun yläreunassa. 

Syysterveisin 

Minna-Sisko Mäkinen 

 

 

 

 

 

Kuva: 

M.Hapsal 
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Uutisia  
 

Syksyn lähetysmessuja 

Kristittyjen yhteistä ekumeenista 

lähetyspyhää vietetään lokakuun toisena 

sunnuntaina 9.10. Lähetyspyhä korostaa 

yhteistä rukousta ja kaikkien kristittyjen 

yhteistä lähetystehtävää.  

Viikin kirkko 9.10. klo 10. 

Saarnavieraana ja kirkkokahvilla kirkon 

lähetysteologi Jaakko Rusama. Petri 

Jukanen ja Minna-Sisko Mäkinen. 

Malmin kirkko 9.10. klo 10.  

Timo Ahoinpelto. Lähetysmessun jälkeen 

kirkkokahvit. Uuden nimikkokohteen 

esittelyä. 

Pihlajamäen kirkko 9.10. klo 16.  

Paula Närhi, Helena Pietinen ja pastori 

Abraham Shrestra Nepalista. Ennen 

messua klo 14.30 nepalilainen ateria 

lähetyksen hyväksi. Messun jälkeen 

nepalilainen tee. 

Puistolan kirkko 16.10. klo 10. 

Messussa saarnaavat nimikkolähetit 

Anne ja Juha Ijäs Taiwanilta. Messun 

jälkeen lähetyskahvila ja Taiwanin työn 

kuulumisia. Torsti Paijola, Minna-Sisko 

Mäkinen. 

Siltamäen seurakuntakoti 16.10. klo 

12. Saarnavieraana lähetystyöntekijä Ari 

Vitikainen Suomen Lähetysseurasta. 

Martta Paijola. 

Pukinmäen seurakuntakoti 16.10.klo 

12. Markus Kopperoinen. Kirkkokahvilla 

uuden lähetyskohteen esittelyä. 

Monikulttuurinen messu Pihlajamäen 

kirkolla 20.11. klo 16. Afrikkalainen 

ruokailu. Paula Närhi, Helena Pietinen. 

Lähetysillat Siltamäen 

seurakuntakodilla tiistaisin klo 18.  

20.9. Kaikille avoin Gospel Riders –

ilta. Toiminta Suomessa, Sonja Héllen-

Nieminen ja ulkomailla, Tapio Kyllönen. 

Lähetyskahvila. 

18.10. Islamin kohtaaminen 

Suomessa. Pia Rinne Suomen 

Lähetysseurasta alustaa. Lähetyskahvila. 

15.11. Lähetyslaulujen ilta. Kanttori 

Olga Mäkinen ja naiskuoro Sillattaret. 

Lähetyskahvila.  

Jakarandan Tasaus-konsertti  

Suomen Lähetysseuran Jakaranda-

kuoro esiintyy Pihlajamäen kirkolla 

lauantaina 24.9. klo 18. Konsertissa 

kerätään kolehti vuotuiselle Tasaus-

keräykselle.  

Tänä vuonna Tasaus kertoo 

maattomuudesta. Maailmassa on yli 

miljardi köyhää. Noin 80 % heistä on 

riippuvaisia maataloudesta. Esimerkiksi 

perheenäidille, joka yrittää elättää 

perhettään dollarilla päivässä, on pieni 

maatilkku mittaamattoman arvokas.  

Kirkon tehtävä ympäri maailmaa on 

kertoa evankeliumia ja ponnistella 

köyhien oikeuksien puolesta. 

Tule mukaan tasaamaan! www.tasaus.fi  

 

http://www.tasaus.fi/
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Rukoillaan!  

Lähetystyö tarvitsee tukijoita ja tekijöitä, 

mutta ennen kaikkea rukousta.  

Rukoilemme lähetystyön puolesta 

kaikkialla maailmassa. Anna Pyhän 

Henkesi näyttää suuntaa kirkollemme ja 

kaikille sen työntekijöille ja 

seurakuntalaisille kaikissa maissa.  

Kiitos, että Jeesus Kristus on avannut 

tien Jumalan yhteyteen jokaiselle 

maailman ihmiselle.  

Pidetään rukouksissamme myös ne 

siskot ja veljet, joita vainotaan uskonsa 

tähden eri maissa. 

Kutsutaan myös yhä uusia ihmisiä 

mukaan seurakuntaan, elämään 

yhteydessä Jumalaan ja toteuttamaan 

hänen kutsuaan. Rukoillaan, että 

kirkkomme olisi täynnä elämää!  

 
Malmin seurakunnan 
nimikkolähetit ja – kohteet 

MALMI JA PUKINMÄKI: 

Senegalin luterilaisen kirkon 

hengellinen työ, Anni ja Heikki Takko 

(Suomen Lähetysseura). 

 

Malmin seurakunta on solminut uuden 

lähetystyötä koskevan 

nimikkosopimuksen Suomen 

Lähetysseuran kanssa. Sopimus koskee 

Senegalin luterilaisen kirkon hengellistä 

työtä ja siellä kulloinkin olevia 

työntekijöitä, joita nyt ovat Anni ja Heikki 

Takko. Uusi sopimus koskee Malmin ja 

Pukinmäen piirejä. 

Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri 

Anni Takon tehtävänä on toimia Läntisen 

Afrikan (Senegal ja Mauritania) alueen 

kirkollisen työn koordinaattorina. 

Agronomi Heikki Takon työnkuva on 

selkiytymässä. 

Senegalin luterilainen kirkko on köyhä ja 

pieni, etupäässä maaseutuväestöstä 

koostuva lähetystilanteessa elävä 

vähemmistökirkko islamilaisen kulttuurin 

keskellä. Se pyrkii vahvistamaan 

kristillisyyden leviämistä niin 

evankelioimistyön kuin teologisen 

koulutuksen kautta. Haasteet hengellisen 

työn kehittämiseksi ovat suuret johtuen 

sekä työntekijä- että taloudellisten 

resurssien pienuudesta. Kirkko tekee 

kuitenkin omassa ympäristössään laaja-

alaista ja sitkeää työtä niin maaseudulla 

kuin pääkaupungissa Dakarissa. 

Senegalin väestöstä 95% on muslimeja 

ja 5% kristittyjä, joista suurin osa 

katolisia. Afrikan läntisimmässä valtiossa 

on noin 14 miljoonaa asukasta. 

Malmilla on tuettu Senegalin luterilaista 

kirkkoa ja siellä tehtävää lähetystyötä 

pitkäjänteisesti. Seurakunta tuki edellisen 

nimikkolähetin, kielenkääntäjä Katriina 

Mäkelän työtä Senegalissa yli 30 vuoden 

ajan. Mäkelä jäi eläkkeelle Suomen 

Lähetysseuran työstä viime keväänä. 

TAPANILA JA SILTAMÄKI: 

 Opettaja Katri Niiranen-Kilasi 

Tansaniassa (SLS).  

Katri toimii opettajien kouluttajana ja 

PITA – yläkoulun opettajien 

täydennyskoulutuksen hankkeen -

neuvonantajana Makumiran yliopistossa 
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Pohjois-Tansaniassa. Opettajista on 

Tansaniassa suuri pula.  

Makumiran yliopisto on Tansanian ev.lut. 

kirkon ylläpitämä oppilaitos, josta 

valmistuu  muun muassa pappeja ja 

aineenopettajia. Seurakunta on tukenut 

Katrin työtä vuodesta 2008. 

Myös Katrin puoliso Doward Kilasi 

opettaa Makumirassa kasvatustieteen 

laitoksella. 

PIHLAJAMÄKI JA JAKOMÄKI: 

Kristillinen huumehoitokoti Viiden 

Tuulen Majatalo Taiwanilla (SLS).  

 

Majatalon työ on jakaantunut kolmeen 

yksikköön: miesten vieroituskeskus 

Bethel, naisten vieroituskeskus Tabitha 

sekä 12–18-vuotiaiden poikien Adam-

koti. Huumevieroituksen tavoitteena on 

auttaa huumeista ja alkoholista 

riippuvaisia päihteettömään elämään ja 

seurakunnan yhteyteen. Malmin srk on 

tukenut työtä vuodesta 1993. 

VIIKKI:  

Vammaisten tuki- ja koulutushanke 

Mongoliassa (Lähetysyhdistys Kylväjä).  

Työ vammaisten puolesta on asenteita 

muuttavaa diakoniaa maassa, jossa 

vammaisilla ei ole ihmisarvoa. Tärkeää 

on kehittää vammaisten palveluja ja 

puhua heidän puolestaan 

yhteiskunnassa sekä kutsua heitä 

mukaan paikallisen seurakunnan 

yhteyteen. 

 

Arhangain läänissä sijaitsevaa 

vammaisten taloa tuetaan sekä 

seurakunnista että 

kehitysyhteistyövaroin. Malmin 

seurakunta on tukenut hanketta 

vuodesta 2011. 

PUISTOLA:  

Taiwanin luterilaisen kirkon työ, Anne 

ja Juha Ijäs (SLS). He ovat olleet 

Puistolan piirin nimikkolähettejä vuoden 

2015 alusta. Nimikkosopimuksen 

kohteena on Taiwanin luterilaisen kirkon 

työ, ja siellä kulloinkin työskentelevät 

Suomen Lähetysseuran työntekijät. 

Anne ja Juha ovat jäämässä kotimaahan. 

He vierailevat Puistolan kirkon 

lähetysmessussa 16.10.klo 10. 

kertomassa pitkästä työstäänTaiwanilla.  

Jatkossakin Puistolan piiri tukee 

Taiwanin luterilaisen kirkon työtä. 

Uusista nimikkoläheteistä neuvotellaan.  

NUORTEN OMA KOHDE: 

Nuorisotyö tukee Senegalin 

vähävaraisia koululaisia eli Senegalin 

luterilaisen kirkon koulutyön hanketta 

(SLS). Hankkeen piiriin kuuluu noin 300 

lasta ja nuorta Fatickin alueella. Heitä 

tuetaan päiväkerhoiästä yliopistoon tai 

ammattikouluun asti. 

Malmilta on kolme työntekijää käynyt 

tutustumassa kirkon työhön Dakarissa ja 

Fatickissa. Kummilasten kuulumisia on 

kerrottu lähetystyön messuissa, 

rippileireillä ja lähetyksen riparirallissa.  


