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Jumala on toiminut 
hiljaisuudessa

PÄÄKIRJOITUS

TAPANI SUONTO

Koko Suomen seurakunta on viettänyt vuoden 
hiljaisuudessa, myös me One Way Missionissa. 
Tämä ajanjakso ei tullut sattumalta, sillä hiljaisuus 

on yksi Jumalan tapa toimia. 
Kerran Mooses sanoi: ”Älkää peljätkö; pysykää pai-

koillanne, niin näette, minkä pelastuksen Herra tänä 
päivänä antaa teille. Herra sotii teidän puolestanne ja te 
olkaa hiljaa.” (2 Moos. 14:13–14)

Israel oli viimein päässyt lähtemään Egyptistä. Ras-
kaan vaelluksensa jälkeen israelilaiset olivat leiriytynei-
nä vastapäätä Baal-Sefonia meren rannalla. Edessä oli 
meri ja ympärillä ylitsepääsemättömät vuoret. Silloin he 
kuulivat faaraon sotavaunujen jyrinän niiden lähestyes-
sä uhkaavasti. Inhimillisesti ajatellen tilanne oli toivo-
ton. Mihinkään suuntaan ei voinut paeta. Juuri tuohon 
hetkeen he saivat sanan Herralta: ”Te olkaa hiljaa.” Se 
oli toivottu taivaallinen vastaus moniin hätääntyneiden 
ihmisten kysymyksiin. Niin on myös tänään.

Ei tämäkään hiljaisuus ole tullut sattumalta. Se on 
osa jotain suurempaa Jumalan suunnitelmaa, jota me 
emme vielä näe. Voimme vain aavistella sen tarkoitus-
periä.

Hiljaisuus on nostanut mediatyömme aivan uuteen 
merkitykseen. One Way TV avautui juuri kun Suomi hil-
jennettiin, ja kaikki muu hengellinen toiminta lähes py-
sähtyi. Hiljaisuuden keskellä olemme saaneet kontaktin 
aivan uuteen yleisöön, jonka lopulta vain elävä Jumala 
tietää ja tuntee.

Hiljaisuus ajoi ihmiset kyselemään elämänsä suun-
taa. Kun aloitimme Toivon Pysäkit eri puolilla Suomea, 
koronan hiljentämät ihmiset alkoivat tulla esiin ja etsiä 
tietä uuteen elämään.

Hiljaisuuden aikana olemme saaneet rakentaa mer-
kittävää uutta työkeskusta Hauholle ja valmistautua nii-
hin uusiin haasteisiin, joita työmme erityisesti kotimaas-
sa on pian kohtaamassa. 

Työmme Suomessa ei ole milloinkaan ollut niin 
voimakkaassa kehitysvaiheessa kuin tämän hil-
jaisuuden aikana. Äänemme kuuluu tänään kau-
emmaksi kuin koskaan. Työmme tavoittaa ihmisiä 
enemmän ja työmme puitteet ovat suuremmat kuin 
koskaan ennen. Se kaikki on tapahtunut hiljaisuu-
dessa.

”Sano israelilaisille, että he lähtevät liikkeelle.” 
(2 Moos. 14:15)

Kun Israel oli pysähtynyt ja ollut hiljaa, Ju-
mala kehotti sitä lähtemään liikkeelle. Vasta  kun 
olemme oppineet olemaan paikallamme ja hiljaa, 
Hän lähettää meidät liikkeelle. Jumala toimii aina 
rauhastaan käsin. Silloin emme kulje enää omas-
sa voimassamme, vaan Herran voimassa. Silloin 
kuulemme Jumalan äänen, ja meillä on rohkeus ja 
voima astua eteenpäin. Paniikki on väistynyt, sillä 
tiedämme olevamme voittajan puolella.

”Uskon kautta he kulkivat yli Punaisen meren, 
ikään kuin kuivalla maalla.” (Hepr. 11:29)

Jumalalla on vastaus kaikkiin tilanteisiin. Hil-
jaisuus ja siihen kuuliaisesti taipuminen oli tärkeä 
avain siinä voittosaatossa, johon elävä Jumala 
oli viemässä kansaansa. He saivat nähdä yhden 
kaikkien aikojen suurimmista Jumalan ihmeistä 
ja Jumalan puuttumisista oman kansansa kohta-
loon. 

Tämäkin hiljaisuus, jossa me olemme olleet 
viimeisen vuoden ajan, on osa Jumalan suunnitel-
maa. Pian mekin saamme astua jälleen uskon kaut-
ta eteenpäin sitä tietä, jonka Hän itse avaa meille. 
Korona on ollut valmistamassa meitä uuteen. Nyt 
ei ole aika masentua ja lamaantua, sillä Jumala on 
luomassa uutta. ”Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö 
sitä huomaa.” (Jes. 43:19) 
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Kolme vihollista

heikkouksia. Hän kyllä tietää meidän heikot kohtamme 
ja osaa käyttää niitä nerokkaasti hyväkseen. Sota hänen 
kanssaan on todellista.

Toinen vihollinen
TÄMÄ MAAILMA

”Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä 
maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, 
niin Isän rakkaus ei ole hänessä.” (1 Joh. 2:15)

Tämä maailma on meidän toinen vihollisemme. Siksi 
emme koskaan voi rakastaa maailmaa ja samaan ai-
kaan elää läheisessä suhteessa elävän Jumalan kanssa. 
Tämä maailma on kääntänyt selkänsä Jumalalle, eikä 
halua kuulla eikä kunnioittaa Häntä. Tämä maailma on 
sielunvihollisen hallitsema.

Maailman ”korska”, tämän maailman henki ja sen 
arvot, pyrkivät tulemaan myös seurakuntaan ja meidän 
omiin sydämiimme. Maailman kunnia on meille kaikille 
suuri kiusaus. Sitä himoiten moni on kieltänyt uskonsa 
ja eksynyt pois Kristuksesta.

Siksi meidän ei tule koskaan tavoitella tämän maa-
ilman kunniaa. Paavali kirjoitti kerran Timoteukselle: 
”Pakene nuoruuden himoja.” Sekin on osa tämän maa-
ilman tuomia kiusauksia – erityisesti tänä viimeisenä 
aikana. Itse sanoisin myös: ”Pakene tämän maailman 
kunniaa.” Opettele vihaamaan sitä, sillä se voi tulla 
vastaasi vielä monta kertaa koettaen suistaa sinun vil-
pittömän uskosi lokaan. 

Joudut kohtaamaan elämässäsi paljon syrjintää ja 
halveksuntaa uskosi tähden, mutta älä ihmettele sitä. 
Ei tämä maailma meille mitään muuta voi antaakaan, 
sillä se on meidän vihollisemme. 

Kun sinua haukutaan ja halveksitaan, se tuntuu pa-
halta. Niin pitää ollakin, sillä kyse on lihan kuolemasta. 
Tuo maailmallista kunniaa rakastava lihamme kuuluu 
ristille. Sen kuuluu kuolla, ei elää ja voida hyvin. Maail-
man kunnia on täysin arvotonta, sillä se palaa tuhkaksi 
kuitenkin pian. Siksi kannattaa etsiä vain sitä kunniaa, 
joka tulee ylhäältä. 

Yllättävää kyllä myös ns. uskonnollinen maailma on 
meidän ja koko elävän seurakunnan vihollinen. Ketkä 
ristiinnaulitsivat kerran Jeesuksen? Eivätkö sen ajan us-
konnolliset papit ja raamatunoppineet. Ketkä meitäkin 
välillä arvostelevat ja syyttävät? Ei niinkään tämä maail-
ma, vaan tämän ajan uskonnollisuus. 

Uskonnollinen maailma on aina vastustanut elävää 
seurakuntaa ja niitä, jotka kokosydämisesti seuraavat 
Jeesusta. Tänä päivä monet papit ja jopa piispat kri-

Taistelu sieluista on kiihtymässä äärimmilleen, 
sillä sielunvihollinen tietää, että sillä on vähän 
aikaa. Tässä sodassa meillä on todellisia viholli-

sia. Niitä ei ole vain yksi, vaan kolme. Sielunvihollinen, 
tämä maailma ja meidän lihamme (minä itse).

Ensimmäinen vihollinen
SIELUNVIHOLLINEN

”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, 
vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä 
pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vas-
taan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan 
avaruuksissa.” (Ef. 6:12)

Monet ahdistukset elämämme aikana ovat sielunvihol-
lisen työtä. Aina emme sitä ymmärrä, sillä ihmisen on 
vaikeata hahmottaa tuon vihollisen toimintaa. Hän toi-
mii salassa ja ikään kuin häntä ei olisi mailla halmeilla. 
Erityisesti siellä, missä julistetaan evankeliumia, hän on 
aina läsnä – salaa. 

Kerran olin ajamassa erääseen hengelliseen tilai-
suuteen, kun ihmettelin matkalla mielessäni pyöriviä 
seksuaalisia kiusauksia. Se oli poikkeuksellisen ahdista-
vaa. Kun sitten tuo herätyskokous oli ohi, luokseni tuli 
eräs nainen, joka oli vahvoissa haureuden siteissä, ja 
etsi apua hätäänsä Jumalalta. 

Toisen kerran olin kovassa katkeruuden myrskyssä 
ajaessani jälleen julistamaan evankeliumia. Sinä iltana 
eräs poikkeuksellisen katkeroitunut mies tuli esille an-
taakseen elämänsä Kristukselle. Molempien myrskyjen 
keskellä luulin kaiken johtuvan vain itsestäni. En ym-
märtänyt, että sota oli jo käynnissä ajaessani taistelurin-
tamalle. Sielunvihollinen tiesi jo etukäteen, ketä Pyhä 
Henki oli kutsumassa, eikä pitänyt vapaapäivää.

Monesti olen kokenut suurta uupumusta tai masen-
nusta juuri, kun pitäisi lähteä todistamaan tai julista-
maan evankeliumia. Elämäni aikana olen saanut huo-
mata, että mitä vaikeampaa on lähteä liikkeelle, sitä 
voimallisemmin Jumala toimii. Me olemme sodassa ja 
se on tosiasia, joka jokaisen Jeesuksen opetuslapsen 
on tärkeä ymmärtää, jotta hahmotamme elämäämme 
ja erilaisia vaikeuksia oikein. Aina ei ole kyse meidän 
omasta huonoudestamme, vaikka niin meille yritetään 
vakuuttaa, vaan sielunvihollisen vastustuksesta. Hän on 
tuhansien juonten mestari ja tietää varmasti, miten si-
nutkin parhaiten pysäytetään ja lamaannutetaan.

Harvoin tuo vihollisemme tulee vastaamme konk-
reettisesti kaikessa kauheudessaan. Hän käyttää vä-
likappaleinaan usein ihmisiä ja erilaisia olosuhteita ja 

TAPANI SUONTO

RAAMATTUTUNTI

Me kaikki, jotka olemme antaneet elämämme Kristukselle, olemme sodassa. Siksi Raamattu sanoo: ”Sen tähden otta-
kaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne 

pysyä pystyssä.” (Ef. 6:13)
Mutta kuka on meidän vihollisemme?
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tisoivat voimakkaasti Päivi Räsästä, joka on noussut 
puolustamaan Raamattua ja sen arvovaltaa – kun muut 
ovat hiljaa. Siinä ei ole mitään uutta. Niin on aina ollut, 
sillä uskonnollinen maailma on aina myös seurakunnan 
keskellä. Uskonnollisuus istuu lujassa jokaisessa ihmi-
sessä. Uskonnollisuuden tuotosta ovat myös ne monet 
uudet opit, joista olemme joutuneet vuosien aikana 
varoittamaan. Uskonnollisuus väheksyy Raamattua ja 
kieltää sen arvovallan.

Uskonnollinen maailma näyttäytyy tänä päivänä 
aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa. Siellä uskon-
nollisuus etsimällä etsii vikoja päästäkseen syyttämään 
ja arvostelemaan Jumalan palvelijoita. Kyllä seurakun-
nista vikaakin löytyy – myös meistä. Mutta Jumala ei 
ole kutsunut ketään etsimään vikoja toisista, vaan siu-
naamaan ja rohkaisemaan toisiamme – silloinkin, kun 
näemme toisissa puutteita. Raamattu sanoo: ”Rakkaus 
peittää syntien paljouden.” 

Paavalikin joutui kokemaan tätä paljon. ”Mutta siitä 
minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai 
joku inhimillinen oikeus; en minä itsekään tuomitse it-
seäni.” (1 Kor. 4:3) Paavali oli usein haukuttu ja tuomit-
tu, mustamaalattu ja vihattu. Hän ei ollut edes tervetul-
lut kaikkiin seurakuntiin. Tästä kaikesta Paavali totesi: 
”Siitä minä hyvin vähän välitän.” 

Tämän vihollisuuden keskellä mekin joudumme elä-
mään. Mutta juuri silloin on tärkeätä tietää, mistä on 
kyse. Ei vihollinen omiansa vihaa, vaan niitä, jotka seu-
raavat Kristusta. Siitä ei pidä välittää.

Kolmas vihollinen 
MINÄ ITSE

Eräs lähetystyöntekijä arvosteli ja hyökkäsi omaa lähet-
tävää seurakuntaansa vastaan niin voimakkaasti, että 
työsuhde jouduttiin päättämään ja hän joutui palaa-
maan kotiin. ”Minkäs ihminen omalle luonteelleen voi”, 
hän totesi asiasta jälkeenpäin. Hänen luonteensa, oma 
liha, tuhosi Jumalan suunnitelmat hänen elämässään. 

Jeesus tuli pelastamaan meidät omalta itseltämme. 
Meidän ylpeä lihamme on vaarallinen vihollisemme. Li-
hamme vie meidät nopeasti harhaan, jos se saa hallita 
meitä. Se ei vie meitä vain synnilliseen elämään, vaan 
monella muullakin tavalla oman tahdon tielle ja vääriin 
ratkaisuihin.

 Monien ihmisten suurin ongelma on heidän luja 
tahtonsa. Se ei tahdo millään taipua, kun Jumala alkaa 
sitä murtaa ja muokata. 

Eräs ihminen arvosteli pastoriaan kovin sanoin ja sa-
noi sitten lopuksi: ”Sorry vaan, kun minä olen tällainen 
pohjalainen mies.” Tuo pohjalainen luonne oli hänen 
suuri heikkoutensa. Juuri tuon pohjalaisen lihan olisi 
pitänyt riippua ristillä. Juuri siitä Jeesus tuli meidät pe-
lastamaan.

Evankelista Ritu Ylipahkala sanoi kerran: ”Jumala ei 
tahdo loukata meidän ylpeyttämme, vaan tappaa sen.” 
Ylpeys on asia, jonka vain Jumala näkee ja jota vain Hän 
kykenee käsittelemään ihmisessä. Sillä alueella Hänellä 
on paljon työtä meissä jokaisessa, sillä ihmisen luonto 
on ylpeä. Kun Jumala alkaa murtaa ihmisen ylpeyttä, 
siitä nousee usein suuri meteli. 

Joskus toiset alkavat myötätuntoisesti puolustaa täl-
laista ihmistä, kun hänellä on paha mieli. Heidän mie-

lestään siihen täytyy löytyä joku syyllinen. Mutta ei se, 
että ihmisellä on paha mieli, tarkoita aina, että häntä on 
kohdeltu väärin. 

Juudaksellakin oli paha mieli, kun hän oli kavaltanut 
Jeesuksen. Hän heitti rahat pitkin lattioita ja meni pois 
ja hirttäytyi. Oliko Jeesus kohdellut Juudasta väärin? 
Ei varmasti, vaan rakastanut loppuun asti. Juudaksen 
elämässä vain tapahtui se, mitä on kirjoitettu: ”On aika 
heitellä kiviä ja on aika poimia ne”. Juudaksen liha – 
oma luonto – oli vienyt hänet harhaan.

Tämä ei tarkoita sitä, että seurakunnassa ei koskaan 
tehtäisi virheitä. Me olemme kaikki samasta puusta 
veistettyjä – myös hurskaimmat paimenet, ylpeitä ja 
monella tavalla ihmissuhteissa kömpelöitä ja vajavaisia. 
Siksi pahaa mieltä on aina silloin tällöin kaikkien seura-
kuntien keskellä – aivan syystäkin. Tämän tähden seura-
kunta voi pysyä elävänä vain jatkuvassa anteeksiannos-
sa ja armon hengessä.

On myös tärkeätä muistaa: kristinusko ei ole oikeu-
denmukaisuutta. Meillä ihmisillä on tapana puolustaa 
lujasti omia oikeuksiamme ja valvoa, että meitä ei vain 
kohdella väärin. Näin tapahtuu usein myös seurakun-
nassa.

Kun Jeesus riippui ristillä ihmisten häpäisemänä, 
oliko se oikeudenmukaisuutta? Ei varmasti ollut. Kun 
Jeesus huusi: ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät 
tiedä, mitä he tekevät”, oliko se oikeudenmukaisuutta? 
Ei varmasti ollut, se oli uhrautuvaa rakkautta.

Meidät on kutsuttu kulkemaan Jeesuksen jalanjäl-
jissä: uhraamaan itsemme ja luopumaan oikeuksistam-
me, jotta Jumala voi ilmestyä ja kohdata tätä syntistä 
maailmaa. Siihen tarvitaan paljon anteeksiantoa. Se ei 
ole meille kenellekään helppoa, mutta Pyhän Hengen 
voimassa se on mahdollista. Siihen meidän kaikkien 
tulee myös pyrkiä, jotta Pyhä Henki voi toimia keskel-
lämme.

VIHOLLISET OVAT TODELLISIA

Meillä on vihollisia, joita vastaan joudumme taistele-
maan. Tämä on sotaa. Vihollisen kanssa ei voi tehdä 
rauhaa, jos aikoo päästä perille taivasten valtakuntaan.

– Me emme voi taipua sielunvihollisen tahtoon ja 
tehdä rauhaa.

– Me emme voi mukautua tämän maailman kanssa 
ja tehdä rauhaa.

– Me emme voi antautua lihamme hallittavaksi ja 
kuvitella, että lihaamme puolustamalla ja lihassa elä-
mällä voimme olla siunaukseksi muille. Tuo liha kuuluu 
ristille. Sekin on meidän vihollisemme. 

Näitä vihollisia vastaan me joudumme sotimaan 
– kukin oman sotansa. Tämä sota on meille vaikeaa. 
Siksi tarvitsemme toinen toisiamme, seurakuntaa, jotta 
selviämme sodasta voittajina. Se, että pysymme täs-
sä sodassa oikealla puolella – Jeesuksen puolella – on 
suurempi ihme kuin käsitämmekään. Me tarvitsemme 
joka päivä paljon armoa selvitäksemme perille.

Pysy siksi lähellä Jeesusta, seuraa nöyrästi Häntä ja 
pysy elävässä seurakunnassa. Sinä tarvitset tätä kaik-
kea, sillä et ole vielä perillä. 
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Tammikuussa hankittu entinen Hauhon kunnantalo valmistuu huone huo-
neelta – omaa vauhtiaan. Kiirehtiminen ei nopeuta avajaissuunnitelmia, sillä 
kyse on nyt ennen kaikkea rakennusluvista ja koronaepidemian aiheuttamista 
hidasteista. 

Rakennustyöt ovat sujuneet hyvin. 
Luvat etenevät Hämeenlinnan ra-
kennusvalvontavirastossa omaa 

tahtiaan – meistä riippumatta, ja samal-
la koronan tuomat esteet keskuksen 
avaamiselle väistyvät askel askeleelta. 
Katseet ovat kääntyneet toivorikkaina 
syksyyn. 

RAKENNUSALAN OPPIKOULU
Entisen kunnantalon saattaminen kurs-
sikeskukseksi on suuri rakennushanke, 
sillä tämän tyyppinen kiinteistö vaatii 
melkoiset lupa- ja rakennusprosessit. 
Tuntuu jo siltä, kuin olisimme perus-
tamassa suurta hotellia, sillä palotur-
vallisuus- ym. säädökset ovat suurten 

joukkojen kokoontumiselle ja majoit-
tamiselle nykypäivänä tiukat. Monet 
poistumistiet on täytynyt leventää, ma-
joitushuoneet vuorata palamattomilla 
materiaaleilla ja rakentaa määräykset 
täyttävät hälytysjärjestelmät. Ilmastoin-
nin on myös oltava tämän päivän vaa-
timusten mukainen. Näiden viimeisten 
hankkeiden toteuttaminen onkin mah-
dollista vasta, kun monen asiantuntijain 
lausunnot ja piirustukset on rakennus-
valvontavirastossa arvioitu ja hyväksyt-
ty. Se prosessi on nyt loppusuoralla.

Tähän kaikkeen olemme tarvinneet 
insinööriä, rakennusmestaria, arkki-
tehtia ja monenmoista asiantuntijaa, 
ennen kuin hanke on voinut edetä käy-

tännön tasolla. Hanke on ollut meille 
todellinen oppikoulu tällä alalla. Eikä 
ainoastaan meille, vaan jopa joillekin 
huippuasiantuntijoille, jotka eivät he-
kään kaikki ole ennen joutuneet teke-
misiin näin suuren projektin kanssa. 

TÄRKEÄT HETKET
Paloturvallisuus, ilmanvaihto ja muut 
kriittiset kysymykset ovat näinä päivinä 
ratkaistavina. Ne ovat rakennuskustan-
nusten kannalta keskeisiä. Ne määrit-
televät myös paljolti sen, miten suuri 
ihmismäärä voi kokoontua ja majoittua 
keskuksessa. Asiantuntijoiden mukaan 
piirustukset ja suunnitelmat täyttävät 
kuitenkin kaikki tällaiselle käytölle ase-
tetut kriteerit, ja sen perusteella olem-
me ryhtyneet koko hankkeeseen. Siksi 
olemme myös lupien suhteen luotta-
vaisia, vaikka pieniä muutoksia saattaa 
vielä kokonaisuuteen tullakin.

Taloudellisesti olemme selvinneet 
kaikesta, vaikka budjettimme hupenee-
kin kovaa vauhtia suuresta vapaaeh-

ONE WAY CENTER valmistuu Hauholla

TEKSTI TAPANI SUONTO  KUVAT TAPANI SUONTO JA PENTTI TUOVINEN

Tapani ja Mika ihailevat Jaskan tarkkaa työtä
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toisjoukosta huolimatta. Kaikki laskut 
on kuitenkin saatu maksettua ja etene-
mme uskossa kohti avajaispäivää.

On ollut ihmeellistä nähdä, miten 
tämä joukko on sitoutunut asialle ja on 
vienyt sitä eteenpäin määrätietoisesti. 
Ilman suurta vapaaehtoisten asiantunti-
ja- ja rakentajajoukkoa ei tämä projekti 
olisi edennyt vielä alkua pidemmälle.

MUKANA NUORTA JA VANHAA
Hauhon entinen kunnantalo on ollut 
viime kuukaudet joka nurkkaa myöten 
suuri rakennustyömaa, kun seiniä on 
purettu, uusia rakennettu, lattioita la-
minoitu, sähköjohtoja vedetty satoja 
metrejä ja maalipensselit ovat heilu-
neet ympäri taloa. 

Työssä on ollut mukana värikästä 
väkeä. Heistä mainittakoon Markku 
Kettunen, joka hajottaa mieluummin 
kuin rakentaa. Kerran hän tuli sano-
maan: ”Voisitko tulla katsomaan, onko 
seinä oikein purettu, vai pitääkö purkaa 
uudelleen.” Hyvin purku oli toteutettu, 
hajotettu täydellä ammattitaidolla.

Vapaaehtoistyön veteraanimme 
Antti Simolin on vastannut maalaus-
töistä, Kalevi Toivanen ja Jaakko Mä-
kelä ovat purkaneet sähköjohtoja ja 
vetäneet uusia. Sami Näslund on ollut 
rakennusmiehenä monessa mukana, 
viimeisimpänä valmistelemassa taloon 
TV-ohjaamoa. Pirjo Lievonen on toi-
minut ahkerana siivoojana huolehtien 

näin myös työmaan turvallisuudesta, 
sillä jos sahanpurua, lautaa ja muu-
ta jätettä ei jatkuvasti kanneta ulos, 
työ käy vähitellen jopa vaaralliseksi. 
Kimmo Sädeaho on Seppo Saarisen 
kanssa kuskannut purku- ja rakennus-
jätettä kaatopaikalle jne.

Seurakunnista kaikkein aktiivisin on 
ollut Vantaan One Way -seurakunta, 
joka on laminoinut monet majoitusti-
lat ja osan käytävistäkin. Miestentyös-
tä vastaava Seppo Saarinen on ollut 
talolla isäntänä, ja joukko naisia sisus-
tussuunnittelija Sirkka-Liisa Virran 
johdolla on valmistellut talon sisus-
tustöitä. Näiden kaikkein ahkerimpien 
lisäksi työssä on ollut mukana väkeä 
ympäri Suomea alttiisti palvellen aina 
siinä, missä on tarvittu. Suuren joukon 

muonitusta tuli hoitamaan toukokuus-
ta lähtien kokki Markku Kakko. 

TYÖTÄ TEHDÄÄN LÄPI KESÄN
Kesän aikana on tarkoitus saada val-
miiksi taloon uudet viemäriputket ja 
vesijohdot, sähköistys ja palohälytys-
järjestelmä sekä rakentaa vaadittava 
ilmastointi. Myös hissin asennus tulee 
ajankohtaiseksi, kun rakennusvalvonta-
virasto hyväksyy suunnitelmat. 

One Way Centerin avajaiset pide-
tään heti, kun rakennustyöt ovat val-
miit, luvat kokoontumiselle saatu ja 
koronaepidemian aiheuttamat esteet 
poistuneet. Elämme siinä uskossa, että 
tämä tapahtuu syksyn aikana. Siihen 
asti: jatketaan rukousta koko hankkeen 
puolesta. 

Juhlasalin takka ja puhujalava

Talkooporukkaa aterialla
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Anna Lukan lapsuus oli niin kuin monen suomalaisen. Hän kasvoi perheessä, jossa kuuluttiin luterilaiseen 
kirkkoon, mutta uskonasioista ei puhuttu, käytiin ehkä joulukirkossa, rippikoulussa ja osallistuttiin koulun 
uskonnonopetukseen. 

TEKSTI TUIJA NISKANEN  KUVA MIIKA JÄNTTI

Uskonasiat eivät hirveästi kiinnostaneet, ja uskon-
to oli koulussa vähiten kiinnostava aine. Anna 
ei tuntenut yhtään uskovaista, ja vanhemmatkin 

pitivät uskovia hihhuleina. 

NEW AGE JA MEDITAATIO EIVÄT TUONEET VASTAUKSIA 
Anna oli hyvä oppilas ja nuoresta asti huolissaan maa-
pallon tilasta sekä ilmastonmuutoksesta. Hän tunsi 
vastuuta ja halua vaikuttaa asioihin. Niinpä Anna meni 
yliopistoon lukemaan ympäristötekniikkaa ja halusi tut-
kijaksi, jotta voisi kehittää uutta teknologiaa ilmaston-
muutoksen pysäyttämiseksi. 

Suureksi pettymyksekseen Anna joutui toteamaan, 
että tutkijan ura ei ollut häntä varten. Ilmastonmuutos 
kuitenkin odotti yhä torjuntaa. Tässä urakriisissä Anna 
lähti etsimään vastauksia psykologiasta ja henkisyydes-
tä: new agen, buddhalaisen meditaation, reikikurssien 
ja joogan maailmasta. Vastaan tuli mukavia ihmisiä, 
mutta ei vastauksia.

Noihin aikoihin Anna kärsi masennuksesta, ja ero 
poikaystävästä toi elämään myös yksinäisyyden. Anna 
halusi vain syödä.

– Ymmärsin, ettei se auta, mutta en voinut pysäyt-
tää itseäni. Energia meni sen miettimiseen, mitä syön 
seuraavaksi – mikä olisi terveellistä tai mitä hyvää voisi 
mässäillä – ja toisaalta, miten voisin olla syömättä.

Anna yritti ratkoa syömisongelmaa itsekseen psy-
kologian keinoin. Hän kävi ylensyöjien tukiryhmässä, 
mutta ei saanut sieltäkään apua. Syömishäiriö muuttui 
bulimiaksi: päiväaikaan Anna söi pakonomaisesti, ahmi 
ja lopulta oksensi. Iltaisin syyllisyys hillitsi kiusausta ah-
mia ja oksentaa, mutta parin päivän päästä sama tois-
tui taas.

KUKA ON OIKEA JUMALA: JEESUS VAI ALLAH?
Opintojen loppuvaiheessa Anna lähti työharjoitteluun 
Namibiaan. Siellä hänen namibialainen kämppäkave-
rinsa oli uskova ja luki Raamattua. Pari muutakin työ-
kaveria oli uskossa, ja Annaan teki vaikutuksen se, että 
joku ihan oikeasti uskoo. Mutta Anna mietti, mistä voi 
tietää, kuka on oikea Jumala: Jeesus vai Allah? 

Namibiassa Anna oli jatkuvasti kämppäkaverinsa 
seurassa, joten oksenteluun ei ollut mahdollisuutta, 
vaikka syöminen oli yhä ongelma. Kerran hän kuitenkin 
jäi yksin ja ryntäsi heti syömään ja oksentamaan. Mi-
kään ei ollut muuttunut

– Tajusin, ettei minua voi auttaa ihmisvoimin. Ham-
paani olivat alkaneet ohentua, ja ajattelin, että jos 
sama jatkuu, ne yksinkertaisesti sulavat pois. 

Syömishäiriö oli viedä 
hampaatkin suusta

Rukous Jeesuksen puoleen vaati kovan hengellisen 
taistelun, mutta lopulta Anna rukoili sydämestään:

– Jeesus, jos sä olet olemassa, niin auta mua. 
Anna ei mitenkään tietoisesti halunnut tulla uskoon, 

mutta hän tarvitsi apua, ja Jeesus vastasi rukoukseen. 
Anna tiesi sen heti, vaikka mitään näkyvää ei tapahtu-
nut.

Suomeen palattuaan Anna alkoi käydä seurakun-
nassa. Bulimian oireet vähenivät vuoden aikana ja 
häipyivät lopulta pois. Tänä päivänä hän voi syödä va-
paasti. Joulusuklaatkin pilaantuvat kaappiin, sillä mäs-
säily ei maistu.

JUMALA ON TEHNYT MEISTÄ JUURI OMANLAISIAMME
Anna epäilee, että ilman uskoa hän ei ehkä olisi tänään 
edes työkykyinen. Usko on tuonut ymmärryksen siitä, 
mitä on Jeesuksen lupaama yltäkylläinen elämä. 

– Maailma ja media näyttävät meille kaikenlaista, 
mitä meidän pitäisi olla. Siitä ei tarvitse enää välittää. Ei 
tarvitse miettiä, miten tulla rikkaammaksi tai saada pa-
rempi ura, tai surra, että on tällainen eikä jonkin toisen-
lainen, sillä Jumala on antanut juuri ne ominaisuudet, 
jotka Hän on halunnut hyvyydessään antaa. Elämässä 
tulee edelleen vastaan haasteita ja koettelemuksia, 
mutta Jumalan kanssa ne eivät horjuta samalla tavalla 
kuin aiemmin.

Usko on tuonut myös kyvyn antaa anteeksi. Anna 
yritettiin lapsena raiskata. Vuosien mittaan hän mietti, 
miten tappaisi tekijän: löisi vasaralla kalloon tai sahai-
si halki. Nyt sellaisia ei tarvitse pohtia, sillä Anna on 
voinut antaa sydämestään anteeksi. Jumala on oikeu-
denmukainen, eikä tarvitse hautoa kostoa. Anna ei ole 
katunut uskoontuloaan hetkeäkään.

– Elämä on niin paljon parempaa. Sisäinen maail-
mani on nyt täysin toisenlainen, vaikka ulkoisesti mo-
net asiat saattavat edelleen näyttää samalta. Maailman 
meno on jo nähty. Se ei anna mitään, enkä ole kaivan-
nut hetkeäkään takaisin. 

Entä sinä? 
Anna ajautui pisteeseen, 

jossa pelkäsi menettävänsä hampaansa, 
ellei Jeesus tule apuun. 

Mikä on sinun elämäsi kipukohta, 
johon rukous ja Jeesus 

voi olla ratkaisu?
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      TOIVON MISSIO 2021

Samoin kuin monella muullakin OW-paikkakunnalla, Porin OW-seurakunnassa alkoi viime syksynä opetuslapseus-
koulu. Vähän ennen kuin koulu päättyi, saatiin tieto eri puolilla Suomea järjestettävistä Toivon Missio -tilaisuuksista. 
Näin meillä oli mainio tilaisuus viedä kaikki oppimamme käytäntöön – opetuslapsioppilaat pääsivät heti hienoon 
evankelioimisharjoitteluun.

Harjoitteluun tosin oli ollut 
mahdollisuus jo aikaisemmin-
kin. Porin One Way -seura-

kunta sijaitsee hyvällä paikalla ja on 
tiloiltaan esteetön, parkkipaikkakin 
heti oven edessä.

Maanantaisin seurakuntamme toi-
mii kodikkaana kohtaamispaikkana ohi-
kulkeville, niin ruokaa kuin rukoustakin 
kaipaaville klo 12-15. Sään salliessa 
grillaamme ulkona, laulamme lauluja 
Jeesuksesta ja rukoilemme toistemme 
puolesta. 

Keskiviikon rukousillat ovat muut-
tuneet Raamatun tutkistelun ja ruko-
uksen illoiksi. Luetaan yksi kappale, ja 
jokainen saa kertoa, miten se hänelle 
aukeaa.

Sunnuntaijuhla alkaa virallisesti klo 
16, mutta jo sitä ennen tullaan rukoi-
lemaan tilaisuuden puolesta ja ylistä-
mään Herraa. On ollut ihana huomata, 
että kokouksiin tulee ihmisiä laajasti eri 
puolilta Satakuntaa. Tähän on varmasti 
syynä matala kynnys, lämminhenkinen 
ilmapiiri ja raitis opetus.

TOIVON MISSIOSSA SEKÄ VESI- ETTÄ 
HENGEN SADETTA
Lauantaina 19.6. Porin keskustassa Ee-
tun aukiolla Toivon Missio käynnistyi 
sofar-torven kutsulla rukoukseen – ääni 
kuului varmasti kilometrin päähän. Ru-
koilimme kaupunkimme päättäjien, 
asukkaiden ja itse tilaisuuden puolesta.

Jo sitä ennen olimme olleet viikkoja 
kädet ristissä ja katse kohti taivaan Ju-
malaa, että sää olisi suosiollinen ja että 
itse Herra olisi Pyhän Henkensä kautta 
läsnä tilaisuudessa. Aamulla saimme 

TEKSTI PIRJO VIITANEN   KUVAT MAARIT KIRVESSALO-NURMESNIEMI JA PIRJO VIITANEN

Porin One Waylle on matala kynnys

Toivon Missio Eetun aukiolla



11

Grilliruokaa valmistuu maanantain aterialle

kuitenkin rankkasateen niskaamme ja 
katselimme taivaalle ihmetellen, että 
Herra, mitä tämä tarkoittaa? Rukoi-
limme kylläkin Hengen sadetta, mutta 
Jumalalla oli huumorintajua, ja Hän 
kokeili uskoamme ropauttamalla vettä 
niskaamme. 

Tilaisuuden ohjelma ei kuitenkaan 
viivästynyt kuin tunnin, ja oli ihanan rai-
kasta aloittaa pitkä lämmin päivä. 

Esiintymislavalla kuultiin vahvaa 
evankeliointia todistusten, musiikin ja 
esiintyjien vaihtuessa tunnin välein, 
aina entisestä oopperalaulajasta truba-
duuriin, viulutaiteilijoista gospel- ja pia-
nomusiikkiin. Ympärillämme oli satoa 
paljon, ja pienessä seurakunnassamme 
meitä työmiehiä vain vähän, mutta Ju-
mala oli kuullut huokauksemme. (Luuk. 
10:2)

Oli myös ihana yllätys, kun saimme 
Hauholta, Espoon One Waystä ja Tam-
pereelta action-porukkaa auttamaan 
katuevankelioinnissa ja esirukouksessa.  

MONENLAISIA KOHTAAMISIA
Paljon oli erilaisia kohtaamisia ja vä-
kemme liikkuikin ahkerasti Eetun auki-
on ympäristössä, torilla ja kävelykadulla 
jakaen flyereita ja kutsumassa ihmisiä 
tilaisuuteen. Myös haastattelijat saivat 

kiitettävästi haastatteluja, ja palkkioksi 
jaettiin kylmälaukusta suklaalevyjä. Mo-
net saivat myös hengellistä luettavaa 
mukaan, Johanneksen ja Markuksen 
evankeliumeita. 

Muutamat haastateltavat jättivät 
myös esirukouspyyntöjä, jotka kan-
noimme Isän eteen heti seuraavassa 
rukouskokouksessa.

Yksi kohtaamisista oli erilainen. Kul-
jen sairauteni takia sähkömopolla, mikä 
olikin lämpimän sään takia itselleni so-
pivaa hommaa, ja ehdin moneen tilan-
teeseen. Haastattelin ihmisiä ja annoin 
hengellistä luettavaa.

Eräs nuorehko pariskunta istui puis-
ton penkillä, sain haastatella heitä il-
man kaavaketta. Tosin evoluutio-oppi 
oli heissä niin syvällä, etteivät taitoni 
riittäneet keskusteluun, mutta sain ti-
laisuuden kertoa, miksi liikun inva-mo-
polla. 

Sain todistaa työmatkalla tapahtu-
neesta auto-onnettomuudesta, jossa 
ei ollut mitään mahdollisuutta jäädä 
henkiin. Kerroin, että törmäyksestä 
johtuvan ilmalennon aikana tunsin, 
että minua kantoivat Jumalan enkelit, 
ja kolme kuukautta myöhemmin tulin 
uskoon. Sanoin, että olisin joutunut ka-
dotukseen, jos olisin kuollut, mutta Ju-
mala rakkaudessaan antoi minulle vielä 

Seurakunnassa käy monen 
ikäisiä ja kokoisia vieraita

mahdollisuuden pelastua. He kysyivät, 
että minne nyt sitten menen kun kuo-
len? Sanoin, että Jeesuksen luo Taivaan 
kotiin.

Ymmärsin, että he eivät halunneet 
jatkaa keskustelua, mutta heidän vie-
ressään vähän etäämmällä istui van-
hempi mies, joka oli varmasti kuullut 
keskustelumme. Palasin tapahtumapai-
kalle, kun kuulin Pyhän Hengen äänen, 
joka kehotti lähtemään takaisin tuon 
miehen luo. Lähdin, mutta penkki oli 
tyhjä – katseeni kuitenkin tavoitti puna-
ruutupaitaisen miehen kauempana.

Sain hänet mopollani kiinni ja sa-
noa töksäytin, että Herra lähetti minut 
luoksesi, joten sinulla on varmaan jo-
tain asiaa. Mies oli vähän hämillään, 
mutta ymmärsi, että uskonasioista oli 
kyse. Sain haastatella häntä, ja lopuksi 
kysyin, voisiko hän lähteä kanssani lop-
putilaisuuteen, jossa Jari-pastorimme 
puhui. Mies tuli mukaani, ja sain antaa 
hänelle ”Yksi ainoa elämä” -kirjan, jon-
ka hän otti mielellään luettavakseen, ja 
lupasi tulla tilaisuuksiimme.

Tämä seurakuntalaisten aktiivisen 
jalkautumisen alku onnistui hienosti, 
ja seuraava evankelioimistapahtuma 
pidetään jo sovitusti 14.8. Porin torilla 
samalla kokoonpanolla jHs. 

Tervetuloa! 
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On kesäkuun ensimmäinen päivä, ja Porvoossa 
kokousrajoitukset nousevat kuudesta kymme-
neen. Toistakymmentä Porvoon One Way -seura-
kuntalaista saapuu Sihvonmäelle Ali-Vekkosken 
entiselle kyläkoululle. On yhteysaterian aika. 
Pääsemme vihdoin myös suunnittelemaan kesän 
evankeliointitapahtumien toteuttamista.

TEKSTI JA KUVAT VESA SIHVO

Pienemmillä porukoilla on jo aiemmin ko-
koonnuttu eri kodeissa perjantaisin lähinnä 
rukoukseen, sunnuntaisin sunnuntaijuhlien 

merkeissä. Sihvonmäen lisäksi tapaamisia on ol-
lut Timon, Sirpan ja Teron luona. Myös Juha on 
saanut Hinthaaran entisen rautatieaseman maka-
siinin kuntoon, ja toivoo sinnekin hengellistä toi-
mintaa perhekuntansa ”Ansa ja Oiva -kesäkahvi-
lan” lisäksi. Juha on pitkin kevättä tuonut esille, 
että haluaisi aukaista kotinsa evankeliumin työlle 
ja seurakunnan kokoontumisille.    

NYT ON EVANKELIOINNIN AIKA
Vaihdamme kuulumisia. Ossi odottaa, että pääsisi ki-
taransa kanssa Porvoon torille laulamaan. Hän haluaa 
varmaan rohkaista, lämmittää ja sytyttää meitä kaikkia, 
kun kertoo otteen omasta elämästään.

 – Kun aikanaan muutin pohjoisesta etelään Hyvin-
käälle, otin kitaran mukaan verotoimistoon ja lauloin 
siellä lauluja Jeesuksesta. Johtaja itse aukaisi ovensa 
ja tuli kiittämään komiasta laulusta. Verottajan kanssa 
ei tullut ongelmia. 

Jumala on tuonut joukkoomme toisenkin kitaristin, 
Elmerin, jolle on luonteenomaista kaivaa selkärepus-
taan ukulele, kun tilanteeseen sopii, vaikkapa puistos-
sa, ja säestää omaa lauluaan.

Koettiin yhdessä, että menisimme kesäkuussa lau-
antaisin Porvoon torille puolen päivän maissa kahvila-
telttojen luo. Ossi laulaisi ja muut rukoilisivat ja keskus-
telisivat ihmisten kanssa. Lisäksi päätettiin tiedustella, 
saisimmeko pitää laulun ja evankeliumin iltoja kaupun-
gin omistaman vuokra-asuntoyhtiön kerhotilassa.

JOKAISELLE ON OMA PELASTUSSUUNNITELMANSA
Edellinen katulaulaja on vielä haitarinsa kanssa musi-
soimassa Porvoon torilla, kun saavumme sinne 5.6. klo 
12. Sovimme hänen kanssaan vuoronvaihdosta puolen 
tunnin kuluttua. Ehdimme käydä kahvilla torikahvilssa. 
Sirpa lähtee mieluummin puistoon katsomaan, jos siel-
lä olisi joku, jolle voisi todistaa. 

Etsimme varjopaikkaa, aurinko paistaa lähes pilvet-
tömältä taivaalta. Jokainen jännittää omalla tavallaan. 
On vaikea arvioida, paljonko jännittämisen tunteeseen 
liittyy Jumalan antamaa esirukoustaakkaa, joka pitää 
vain käydä läpi ja ylittää.

Pian on Ossin vuoro aukaista kitaralaukkunsa. Ilmoi-
tukset lauluhetkestä ilman sähköisiä vahvistimia on teh-
ty etukäteen varmuuden vuoksi sekä poliisille että Por-
voon torin vastuuhenkilölle. Laulu alkaa ja sen kanssa 
muiden hiljaiset rukoukset. Jotkut toriasiakkaat pysäh-
tyvät ja jäävät kuuntelemaan kauemmaksi. Kahvilapöy-
dissä toiset selvästi seuraavat ainakin hetkisen lauluja. 

Kesäisiä kohtaamisia 
Porvoossa

TOIVON MISSIO 2021

Toritapahtumaan 12.6. saatiin jo muusikkoa 
suojaava aurinkovarjo.
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parantanut useita vuosia sitten hänen selkänsä. Se oli 
ollut iso todistus hänen omille jo aikuisille lapsilleen, 
jotka uskovat kyllä Jumalaan, mutta joilla ei ole vielä 
omaa henkilökohtaista jumalasuhdetta. Hänen ker-
tomuksensa siunaavat meitä, ja hän tulee puolestaan 
siunatuksi uskovien yhteydestä, jota ei oikein ole tähän 
mennessä löytänyt Porvoosta.

KUULUMME YHTEISEEN JUMALAN SEURAKUNTAAN
12.6. evankelioimme jälleen Porvoon torilla. Ossi oli 
pyytänyt jotain aurinkovarjoa itselleen ja kitaralleen 
laulujensa ajaksi. Edellinen lauantai oli tuntunut ras-
kaalta ehkä muunkin kuin pelkän auringonpaahteen 
takia. Seija pukee sanoiksi tämän.

Toiset tunnustavat kristityt muista seurakunnista 
haluavat liittyä seuraamme todistamaan torilla. Jee-
suksen sovitustyö yhdistää meitä, niin kuin laulamme 
Una Sancta, Jumala on Yksi, Pyhä ja Yhteinen, laulun 
sanoin. Jumalalla on yksi, pyhä ja yhteinen seurakunta 
täällä maan päällä. Mutta me kaikki vastaamme omasta 
talentistamme, leiviskästämme eli palvelustyöstämme 
henkilökohtaisesti Jumalalle. Myös jokaisella seurakun-
nalla on omat tehtävänsä, joista se vastaa vastuunkan-
tajiensa johdolla suoraan Jumalalle.

Muistelen tilannetta yli kaksi vuotta sitten. Seura-
kuntamme koordinaattorin Timon kanssa huomasimme 
meidän molempien kantavan syvällä sisimmässämme 
taakkaa alkavan seurakuntamme evankelioinnin puo-
lesta. Ja se jäsentyi silloin nimenomaan esirukoukseksi. 
Ja nyt rukoukseemme on vastattu.  

Myös muita uskovia tulee tervehtimään. Henrikssonin 
pariskunta menee sivummalle keskustelemaan ja rukoi-
lemaan esirukousta kaivanneen naisen kanssa. Mauno 
liikkuu myös kahvilapöydissä ja ottaa esille hengellisiä 
asioita keskustellessaan tuttujen ja puolituttujen kans-
sa.

Aika pysähtyy hetkeksi. Ymmärrän, että Jumala on 
tasapuolinen jokaista ihmistä kohtaan, niin kuin rakas-
tavat vanhemmat omia lapsiaan kohtaan. Kaikilla on 
yhtä hyvä mahdollisuus pelastua. Itse asiassa Jumala 
tekee kaikkensa pelastaakseen jokaisen ihmisen. Ja 
se ei ole vähän se. Saamme ajatella, että jokaiselle on 
voimassa oleva pelastussuunnitelma. Tämä turvallinen 
ajatus valtaa mielen, ja on niin hyvä siunata kaikkea 
torin väkeä.  Omana päivänään Jumala todistaa heil-
le iankaikkisuuden olemassaolosta, omasta henkilö-
kohtaisesta rakkaudestaan ja ihmisen tarpeesta saada 
armahdus. Aurinko paistaa, kesä on tullut ja kaikki on 
Jeesuksen kädessä.

TÄRKEÄ USKOVIEN YHTEYS
Torstai 10.6. Birgitta laittaa kahvitusta kuntoon Wit-
tenberginkadun kerhohuoneessa, jossa kokoonnum-
me nyt ensimmäistä kertaa. Päätimme tehdä sen ensin 
omalla porukalla, jotta tila tulisi tutuksi. Lauluvihot jae-
taan ja aloitetaan rukouksella ja laululla. 

Vanhempi nainen, Ossin tuttu, on tullut mukaan. 
Hän on jäänyt leskeksi uskovan miehensä kuoleman 
jälkeen, ja rakkaus Vapahtajaan oikein säteilee hänes-
tä. Hän kertoo, kuinka hänen yllätyksekseen Jumala oli 

Evankeliointia Porvoon torilla
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TEKSTI NADJA EK    KUVA JARI LIND

Opetuslapseuskoululle 
ei välimatka ole 

esteenä! 

FORSS
FORSSA
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Korona-aikana on luonnollista, että opetuslapseuskoulu toimii netissä. 
Silloin myöskään asuinpaikalla ei ole merkitystä. Tästä kertoo viime maaliskuussa käynnistetty 

One Wayn opetuslapseuskoulu, jonka vetäjänä toimi Ruotsissa asuva Nadja Ek. 
Oppilaita oli sekä Ruotsista että Suomesta.

Kaikki sai alkunsa rukouspuhelinryhmästä, jossa 
sanaa jakamassa oli Forssan One Wayn pastori 
Jari Lindroos. Hän kertoi, että meidän naisten-

ryhmällämmekin olisi mahdollisuus aloittaa opetuslap-
seuskoulu. Asia kuulosti heti tosi mielenkiintoiselta, ja 
tartuin siihen innolla. Koin tämän Herran johdatukse-
na ja uskon, että Pyhän Hengen suomalla viisaudella 
kurssin suunnitelma onnistui ja samalla muodostui hyvä 
tapa toteuttaa kurssi myös etänä. Itse sain siinä oppia 
uutta ja rakentua uskossa sekä myös juontaa ja vetää 
kurssia.

KURSSIN ANTINA KESKINÄINEN RAKKAUS JA 
YHTEISHENKI
Käytännön tasolla toteutus meni niin, että Facebookiin 
perustettiin ryhmä, jossa opintovideot ja oppimateriaa-
lit jaettiin kaikille kurssilaisille. Oppilaat opiskelivat ma-
teriaalin avulla aiheita itsenäisesti, ja niistä keskusteltiin 
sitten kurssiryhmälle luodussa Facebook-huoneessa 
videokeskusteluina kolme kertaa viikossa. Videoyhtey-
den avulla käytiin läpi kunkin opetuksen teemaa ja ru-
koiltiin yhdessä. 

Yksi suurimmista asioista, mitä kurssista on muo-
dostunut, on keskinäinen rakkaus ja yhteishenki. Ope-
tuksen lisäksi saimme rakentua yhteisestä uskosta, 
jonka myötä kehittyi keskinäinen rakkaus. Yhteys oli 
vahva, vaikka kurssilaiset eivät aiemmin tunteneet toi-
nen toisiaan.

Opetuslapseuskoulua kesti noin kahdeksan viikkoa, 
ja 8. 6. järjestettiin päättäjäiset, jossa laulettiin ja iloittiin 
uusista ystävistä sekä syvenevästä Herran tuntemises-
ta. Ruotsissa ja osin Suomessakin päättäjäisiä juhlittiin 
grillijuhlien merkeissä. Todistuksetkin saimme onnis-
tuneesti nykyteknologian ansiosta. Oli suuri ilo saada 

osallistua naistenryhmän kanssa etänä One Wayn ope-
tuslapseuskouluun. Tulevaisuudessa, kun olosuhteet 
sallivat, haluamme olla mukana fyysisestikin.

Tästä kaikesta kiitämme taivaallista Isää ja myös 
opetuslapseuskoulun opettajia

.  
FORSSASSA TOINENKIN OP-KOULU
Forssan One Waylla oli lisäksi oma paikallinen opetus-
lapseuskoulu, johon osallistui noin 40 oppilasta. He 
aloittivat lähiopetuksella, mutta koronarajoituksien tiu-
kennuttua kävivät kurssin etänä loppuun. Näin meitä 
todistuksen saaneita oli kaikkiaan 65 henkilöä.

OPPILAIDEN KOMMENTTEJA 
OPETUSLAPSEUSKOULUSTA:  

”Todella vapaata, kun olemme voineet opiskella etänä 
puhelimen välityksellä. Matala kynnys. Helppoa tulla ja 
katsoa videot, joita sitten on saanut mietiskellä ja pu-
reskella.” Soraja Hagert

”Op-koulu on luonut pohjaa uskolle. Haluan nyt viedä 
eteenpäin sanomaa Jeesuksesta muillekin ja samalla 
itse kasvaa Hänessä.” Ramona Flink

”Opetuslapseuskoulu etänä on ollut todella hyvä. Se 
on mahdollistanut meille kaikille opiskelumahdollisuu-
den, vaikka osa oppilaista asuu Ruotsissa ja osa Suo-
messa.” Ramona Hagert

”Tosi opettavainen ja rakentava kurssi. Opetusvideot 
ovat olleet hyödyksi myös nuortenilloissa ja muillekin 
rakennukseksi.” Lenita Nikkinen   

”Sillä jokainen huone on  
jonkun rakentama, mutta  

kaiken rakentaja on Jumala.”

Rekennuttaja- 
insinööritoimisto

STENROOS OY

Kehruutie 1 C, 00410 Helsinki
Puh. 041 534 4844

Liike-, toimisto- ja 
asuinrakennusten 

tunnollista rakennuttamista 
ja rakennustyön valvontaa.

Verkkokauppa ja kesäpuoti
www.nepalska.fi • facebook.com/nepalska

Laiteentie 1, 39530 kilvakkala (käynti Vatulantieltä)

Kuljetusliike TRANS-AKSELI Oy
Kuljetukset Suomessa ja Euroopassa

0400 456 572
Umpikuorma-, avo- ja 
täysperävaunuyhdistelmät 
sekä pakettiautokuljetukset
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Kun Marjaana Yli-Krekola koki elämänsä olevan sekä fyysisesti että psyykkisesti pohjamudissa, hän tunsi 
allaan kädet, jotka kannattelivat häntä pimeydessä. Samoihin aikoihin hän kuuli Radio Deistä laulun 

”Minä tulin sinua varten”, ja hänessä puhkesi valtava ilo. Lopulta vaikeudet ja kivut 
johtivat hänet uuteen ammattiin.

Marjaana Yli-Krekola eli lapsuutensa Posiolla 
uskovassa perheessä. 

– Synnyin kirjaimellisesti seurakuntaan, 
Marjaana toteaa. – Isäni oli kanttori-urkuri ja hoiti mi-
nua paljon päivisin. Jo lapsesta asti olen osallistunut 
kaikkiin häihin, hautajaisiin ja jumalanpalveluksiin, joita 
seurakunnassa pidettiin.

Kun Marjaana oli 11-vuotias, hänen mummonsa 
kuoli. Marjaana näyttää kulunutta valkokantista Raa-
mattua, jonka alareunassa on tarra: ”Minä olen tie, 
totuus ja elämä.”

 – Tämä oli mummoni Raamattu. Kysyin, saisinko 
sen omakseni, ja luin sen heti alusta loppuun. Olen 
ollut kyllästetty Jumalan sanalla lapsuudesta lähtien.

Kesällä 1981 Marjaana pääsi Karmel-yhdistyksen 
järjestämälle rippikoulumatkalle Israeliin. Koko lei-
ri ja matka oli elämys, josta Marjaana nautti valtavan 
paljon. Tuo matka loi todennäköisesti pohjan hänen 
Israel-rakkaudelleen. 

UUSI USKOONTULO
Parikymppisenä Marjaana tuli opiskelemaan Helsingin 
Kauppakorkeakouluun, ja vähitellen seurakuntakuviot 

jäivät taka-alalle. Hän alkoi seurustella, ja niin elämä 
keskittyi ekonomiksi opiskeluun, seurusteluun ja kaik-
keen muuhun. Löytyi hyvä työpaikka, perheeseen syn-
tyi kaksi lasta eikä uskonasioille juurikaan jäänyt aikaa 
tai tarvetta. 

– Vasta 40-vuotiaana elämän suuret vaikeudet, 
avioero ja monet muut tuskalliset asiat alkoivat vetää 
minua uudelleen Jumalan lähelle, Marjaana kertoo. 

– Kun olin todella syvissä vesissä ja niin pohjalla 
kuin olla voi, ja näin siellä pelkkää mustaa, tiesin kui-
tenkin, että allani ei ole tyhjyys vaan Jeesus. 

Marjaana ymmärsi, että elämänongelmien psyyk-
kinen työstäminen oli pakollista. Hän kävi mm. Krito-
kurssin, löysi itselleen osaavan terapeutin, ja vähitellen 
kaikki tapahtunut alkoi kääntyä hyväksi – ja tänä päivä-
nä jopa ammatiksi.

Kun Jeesus sai vakuuttaa Marjaanalle, että ”Sinä 
olet minulle rakas, olen tähtesi kärsinyt. Sinä olet mi-
nulle rakas, ota minut vastaan nyt”, hän koki, että lau-
lun sanat – ja Jeesus – olivat todellakin häntä varten. 

– Oikein hain sitä, miten Jumalan valtakuntaan voi 
päästä sisälle, Marjaana muistelee. – Ihan sattumalta 
menin erään luterilaisen seurakunnan Sanan ja ruko-

TEKSTI JA KUVAT HANNA TORVALDS

Jumala on antanut rohkeudenumala on antanut rohkeuden  
uskonhyppyihinuskonhyppyihin

Rakkaan mummon 
vanha Raamattu on yhä käytössä

Marjaana puutarhassaan
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uksen iltaan, jossa vanha mummo puhui niin koskettavasti, 
että siinä tilaisuudessa annoin koko elämäni Jeesukselle. 
Vaikka olin aina ollut uskossa, koin, että nyt tulin uudelleen 
uskoon!

Sen jälkeen yhtäkkiä kaikki oli toisin. Viikon sisällä Mar-
jaana aloitti opiskelun Raamattuopiston avoimessa raamat-
tukoulussa, hänen koko ystäväpiirinsä muuttui, ja monen-
laisen sisäisen myllerryksen jälkeen hän myös vaihtoi alaa. 

– Halusin pois bisneksestä, jossa vain raha merkitsi.

TYÖSSÄ TAIVAASSA
Marjaana pääsi lukemaan sosionomiksi ja opiskeli Raamat-
tuopistolla Kirkon nuorisotyön linjalla.

Jo ennen uudestisyntymistä Jumala oli kutsunut häntä 
naistentyöhön, hädänalaisten auttamiseen ja turvakotityö-
hön. 

– Tämän kutsumuksen toteuttaminen ja kulkeminen Ju-
malan minulle osoittamalla tiellä on ollut todella tärkeää, 
Marjaana sanoo. – Koen, että Jumala on antanut minulle 
selkeän kutsumustietoisuuden: kun tiedän, että tämä on sitä, 
mitä Jumala tahtoo, uskallan tehdä rohkeitakin ratkaisuja.

Marjaanan ensimmäinen työharjoittelujakso oli One 
Wayn naistenkodilla. Ja kun hänen sitten opiskelujen lop-
puvaiheessa piti kirjoittaa arviointi harjoittelustaan, hän 
otsikoi sen ”Työssä taivaassa”. Valmistuttuaan hän jatkoi 
opiskelemista ja kävi ratkaisukeskeisen kristillisen tera-
peuttikoulutuksen. Sosionomiopintoihinsa liittyen hän sai 
olla Porvoon Samariassa kehittämässä Rose-kotia, joka tar-
joaa turvallista asumista ihmiskaupan uhreiksi joutuneille 
naisille ja heidän lapsilleen. 

– Tein kartoituksen ihmiskaupan uhrien palvelemisesta 
ja siitä tuli myös minun lopputyöni. Sen jälkeen jäin sinne 
töihin.

ISRAEL-HERÄTYS JOHTI PAASTOON
Vuonna 2016 Jumala antoi Marjaanalle vahvan Israel-he-
rätyksen. Hän sai valtavan rukoustaakan sekä alijan että 
niiden juutalaista puolesta, jotka tulisivat tekemään alijan 
Venäjältä Israeliin. 

– Tätä ennen en ollut koskaan paastonnut kunnolla, 
mutta nyt koin, että minun piti pitää kolmen päivän Ester-
paasto, jonka aikana ei saa juoda vettäkään.

Ja Marjaana paastosi ja rukoili Raamattu kädessä ja ju-
listi sitä, mitä Raamatussa on kirjoitettu tapahtuvaksi: että 

 
 

Kuvat: Miina Merisalo

 

Founta insof l i fe . f i  -  044  988  4050

M O R A Z  -  L U O N N O L L I S T A  J A  T E H O K A S T A
Y R T T I K O S M E T I I K K A A  I S R A E L I S T A

Israelin kansa siirtyy takaisin omaan maahansa etelästä ja poh-
joisesta ja että alija todellakin toteutuu.

 – Juuri kun kolme vuorokautta oli tulossa täyteen, tajusin 
Hengen maailmassa, että nyt lähti sana Jumalan valtaistuimel-
ta ja meni sieltä Venäjälle – ja tuli kuin bumerangina takaisin ja 
toi ihmiset mukanaan.

Ja näin myös kävi. Marjaana oli seurannut alijaa ICEJ:n 
kautta, ja sai nähdä, että juuri silloin alkoi tapahtua.

ISRAELILAISIA TUOTTEITA NAISTEN 
TURVAKODIN HYVÄKSI
Vuonna 2017 Marjaana oli puhumassa Tampereella ihmiskau-
pan uhrien auttamisesta tilaisuudessa, jonka järjestäjällä on 
Haifassa päihderiippuvaisia, mm. Punaisen Maton kautta tu-
levia katunaisia, kuntouttava Debora-koti. Kun tilaisuudessa 
puheen jälkeen oli vapaata rukousta, joku rukoili, että syntyisi 
sellaista menestyksekästä liiketoimintaa, jolla voitaisiin tukea 
Debora-kotia.

– Se iski minuun täysillä, Marjaana sanoo. – Olin valmis-
tautumassa terapeutiksi ja tiesin, että pelkästään sillä en pysty 
elämään. Siksi olin jo hiukan tutkinut mahdollisuuksia tuoda 
Israelista joitakin tuotteita täällä myytäväksi.

Nyt Marjaanalla on yhteinen yritys kurssikaverinsa Susanna 
Warmen kanssa. Se harjoittaa sekä terapiatoimintaa että tuo 
maahan ja myy israelilaisia luonnonvaraisesti viljeltyjä Moraz-
ihonhoitotuotteita, joilla tuetaan Debora-kotia. 

– Meillä on vahva yhteinen näky. Siunaamme Israelia, kun 
muut boikotoivat. 

Alku ei ollut kovin helppo. Samana päivänä 12.3.2020, kun 
ensimmäinen lasti Moraz-tuotteita tuli Suomeen, koronasulku 
alkoi, kaikki meni kiinni ja kokoukset loppuivat. Se pakotti heti 
perustamaan verkkokaupan.

 – Viime syksynä ehdimme parin kuukauden ajan pitää 
’Yhteyden ja kauneuden -iltoja’, joissa tavoitteenamme on 
kohdata ja rohkaista naisia, nostattaa naiseutta ja naisten hy-
vinvointia, Marjaana kertoo. – Nyt kun yhteiskunta on jälleen 
avautumassa, toivon, että voimme taas käynnistää tilaisuuksi-
en pitämisen.

Marjaanalla on vielä yksi toteutumaton näky. 
– Olen käynyt Israelissa lukuisia kertoja ja asunut monesti 

Kristiina Wileyn asunnossa, kun hän on ollut Suomen lomal-
la. Unelmani onkin, että pääsisin vielä työskentelemään Israe-
liin naisten turvakodille, joko Debora-kodille Haifaan tai One 
Wayn naistenkodille sitten, kun Kristiina jää eläkkeelle.  

Marjaana puutarhassaan
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Israelin rankka kevätIsraelin rankka kevät

Lähi-Idän ainoan demokratian, Israelin, tilanne 
on hyvin erilainen verrattuna sen naapurimaihin, 
esim. naisten tasa-arvossa, uskonnonvapaudessa 

ja monissa muissakin asioissa. Kaikesta tästä huolimat-
ta Israelia kohdellaan ”apartheid-valtiona” ja valloitta-
jana, joka polkee palestiinalaisten oikeuksia.

SUURI HENGELLINEN EKSYTYS
Kevään kuluessa oli järkyttävää nähdä miten länsimai-
nen media, myös Suomi mukaan luettuna, oli niellyt 
täysin tämän saman dialogin, ja uutismediat kertoivat 
lähinnä Israelin iskuista unohtaen täysin, kuka aloitti 
raketti-iskut ja mikä järjestö Hamas itseasiassa on. Kyse 
on suuresta hengellisestä pimeydestä ja eksytyksestä 
– Israelin demonisoiminen on melkein samalla tasolla 
kuin ennen toista maailmansotaa. Kaikkein surullisinta 
on se, että monet kirkotkin ovat saman pimeyden val-
lassa sen sijaan, että siunaisivat Israelia ja näkisivät sen 
aikojen merkkinä.

JUUTALAISTEN JUHLAT JA MUSLIMIEN RAMADAN 
TÖRMÄSIVÄT
Kun koronarajoitukset saatiin toukokuussa lähes pois-
tettua ja elämä rupesi vaikuttamaan melkein normaalil-
ta, alkoivat kevään monet juhlat: 73. itsenäisyyspäivä, 
sitä edeltänyt Sodissa kaatuneiden muistopäivä ja lo-
pulta Jerusalem-päivä marsseineen. Ne osuivat kaikki 
yhteen muslimien Ramadan-kuukauden kanssa, jolloin 
on yleensäkin ollut aina levottomampaa. Muslimit ovat 
erikoisesti silloin herkempiä provosoitumaan ja vastaa-
maan johtajiensa kiihotukseen. Marssien aikana Israelin 
lippua heiluttelevat oikeistonuoret ja muslimien joukot 
ottivat yhteen. Poliisi joutui hillitsemään heitä, ja louk-
kaantumisia tuli puolin ja toisin.

Tilanne eskaloitui Temppelivuorella, kun palestii-
nalaisjohtajat käskivät kaikki israelilaissotilaat ja po-
liisit pois alueelta. Sotilaat ja poliisit oli määrätty tur-
vaamaan monikymmentuhantisen joukon vaellusta. 
Ukaasilla oli aikaraja: jos israelilaiset eivät poistu 10.5. 
mennessä Temppelialueelta, Hamas aloittaa raketti-

TEKSTI JA KUVAT KRISTIINA WILEY

Israel on ollut viime keväästä ja alkukesästä yhä kasvavan antisemitistisen vyöryn kohteena. Sen oi-
keutta puolustaa oman kansansa ja rajojensa loukkaamattomuutta arvostellaan jyrkästi, ja israelilaiset 
ollaan valmiita tuomitsemaan EU:n ja YK:n korkeimmissa elimissä. Myös USA:ssa, sen tärkeimmässä 
liittolaisessa, on kuultu yhä enemmän Israel-vastaisia kannanottoja. 

Israel-mielenosoitus

FORSS

TURKU

ISRAEL
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iskut. Näin tapahtui, ja 10.5. iltapäivällä raketit alkoivat 
lentää Gazasta, ensin lähialueille, sitten illalla jo Jeru-
salemiin saakka. 

Olin kotona noin klo 19, kun kuulin ilmahälytyksen 
sireenin. Mietin hetken, onko tämä nyt aivan oikea hä-
lytys – se kuulosti erilaiselta kuin muut. Samassa kuu-
lui vahva räjähdys. Myöhemmin sain tietää, että se oli 
Israelin ilmatorjuntajärjestelmän ilmassa tuhoaman ra-
ketin räjähdyksen ääni. Raketti, yksi seitsemästä Jeru-
salemiin ammutusta, oli lähestymässä Ramat Rachelin 
kibbutsia, joka sijaitsee vain noin 2 km kotoani. Laitoin 
heti uutiset päälle, ja totta se oli: Jerusalem oli hyökkä-
yksen kohteena! Kokosin nopeasti tavaroita kassiin sil-
tä varalta, että tilanne uusiutuisi, ja mietin, miten saan 
kissan mukaan, mutta onneksi yö oli rauhallinen eikä 
pommisuojaan tarvinnut lähteä. Iskut Jerusalemiin ei-
vät sen illan jälkeen uusiutuneet.

MONET TURVAHUONEISSA YÖT JA PÄIVÄT
Toisin oli rannikkoseutujen kaupungeissa. 10 päivää 
kestäneen sodan ja jatkuvan rakettitulen aikana, jolloin 
Hamas ampui Israeliin yli 4 000 rakettia, monet ihmiset 
viettivät turvahuoneissa tai niiden lähistöllä yöt ja päi-
vät koko sodan ajan 21.5. saakka. 

Israel vastasi Hamasin rakettituleen ampuen ra-
kettien laukaisualustoja ja koittaen osua strategisiin 
kohteisiin, mm. terroritunneleihin. He onnistuivatkin 
tuhoamaan monia terroristeja, joista osa oli Hamasin 
johtohenkilöitä. Raketti-iskuissa kuoli 12 israelilaista 
ja haavoittui vähän yli 100. Palestiinalaisten puolella 
menehtyneitä oli yli 200 ja samoin haavoittuneita oli 
paljon. Suuri lukumäärä johtui epäilemättä Hamasin 
piittaamattomuudesta omien kansalaisten suojelemi-
sessa – he käyttävät naisia ja lapsia ihmiskilpinä, ja mm. 
kouluja ja lastentarhoja rakettien ampumapaikkoina.

Rauhanjulistuksen ja aselevon jälkeenkin Jerusa-
lemissa ja monissa kaupungeissa levottomuudet ja 
mellakat jatkuivat useita viikkoja. Puhuttiin jo uudesta 
”Kristalliyöstä”, kun esim. Lod’in kaupungin juutalais-
kauppoja ja asuntoja sytytettiin tuleen ja tuhottiin.

TAPAUS SHEIKH JARRAH
Yhtenä syynä palestiinalaisten mellakoinnin lisääntymi-
seen kerrottiin olevan Sheikh Jarrah’issa, Itä-Jerusale-
missa sijaitsevassa arabilähiössä, asuvien kahden per-
heen häätö. Jordania sijoitti asukkaat taloihin vuoden 
1948 sodan jälkeen. Kun Israelin Korkein oikeus totesi 
vuonna 2008, että talot olivat juutalaisten omaisuut-
ta, arabiperheet saivat luvan jäädä asumaan, kunhan 
maksaisivat vuokraa asumisestaan. Kun he kieltäytyivät 
maksamasta, he saivat häätöpäätöksen, kuten kuka ta-
hansa vuokralainen, joka ei maksa vuokriaan. Tänä ke-
väänä tuo oikeuden päätös pantiin viimeinkin toimeen, 
jolloin sitä pidettiin esimerkkinä Israelin halusta valloit-
taa koko Jerusalem itselleen ja sortaa palestiinalaisia, 
ja siten syynä aloittaa täysi kapina Israelia vastaan.

ONE WAYN TYÖ
Kaiken tämän keskellä, koronarajoitusten ja mellakoin-
nin aikoinakin, työ on saanut jatkua ja mennä eteen-
päin. Vaikka levottomuudet ja varsinainen sotatilakin 
rajoittivatkin liikkumistani määrätyillä alueilla Jerusale-
missa, ja suoranaiset raketti-iskut Tel Avivin kaupunkiin 
pysäyttivät Punaisen Maton työn joksikin aikaa, suurin 
osa työmuodoista on jatkunut koko kevään. Suuri ilo 
oli, kun juuri ennen Suomen kesälomaani pystyimme 
avaamaan myös soppakeittiön ruokailijoille. Valitet-
tavasti vain osa, noin 35 henkeä, voi ruokailla paikan 
päällä, loput 120 saavat ruokapaketit kotiin, koska Is-
rael ei vielä ole avautunut vapaaehtoisille ja meillä on 
kova työntekijäpula. 

Punaisessa Matossa on avattu ruokailupiste ja Raa-
matun tutkiminen myös miehille. Se tosin sijaitsee ka-
dulla Punaisen Maton toimitilan vieressä.

Naistenkodissamme on keväällä asunut kolme 
henkilöä. Yksi heistä on kotimaahansa syksyllä muut-
toa odottava venäjänkielinen N. Saimme auttaa myös 
kuukauden ajan Uzbekistanista kotoisin olevaa nuorta 
pastoripariskuntaa, joka terveyssyistä johtuen ei voinut 
asua entisessä asunnossaan. Alkusyksystä odotamme 
sveitsiläistä vapaaehtoistamme Tinaa sekä ensimmäis-
tä uutta maahanmuuttajaa kodillemme Liettuasta.  

Vanha kaupunki

TURKU

ISRAELIN TYÖ
044 333 2723
israel@onewaymission.fi



20 RAPORTTI  3/2021

INTIA

Kristiina ja Jehonatan-vauva

Intian koronatilanne on ollut pahimpia maailmassa lähes koko 
sen ajan, kun tauti on vaikuttanut.

Loppukeväästä 2021 taudin uusin aal-
to iski Intiaan ja mm. koronan delta-
variantti on aiheuttanut vakavia ongel-
mia koko maassa niin, että taas osa 
maasta on jouduttu sulkemaan täysin.

Tänä keväänä olemme saaneet 
huomata omassa toiminnassammekin, 
kuinka vaarallinen kyseinen tauti voi 
olla. Sain 4.5. viestin Intiasta, että Inti-
an työmme pääjohtaja Joel Kodali oli 
tosi vakavassa tilanteessa, lähes tukeh-
tumaisillaan, koska korona oli tuhonnut 
suuren osan hänen keuhkoistaan.

Meitä pyydettiin rukoilemaan hä-
nen terveytensä puolesta ja että hän 
ylipäänsä pääsisi johonkin sairaalaan – 
nekin olivat kaikki ääriään myöten täyn-
nä koronapotilaita.

Ihmeen kautta Joelille avautui paik-
ka yhdessä sairaalassa, ja vielä suurem-
pi ihme oli, että hän sai myös lisähap-
pea, joka oli vähissä useimmissa Intian 
sairaaloista. Ilman sairaalahoitoa ja lisä-
happea Joel olisi menehtynyt, jos Her-
ra ei olisi tehnyt yliluonnollista ihmet-
tä. On suuri kiitosaihe, että Joel selvisi 
tuosta akuutista hätätilanteesta.

RUKOUSTA ON TARVITTU
Noin neljän päivän tehohoidon jälkeen 
Joel alkoi vahvistua, ja muutaman päi-
vän kuluttua hän pääsi kotiin. Hän ei 

kuitenkaan toipunut täysin, vaan hänel-
le kehittyi munuaisten toimintahäiriö 
ja haimatulehdus ilmeisesti koronan 
jälkitautina. Ruoka ei maistunut, ja Joel 
kuihtui, kunnes hänet vietiin uudestaan 
sairaalaan ja tiputukseen.

Joel sai voimakkaan lääkekuurin, ja 
alkoi toipua muutaman päivän kulut-
tua. Jostain syystä tauti ei kuitenkaan 
päästänyt häntä otteestaan, vaan hä-
nen haimansa turposi ja ilmeisesti tu-
lehtui jälleen.

Niin Joel joutui kolmannen kerran 
sairaalaan. Nyt elettiin jo juhannuksen 
alusviikkoa. Eli Joelin Via Dolorosa oli 
kestänyt jo ainakin 7 viikkoa. Voimme 
vain kuvitella, kuinka tämä kaikki on ko-
etellut Joelin uskoa ja voimia, samoin 
kuin koko hänen perhettään ja sukuaan.

Samanaikaisesti Joelin sairauden 
kanssa saimme tiedon, että pitkäaikai-
nen autonkuljettajamme Ravi oli sairas-
tunut koronaan, hänen keuhkoistaan oli 
infektoitunut 80 % ja hänelle annettiin 
hyvin vähän toivoa eloonjäämisestä. 
Jumala kuuli kuitenkin rukoukset, ja ih-
meen kautta Ravi parani.

TYÖ INTIASSA SÄÄSTÖLIEKILLÄ
Nämä esimerkit ja tapahtumat ovat 
osoittaneet, kuinka vaarallinen korona-
virus voi olla ja kuinka ei voi etukäteen 

Korona on 
koetellut 

pahoin 
ystäviämme 

Intiassa
TEKSTI TERO HOKKANEN

tietää, kenet se tappaa. Toisaalta olem-
me nähneet, miten lähes toivottomas-
sakin tilanteessa olevat ihmiset voivat 
parantua, ja kuinka Herra itse voi va-
pauttaa meidät kaikista ahdistuksis-
tamme.

Kaikki tämä sekä erilaiset sulkutilat 
ovat johtaneet siihen, että työmme on 
ollut säästöliekillä samoin kuin asioista 
tiedottaminen. Työtä on kuitenkin tehty 
niin kuin sitä on voitu tehdä, eikä Ju-
malan työ pysähdy koronaan. Hän te-
kee meissä työtä sisäisesti sitä mukaa 
kuin suostumme hänen käsittelyynsä. 
Muista tämän lehden Intian jutuista voit 
lukea, kuinka korona on vaikuttanut eri 
One Wayn työmuotoihin maassa.

Nyt on tärkeintä rukoilla intialais-
ten puolesta, että he pääsevät tämän 
vaikean vaiheen läpi yksilöinä ja seura-
kuntana. On vaara, että lähitulevaisuu-
dessa Intiaan iskee vielä voimakkaampi 
virusmuunnos, ja se kaikki kysyy voimia 
seurakuntalaisilta. Teet siis hyvin, jos ru-
koilet Intian ja erityisesti uskovien puo-
lesta. Vain Herra voi meitä auttaa, niin 
kuin Psalmi 91 kertoo.

Olemme suunnitelleet, että Joel 
Kodali voisi vierailla täällä Suomessa 
ensi syksynä, mutta tämä kaikki on to-
dellakin Herran kädessä. Emme tiedä 
tautitilanteesta emmekä rajoituksista, 
mutta voimme viedä niin tämän kuin 
muutkin asiamme Herralle rukouksis-
sa. Hän johtakoon meitä ja koko Intian 
työn tulevaisuutta.  

Joel Kodali
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Lapset tulivat takaisin orpoko-
dillemme oltuaan yhdeksän kuu-
kautta kodeissa ja sukulaisissa. 

He olivat todella onnellisia, kun pää-
sivät takaisin kodillemme, jossa saa-
vat leikkiä, pelata ja nauttia toistensa 
seurasta. Sukulaisten luona ollessaan 
heillä oli monenlaisia ongelmia. Epä-
varmuus ja epämääräisyys Intian koro-
natilanteesta on ollut pahinta lapsille, 
varsinkin orvoille ja katulapsille. 

YSTÄVÄT JA KOULUNKÄYNTI 
ILAHDUTTIVAT
Neljän ihanan kuukauden One Way 
-kylällä olon jälkeen hallitus on taas 
määrännyt lapset sukulaisten luo. Lap-
set olivat todella onnellisia, kun pää-
sivät kouluun ja saivat viettää aikaa 
ystävien kanssa. He saivat paljon huo-
miota ja heille järjestettiin kaikenlaista 
tekemistä, mm. urheilu-, piirustus- ja 
laulukilpailut. He olivat taas takaisin 
normaalissa rauhallisessa elämässään. 
Ei huolia, ei kamppailua, ei väärinkäy-
töstä ja haukkumista aikuisilta. 

Mutta neljän iloisen kuukauden 
jälkeen Intiassa alkoi koronaviruksen 
toinen aalto. Hallitus sulki kaikki kou-
lut, asuntolat ja lastenkodit. Lapset 
piti jälleen lähettää sukulaistensa luo. 
Ne, jotka joutuivat lähtemään, olivat 
erittäin pettyneitä ja surullisia palates-
saan omiin kyliinsä. Ne taas, joilla ei 
ollut ketään omaisia, saivat jäädä or-
pokodille. 

Vaikka suurin osa lapsista ei nyt ole 
orpokodilla, heihin ollaan yhteydessä 
säännöllisesti. Henkilökunta käy kat-
somassa lapsia kerran kuussa, jotta 

tiedämme ja näemme, kuinka he voi-
vat. Tuemme heitä myös taloudellisesti 
joka kuukausi. Lock down -tilanteen 
vuoksi vanhemmilla ei ole töitä eikä 
rahaa, joten tuemme myös perheitä 
tarpeen mukaan. 

HENKILÖKUNNASSA VAIKEASTI 
SAIRAITA
Työmme johtajan Joel Kodalin ja au-
tonkuljettaja Ravin lisäksi myös toinen 
autokuskimme Ramesh sekä One Way 
-kylän kokki Bhamati sairastuivat koro-
naan, mutta ovat jo tervehtyneet siitä.
Rukoilethan lastemme puolesta, että 
virus ei edelleenkään tarttuisi lapsiim-
me ja he saisivat pysyä terveinä. Me 
emme tiedä, kuinka kauan tätä kestää, 

ja lapset ovat haavoittuvaisia ja herk-
kiä. Tällä hetkellä heillä ei ole koulua, 
ystäviä eikä normaaliin elämään kuulu-
vaa iloa. 

”Sinä kuulet nöyrien kaipauk-
sen, Herra. Sinä vahvistat hei-
dän sydämensä. Korvasi kuun-
televat tarkkaan auttaaksesi 
orvon ja sorretun oikeuteensa.” 
Ps 10:17–18  

Naistenkodin ikkunasta näkyvä maisema

TEKSTI RAILI SALOSEUTU   KUVAT SWARNA KODALI

Intian lastenkodit ja koulut 
suljettu jälleen

Lastenkodillamme One Way -kylällä eletään koko ajan vaihtuvissa olosuhteissa. 
Henkilökuntamme on kuitenkin  sopeutunut muuttuviin tilanteisiin hyvin. Vahva 
usko Jumalaan ja hänen huolenpitoonsa kannattelee heitä.  Jumala on ollut 
armollinen ja varjellut jokaisen lapsen koronavirukselta. 

Siskokset Nikhila ja Nagamonika
sukulaisissa      

Veljekset Yerrikipati ja Divakhar
 leskiäitinsä luona
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New Hope -kodilla on jälleen hiljaista. Vi-
sakhapatnamin liepeillä toimivan lastenkotim-
me lapset ehtivät palaamaan talvella pitkäksi 

venähtäneestä koronaevakosta. Riemulla ei ollut rajoja 
heidän päästyään takaisin koulunpenkille. Ilo jäi lyhyt-
aikaiseksi uuden korona-aallon iskettyä Intiaan. Lapset 
ehtivät käydä koulua kolme kuukautta, kun pandemia-
tilanne jo paheni. Viranomaiset määräsivät koulut jäl-
leen suljettaviksi ja lapset lähetettäviksi kyliin koronae-
vakkoon. Osa opiskelijoista jatkaa opintojaan etänä. 
Nähtäväksi jää, milloin opintonsa päättävien nuorten 
päättökokeet saadaan pidettyä.

Nyt leviävä deltavariantti vaikuttaa edeltäjiään ra-
jummalta aiheuttaen vakavia jälkitauteja. Siksi on suuri 
kiitosaihe, että New Hope -kodin väki on säästynyt sil-
tä. Tästä haluamme tuoda kunnian ja kiitoksen Jumalal-
le, ja kiittää esirukoilijoita.

Lapsiin ollaan yhteydessä puhelimitse. Ylhäällä 
kukkuloilla, alkuperäisheimojen parissa, mobiiliyhteys 
on heikko. Isoimmat lapset kipuavat kuitenkin kerran 
viikossa korkeammalle soittaakseen itse kodille. Koska 
monen lähtökohdat ovat vaikeat, tilanne ei ole mutka-
ton. Jos kotona on alkoholismia ja perheväkivaltaa, on 
pyritty löytämään isovanhempi tai muu luotettava su-
kulainen, jolle tuki lähetetään. Sosiaalityöntekijämme 
vierailevat myös kylissä.

Liikkumisrajoitusten aikana markkinoita ei pidetty 
eikä adivasi-kylistä päästy hakemaan edes välttämät-
tömimpiä tarveaineita, kuten ruokaöljyä. New Hope 
-kodin tiimit pääsivät viemään alueelle viranomaisten 
luvalla ruoka-apua, samoin kuin tienvarsien vähäosai-
sille siirtotyöläisille, jotka jäivät yhtäkkiä tyhjän päälle 
ilman työtä ja toimeentuloa.

INTIAN NEW HOPE -KOTI  
TÄHÄN ASTI ON HERRA 
MEITÄ AUTTANUT

INTIA

TAISTELU LAPSIAVIOLIITTOJA VASTAAN
Intiassa epäillään lapsiavioliittojen määrän kasva-
neen pandemian myötä. Maa on pyrkinyt ehkäise-
mään lapsiavioliittoja ja perheväkivaltaa allekirjoitta-
malla lapsen oikeuksien sopimuksen sekä asetukset 
naisten suojelemisesta kodin sisäiseltä väkivallalta ja 
lapsiavioliittojen kieltämisestä.  Nainen voi avioitua 
aikaisintaan 18- ja mies 21-vuotiaana. Harva nuori 
tuntee kuitenkaan oikeuksiaan. Lapsiavioliiton uhri 
on yleensä köyhä ja kouluttamaton maaseudun tyt-
tö.

Köyhälle perheelle tytön avioliiton järjestäminen 
voi syöstä sen perikatoon. Moni naittaakin tyttären-
sä nuorena, jolloin selviää pienemmillä myötäjäisillä. 
16-vuotiasta pidetään jo vanhana morsiameksi. Ko-
rona-aikaan on ollut sallittua viettää vain 50 hengen 
juhlia, mikä vähentää kuluja merkittävästi. Kun koulut 
ovat vielä kiinni, turhautuu suku odotteluun ja kiirehtii 
tytön naittamista. Vaikka ihmisiä kehotetaan raportoi-
maan asiasta viranomaisille, syrjäseutujen heimokylien 
elämää säätelee pikemminkin kyläoikeus kuin lainsää-
däntö.

14-vuotias ei ole fyysisesti eikä emotionaalises-
ti kypsä avioliittoon ja äitiyteen. Silti moni nuori joutuu 
naimisiin jo sen ikäisenä, jopa aiemmin. Lastenkodin 
nuorille teroitetaankin koulutuksen merkitystä. Käy-
mällä koulunsa loppuun ja valmistumalla ammattiin 
voi parhaiten välttyä lapsiavioliiton kohtalolta. New 
Hope -koti tekee valistustyötä myös lasten omaisten 
parissa. Tuen merkitys on keskeistä juuri tytöille, joihin 
voi kohdistua koviakin paineita oman sukunsa ja ky-
läyhteisön taholta. Rukoillaan, että evankeliumin valo 
saisi murtaa kaiken pimeyden. 

TEKSTI IRMELI KOJONEN  I  KUVA PRATHIBHA KODALI

Tänä kesänä monsuunisade antaa odottaa itseään. Tukahduttava kuumuus 
on kietonut Bengalinlahden rannikolla sijaitsevan Anakapallen alueen sisäänsä. 

Palmusunnuntain viettoa NHH-kodilla



23

Intiassa koronavirus on ollut tänä keväänä viime vuotta pahempi. Monet 
lapset ovat menettäneet taudin vuoksi vanhempansa, ja niin Intiaan on 
tullut lisää orpoja ja puoliorpoja. Tiedotusvälineissä on kerrottu, että orvoiksi 
jääneet lapset ovat ajautuneet lapsikaupan uhreiksi. Rukoillaan näiden lasten 
puolesta.

Alkuvuodesta katulasten kun-
toutuskotimme lapset saivat 
palata takaisin kodillemme, 

mutta Intian pahenevan koronatilan-
teen vuoksi jouduimme jälleen lähet-
tämään heidät kotikylilleen. Ne lap-
set, joilla ei ole ketään omaisia, ovat 
jääneet luoksemme.

Olemme säännöllisesti yhteydes-
sä kotikyliin lähetettyihin lapsiin. Au-
tamme heitä myös kuukausittaisella 
taloudellisella tuella. Monet sukulai-
set ovat menettäneet työnsä sulku-
tilan vuoksi, joten annamme heille 
myös elintarvikkeita. 

RUOKA-APUA KATULAPSILLE JA 
KERJÄLÄISILLE
Lock downista johtuen monilla katu-
lapsilla ja kerjäläisillä ei ole ruokaa 
selvitäkseen. Autamme heitä yhdessä 
muiden järjestöjen kanssa kohtaamal-
la heitä kaduilla ja antamalla ruokapa-
ketit päivittäin. 

Odotamme kovasti, että tämä pan-
demia loppuisi. Haluamme tuoda lap-
set takaisin lastenkoteihimme ja ravita 
heitä Jumalan rakkaudella ja huolenpi-
dolla. Monet lapset kärsivät kotikylien 
huonosta ilmapiiristä. Tämä turvaton 
tilanne on erityisen pahasti iskenyt juu-
ri katulapsiin ja kerjäläisiin. Rukoillaan 
heidän puolestaan. 

Nyt uutena tietona on tullut se, 
että Intiaa uhkaa koronaviruksen kol-
mas aalto, joka on paljon vaarallisem-
pi kuin toinen aalto, ja erityisesti las-
ten on ennustettu olevan sen uhreja. 
Pyydämme rukousta Intian lasten puo-
lesta. Suokoon Jumala varjeluksensa 
ja pysäyttäköön tämän kolmannen 
korona-aallon.  

TEKSTI HENNA KARJALAINEN JA SWARNA KODALI KUVA SWARNA KODALI

Korona lisännyt orpojen ja 
katulasten määrää

MUISTETAAN LAPSIA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 
RUKOUKSIN
Poikienkodin keräys jatkuu edelleen 
tontin ja rakennuksen hankkimiseksi. 
Rukoillaan tämän tärkeän hankkeen 
sekä kaikkien lasten puolesta Jeesuk-
sen veren varjelusta ja Jumalan joh-
datusta. Collegenuoret ovat saaneet 
opintonsa suoritettua, ja ne, joilla ne 
jatkuvat, voivat jatkaa niitä kaikesta 
huolimatta, mikä on iso kiitosaihe. Ru-
koillaan työntekijöittemme samoin kuin 
rahan vastaanottamisluvan puolesta, 
jonka myöntämistä pandemia on hi-
dastanut.

Uskon että elämme aikaa, jolloin 
meitä valmistetaan tulevaan. Rukoil-
laan, että voisimme palvelutyössämme 
kulkea Herran johdossa ja että saisim-
me voimaa laittaa pois kaiken, mikä 
ei miellytä Häntä. Ennen kaikkea ru-
koilkaamme alttiutta antautua Herran 
muovattaviksi Hänen työpöydällään 
Hänen käyttöönsä. Kaiken keskellä on 
hyvä muistaa, että Raamatun mukaan 
meidän pitää menemän sisälle Juma-
lan valtakuntaan monen ahdistuksen 
kautta.

”Älkää siis heittäkö pois uskal-
lustanne, jonka palkka on suuri. 
Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, 
tehdäksenne Jumalan tahdon ja 
saadaksenne sen, mikä luvattu 
on. Sillä ’vähän, aivan vähän ai-
kaa vielä, niin tulee hän, joka tu-
leva on, eikä viivyttele’ ” 

(Hepr. 10:35–37) 

Suravaramin katulapsikodin tytöt

Katulapsikodin poikia

Palmusunnuntain viettoa NHH-kodilla

Katulapset aterioimassa

INTIAN TYÖ
050 381 4864
intia@onewaymission.fi

TULE INTIA-KUMMIKSI 
Intiassa on jatkuva tarve uusille 
kummeille. Orvon kummimaksu on 
44 € /kk, katulapsen, vammaisen ja 
lesken 40 €/kk ja pastorin  
kummituki 50 € /kk. 

KUMMISIHTEERIT:

Raili Saloseutu (orvot)  
040 534 9531, railisaloseutu@gmail.com

Henna Karjalainen (katulapset)
040 591 9587, hennakar@hotmail.com

Laura Pekkarinen (lesket) 
040 047 4349, laura.ilona@gmail.com

Ritva Korpiniemi (vammaiset) 
040 586 2944, ritvahelenak@gmail.com

Irmeli Kojonen (NHH-lastenkoti) 
044 053 3303, irmeli.kojonen@gmail.com

Anu Mattsson (Wendel Nivas -lastenkoti) 
050 380 3967, anu.mattsson@outlook.com

INTIAN KATULAPSITYÖINTIAN KATULAPSITYÖ
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Ilon ja surun aikoja 
Malawissa

Istun laiturinnokassa ja haaveilen 
syksyisestä matkasta Malawiin. Hei-
näkuussa pastorit kokoontuvat taas 

On line -koulutukseen, mutta rukouk-
semme on, että marraskuun koulutuk-
seen pieni tiimimme täältä voisi osallis-
tua jo paikan päällä. 

Kuluneiden parin koronavuoden ai-
kana on ollut ilon ja surun hetkiä, joita 
olemme eläneet mukana vain viestien 
ja kuvien välityksellä. Välillä mielen on 
täyttänyt ilo ja kiitollisuus, välillä taas 
sydän on pakahtunut surusta rakkaiden 
puolesta siellä kaukana. 

BRIDGETIN LAULU SOI NYT TAIVAASSA
Tammikuun alussa saimme iloisia uu-
tisia. Bridget oli saanut poikavauvan! 
Bridget, vanhin orpokodilla asuneista 
lapsista, nyt jo päälle parikymppinen, 
oli aina ollut hyvä isosisko kaikille or-
pokodin lapsille – kuin äitihahmo eten-
kin omille pienemmille sisaruksilleen. 
Bridget opiskeli Secondary schoolin 
suoritettuaan ompelijaksi, sai oman 

Helle hellii Suomen kesässä ja kuumuus vie minut ajatuksissani Afrikan 
auringon alle. Voin melkein tuntea, haistaa ja maistaa kaikki ne sikäläiset 
tunnelmat, tuoksut ja maut. Kaipaan tuoreen mangon raikkautta, kaikkialla 
leijailevaa savun tuoksua ja orpolapsen tiukkaa otetta kaulallani istuessam-
me lähetystalon portailla.

TEKSTI MERVI ITÄLINNA  

ompelukoneen ja tienasi ompeluksil-
laan elantonsa. Me kaikki suomalaiset 
äitihahmot olimme hänestä äärettömän 
ylpeitä. Ja nyt hänellä oli oma perhe, 
hyvä mies ja oma pieni vauva. Orpous 
oli hänen kohdallaan päättynyt. 

Muutama päivä ilouutisen jälkeen 
tuli huolestuttava viesti: Bridget on sai-
raalassa. Vielä pari päivää ja saimme 
pysäyttävän viestin: Bridgetiä ei enää 
ole. Bridget on kuollut. 

Orpous sai uudet kasvot. Bridge-
tin vastasyntyneellä ei ollut enää äitiä. 
Pienen Chisomo-pojan isällä oli halua 
huolehtia pojastaan, mutta yksin hän 
ei kyennyt siihen eikä avuksi löytynyt 
sukulaisnaista. Bridgetin nuoremmat si-
sarukset olivat surun murtamia – hyvin 
paljon menetyksiä kokeneille tämä oli 
jo lähes kestämätöntä. 

Pitkään Malawissa työtä tehnyt 
Marianne Raatikainen totesi minulle: 
”Mervi, meillä on nyt yksi lapsi taivaas-
sa. Siellä Bridgetin hersyvä nauru raikaa 
ja laulu soi entistä heleämpänä.” 

CHISOMOLLE LÖYTYI HYVÄ HOITAJA
Tänään, keskellä Suomen sulointa su-
vea, saan Chisomon isältä aivan huikei-
ta kuvia puolivuotiaasta Chisomosta, 
vantterasta ja iloisesta pikkupojasta! 
Taas kerran saa ihmetellä sitä sinnik-
kyyttä ja Jumalan ihmeellistä apua, 
mikä saa ihmiset selviytymään vaikeissa 
tilanteissa. 

Chisomon hoitajaksi löytyi suoma-
laisia tiimejäkin One Way -kylällä kokki-
na pitkään palvellut Aida Bomani. Aida 
tarvitsi kipeästi työtä ja Chisomo hoita-
jaa. Alkuvaikeuksien jälkeen kaikki sujui 
hyvin, ja myös isä on lapsen elämässä 
mukana. Chisomon sedät ja tädit iloit-
sevat, kun saavat Chisomo-pojassa pi-
tää lähellään vähän myös rakasta isosis-
koaan. Chisomo voi hyvin ja kasvaa ja 
kehittyy huimaa vauhtia. 

KORONAROKOTTEESEEN LIITTYY MONIA 
PELKOJA
Koronatilanne ei Malawissa ole ollut 
niin paha kuin monessa muussa maail-
mankolkassa. Mutta huolestuttavaa on, 
että rokotteeseen on liittynyt hyvin pal-
jon erilaisia pelkoja. 

Yksi näistä peloista on ajatus, että 
presidentti haluaa pohjoisen Malawin 
heimoille eteläiset alueet ja siitä syys-
tä myrkyttää rokotteen kautta eteläisen 

MALAWI

Frezerin klinikka
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Malawin heimot. Phalomben alue, mis-
sä One Way tätä työtä tekee, kuuluu 
tähän eteläiseen alueeseen.

Seurakunnissa uskotaan myös, että 
rokotteen kautta ihmiseen laitetaan pe-
donmerkki. Voi vain kuvitella, mitä kaikkia 
pelkoja rokotteeseen liittyykään alueella, 
jossa taikausko ja noituus ovat todelli-
suutta ja oikeaa tietoa asioista ei ole. 

Ainoa realistinen huoli tai syy olla 
ottamatta rokote oli se, että Phalom-
ben klinikoille tuotiin rokotteitta, joissa 
viimeinen käyttöpäivä oli jo mennyt. 
One Way lähetti Malawin klinikoille 
jaettavaksi asiallista tietoa koronasta ja 
rokotteesta. Rukoillaan, että se tavoit-
taa ihmiset ja että he voivat vapautua 
peloistaan, eikä epidemia saa suurem-
paa jalansijaa maassa. 

FREZERILLÄ NYT OMA KLINIKKA
Mulungu Alinafe -klinikan pitkäaikainen 
Medical assistant Frezer Namizom-
be perusti vuodenvaihteessa oman 
klinikan Nkhulambeen. Klinikalla työs-
kentelee muutama entinen One Wayn 
klinikan työntekijäkin. Siunataan niin 
Frezerin kuin aiemmin klinikalla Medi-
cal assistantina työskennelleen ja Chi-
ringaan oman klinikan perustaneen 
Gibsonin työtä. Pieniä uusia alkuja ja 
One Wayn työn hedelmää nämäkin. 

RUKOILLAAN ORPOJEN 
TULEVAISUUDEN PUOLESTA
Muutama kuukauden sisällä valmistuu 
taas orpo-ohjelmassa olleita nuoria 
ammatteihin, kuten automekaanikoik-
si, sairaanhoitajaksi ja metsätalousasi-
antuntijaksi. Monella asiat eivät kui-
tenkaan ole näin hyvin. Köyhyys pitää 
edelleen tiukasti otteessaan, eikä ole 
mahdollisuutta lähteä uutta kohti. Vas-
toinkäymisten keskellä on kiusaus myös 
luovuttaa ja antaa periksi. 

Näissä kamppailuissa on tällä hetkel-
lä myös sisarensa menettänyt kummityt-
töni Pamela. Vaikeus uskoa parempaan 
tulevaisuuteen ei anna voimia nähdä vai-
vaa sen eteen. Kiitetään monista ihanista 
selviytymistarinoista ja siunataan heitä, 
joilla on vaikeaa, jotta voisimme nähdä 
enemmän onnellisia tarinoita. 

KIITOS USKOLLISISTA KUMMEISTA
Kesäinen keskiyö, mökkirannassa lai-
neet liplattavat ja auringonvalo kajas-
telee vielä taivaanrannalla, hyttyset 
inisevät korvanjuuressa. Muistuu mie-
leeni, miten Afrikan yössä hyttysenkin 
ininä tuntui joskus turvalliselta. Hiljaiset 
hyttyset olivat kuuleman mukaan niitä, 
jotka levittävät malariaa. Kiitollisin mie-
lin siis kuuntelen hyttysten ininää läm-
pimässä kesäyössä ajatusteni kulkiessa 
pieniin savimajoihin, joissa poikkeuk-
sellisen kylmän talvikauden hyytävien 
öiden lämmikkeeksi saimme lähettää 

vanhuksille ja vammaisille kummien tu-
ella hankittuja vilttejä. 

Lähetän myös kiitoksen Jumalalle 
jokaisesta kummista, joka on uskolli-
sesti tukenut työtä. Tällä hetkellä kum-
meilla ei Malawissa ole nimettyjä omia 
kummilapsia, vaan kummien tuella 
mahdollistetaan niin nuorten koulun-
käyntiä kuin pastorikoulutusta sekä 
muita eteen tulevia asioita. Näin myös 
aids-tukiryhmäläiset voivat taas näinä 
päivinä pitää kokouksen, jossa saavat 

sielun, hengen ja ruumiin ravintoa. 
Rukouksen ja toivottavasti kasvavan 
kummijoukon kantamana työ Mala-
wissa saa jatkua ja kehittyä ja tuottaa 
vielä paljon hyvää hedelmää tulevina-
kin vuosina. 

MALAWIN TYÖ
       040 756 8410
       malawi@onewaymission.fi

Pyhäkoululaisia

Marjaana ja Anu

Frezerin klinikka

Bridget ja hänen miehensä

Aida ja Chisomo Vilttejä vanhuksille
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Koronatilanne vaikeuttanut 
klinikan toimintaa

Ensimmäiset koronatapaukset diagnostisoitiin Ugandassa maaliskuussa 
2020. Asiasta tiedotettiin hyvin, ja hallitus ryhtyi toimenpiteisiin pandemian 
torjumiseksi. Asukkaat ottivat asian vakavasti ja pääsääntöisesti rajoituksia 
on noudatettu. 

Rajoittamistoimenpiteet ovat kui-
tenkin vaikuttaneet negatiivisesti 
ihmisten fyysiseen ja psyykkiseen 

hyvinvointiin, sosiaaliseen elämään, 
talouteen, koulutukseen ja ruuan oma-
varaisuuteen. Matkustusrajoitusten 
vuoksi kroonisten sairauksien hoito on 
viivästynyt ja vaikeutunut. Monet ovat 
menettäneet työnsä, minkä seuraukse-
na on ollut puutetta ruuasta, vaikeuksia 
vuokran ja sairaalamaksujen hoitami-
sessa.

Kesäkuun alkupuolella koronata-
pausten määrä Ugandassa lisääntyi, 
ja kesäkuun puolivälissä raportoitiin n. 
1300 uutta tapausta päivässä. Lukuja 
tulkittaessa täytyy huomioida kuiten-
kin se, että testauksia voidaan tehdä 
sangen rajallisesti johtuen talouden 
rajoitteista. Todellisten tautitapausten 
lukumäärä on varmasti suurempi. Tilas-
tojen mukaan Ugandassa on ollut tätä 
kirjoitettaessa 63 099 diagnostisoitua 
koronatapausta ja yhteensä 434 koro-
nakuolemaa.

KLINIKAN POTILASMÄÄRÄ VÄHENTYNYT 
Muleeten kylän terveyskeskus toimii 
hengellisellä pohjalla ja tuottaa palve-
luita kahdeksalle kylälle; asukkaiden 
kokonaismäärä tällä alueella on n. 3000 
henkeä. Matkustusrajoitusten sekä jul-
kisen liikenteen heikennyttyä terveys-
keskukseen tulo on tullut vaikeampaa. 
Myös sairaalatarvikkeiden ja lääkkeiden 
saanti on vaikeutunut. Kaiken kaikkiaan 
asukkailla ei ole enää ollut varaa hakeu-
tua terveydenhuollon palvelujen käyt-
täjäksi. Lisäksi pandemian pelko on ol-
lut monille esteenä terveydenhuoltoon 
hakeutumiselle. 

ja erityisesti Muleeten klinikan toimin-
nan puolesta! 

Mikäli haluat tukea klinikan toimin-
taa taloudellisesti, voit lahjoittaa ha-
luamasi summan Ugandan työn yleis-
viitteellä 2574. 

     
     UGANDAN TYÖ
        040 767 5556
        uganda@onewaymission.fi
        Kummisihteeri Ani Korpiniemi,   
        044 996 6032, anikorp@gmail.com

Myös kiireettömäksi katsottuihin 
palveluihin, kuten raskauden seuran-
taan ja jälkihoitoon, on panostettu 
vähemmän. Klinikalle ei myöskään 
enää hakeuduta synnyttämään varojen 
puutteen vuoksi. Synnytyksiä hoitavat 
nyt pääasiassa perinteiset synnytys-
avustajat, joiden osaaminen ei ole riit-
tävää. 

Potilasmäärä klinikalla on vähen-
tynyt koronan ja väestön köyhyyden 
vuoksi noin puoleen aiempien vuosien 
määrästä. Potilasmäärän vähentyessä 
myös klinikan tulot ovat vähentyneet. 
Sen lisäksi kuljetuskustannukset ovat 
kohonneet. Tässä taloudellisessa ti-
lanteessa aiemmin suunnitellut kehi-
tysprojektit, kuten ravitsemusklinikka 
ja lasten rokotuskampanjat jne, jäävät 
toistaiseksi odottamaan parempaa ta-
loudellista tilannetta.

MUISTAKAA RUKOUKSIN KORONA-
TILANNETTA JA MULEETEN KLINIKKAA
Muleeten alueen asukkaiden tulotaso 
on varsin matala ja pääosin riippuvai-
nen maataloudesta. Koronan pahenta-
man köyhyyden vuoksi potilailla ei ole 
varaa maksaa lääkkeitä tai muita toi-
menpidemaksuja, vaikka niiden hinta 
on jo laskettu erittäin matalaksi. Klinik-
ka ei siten saa tällä hetkellä juuri mitään 
tuloja, joilla voitaisiin ostaa esim. lääk-
keitä tai maksaa kahden hoitajan pal-
kat. One Way onkin lähettänyt pikaista 
hätäapua klinikalle tähän akuuttiin tar-
peeseen. 

Klinikka on alueella erittäin tärkeä, 
ja haluamme säilyttää sen toiminnassa. 
Pyydämme siksi rukousta Ugandan ko-
ronatilanteen, maan terveydenhuollon 

TEKSTI PÄIVI HEIKKILÄ JA MARK LUGAYIZI KUVA MARK LUGAYIZILI

UGANDA
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Korona 
sulki jälleen 

koulut

Ugandassa lapset olivat jo aloittaneet koulun neljännestä luokasta ylöspäin ja uskottiin, että alempien 
luokkien oppilaat pääsevät kouluun 7.6.2021. Oltiin jo hyvin toiveikkaita sen suhteen, että pandemiasta 

on päästy eroon kokonaan. Toisin kuitenkin kävi. Uusi koronapandemian aalto nousi, ja presidentin ohjeis-
tuksen mukaan koulut suljettiin 42 päivän ajaksi.

Alempien luokkien oppilaat, eli esikoulusta ala-
koulun kolmanteen luokkaan saakka, ovat olleet 
kotikoulussa koko koronapandemian ajan. He 

suorittavat kotikoulussa myös tenttejä, mikä mahdollis-
taa sen, että he voivat saada vuoden loppuun mennes-
sä päätökseen koko lukuvuoden oppimäärän ja pää-
sevät siirtymään seuraavalle luokalle. Vain muutamassa 
kodissa on televisio, jonka kautta lapset voivat seurata 
televisiosta tulevaa opetusta. Lasten koteihin on tehty 
vierailuja ja tarkkailtu lasten ja perheiden vointia sekä 
autettu heitä mahdollisuuksien mukaan.

LIIKA VAPAA-AIKA VOI VIEDÄ HUONOILLE TEILLE 
Koulujen sulkeminen lisää lasten vapaa-aikaa. Ugan-
dan One Way Missionin hallituksen jäsenet ovat miet-
tineet lasten vapaa-ajan toimintaa, josta olisi samalla 
hyötyä myös heidän tulevaisuudelleen ja jopa tulevaa 
ammattia ajatellen. Hallitus päätti, että lapsia opetet-
taisiin valmistamaan sängynpäällisiä, pöytäliinoja, ovi-
mattoja, nestemäistä saippuaa, makeisia ja kenkiä sekä 
kirjansidontaa. Lasten itseluottamus lisääntyy, kun he 
oppivat erilaisia asioita, ja tämä korona-aika voitaisiin 
käyttää hyödyksi. 

Ensimmäisen korona-aallon aikana jotkut nuorista 
tytöistä tulivat raskaaksi ja toiset menivät naimisiin. Ru-
koilemme, että tämä lasten vapaa-aikaan suunniteltu 
ohjelma vaikuttaa nuorten elämään positiivisesti ja pi-
tää heidät poissa huonoista vapaa-ajanviettotavoista.

KOULUVIERAILUT  
Mark Lygayizi vieraili Mt. Siionin yläkoulussa huhti-
kuussa 2021. Koulussa oli kaksi oppilasta, jotka olivat 
käyneet alakoulun kristillisessä Agape-koulussa. Koulu-
vierailun aikana arvioidaan lasten aktiivisuutta luokassa, 
osallistumista koulunkäyntiin, opetussuunnitelmaan ja 
kouluun oppimisympäristönä, tarkkaillaan lasten yleis-
tä käyttäytymistä koulussa ja heidän suhtautumistaan 
muihin oppilaisiin ja opettajiin sekä havainnoidaan 

TEKSTI ANI KORPINIEMI JA MARK LYGAYIZI

lapsen ja vanhemman suhdetta. Vierailusta laaditaan 
kattava raportti.

Vierailun aikana huomattiin, että Nayebale Scovi-
alle ja Nattete Ruthille on tarjottava lisää opetusma-
teriaalia. Heille hankitaan tiedejulkaisuja ja oppikirjoja, 
mistä he voivat kerrata oppimaansa. On surullista, että 
kaikki lapset lähetetään toistaiseksi takaisin kotiin koro-
natilanteen vuoksi.                        

KUMMILASTEN SAAMIEN LAHJOJEN SIUNAUS
Saimme jälleen kuulla hyviä uutisia siitä, miten kummi-
en antamat joululahjat ovat olleet suuri siunaus kummi-
lapsille ja heidän perheilleen. Hyttysverkkojen ansiosta 
malaria on vähentynyt huomattavasti kummilastemme 
keskuudessa, peitot tuovat lämpöä viileinä öinä jne. 
Kummien lahjoittamista eläimistä lapset ja heidän 
perheensä ovat myös todella kiitollisia. Eläimet ovat 
lisääntyneet ja monet lapset perheineen ovat myyneet 
niitä ja ostaneet kaikkea sellaista, mitä he eivät muuten 
olisi kyenneet ostamaan. Tässä pari esimerkkiä: Nka-
muhebwa Anna Maria ja hänen vanhempansa myivät 
kaikki Anna Marian vuohet ja ostivat lehmän. Esikou-
lulainen Tumusiime Gabdiel myi isänsä, Byarugaba 
Fredin, kanssa kaikki sikansa ja osti rahoilla maata.

Mainitsen vielä nimeltä muutamia kummilapsia, 
jotka ovat joulun jälkeen avanneet pankkitilin. He ovat 
Nabaganda Ruth, Tumwesigye Dinah, Kirabo Na-
ome, Busingye Innocent, Kubakurungi Jonah ja Na-
kato Shadiah. Heillä kaikilla on kotona myös eläimiä, 
kuten vuohia, sikoja ja lampaita.

Kummien antamilla lahjoilla on ollut suuri vaikutus 
lasten ja heidän perheidensä elämään. Olemme siitä 
kiitollisia Herralle ja kummeille! Kunpa näkisitte sen 
ilon ja kiitollisuuden, mitä lapsi ja hänen perheensä ko-
kevat, kun he saavat tietää, että lapsi on saanut oman 
kummin. 

Tule kummiksi, jos et vielä ole!  
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Viljelyksistä vastaavat ihmiset huomasivat nopeas-
ti, että maapohja soveltuu myös kahvin viljelyyn. 
Kahvi on sadon onnistuttua varma tulonlähde 

ja antaa parhaan tuoton viljelysmaalle. Vajaa hehtaari 
tästä alueesta jätettiin muille kasveille, kuten maissille, 
pavuille ja vihanneksille.

Asiat etenivät hienosti ja saimme hankittua 4 000 
kahvipensaan tainta, jotka istutettiin maahan keväällä. 
Palstalla oli valmiina jo aikanaan käsin kaivettu kaivo.  
Kaivo osoittautui testeissä käyttökelpoiseksi, ja saam-
me siitä tarvittavan kasteluveden kasveille ja taimille. 
Nyt kuivan kauden aikana sateita on tullut vähän ja on 
ollut todella kuumaa. Viljelyksien kasteluun on kuivuu-
den vuoksi otettu työntekijä, joka kastelee ja hoitaa 
taimia aina sadekauden tuloon asti.

KASTELUA KÄSIN TEHTYNÄ
Kastelussa käytetään 0,5 litran muovipulloja. Pul-
lon korkkiin ja pohjaan tehdään neulalla pienet reiät. 
Näin vesi pääsee valumaan pullosta pikkuhiljaa ja pitää 
maan kosteuden taimelle sopivana.  Pulloja voi laittaa 
useampia tarpeen mukaan. Noinkin ison alueen sekä 
taimimäärän kastelu on todella iso urakka, kun se teh-
dään täysin manuaalisesti. Rukoillaan, että palstalle 
saataisiin parempi kastelujärjestelmä tulevaisuudessa.

Kahvipensaat antavat satoa aikaisintaan kahden 
vuoden kuluttua taimien istutuksesta.  Palstalla viljel-
lään robusta-kahvia, joka soveltuu tummaksi paahdet-
tuihin kahvisekoituksiin. Sen kofeiinipitoisuus on huo-
mattavasti isompi kuin arabica-kahvissa, jota Suomessa 
usein käytetään. Ugandalainen kahvi on hyvänmakuis-
ta, ja aamulla juotuna herättää varmasti.

UUDET PORAKAIVOT KAHDELLE KYLÄLLE
Bweyenderen kylä sijaitsee 35 km:n päässä Muleeten 
kylästä länteen. Asukkaita siellä on noin 1700. Työm-
me edesmennyt johtaja Wilson Sentongo ja hänen 

vaimonsa Juliet perustivat kirkon tälle kylälle vuonna 
1990. Nykyään kirkkoon kuuluu 50 aikuista ja 60 lasta.

Bweyendere on ollut yksi niistä kylistä, jotka kärsi-
vät huonolaatuisesta juomavedestä. Siellä oli paljon 
likaisen veden aiheuttamia sairauksia ja useat kuolivat 
näihin tauteihin. Useimmiten äidit tai lapset kävelivät 
kuivan kauden aikana lähes 15 km etsiessään juoma-
kelpoista vettä. Harvoilla perheillä on varaa maksaa 
20 litran vesikanisterista 3 000 shillinkiä (0,70 €). 

Paljon ihmisiä on muuttanut pois alueelta, ja kirkon 
jäsenmäärän kasvu on ollut vähäistä. Uusi porakaivo 
tuo toivoa elämän palautumisesta kylälle poismuuton 
sijaan. Rukousaiheena on, että kirkkoon saadaan lisää 
jäseniä ja että evankeliumia pystytään julistamaan 
mahdollisimman monille kyläläisille.

Kasulen kylä sijaitsee 37 km päässä Muleetesta 
länteen ja siellä asuu noin 2 000 ihmistä. Uusi kaivo 
on rakennettu Wilsonin isän maille, missä myös kirkko 
sijaitsee. Wilsonin sydämessä oli kauan unelma, että 
hänen kotikyläänsä saataisiin vesilähde, jossa on puh-
dasta juomavettä.  Nyt tämä unelma on viimein toteu-
tunut.  Kyläläisille tämä rukousvastaus on iso muutos 
parempaan, ja he ovat todella kiitollisia kaikille rukoi-
lijoille ja tukijoille.  

BUGALYAN KYLÄN VESITILANNE
Kaivohankkeen ensimmäinen kaivo rakennettiin Bu-
galyan kylälle. Kaivo on palvellut kylän asukkaita hy-
vin nämä vuodet. Hallituksen hajauttamispolitiikan 
seurauksena kylä on jaettu kolmeen eri alueeseen. 
Kaikkien näiden alueiden ihmiset käyttävät tätä yhtä 
kaivoa. Läheisiin metsiin on tullut myös työntekijöitä 
yhden pienen kylän verran lisää. Vedentarve on siis 
lisääntynyt huomattavasti. 

Voimme yhdessä rukoilla paikallisen pastorin ja 
seurakunnan kanssa, että alueelle saataisiin ainakin 
yksi porakaivo lisää. 

TEKSTI JA KUVAT MARK LUGAYIZI JA ARTO MÄKI-NEVALA

Kahvinviljelyä uudella Kahvinviljelyä uudella 
maapalstallamaapalstalla

Vuonna 2020 saimme hankittua n. neljän hehtaarin maa-alueen aivan työmme keskuksen Muleeten 
läheltä. Tästä viljelysmaasta on tarkoitus saada vuosittaisia tuloja ja näin edistää työn omavaraisuutta.

UGANDA

Kahvinpapuja kuivumassa



29

Kahvinpapuja kuivumassa

TEKSTI JA KUVAT TUULA KUORILEHTO-SECONDI

Jeesus on tie -seurakunta 
käynnistyi vauhdilla

ITALIA

Italiassa rajoitusten höllentyessä samaan viikonloppuun mahtui teologisen päivitys-
kurssin loppukoe, koko lauantain kestävä lääninkomitean kokous, työhön siunaus, 
sunnuntain aamujumalanpalvelus ja iltapäivän kastejuhla.

Ehkä ensimmäisen kerran koko 
lähetyksen yli 50-vuotisen toi-
minnan aikana yksi pariskunta, 

Tiziana ja Rocco Mestria, jotka siu-
nattiin Herran työhön lauantai-iltana, 
pitivät uuden seurakuntansa ensim-
mäisen kastejuhlan heti seuraavana 
päivänä. 

Koronan aikana Tiziana ja Rocco 
osallistuivat Maurizion kodissamme 
pitämään kurssiin seurakunnan pe-
rustamisesta, aloittivat nettikokoukset 
ja perustivat kotiinsa lähetysaseman 
”Jeesus on tie”, ”Stazione Missio-
naria Gesù è la Via”. Välittömästi ko-
ronan sen salliessa kolme viikkoa sit-
ten, he aloittivat kokoukset kodissaan 
kokoontuvalle seurakunnalle Feren-
tinossa. Koronan jyllätessä pitkään 
asioita miettineet kaksi naista tekivät 
uskonratkaisun ja ilolla halusivat heti 
kasteen. Kastetodistuksen lisäksi Tizi-
ana ja Rocco antoivat kastetuille Tapa-
ni Suonnon kirjan ”Valmistu Jumalan 
käyttöön”, jonka he itse olivat koke-
neet rakentavana. 

Tizianan ja Roccon siunattiin Herran työhön

Tina sai kasteen jälkeen sekä kastetodistuk-
sen että Tapani Suonnon kirjan

ITALIAN TYÖ
Helena Hänninen
050 413 1304
hekena.hanninen-sconamila@elisa.fi
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Edellisen Raportti-lehden Nepal-artikkeli oli täynnä toivoa. 
Oltiin käynnistämässä uudelleen evankeliointityötä ja seura-
kuntien istutusta. Sitten koronavirus lähti huhtikuun lopussa 
leviämään entistä pahempana, ja tartuntaluvut olivat suurim-
millaan toukokuun puolivälissä. 

Takaisku suunnitelmille

Innolla aloitetut suunnitelmat 
vaihtuivat kamppailuun terveydestä 

ja hätäapuun tarvitseville
TEKSTI VIRVA SIIVOLA  KUVAT SAJI KURIAN

Huhtikuun lopussa Nepalin 
työmme vetäjä Saji Kurian sai-
rasti koronan, ja sen jälkeen sai-

rastui hänen vaimonsa Hannah ja vielä 
Sajia vakavammin, mutta ei tarvinnut 
kuitenkaan sairaalahoitoa. Molemmat 
kävivät testissä, jonka tulosta piti odot-
taa 10 päivää. Moni Sajin ja Hannahin 
kristitty lähetystyöntekijäystävä ja seu-
rakuntapastori sekä seurakuntalainen 
on menehtynyt, ja surua on paljon. Ne-
palin sairaaloiden kapasiteetti on hyvin 
vaatimaton, eikä kaikille ole ollut niissä 
tilaa eikä varsinkaan happea saatavilla. 

KRISTITTYJEN TILANNE ERITYISEN 
VAIKEA
Olemme saaneet kristillisestä medias-
ta tietoja, miten kristittyjen tilanne on 
ollut erityisen vaikea maissa, joissa val-
tauskonto on jokin muu, ja esim. ruo-
kajakelussa kristittyjä on syrjitty. Koska 
Nepalissakin jouduttiin jälleen sulke-
maan yhteiskunta, ihmisillä ei ole työtä 
eikä siten rahaa ruokaan. Saji on käyn-
nistänyt ruokajakelun eniten tarpeessa 
olevien pastoreiden ja seurakuntalais-
ten keskuudessa ja pyrkii auttamaan 
noin 50 perhettä. Tähän olisi meidän-
kin apumme tervetullut.

SABIKAN TARINA
Koronan takia moni perhe on me-
nettänyt ainoan elättäjänsä. Tilanne 
on katastrofaalinen. Esimerkkinä on 
tässä erään nuoren naisen tarina. Sa-
bika on 28-vuotias kristitty. Hänen 
isänsä ja äitinsä kuolivat muutama 
vuosi sitten. Hänen veljensä kuoli nyt 
kesäkuun alussa koronaan. Kun Sa-
bika oli 14-vuotias, hänellä todettiin 
munuaisongelmia, mutta ne hävisivät 
silloin. Neljä vuotta sitten ongelmat 
palasivat, ja hän tarvitsee kaksi kertaa 
viikossa dialyysiä. Toukokuussa tilan-
ne paheni ja hän sai infektion, mutta 
selvisi siitä. Hän voi jo välillä parem-
min, mutta nyt (juhannuksen aikaan) 
hän on sairastunut koronaan. Sabika 
on täysin yksin vuokra-asunnossaan 
ja on menettänyt elämänhalunsa. 
Hänen pitäisi maksaa vuokra, ostaa 
ruokaa ja lääkkeitä, vaikka hänellä 
ei ole mitään tuloja. Saji ja Hannah 
auttavat kykyjensä ja varojensa mu-
kaan, mutta viimeisimmässä viestissä 
Saji kertoi, että vain Jumalan apu voi 
ratkaista Sabikan tilanteen. Vastaavia 
elämäntarinoita Nepalissa on var-
maan lukuisia. 

ROKOTUKSISTA TAPELLAAN
Rokotuksia tehdään Nepalissa pääosin 
Astra Zenecan rokotteella sekä kiina-
laisella Sinopharm-rokotteella. Täysin 
rokotettuja oli 16.6.2021 tilaston mu-
kaan 2,4 % kansasta, mikä on alle koko 
maailman keskiarvon. Vähintään yhden 
annoksen oli saanut 8,2 %. Rokotusta 
odottavat ovat jopa tapelleet paikasta 
jonossa.

TULVAT JA MAANVYÖRYMÄT TEKEVÄT 
TUHOA
Nepal on maa, jota koettelevat sään-
nöllisesti rankat monsuunisateet ja 
maanvyöryt. Maan keskialueella, Tii-
betin tuntumassa, on Sindhupalchok-
niminen paikka, jossa on kaksi Sajin 
kumppaneineen perustamaa seura-
kuntaa. Alue on erittäin vaikeakul-
kuista, köyhää ja maanvyöryille altista. 
Vuonna 2014 sinne rakennettiin toista 
seurakuntaa varten vaatimaton kirkko-
rakennus. Rakennus ei ehtinyt seistä 
pystyssä kuin puolisen vuotta, kun tuli 
suuri maanjäristys, joka tuhosi sen. Nyt 
tuolla alueella tulvat ja maanvyörymät 
ovat jälleen huuhtoneet tieltään raken-
nuksia, ja joitakin ihmisiä on menehty-
nyt. 

NEPAL

Tilapäissairaalaan pystyttämistä koronapotilaita varten
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ONE WAYN LÄHETYSMATKAT

NEPAL
Kathmandu
Vuoden 2022 matka-aika avoin
Puh. 040 720 3670

VENÄJÄ
Vuoden 2022 matka avoin 
Hinta noin 160 € 
(viisumi hankitaan itse)
Puh. 040 723 8188

VIRO
Päivämatka Tallinnaan
Vuoden 2022 matka avoin
Puh. 045 114 8855

KIINA
Peking
Vuoden 2022 matka avoin
Puh. 045 114 8855

MONGOLIA
Ulan Bator
Vuoden 2022 matka avoin
Puh. 045 114 8855 

INTIA
OW-kylä
Vuoden 2022 matka-aika avoin 
Puh. 050 381 4864

ISRAEL
Jerusalem ympäristöineen
Vuoden 2022 matka-aika avoin
Puh. 044 333 2723

ITALIA
Rooma ympäristöineen
Vuoden 2022 matka-aika avoin 
Hinta n. 600 euroa
puh. 050 413 1304

UGANDA
Mubende
Vuoden 2022 matka-aika avoin
Hinta n. 1 400 €
Puh. 040 767 5556

Lähetysmatkojen hinnat voivat muuttua lentolippujen hintavaihtelun 
vuoksi. Noudatamme matkojen suhteen viranomaismääräyksiä. 

Matkat toteutuvat sillä ehdolla, ettei koronatilanne pahene.

LAPSILLE KUULUU HYVÄÄ
Surullisten uutisten mukana on myös 
ilon aiheita. Kaikki lastenkodin lapset 
ovat selvinneet luokalta seuraavalle ja 
pysyneet terveinä. Uusi lukuvuosi alkoi 
ja sitä suoritetaan toistaiseksi etänä. 

Ihmisjärjellä ajatellen Nepalin tilan-
ne näyttää masentavalta, mutta rukoi-
lemme, että pandemia väistyisi ja Sajin 
toive viedä evankeliumia, ja perustaa 
seurakuntia uusille alueille vielä toteu-
tuisi.  

       NEPALIN TYÖ
 040 720 3670

 nepal@onewaymission.fi
 Kummisihteeri Virva Siivola, 
 040 715 5351

Saji jakaa ruokakasseja

Rokotusta odottamassa

onewaymission.fi
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Mongoliassa 
nautitaan kesästä

MONGOLIA

Kylmän talven jälkeen kesä on saapunut Mongoliaan, ja keskuk-
sen väki saa nauttia kesäisestä luonnosta ja lomailusta. Valitetta-
vasti vain pitkään kurissa pysyneet koronatartunnat ovat lähteneet 
jyrkkään nousuun loppukeväästä.

Lämmin kesä on saavuttanut Mon-
golian pitkän ja rankan talven jäl-
keen. Päivälämpötila on noussut 

30 asteen tuntumaan ja sateitakin riit-
tää. Mongolia on sään suhteen vasta-
kohtien maa, sillä vaihtelut ovat suuret. 
Leuto syksy ja kevät puuttuvat koko-
naan, on vain kylmää taikka kuumaa.

KRISTITTYJEN YHTEYTTÄ 
LOMAMATKALLA
Näin kesäaikaan Mongolian työkeskuk-
semme väki tekee perinteisen loma-
matkan maaseudulle. Tällä kertaa teltat 
ja eväät pakattiin autoihin, ja suunta 
käännettiin kohti Baruunburen provins-
sia, joka on noin 360 kilometrin päässä 
Ulaan Baatarista. Matkassa ovat muka-
na miesten- ja naistenkodin asukkaiden 
lisäksi työn johtajana toimiva Munkhuu 
Magsar miehensä kanssa, pastori Nor-
dog ja muutamia muita henkilökuntaan 
kuuluvia. 

Baruunburenissa sijaitsee myös Bu-
ren-lweel -seurakunta, ja näin siellä voi-
daan harjoittaa sitä tärkeää kristittyjen 
yhteyttä, joka normaalisti on vaikeaa 
maassa, jossa on vain noin 2 % kristit-
tyjä. Yhdessä tutkitaan Raamattua, lau-
letaan ja ylistetään. Myös evankeliumia 
jaetaan muille ihmisille. Tällainen matka 
on virkistävä hengellisesti ja tuo lisäksi 
vaihtelua arkeen. 

Matkalla oli myös töitä tarjolla ra-
kennusmiehille, ja osa miehistä otti 

työn vastaan. Periaatteena toiminnas-
sa on työnteko aina, kun siihen mah-
dollisuuksia on. Osana uuden elämän 
opettelemista työ tarjoaa mahdollisuu-
den ottaa vastuu omasta elämästään. 
Rakennusmiehinä toimivat asukkaat 
maksavat palkastaan vuokraa, ja näin 
helpotetaan keskuksen kannattavuutta.

VAIN EVANKELIUMI VOI MUUTTAA 
IHMISEN

”Älkää entisiä muistelko, älkää 
menneistä välittäkö. Katso, minä 
teen uutta! Nyt se puhkeaa tai-
melle, ettekö sitä huomaa? Kan-
sa, jonka olen luonut itseäni var-
ten, on julistava minun nimeäni.” 
(Jes. 43:18–19,21). 

Monen mongolialaisen, naisten- ja 
miestenkodilla asuvan ystävän, mennyt 
elämä on ollut niin rankka ja epäonnis-
tumisia täynnä, että vain evankeliumi 
voi antaa tulevaisuuden ja toivon. Li-
säksi tarvitaan myös vahvaa yhteyttä ja 
toisten tukea haasteiden keskellä. 

Tässä asiassa Ulaan Baatarissa si-
jaitseva työkeskus on onnistunut hyvin. 
Työ on kantanut runsasta hedelmää, ja 
moni alkoholisti ja vankilasta vapautu-
va henkilö on saanut uuden mahdolli-
suuden elämässään. Perhesuhteita on 
eheytynyt ja lapset ovat saaneet van-
hempiaan takaisin. Keskuksen ympäril-

TEKSTI TIINA SINKKONEN KUVA ERDENETUYA BATMYAGMAR

le on syntynyt jurttakylä, johon entiset 
keskuksen asukkaat ovat perustaneet 
kotinsa. Tällöin myös seurakuntayhteys 
ja ystävät ovat lähellä.

RUKOILLAAN VARJELUSTA KORONALTA
Pitkä yhteinen raja naapurimaa Kiinan 
kanssa vaikutti sen, että heti ensim-
mäisten koronatartuntojen jälkeen 
Mongolia laittoi rajat kiinni. Turvatoi-
met ovat olleet erittäin tiukat, ja maa 
on selvinnyt taudista hyvin, kunnes 
tänä keväänä huhti-toukokuussa tar-
tunnat kääntyivät jyrkkään nousuun. 
Tautiin sairastuneita on lukumääräises-
ti lähes saman verran kuin Suomessa, 
mutta Mongolian väkiluku on pienem-
pi, noin 3 miljoonaa asukasta. Maa on 
nyt suljettu, jopa postiliikenne on ollut 
katkaistu. 

Rukoilemme, että Herramme varje-
lee sekä Mongoliaa että työkeskuksem-
me asukkaita ja henkilökuntaa. Saakoon 
evankeliumi Jeesuksesta valloittaa aina 
uusia ihmisiä työyhteyteemme niin, 
että maassa voisi syntyä herätys. 

 MONGOLIAN TYÖ
 Kummisihteeri Ulla Kärnä
 050 321 8207
 mongolia@onewaymission.fi

Munkhuu juttelee lasten kanssa 
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Kaweerin koulun luokkahuone odottaa opiskelijoita

Retkiateriaa valmistellaan

Hartaushetki Baruunbuurenin
 luonnossa

Rakennusmiehiksi jääviä työkeskuksen miehiä

Joko tunnet One Way TV:n?
One Way TV on lähetysjärjestömme perustama kristillinen tv-kanava. Haluamme 
levittää kanavan kautta hyvää sanomaa Kristuksesta, tukea ihmisiä hengellisessä 
kasvussa sekä kertoa lähetystyön mahdollisuuksista eri puolilla maailmaa.

ANTENNI-TV viikonloppuisin
Löydät kanavamme antenniverkosta kanavapaikalta 30. Ohjelmia lähetetään 
lauantaisin klo 15–16.30 ja 19–20 sekä sunnuntaisin klo 9–11 ja 19–20.30.

NETTI-TV:SSÄ yli 1 000 ohjelman arkisto
Osoitteesta oneway.tv löydät 
netti-tv-kanavamme ja yli 1 000 ohjelmaa 
sisältävän ohjelma-arkiston.

Antennikanavan televisiolähetykset ovat 
katsottavissa samanaikaisesti myös 
nettikanavalla.
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VENÄJÄ

VENÄJÄN TYÖ
040 723 8188
venaja@onewaymission.fi

Nyt kun emme ole koronan takia päässeet pitkään 
aikaan matkaamaan Venäjälle, olen muistellut pal-
jon menneitä aikoja. Kävin läpi vanhoja Raportti-
lehtiä aina vuoteen 2010. Valtava kiitos Jumalalle 
nousee sydämestäni, kun luin kaikesta, mitä olem-
me saaneet kokea Venäjällä. 

Saimme kylvää Sanan siementä laulaen, Raa-
mattuun perustuvien draamaesityksien avulla, 
traktaatteja ja hengellistä materiaalia jakaen, ai-

neellista apua antaen sekä todistaen Jeesuksesta eri 
kohteissa: kaduilla ja puistoissa, Koiviston lastenko-
dissa ja Kallvikin kesäleireillä, Heinjoen kylällä, Kirvun 
kuntoutuskeskuksessa ja monissa muissakin paikoissa.  

VALENTINA
Evankelistamme Valentina Kutuzovan korkea veren-
paine on ollut huolenaihe jo pitkään, ja hän on use-
ampaan kertaan joutunut sairaalahoitoonkin sen takia. 
Tällä hetkellä hän onneksi voi paremmin. Tytär Galina 
oli kymmenen päivän lomalla äitinsä luona, ja se ilah-
dutti molempia. 

NADJA
Toukokuun alkupuolella saimme huolestuttavia kuulu-
misia usean lapsen yksinhuoltajaäidin Nadja Astak-
hovan voinnista. Nadja oli saanut pahan kohtauksen, 
joka viittasi epilepsiaan. Seuraavaksi tuli tieto, että hä-
nellä on aggressiivinen syöpäkasvain aivoissa. Nadja 
lähetettiin Pietariin lisätutkimuksiin, joissa selvisi, että 
tajuttomuutta ja epilepsiaa aiheuttanut kohtaus johtui 
aivoverenvuodosta, jonka puolestaan aiheutti liian kor-
kea verenpaine. Sillä aikaa, kun Nadja oli sairaalassa, 
hänen tyttärensä Elja hoiti pikkusisaruksiaan, ja myös 
Käkisalmen seurakunnasta tultiin auttamaan perhettä. 
Kesäkuun lopussa Nadja sai jälleen tajuttomuuskohta-
uksen ja vietiin sairaalaan. Muistetaan Nadjaa ja koko 
perhettä rukouksin.

RICHARD JA JUDY 
Rakkaat amerikkalaiset ystävämme Richard ja Judy 
Grout asuivat Viipurissa lähes 25 vuotta, kunnes he pari 
vuotta sitten palasivat takaisin kotimaahansa. Heidän 
palvelutyönsä Venäjällä kantoi paljon hedelmää. Viipu-
rin Kristillisestä keskuksesta käsin he lähettivät ympäri 
Venäjää vankiloihin hengellistä kirjallisuutta ja tukivat 
vankeja kirjeitse. Heidän ansiostaan monet entiset nar-
komaanit palvelevat nyt pastoreina. He pitivät kokouk-
sia ja auttoivat monin tavoin heikossa asemassa olevia. 

Richard ja Judy osallistuivat myös Suomessa pi-
dettyihin Koiviston lasten kesäleireihin Kallvikin karta-
nossa. Judy opetti lapsille lauluja, ja saimme nauttia 

monista hienoista konserteista. Richard piti raamat-
tutunteja. Tänään Richard ja Judy ovat kiitollisia, että 
pystyvät yhä koronapandemiasta huolimatta pitämään 
säännöllisesti yhteyttä ystäviinsä Venäjällä ja autta-
maan heitä monissa tarpeissa. Jumalalle kiitos, heidän 
perustamansa työ jatkuu hyvissä käsissä. Helmikuussa 
heillä oli 50-vuotishääpäivä

Jäämme Jumalan armon varaan ja odotamme ko-
ronatilanteen rauhoittumista, jotta voisimme jälleen 
lähteä tapaamaan venäläisiä ystäviämme. 

TEKSTI IRMELI STENLUND 

Venäjän kaipuuta 
ja kuulumisia

Richardin ja Judyn 50-vuotishääkuva

Valentina, Kristiina, Iris ja Matti valmistautuvat näytelmäharjoi-
tuksiin
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KIINA

Rukouksemme ovat tärkein tuki 
Kiinan työlle

Lastenkoti Kauniit satamat Pekingissä jatkaa edelleen toimintaansa, ja onneksi kodilla 
on vältytty koronatartunnoilta. Lapset leikkivät kuten ennenkin ja käyvät jo koulua. 

Lastenkotia ympäröivä puutarha 
tarjoaa turvallisen paikan leikeille 
ja tuottaa vihanneksia ruokatar-

peiksi. Koti on ollut suuri siunaus sekä 
lapsille että kodin henkilökunnalle ja 
myös seurakunnalle, joka kokoontuu 
lastentalon katolle rakennetussa huo-

neessa. Seurakuntatila on täysin ää-
nieristetty ja siksi turvallinen. 

Myös kodin sijainti pääkaupunki 
Pekingin ulkopuolella tarjoaa turval-
lisuutta. Kiinan viranomaiset valvovat 
kristittyjen toimintaa tarkasti, ja Jean 
kertoo tilanteen olevan vaikea – he tar-

TEKSTI TIINA SINKKONEN  KUVA MATTI LYYTIKKÄ

vitsevat esirukouksiamme. Muistetaan 
lastenkotia ja seurakuntaa rukouksin. 

 KIINAN TYÖ
           045 114 8855
          kiina@onewaymission.fi
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RISTIN KANTAMINEN

keskustelin monien vanhojen kristittyjen kans-
sa. Monet heistä sanoivat, että ”No, minulla 
on tällainen sairaus, joka on Jumalan antama 
risti, jota olen sitten tottunut kantamaan”. 
Joku toinen kutsui hankalaa puolisoaan ristiksi 
– avioliitto oli sen verran vaikea.

Mutta kun Raamattua lukee, voi todeta, 
että risti ei ole sairaus. Risti ei myöskään ole 
hankala puoliso. Se ei ole huono palkka, ei köy-
hyyttä, surua tai vastoinkäymisiä, joita elämäs-
sämme on. Ristin kantaminen on vapaaehtois-
ta. Ja jos ihminen sairastuu, hän ei useinkaan 
ota sairautta vapaaehtoisesti – sairaus itsessään 
ei siis ole ristin kantamista. 

Toisaalta risti voi olla hankalan puolison 
kanssa elämistä, mutta ei se hankala puoliso. 
Kun ihminen tahtoo pitäytyä Jumalan sanassa 
eikä halua ottaa avioeroa, hankalan puolison 
kanssa eläminen koituu hänelle ristin kantami-
seksi.

JEESUKSEN SEURAAMINEN ON VAPAAEHTOISTA
Kun Jeesus puhuu opetuslapsilleen ristin kan-
tamisesta, hän sanoo: ”Jos joku tahtoo…” Kun 
puhumme Jeesuksen seuraamisesta, on tärke-
ää huomioida, että Jeesuksen seuraaminen ei 
koskaan perustu pakkoon vaan aina vapaaeh-
toisuuteen. 

Omasta uskoontulostani muistan sen, että 
kun Jumala veti minua hyvyydessään voimak-
kaasti puoleensa, minulla oli vahva tietoisuus 
siitä, että olen tehnyt syntiä, mutta Jumala 
ei pakottanut minua tulemaan uskoon. Hän 
tarjosi pelastuksen lahjaa: haluatko ottaa sen 
vastaan? Muistan, miten eräänä päivänä sain 
vapaasta tahdostani luovuttaa elämäni Jeesuk-
selle, ja sen seurauksena minusta tuli Jeesuk-
sen seuraaja – tahdoin alkaa seurata Jeesusta. 

Jeesus puhui opetuslapsilleen monista 
haastavista asioista, mm. hänen lihansa syö-
misestä ja verensä juomisesta. Tämän takia 
monet niistä, jota olivat kuulemassa Jeesus-
ta, vetäytyivät pois hänen luotaan. Jeesuksen 
lähelle jäi kaksitoista opetuslasta. Jeesus ky-
syi sitten Pietarilta: ”Tahdotteko tekin mennä 
pois?” Pietari vastasi siihen: ”Herra, kenen 
tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen 
elämän sanat.”

Tässäkin oli kyseessä vapaaehtoisuus. 
Opetuslapset halusivat vapaasta tahdostaan 

edelleen seurata Jeesusta, vaikka yksi opetus-
lapsista olikin se, joka lopulta kavalsi Jeesuk-
sen. Jeesus sanoo, että joka tahtoo häntä seu-
rata, kieltäköön itsensä eli luopukoon kaikista 
omista pyyteistään ja omista suunnitelmistaan. 

Watchman Nee totesi: ”Uskovalla ei ole 
minkäänlaisia etuoikeuksia, kun hän on tullut 
uskoon.” Hän tarkoitti tällä sitä, että ainoa etu-
oikeus, joka uskovalla on, on se, että hän on 
sydämestään valmis antamaan anteeksi kaikille 
ihmisille.

ELÄMÄÄ JUMALAN JOHDOSSA
Ihminen, joka on päättänyt kieltää itsensä, ei 
enää itse suunnittele elämäänsä, vaan luovut-
taa sen Jumalan johtoon ja haluaa kaikessa 
tehdä Jumalan tahdon. Toisaalta tässäkin on 
vaarana kaksi ääripäätä. Joku voi vaan köllö-
tellä sohvalla ja rukoilla: ”Johdata”, mutta ei 
ole valmis tekemään yhtään mitään. Toinen 
ääripää on sitten se, että kaikkeen kysytään 
Jumalan johdatusta. Sen tähden on tärkeää, 
että löydetään kultainen keskitie.

Raamattu sanoo, että ihminen aivoittelee, 
mutta Jumala säätää. Eli me voimme suunni-
tella elämäämme, rukoilla, että Jumala ohjaisi 
opiskeluvalinnoissa ja hakea paikkoihin, olivat 
ne sitten opiskelu- tai työpaikkoja, ja luottaa, 
että Jumala avaa juuri ne oikeat ovet. Silloin 
voimme olla hänen johdatuksessaan.

”Pietari sanoi silloin Jeesukselle: ”Katso, 
me olemme luopuneet kaikesta ja seu-
ranneet sinua. Mitä me siis saamme?” 
Jeesus vastasi: ”Totisesti minä sanon teil-
le: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ih-
misen Poika istuutuu kirkkauden valtais-
tuimelle, saatte tekin, jotka olette minua 
seuranneet, istua kahdellatoista valtais-
tuimella ja tuomita Israelin kahtatoista 
heimoa. Ja jokainen, joka on luopunut 
taloista, veljistä tai sisarista, isästä, äidis-
tä tai lapsista tai pelloista minun nimeni 
tähden, saa satakertaisesti takaisin ja pe-
rii iankaikkisen elämän.” (Matt. 19:27–29)

Uskon, että samoin kuin Pietarille, monille 
meillekin on tullut mieleen sama kysymys: 
”Herra, mitä minä saan siitä, että olen ollut 
valmis luopumaan kaikesta?” Muistan itse, 
että uskoon tullessani, kun menetin monta 
kaveria, mietin, mitä minä saan takaisin? Sain 
suuren joukon sisaria ja veljiä. Sain todella mie-
lenkiintoisen elämän, kun lähdin seuraamaan 
Jeesusta. Ja voin todeta sen, ettei Jumala ole 
jäänyt missään asiassa velkaa.

Jeesus sanoo myös, että joka on valmis 
kieltämään itsensä, ottakoon ristinsä – se on 
tietoinen jokapäiväinen valinta. Jokainen työs-
sä käyvä tietää, että kun maanantaiaamuna 
herää kuudelta lähteäkseen seitsemäksi töihin, 
meidän tietoinen tunne-elämämme ei kauhe-
asti huuda ”hallelujaa”. Mutta se on päämäärä-
tietoista sitoutumista työhön.

Myös ristin kantamisessa on jotain saman-
laista. Se on jokapäiväinen päätös, tuntuu mil-
tä tahansa. ”…ottakoon ristinsä…” Se on va-

Tätä Jeesuksen tekstiä käytetään usein 
evankelioimispuheissa, mutta mieles-
täni huomionarvoinen asia on se, että 

Jeesus puhuu tämän asian opetuslapsilleen – 
siis sille joukolle, joka oli jo kolme vuotta seu-
rannut häntä. Nyt tuli aika sanoa heille, että 
jollet ole valmis ottamaan ristiä ja seuraamaan 
minua, et voi olla minun opetuslapseni.

Luukkaan evankeliumi sanoo ristin kanta-
misesta, että jokaiselle, joka haluaa olla ope-
tuslapsi, ristin kantamisen pitäisi olla päivittäi-
nen asia. Ei niin, että otan kerran viikossa ristin, 
kun tulen sunnuntaikokoukseen, ja laitan sen 
jälkeen hattuhyllylle taas seuraavaksi viikoksi. 
Jeesus teroittaa, että opetuslasten tuntomerk-
ki on se, että he ovat ristiä kantavia kristittyjä.

Se risti, jonka Jeesus kantoi Golgatalle, 
oli fyysinen risti, johon hänet myös naulittiin. 
Golgata on pelastushistoriassa käänteente-
kevä paikka, koska tuon ristin kantamisen ja 
ristinkuoleman jälkeen tie taivaaseen avattiin 
jokaiselle, joka uskoo Jeesukseen.

Usein, kun tulemme uskoon, puhumme sii-
tä, että saimme tulla ristin juurelle ja kokea siel-
lä anteeksi antamisen, ja niin elämämme muut-
tui. Mutta itse asiassa ristin kantaminen liittyy 
kiinteästi meidän hengelliseen elämäämme 
uskoontulopäivästämme aina siihen asti, kun 
siirrymme ajan rajan toiselle puolelle. 

Juuri ennen kuin Jeesus puhui opetus-
lapsilleen ristin kantamisesta, hän oli kertonut 
heille, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja 
että hän joutuisi kärsimään vanhinten ja kir-
janoppineiden käsissä, ja että hänet sen jäl-
keen tapettaisiin. Kun Pietari kuuli tästä, hän 
meni välittömästi nuhtelemaan Jeesusta ja 
sanoi: ”Herra, älköön sinulle koskaan sellaista 
tapahtuko!” 

Samalla tavalla kuin sielunvihollinen käytti 
tuossa tilanteessa Pietaria, koska hän halusi es-
tää sen, mitä Jeesus joutuisi kokemaan, samal-
la tavalla käy myös meille, jos haluamme tulla 
ristiä kantavia kristityiksi – meidän oma liham-
me, tämä maailma ja sielunvihollinen tekevät 
kaikkensa, jotta meistä ei tulisi ristinkantajia, 
sillä ristin kantamiseen kätkeytyy määrättyjä 
asioita.

MITÄ RISTI EI OLE?
Muistan, miten uskoontulon alkuvaiheessa 

TEPPO LEHTOMÄKI

OPETUSRAPORTTI

”Sitten Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän 
kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa 
elämänsä, kadottaa sen, mutta se, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, löytää sen. 
Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi 
sielulleen vahingon? Tai mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi?” (Matt. 16:24–25)

Omassa elämässäni pohdin määrätyin väliajoin, 
millainen Jeesuksen seuraaja itse olen.
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paaehtoista ristin ottamista ilman tunteilua ja 
se tapahtuu omasta vapaasta tahdosta.  

Jos joku luulee, että hengellinen työ on 
sellaista, että joka aamu herätessä on heti 
halleluja-meininki, ja tuntuu, että vain taivas on 
rajana, niin hän on kyllä täysin väärässä. Toki 
työhön sisältyy monia hienoja hetkiä, mutta 
myös todella suuria haasteita. Siksi työstä ei 
selviä ilman Jumalan apua. Mutta ristin kanta-
minen on vapaaehtoista – siihen ei liity mitään 
tunteilua. 

JEESUS ETSII SEURAAJIA
Jeesus vastasi Pietarille, että jos nyt olet otta-
nut ristisi, niin seuraa minua. Jeesus ei koskaan 
etsinyt fanittajia, vaan hän etsi nimenomaan 
seuraajia, jotka kulkevat hänen jäljessään niis-
sä edeltä valmistetuissa teoissa, jotka hän on 
viitoittanut ihmisille.

Kuulin muutama päivä sitten hyvän sanon-
nan: Meistä jokainen voi valita tiemme, mutta 
ei seurauksia, joita sillä tiellä on. Siksi olisi tär-
keää, että valitsisimme sen tien, jonka Jeesus 
on ennalta käsin meidän kohdallamme kul-
kenut. Sille tielle hän on säätänyt siunaukset, 
mutta myös vastoinkäymiset, ja hän on säätä-
nyt kaiken sen armon, jolla selviämme tuosta 
tiestä voittajina perille.

Jos ihminen lähtee omille teilleen, hän ei 
voi syyttää Jumalaa siitä, että elämä menee 
karille. On ihmisiä, jotka vielä viimeisen kerran 
haluavat kokeilla, minkälaista alkoholin käyttö 
on. Joku päättää vielä kerran vetää huumei-
ta. Tuleekin kymmenen vuoden sakkokierros. 
Avioliitto menee karille, työpaikat menevät 
alta. Jumala on toki voimallinen uudistamaan 
ja auttamaan haasteissa, mutta monilla ihmi-
sillä syyttävä sormi kohdistuu aina Jeesukseen 
oman elämän ongelmatilanteissa. 

Uskon, että opetuslapset, jotka kuulivat 
Jeesuksen puheen ristin kantamisesta, ym-
märsivät, että ihminen, joka lähtee kantamaan 
ristiä, on jättänyt hyvästit vallitsevalle elinym-
päristölle ja kulkee kohti toista päämäärää. Ja 
he ymmärsivät, että tuo ihminen, joka kantaa 
ristiään, ei koskaan enää palaa samankaltaise-
na takaisin.

Muistan, miten silloin, kun annoin elämäni 
Jeesukselle, eräs kaveri pyysi, että lähde juo-
maan minun kanssani. Vastasin, että en lähde, 
sillä olen menossa hengelliseen kokoukseen ja 
annan elämäni Jeesukselle. Ei hän ymmärtä-
nyt sitä. Mutta minun oli pakko tehdä väliero 
sellaisten ystävien kanssa, joiden kanssa olin 
ryypännyt ja viettänyt railakasta elämää, sillä 
ymmärsin, että minulla on kyllä voima ja Juma-
lan varjelus, mutta jos leikin tulella, maailma 
vie minut hetkessä takaisin entiseen. 

RISTINKANTAJA EI ENÄÄ MÄÄRÄÄ OMASTA 
ELÄMÄSTÄÄN
Opetuslapset ymmärsivät myös sen, että ristin-
kantaja on asetettu toisen vallan alle, eikä hän 
itse enää määrää omaa elämäänsä. 

Paavali toteaa Galatalaiskirjeessä: ”Enää 
en elä minä, vaan Kristus elää minussa.” (Gal. 
2:20)

Ja näinhän se on. Kun me tulemme us-
koon, elämämme herruus vaihtuu Jeesukselle. 
On sanottu, että uskonto, joka ei vaadi tun-
nustajaltaan mitään, ei ole myöskään minkään 
arvoinen. Jeesus asetti juuri tämän kaltaiset 
ehdot ristin kantamiseen. Hänen seuraajansa 
tulee alistua toisen vallan alle. Ja se valtias täs-
sä hengellisessä elämässä on Jeesus Kristus.

Muistan, kun eräs ystävä tuli vuosikymmeniä 
sitten 16-vuotiaana uskoon.  Jeesus tuli hänen 
elämäänsä, ja elämä muuttui täysin. Hän meni 
innokkaana kotiin ja kertoi vanhemmilleen, 
että on tullut uskoon ja on nyt Jeesuksen oma. 
Hänen isänsä vastasi, että meillä on sellaiset 
säännöt, että tämän talon katon alla ei asu us-
kovaisia. Pojalle annettiin aika, johon mennessä 
hänen tuli kieltää Jeesus tai hän tulee lentämään 
ovesta pihalle. Mutta poika päätti, että maksoi 
mitä maksoi, hän seuraa Jeesusta, ja jätti oman 
kotinsa 16-vuotiaana. Muutamia vuosia sitten 
hänen isänsä kuoli, ja kuolinvuoteellaan isäkin 
löysi Jeesuksen pelastajakseen. Tätä on ristin 
kantaminen.

Muuan vanha veli tuli uskoon 1970-luvun 
lopulla. Hän oli erään kirkkokunnan työntekijä, 
ja uskoontulon jälkeen hän luki Raamatusta, 
että joka uskoo ja kastetaan, hän pelastuu. 
Mies ymmärsi, että hänen pitää mennä kas-
teelle – hän koki sen voimakkaasti sisäisessä 
maailmassaan. Hän meni kasteelle, ja tuo kas-
te maksoi sen, että hänet irtisanottiin työpai-
kastaan. Sekin oli ristin kantamista.

Richard Wurmbrandt kärsi kommunistiai-
kana noin 14 vuotta vankilassa. Hän oli ristiä 
kantava kristitty, joka ei vankilassakaan pitänyt 
hengellisiä asioita vakan alla, vaan piti jatku-
vasti kokouksia. Kun hän julisti evankeliumia, 
vartijat tulivat, ja hakkasivat hänet tosi pahoin. 
Richard palasi verissään vankiselliin, pyyhki 
veret pois kasvoiltaan ja kysyi: ”Mihin jäimme-
kään?” Ja kokous jatkui. Lopulta vankilassa tuli 
niin paljon ihmisiä uskoon, että sinne ei enää 
saanut lähettää vartijoita, koska hekin olisivat 
tulleet uskoon. Vankisellissään Wurmbrandt oli 
ristiä kantava kristitty, ja sai nähdä, kuinka niin 
vangit kuin vartijatkin yksi toisensa jälkeen sai-
vat tulla uskoon Jeesukseen. 

JUMALAN TAHTO ON KOTINI
Kerran eräältä maasta toiseen matkaavalta 
evankelistalta kysyttiin: ”Missä on sinun kotisi?” 
Hän oli hetken aikaa hiljaa ja vastasi sitten: ”Ju-
malan tahto on minun kotini.” Ristiä kantava 
kristitty alistaa itsensä Jumalan tahdon vallan 
alle. 

Robert Moffat oli skotlantilainen lähetys-
saarnaaja. Häntä pyydettiin pitämään hengel-
linen tilaisuus omassa kotiseurakunnassaan, 
ja Robert rukoili, että Jumala antaisi hänelle 
sanoman puhuttavaksi tuossa kokouksessa. 
Jumala laski hänen sydämelleen Sananlas-
kujen kirjasta jakeen 8:4. ”Teitä minä kutsun, 
miehet!”

Illalla Robert Moffat tuli innokkaana koko-
uspaikkaan, astui puhujan paikalle ja huoma-
si, että kuulijakunnassa oli pelkästään naisia, 
vaikka hänen saarnatekstinsä oli suunnattu 

miehille.  Moffat oli vähällä menettää innoituk-
sensa, mutta päätti, että hänen on pakko olla 
kuuliainen Jumalalle. Ja hän saarnasi Jumalan 
innoituksen vallassa. 

Monta vuotta sen jälkeen kävi ilmi, että 
tuossa kokouksessa oli mukana pieni poika, 
joka leikki äitinsä jaloissa. Hän oli kuullut tuon 
sanoman: ”Teitä minä kutsun, miehet!”, ja nuo 
sanat olivat valloittaneet pojan sydämen. Vuo-
sien kuluttua siitä hän vastasi kutsuun ja lähti 
Afrikkaan lähetystyöhön. Tämän miehen nimi 
oli David Livingstone, ja hänestä tuli Afrikan 
voimallinen herättäjä.

Siksi on tärkeää, että jaamme sen, mitä Ju-
mala meille antaa, juuri sellaisena kuin Jumala 
sen meille puhuu. Tämä liittyy myös ristin kan-
tamiseen. Ristinkantaja joutuu usein kokemaan 
suurta häpeää, ja häntä tullaan pilkkaamaan 
ristinsä tähden. 

JEESUKSEN OMA HÄPEÄSTÄ VÄLITTÄMÄTTÄ
Jeesuksesta sanotaan, että hän ”edessään ole-
van ilon vuoksi kärsi ristin, häpeästä välittämät-
tä”. (Hepr. 12:2)

Se oli Jeesuksen osa. Hän kantoi ristin 
Golgatalle, hänet hylättiin, hänelle naurettiin 
ja häntä pilkattiin. 

Meillä on sama osa. Uskon, että te, jotka 
olette pitkään olleet uskossa, olette kokeneet 
sen monesti. Sinua on halveksittu työpaikalla, 
on jopa pilkattu, ja uskollesi on naurettu selän 
takana. Mutta tämä on sinun osasi, koska olet 
ristinkantaja. Toisaalta se, että olet elänyt sen 
mukaan, mitä Raamatussa sanotaan, on koitu-
nut toisille ehkä elämäksi, toisille taas paatu-
mukseksi.

Pietari kirjoittaa: ”Eläkää nuhteettomasti 
pakanoiden keskellä, jotta he – vaikka panette-
lisivatkin teitä pahantekijöiksi – näkisivät hyvät 
tekonne ja ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivä-
nä.” (1 Piet. 2:12) 

On tärkeää, että siellä työtovereiden kes-
kellä olemme rohkeasti ristinkantajia niin, että 
näytämme elämän valinnoillamme erilaisissa 
tilanteissa, että olemme Jeesuksen omia. Siitä 
seuraa häpeä. Sielunvihollinen haluaa tehdä 
kaikkensa, että pysyisimme hiljaa, emmekä 
kertoisi maailman ihmisille, kenen seuraajia 
olemme. 

Eräs tutkimus osoitti, että nolointa tänään 
on uskoa Jeesukseen. Kuopion kaupunkileh-
dessä kirjoitettiin, että vain heikot tarvitsevat 
Jumalaa. Ja koska ihmiset ajattelevat näin, 
vaatii todella rohkeutta astua esille.

Jeesus sanoo: ”Joka häpeää minua ja 
minun sanojani tässä syntisessä ja avion rikko-
vassa sukupolvessa, sitä myös ihmisen Poika 
häpeää, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa py-
hien enkelien kanssa.” (Mark. 8:38)

Oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa kes-
kustellaan jostain Raamatun asiasta, ja kaikki 
toteavat: ”Tämä on niin vanha kirja, ettei sillä 
ole mitään sanottavaa meille. Ihan naurettavaa 
kaikki, mitä se sanoo synniksi.” Vaatii rohkeutta 
sanoa: ”Minä uskon siihen kirjaan niin kuin se 
on kirjoitettu.” Se on ristin kantamista – astua                                                                                                                                   

                                                           >>> 
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esille yleisestä mielipiteestä huolimatta ja ker-
toa, mihin itse uskoo.

”Kutsuttuaan apostolit sisään he pieksätti-
vät heidät ja kielsivät heitä puhumasta Jeesuk-
sen nimessä, mutta päästivät heidät vapaiksi. 
Silloin apostolit lähtivät pois neuvostosta iloi-
ten siitä, että heidät oli katsottu arvollisiksi kär-
simään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. 
Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä 
temppelissä ja kodeissa ja julistivat evankeliu-
mia Kristuksesta Jeesuksesta. ” (Apt. 5:40-–42)

Muistan, kuinka muuan veli tuli uskoon, ja 
oli innokas todistaja. Hän lähti kadulle evan-
kelioimaan. Eräs vastaantulija sanoi: ”Jollet 
pidä turpaasi kiinni, niin nyrkki heilahtaa!” Veli 
ajatteli, että pakkohan minun on Jeesuksesta 
kertoa, ja niin nyrkki heilahti ja veri alkoi valua 
kasvoille. Veli koki valtavaa virvoitusta, pyyhki 
veren pois kasvoiltaan ja totesi, että jatketaan 
tätä hommaa. 

En tiedä, kuinka viisas hän oli siinä tilan-
teessa, mutta on ihan normaalia, että voimme 
joutua kokemaan jotain tämän kaltaista. Jos 
eläisimme Sudanissa tai Pohjois-Koreassa, 
maksaisimme todennäköisesti jopa hengel-
lämme siitä, että olemme Jeesuksen seuraajia. 
Mutta tätä on ristin kantaminen.

JUMALA HALUAA KUKISTAA VANHAN IHMISEMME
Raamattu opettaa, että Jumala haluaa kukistaa 
vanhan aatamimme niin, ettei se enää hallitse. 
Jos Henki saa hallita meitä, elämämme koituu 
myös toisille ihmisille elämäksi. 

”Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jot-
ka olemme tulleet tähän päätökseen: Yksi on 
kuollut kaikkien puolesta, siispä kaikki ovat 
kuolleet. Hän on kuollut kaikkien puolesta, 
että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen 
vaan hänelle, joka on heidän tähtensä kuollut 
ja noussut ylös.” (2 Kor. 5:14–15)

Kuolema tekee jatkuvasti työtä meissä. Sa-
malla kun kannamme ristiä, vanha ihmisisem-
me kuolettuu. 

Tämä aika suosii myös hengellisissä piireis-
sä kaikkea helppoa ja nautinnollista. Puheet 
ristin kantamisesta ovat monien mielestä van-
hoillisia ja lakihenkisiä – ei haluta kuulla, että 
pitäisi kieltää itsensä. Mutta eikö se ole kris-
tinuskon ydin?

On valitettavaa, että monet puolivillaista 
hengellistä elämää elävien uskovien perhei-
den lapset eivät uskalla mennä maailmaan, 
vaan haluavat tuoda maailman seurakuntaan. 
On hengellisiä diskoja, hengellistä joogaa – 
kaikki vain sillä verukkeella, että kun ei haluta 
mennä suoraan maailmaan, niin tuodaan maa-
ilma seurakuntaan, lyödään sille kristillisyyden 
leima ja yritetään rauhoittaa omaatuntoa. Se 
ei kuitenkaan ole Jumalan tahto missään tilan-
teessa.

RISTI TEKEE MEISTÄ SIUNAUKSEN KANAVIA
Kristus antoi meille esikuvan ristinkuolemasta. 
Hän oli valmis tuohon raakaan, hirvittävään 
kuolemaan. Mutta jos tuota kuolemaa ei olisi 

ollut, Kristus ei myöskään olisi koskaan koke-
nut ylösnousemusta ja sen voimaa. Hänen rak-
kautensa ihmiskuntaa kohtaan ajoi hänet ristil-
le. Hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa 
seurauksena Jumala tahtoo tehdä sinusta ja 
minusta siunauksen kanavia, ja siinä hän ei voi 
koskaan ohittaa ristiä. Siksi hän haluaa, että 
meistä tulisi ristinkantajia.

Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evan-
keliumit puhuvat useaan kertaan ristin kanta-
misesta. Tänä päivänä seurakunnan keskellä 
on valitettavasti Jumalan kansaa, joka valittaa 
voimattomuutta. Ei ole voimaa palvella Juma-
laa, ei ole voimaa tehdä Jumalan tahtoa. Kun 
pyydetään erilaisiin palvelutehtäviin, niin vas-
tataan, etten jaksa tehdä tällaisia asioita.

Joukossamme on toki niitäkin, joiden sy-
dämessä palaa Jumalan tuli ja joilla on voimaa 
palvella melkein kaikessa. Se kertoo, että sisäi-
sessä maailmassa vaikuttaa jokin, ja kun olen 
pohtinut tätä asiaa niin omassa kuin seurakun-
nan elämässäkin, olen huomannut, että se liit-
tyy kiinteästi ristin kantamiseen. Näyttää, että 
niille ihmisille, jotka haluavat tehdä Jumalan 
tahdon, alistua sen alle, ottaa ristinsä ja seura-
ta Jeesusta, myös virtaa voimaa Jumalalta. Ja 
se on nimenomaan Jumalan käyttövoimaa – se 
kuluu käytössä, mutta koko ajan tulee uutta 
voimaa tilalle. 

”Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka 
joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pe-
lastumme, se on Jumalan voima.” (1 Kor. 1:8)

Paavali ei siis sano, että se oli silloin Juma-
lan voima, kun me pelastuimme, vaan risti on 
myös Jumalan voima meille tässä ja nyt. Jos 
olemme valmiita kantamaan ristiä, saamme 
kokea tätä voimaa. Ristin tehtävänä on nimen-
omaan tehdä meistä heikkoja ja hauraita, itses-
sämme voimattomia. Ja kun se saa tapahtua 
meissä, Jumalan voima pääsee asettumaan 
elämäämme. 

Paavali sanoo: ”Haluan tuntea Kristuksen 
ja hänen ylösnousemuksensa voiman ja hänen 
kärsimystensä osallisuuden ja tulla hänen kal-
taisekseen samastumalla hänen kuolemaan-
sa.” (Fil. 3:10)

Paavali johdattaa meitä jälleen ristin kanta-
misen tielle. Jos elämässäsi on voimattomuut-
ta – et jaksa tehdä mitään – kysy itseltäsi re-
hellisesti: Olenko koskaan edes halunnut tulla 
ristiä kantavaksi kristityksi? Ja jos vastauksesi 
on ”ei”, kannattaa sanoa: ”Herra, haluan, että 
minusta tulee ristiä kantava kristitty.”

Jeesus ei olisi kokenut ylösnousemusvoi-
maa ilman ristiä, ja uskon, että meillä on täysin 
sama tie kuljettavana. Meidän on oltava val-
miita kuolemaan itsellemme, jotta voisimme 
tuottaa elämää toisille. 

Raamattu puhuu Apostolien teoissa Pyhäs-
tä Hengestä. Siellä puhutaan Pyhän Hengen 
täyteydestä, mutta todetaan myös mielenkiin-
toinen asia: Pyhä Henki on annettu niille, jotka 
tottelevat Jumalaa (Apt. 5:32). Ja jos elämäsi 
on puolivillaista ja välinpitämätöntä, et voi elää 
voimaantunutta kristityn elämää. 

”Jumalan armahtavan laupeuden kautta 
kehotan siis teitä, veljet: Antakaa ruumiinne 
eläväksi, pyhäksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. 
Tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluk-
senne.” (Room. 12:1) Ja vaikka tässä puhutaan 
veljistä, niin kyllä se koskee sisariakin. 

Omassa uskonelämässäni oli alkuvuosina 
vaihe, jossa ajattelin, että minä rukoilen ko-
tona, ja yliluonnollinen käsi tulee ja ojentuu 
minua kohti ja sanoo: ”Teppo, tule ja seuraa 
minua!” Odotin jotain tuon kaltaista asiaa, jon-
ka jälkeen vasta lähtisin palvelemaan. 

Rehellisesti voin sanoa, että todennäköi-
sesti en olisi tänään tässä, jos olisin yhä odot-
tanut tuota kättä, sillä sitä ei tullut koskaan. 
Sen sijaan tulivat vanhat ja viisaammat usko-
vat, jotka sanoivat: ”Pitäisiköhän sinun, Teppo, 
lähteä liikkeelle palvelemaan joissakin tehtä-
vissä. Tekemään Jumalan tahtoa ja alistumaan 
siihen – tekemään sellaista, mihin sinulla on jo 
ymmärrys.”

Ja kun tottelin heitä ja aloin palvella siinä, 
mitä osasin, sain myös kokea siunausta ja voi-
maantumista Jumalan maailmasta. Ymmärrän 
jälkeenpäin, että se johtui siitä, että minusta 
tuli ristiä kantava kristitty. 

”Mutta pois se minusta, että kerskaisin 
muusta kuin Herramme Jeesuksen Kristuksen 
rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu 
minulle ja minä maailmalle.” (Gal. 6:14)

Paavali tiesi, että juuri ristin kantamiseen 
kätkeytyy Jumalan voiman salaisuus. Niin kuin 
aiemmin sanoin, vihollinen yritti Pietarin kautta 
vastustaa Jeesusta ristinkantamisen tiellä. Sa-
moin se tulee tekemään myös meidän kohdal-
lamme. 

MUUTAMIA OHJEITA RISTIN KANTAMISEEN
1) Ole valmis lähtemään sinne, minne Herra 
sinut lähettää. 
2) Ole valmis kuuliaisuuteen Jumalan sanalle 
elämässäsi. Jos elämässäsi on asioita, joista 
tiedät, että ne eivät kuulu Jumalan lapselle, 
tehtäväsi on ohjata elämäsi sanan viitoittamal-
le tielle. Jollet tee sitä, sinusta ei voi tulla ristiä 
kantavaa kristittyä. 
3) Ole valmis kärsimään häpeää Jeesuksen 
tähden. On raskasta, kun ihmiset pilkkaavat 
Jeesusta. 
4) Ole valmis kuolemaan itsellesi, omille pyy-
teille, himoille ja haluille.
5) Ole valmis rukoilemaan sydämestäsi: Juma-
la, tapahtukoon sinun tahtosi! 

Joku sanoi aikanaan viisaasti, että se on to-
dellinen Jumalan palvelija, joka uskaltaa antaa 
Jumalalle tyhjän A4-paperin ja kirjoittaa pape-
rin alaosaan: Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. 
Täytä minun elämäni (jota paperi kuvastaa) sillä 
tavalla kuin sinä haluat. Ja alistuu siihen. 

Uskon, että tämä on todellista ristin kanta-
mista. Tiedän, että jokainen meistä epäonnis-
tuu tällä tiellä tavalla tai toisella, mutta tärkeintä 
on, että päämäärä on kirkkaana: Minä haluan 
olla ristiä kantava kristitty ja seurata koko elä-
mälläni Jeesusta – maksoi, mitä maksoi. 

OPETUSRAPORTTI
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MARIA KELA
Täti, katu ja 
miliisi
12 €

TAPANI SUONTO
Näky voittavasta
seurakunnasta
10 €

TAPANI SUONTO
Ole turvallisella 
mielellä
14 €

TAPANI SUONTO
Rakastatko sinä 
minua?
12 €

TAPANI SUONTO
Valmistu Jumalan
käyttöön 1
14 €

TAPANI SUONTO
Valmistu Jumalan
käyttöön 2
14 €

TAPANI SUONTO
Tapahtui 
perjantaina
10 €

TAPANI SUONTO
Erämaasta 
elämään
10 €

TAPANI SUONTO
Kohti 
auringonnousua
10 €

TAPANI SUONTO
Lauri
10 €

TAPANI SUONTO
Tie ihmeiden maail-
maan
14 €

TAPANI SUONTO
Kuinka tunnistaa 
eksytys
14 €

SOILE JA 
ESA-PEKKA 
MATTILA
Usko toivo ja 
rakkaus 
CD 10 €

TAPANI SUONTO 
Tuhannet haaveet
CD 10 €

TIINA SINKKONEN
Tribute to Mahalia
Jackson
CD 23 €

NATHANAEL
Hengen tuuli
CD 10 €

TAPANI SUONTO
Trubaduurin laulu
CD 10 €

TAPANI SUONTO
Kirje ystävälle
CD 10 €

MATTILAN 
PERHEORKESTERI
Nimi kaikkein 
korkein 
CD 10 €

TIINA SINKKONEN
& Co. 
Matkaa teen
CD 15 €

MUSIIKKIA

LES WHEELDON
Jumalaa kuunnellen
18 €
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TAPANI SUONTO
Johdatatko sinä 
minua?
18 €

TAPANI SUONTO
Jeesus on tie
16 €

KIRJALLISUUTTA

ONE WAYN TUOTANTOA

TILAUKSET
onewaykauppa.fi 

045 261 3925

TUIJA NISKANEN (toim.)
Mun stoori – Miten tulin 
uskoon?  
3 €

MARIANNE RAATIKAINEN
Raili Agogo, Tarina 
kulissien takaa
10 €

ERÄMAASTA
ELÄMÄÄN

Tapani SuontoTapani Suonto 
 

ERÄ
M

A
A

STA ELÄ
M

Ä
Ä

N

Elävää opetusta
erämaahan eksyneelle

Hengelliset erämaat ovat tuttuja lähes jokaiselle kristitylle. 
Erämaa on läpi historian ollut paikka, jossa Jumala kasvattaa 
ja koettelee palvelijansa. Erämaavaellus voi olla siunauksen 
ja uudistumisen lähde.

Erämaahan voi kuitenkin joutua myös vastoin Jumalan 
tahtoa. Erämaasta elämään on kirja erämaahan eksyneelle. 
Opetuksissaan ja kirjoituksissaan Tapani Suonto on käsitel-
lyt hengellisiä erämaita ja antanut vastauksia erämaihin ek-
syneiden ahdistuksiin. Näistä opetuksista on syntynyt myös 
tämä kirja. Se on raikasta ja virvoittavaa opetusta erilaisissa 
hengellisissä erämaissa kamppaileville.

2. tarkistettu painos

ERÄMAASTA
ELÄMÄÄN
Elävää opetusta 
erämaahan eksyneelle

Hyvää lisälukemista

opetuslapseuskouluun!
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KIITOSAIHEET
Seurakuntatyössä kiitämme 
suuresta vapaaehtoisten joukosta 
Hauholle rakennettavan kurssi- ja 
koulutuskeskuksen kunnostus-
töissä. Työt ovat edenneet, vaikka 
ovatkin vielä kesken. Palotur-
vallisuus, ilmanvaihto ja muut 
kriittiset kysymykset odottavat yhä 
rakennuslupaa.
Iloitsemme myös Toivon Missiosta. 
Teemavuosi on innostanut One 
Wayn seurakuntia pitämään eri 
puolilla Suomea useita ulkoilma-
tilaisuuksia, joissa on ollut paljon 
rohkaisevia kohtaamisia.

PK-illat ja evankeliointi on tuonut 
keskuuteemme uusia veljiä. 
Uskovia ihmisiä, joilla ei ollut 
elävää seurakuntayhteyttä, mutta 
jotka ovat löytäneet yhteyden 
keskeltämme ja jopa hengel-
lisen kodin One Waylta. Kiitos 
Herralle! Olemme myös voineet 
tarjota heille kuin myös muillekin 
veljille ja siskoille mahdollisuuden 
osallistua toimintaan ja tehdä 
yhdessä työtä Herralle, joka on 
merkinnyt monelle yksinäiselle 
todella paljon. Olemme myös 
saaneet kylvää paljon siementä ja 
leikatakin hieman.

Israelissa kiitämme Herran 
uskollisuudesta ja armosta kevään 
aikana. Sota Hamasin kanssa 
loppui onneksi lyhyeen, ja sen 
jälkeen on ollut suhteellisen 
rauhallista. Uusi hallitus on saatu 
muodostettua ja odotettavissa on 
seesteisempi aika sisäpolitiikassa. 
Turistien maahan pääsyä lukuun 
ottamatta lähes kaikki koronarajoi-
tukset on poistettu. 
     Naistenkodin työ on mennyt 
eteenpäin, ja maan avautuessa 
on myös uusia maahanmuuttajia 
odotettavissa kodille. Soppa-
keittiökin on jälleen avautunut 
ruokailijoille. Punaisen Maton työ 
on laajentunut nyt myös miesten 
pariin: heille tarjotaan ruokaa ja 
Raamatun opetusta kadulla.
Kristiina iloitsee Herran avusta ja 
siunauksesta opinnoissaan, jotka 
ovat olleetkin erityisen mielenkiin-
toisia tänä vuonna.

Venäjällä kiitämme Valenti-
nan tämänhetkisestä hyvästä 
terveydentilasta ja siitä, ettei 
Nadjalla ollutkaan syöpää 
aivoissa. Iloitsemme myös hyvistä 
yhteyksistä ystäviimme. Saimme 
avustaa Kirvun narkomaanikotia 
uuden jääkaapin hankinnassa. 
Pysyvä kiitosaiheemme ovat Irma 
ja Kristiina, jotka välittävät viestejä 
ystäviemme kanssa.

RUKOUSAIHEET
Suomi
One Way -seurakunnat
• Hauhon rakennusluvat
• rohkeutta ja johdatusta edetä 

valona ja suolana omalla paikka-
kunnalla

PK-illat ja evankeliointi
• rauhaa ja johdatusta työllemme
• herätystä ja uskoontuloja
• uusia työntekijöitä
• Hengen vuodatusta Apostolien 

tekojen tapaan

Lapsityö
• lapsiperheille voimia ja Jumalan 

läsnäoloa
• vastuunkantajia pyhäkoulutyöhön
• pyhäkoulun jatkuminen

Nuoret
• kiitosaiheena innokkaat nuoret, 

jotka haluavat tutkia Jumalan 
Sanaa

• nuorisotyön vastuunkantajia ja 
nuoria palvelevien toimintamuo-
tojen syntymistä koko maahan 
poikkeusolojen hellittäessä

OP-koulut ja rukoussolut
• kiitosaiheena monen op-

kouluun osallistuneen nuoren 
innostus tulla mukaan OW-
työhön

• op-kouluun ilmoittautuneiden 
sitoutuminen aktiiviseen muka-
naoloon syksystä kevääseen

• että osallistujat voisivat tuoda 
esille omia kokemuksiaan 
käsiteltävistä asioista

• innostusta rukoussolujen 
perustamiseen eri seurakuntiin 
ja solujen vetäjiä

Miestenkodit
• kiitosaiheena miestenkodilla 

itsekin asukkaana ollut Toni, 
joka on ottanut paljon vastuuta 
Perjantaikodin hoidosta

• Perjantaikodille lisää päivystäjiä
• johdatusta siihen, miten Hau-

hon uusi keskus voisi palvella 
syrjäytyneitä ja kriisien keskellä 
eläviä muun toiminnan ohella

• kontaktihenkilö seurakuntiin, 
joista lähtee avuntarvitsijoita 
esim. Perjantaikodille

Mediatyö
• kiitosaihe: olemme saaneet lisää 

työntekijöitä ja vapaaehtoisia 
mediatyöhön

• johdatusta televisio- ja radio-
työhön

• katsojien tavoittaminen One 
Wayn antennikanavan sekä One 
Wayn netti-tv:n kautta

• oikeanlaisen ohjelmasisällön 
tuottaminen

• tekniikan toimivuus

Maahanmuuttajatyö
• useita vuosia kestänyt turva-

paikkaprosessi on monilla vielä 
kesken, rukoillaan Jumalan 
hyvän tahdon toteutumista 
heidän elämässään

• monien mielenterveys on 
koetuksella, joka vaikuttaa myös 
fyysiseen hyvinvointiin

• hyvän ja luotettavan tulkin löyty-
minen sunnuntaikokouksiin

• turvapaikanhakijoille ja työnteki-
jöille virkistävää ja voimaan-
nuttavaa kesää sekä Jumalan 
uudistavaa, henkilökohtaista 
kohtaamista

Venäjä
• Valentinan ja Nadjan terveys
• Koiviston lapset ja henkilökunta: 

siunausta ja varjelusta
• Heinjoen ystävät: siunausta että 

he saisivat kuulla evankeliumin 
ilosanomaa

• Kirvun narkomaanien kuntou-
tuskeskuksen viljelykset

• varjelusta ja johdatusta tulkil-
lemme Olegille Pietarissa

• kaikille ystävillemme varjelusta 
koronalta

Israel
• rauhaa Jerusalemille ja koko 

Israelille: palestiinalaiskysymys 
on tapetilla jatkuvasti ja se on 
vaikea ratkaista

• uudelle hallitukselle viisautta 
tässä ja kaikissa muissakin 
kysymyksissä.

• naistenkoti, Punainen Matto ja 
soppakeittiö: Herran ilmes-
tymistä ja pelastusta, apua 
kaikille joita palvelemme näiden 
työmuotojen kautta

Kiina
• varjelusta lastenkodin lapsille ja 

henkilökunnalle
• kristittyjen vaikea tilanne: 

seurakunta kokoontuu suurta 
varovaisuutta noudattaen

Intia
• rukoillaan Joel Kodalille ja 

autonkuljettaja Raville sekä 
muillekin koronaan sairastuneil-
le täyttä terveyttä

• voimaa seurakunnalle kestää 
korona-aika ja kaikki muut pai-
neet pimenevässä maailmassa

• rahan vastaanottolupa: lupa 
myönnetään syksyllä, mutta asia 
on jo vireillä.

• ensi vuoden mahdolliset Intian 
matkat sekä Joel Kodalin mah-
dollinen vierailu Suomessa

Mongolia
• miesten- ja naistenkodin henki-

lökunta ja asukkaat: että Jumala 
saa muuttaa elämiä ja eheyttää 
sydämen haavoja

• että Mongoliaan tulisi herätys

RUKOUSRAPORTTI

Nepal
• että koronatilanne helpottuisi
• että pastorit ja seurakuntalaiset 

pysyisivät kestävinä uskossa 
vaikeuksien keskellä

• varoja pikaisen ruokajakelun 
järjestämiseksi nälkäisille ja 
tarpeessa oleville uskoville

• että Sindhupalchokin pastorit ja 
seurakuntalaiset olisivat turvassa 
maanvyöryistä huolimatta

• että lastenkodin lasten alkava 
lukuvuosi sujuisi hyvin

• Sajin oman perheen ja vanhem-
pien terveys

Uganda
• kiitosaihe: olemme saaneet 

rakennettua lisää kaivoja
• Muleeten klinikan toiminnan 

jatkuminen
• varoja klinikan toimintaan ja 

henkilökunnan palkkoihin
• koronatilanteen rauhoittumi-

nen ja loppuminen, varjelusta 
työmme piirissä oleville

• lapset, kun koulut on koronan 
vuoksi suljettu, ja että koulut 
avautuisivat pian

• lisää viljelysmaata ja kastelujär-
jestelmän saaminen

Malawi
• kiitosaiheena Chisomo ja muut 

selviytymistarinat
• pastorikoulutus heinäkuussa
• asiallista tietoa ja suhtautumista 

koronaan ja rokotukseen, taika-
uskon sijaan

Italia
• Tuula ja Maurizio Secondi
• Tapanin seuraavan italiankie-

lisen kirjan ”Miten tunnistaa 
eksytys” käännöstyö

• Ferentinon uusi seurakunta ja 
siellä vastikään kastetut Tina ja 
Anna-Rita

• syksyn Italia-tapahtuma 
Hauholla

• Secondien vierailu Suomen One 
Way -seurakunnissa syksyllä

Vastuunkantajat
• uusia vastuunkantajia sekä jo-

kaiselle voimia ja kirkasta näkyä 
Jumalalta

One Wayn talous
• Kotimaantyön voimakas kasvu 

ja ulkomaille lähetetyt tavallista 
suuremmat avustus-erät ovat 
tuoneet haasteita One Wayn 
talouteen. Kulut tulevat vielä 
jonkin aikaa kasvamaan, mutta 
sen jälkeen tilanne tasapainot-
tuu. Tässä tarvitsemme ystävien 
apua ja esirukousta.
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KERÄYSKOHTEIDEN VIITTEET
YLEISVIITE
100900

INTIA
Yleisviite 2325
Vammaistyö 1106
Kummilapsityö 1012
Koulukummityö 2477
Leskien työ 1070
Nuorisotyö 2655
Katulapsityö 1245
Pastorit 1148
Koulubussi 2888
New Hope -koti 2804
NHH-collegetuki 1711
NHH-poikientalon  
rakennushanke 1193

UGANDA
Yleisviite 2574 
Agape-keskus 2587
Kummityö 2778
Kaivohanke 2817
Kaweerin työ 2448

NEPAL
Lastenkoti 2532
Vammaistyö 2545
Seurakuntatyö 2558
Naistentyö 2794
Työntekijät 2561

MONGOLIA
Yleisviite 2299

ISRAEL
Naistenkoti 1203
Punaisen Maton
keskus 2590
Avustustyö 1287

VIRO
Raamattutyö 3010

KIINA
Lastenkoti 1083 
Avustustyö 1258

VENÄJÄ
Yleisviite 1164

MALAWI
Opiskelijatuki 2354

ITALIA
Yleisviite 2642

SUOMI
Yeisviite 2312
OW Center rakennus  
2668
OW Center toiminta    
2671
Miestenkoti 2901
Vankilatyö 2613
Maahanmuuttotyö 
2707
TV-työ 2723
Nuorisotyö 2833

SEURAKUNNAT
Espoo 1504
Forssa 1818
Haapajärvi 1821
Helsinki 2600
Hyvinkää 1766
Hämeenkyrö 1339
Hämeenlinna 1753
Joensuu 1656
Jyväskylä 1779
Järvenpää 1669
Kajaani 1795
Kotka 1520
Kouvola 1698
Kuopio 1708
Lahti 1562
Loimaa 1740
Lohja 1685
Mikkeli 1672
Pori 1627
Porvoo 1591
Rauma 1889
Rovaniemi 1630
Oulu 1782
Saarijärvi 1559
Sastamala 1546
Seinäjoki 1643
Sipoo 1517
Tampere 1588
Turku 1533
Vantaa 1575

One Wayn talous
One Wayn talous rakentuu yksityisten ihmisten ja sponsoroivien yritysten lahjoituksista. Vakiintuneen tu-
lovirran lisäksi saamme aina silloin tällöin suurempia lahjoituksia ja testamentteja. Niiden avulla voimme 
toteuttaa vaativampia hankkeita kuten rakennusprojekteja ja muita välttämättömiä investointeja.

Hauhon rakennushanke
Hauhon rakennushanke on edennyt suunnitelmien mukaan ja menossa on suurimpien yksittäisten 
projektien lupa- ja rakennusprosessit. Niitä ovat viemäri- ja vesijohtojen uusiminen, ilmastointi, WC - 
ja märkätilojen rakentaminen ja paloturvallisuuteen liittyvät ratkaisut. Niiden kustannukset riippuvat 
paljolti rakennusvalvontaviraston luvista ja määräyksistä. 
    Hankkeelle budjetoidut varat ovat huvenneet kuukausi kuukaudelta, mutta paljon on saatu pie-
nellä budjetilla myös aikaan. Siitä saamme kiittää suurta vapaaehtoisjoukkoa sekä suurta määrää 
lahjoituksia ja merkittäviä alennuksia tekemistämme hankinnoista. Rakennusprojektin kannalta 
haastavin taloudellinen ponnistus on vielä edessä, kunhan saamme luvat viimeisille välttämättö-
mille rakennustöille.

Lähetyskentät
Työmme lähetyskentillä on jatkunut edelleen vakaana, vaikka hiljaisena – kuten kaikkialla maail-
massa koronan aikana. Kiinan, Nepalin ja Intian taloudenhoito on ollut edelleen haastavaa maiden 
muuttuneesta lainsäädännöstä ym. johtuen. Kiinaan olemme saaneet kuitenkin taas yhteyden ja 
muutamia pienempiä rahalähetyksiä on mennyt myös perille. Työn kokonaistilanne on kuitenkin 
edelleen haastava. 
     Myös Intiassa tilanne on hieman helpottunut, kun Bethel Ministries sai uuden luvan vastaanottaa 
varoja ulkomailta. Näin patoutunutta taloudellista tukea on päästy purkamaan. Nepalin tilanne on 
entisellään, mutta etsimme siihenkin uusia ratkaisuja.

Kotimaan työ
TV-työn ja Hauhon rakennushankkeen lisäksi kotimaan työmme kulut ovat kasvussa ja kulurakenne 
muuttumassa koko ajan työmme laajentuessa. Tarve lisääntyy myös uuden työvoiman palkkaamiselle. 
    Suomi on meille yksi lähetyskenttä muiden rinnalla. Vuosikymmeniä panostimme köyhiin lähe-
tysmaihin eläen mahdollisimman vaatimattomasti kotimaassamme. Nyt on tullut aika, jolloin OWM 
panostaa voimakkaasti tämän maan saavuttamiseksi evankeliumilla. Nyt on Suomen aika ja teem-
me kaikkemme täyttääksemme oman tehtävämme.

Talouden kokonaistilanne
One Way on viime kuukausina kuluttanut enemmän kuin ”tienannut”, ja siinä apunamme on ollut 
ns. taloudellinen puskurimme. Kotimaan työn voimakas kasvu on syönyt varoja, ja myös ulkomaille 
on lähtenyt varoja tavallista enemmän. Se johtuu osaksi siitä, että kanavat tuen toimittamiselle joi-
hinkin maihin ovat avautuneet jälleen ja patoutuneet tuet saatu eteenpäin. 
     Lähikuukausina kulut tulevat vielä jonkin aikaa kasvamaan, mutta sen jälkeen tilanne tasapainot-
tuu. Tähän haastavaan tilanteeseen tarvitsemme jälleen ystäviemme apua ja esirukousta.

TALOUSRAPORTTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saajan 
tilinumero 

Mottagarens 
kontonummer 
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Saaja 
Mottagare 

 
   

 

 

 

Maksajan         
nimi ja 
osoite 

Betalarens 
namn och 

adress 

 

 

 Allekirjoitus 
Underskrift 

 
Viitenumero 
Ref. nr 

 

Tililtä nro 
Från konto nr 

 Eräpäivä 
Förfallodag 

 

Euro 

 

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen 
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron 
perusteella. 
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren 
för betalningsförmedling och endast till det 
kontonummer som betalaren angivit. 
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FI56 2058 1800 0076 71 NDEAFIHH

One Way Mission ry Poliisihallituksen rahankeräyslupa: RA/2018/604
Lupa myönnetty ajalle 1.1.2019–31.12.2022

1 00900

 €
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ANTENNIKANAVALLA
OHJELMAA
Lauantai 15–16.30, 19–20
Sunnuntai 9–11, 19–20.30

Virittäydy kanavalle!

Lahjoituspuhelun, hinta on 15€ + Pvm

Rahankeräyslupa RA/2018/604

 
      

      

     
     

    ISRAEL-TILAISUUS
      la 2. 10. klo 16. One Way -kahvilassa,  

     Kaisaniemenkatu 10. Puhujana Risto Huvila
     musiikissa Uusi laulu 

Risto Huvilan puheen teemana on 
Israel profetiassa ja historiassa. 

Hän avaa konkreettisten esimerkken kautta, 
miten monet Raamatun profetiat ovat 

täyttyneet viimeisen 100 vuoden aikana.

Risto toimii Suomi-Israel Yhdistysten Liiton  
      puheenjohtajana, Holokaustin uhrien 
muisto ry:n ja Elämän marssi ry:n varapuheenjoh-
tajana, ja hän on vetänyt Espoon helluntaiseura-

kunnan Israel-työtä vuodesta 2009. 

TERVETULOA 
                                        
ISRAEL-
TILAISUUTEEN!

15.8 klo 16.00 One Way -seurakunta Hämeenlinna

 22.8 klo 16.00 One Way -seurakunta Tampere

 12.9 klo 14.00 One Way -seurakunta Turku

Puhujana One Wayn Israel-lähetti Kristiina Wiley.
Heprealaista musiikkia esittää Tiina Sinkkonen 
säestäjineen.

Musiikillinen sapattiateria
pe 13.8. klo 18
One Way -kahvilassa, Kaisaniemenkatu 10

Mukana Tiina Sinkkonen ja yhtye sekä 
Kristiina Wiley.

Aterian hinta on 20 €, joka menee 
kokonaisuudes   saan Israelin työn hyväksi.
Osallistuminen edellyttää sitovaa 
ennakkoilmoittautumista 1.8. lähtien 
Aila Seppälälle, puh. 044 333 2723.

Marianne Raatikainen
Raili Agogo
Tarina kulissien takaa

Tämä tositarina kertoo Raili Hännisestä, joka syntyi Ambomaalla. 6-vuotiaa-
na Raili muutti perheensä kanssa Suomeen, ja kului 76 vuotta ennen kuin 
hän palasi uudelleen Afrikkaan, tällä kertaa Malawiin. Siellä koko kylän väki 
ihastui häneen välittömästi ja alkoi kutsua häntä ”agogo”-nimellä. Agogo 
on chichewan kieltä ja tarkoittaa isoäitiä. Raili tuki lähetystyötä koko elä-
mänsä ajan – ja tukee yhä – neulomalla sen hyväksi sukkia. Tämä kirja onkin 
kirjoitettu kiitokseksi jokaisesta lähetystyön tukemiseksi neulotusta sukka-
parista. 

Kirjan hinta on 10 € ja sen tuotto menee kokonaan Malawin työn hyväksi.

Tilaisuudet järjestetään, jos

KORONATILANNE

sen sallii
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 onewaymission.fi          I          onewayseurakunta.fi          I          onewaykauppa.fi          I          oneway.tv

ESPOO
Alakartanontie 11
onewayseurakunta.fi/espoo

FORSSA
Hämeentie 5
onewayseurakunta.fi/forssa

HAAPAJÄRVI
onewayseurakunta.fi/haapajarvi

HEINOLA
onewayseurakunta.fi/heinola

HYVINKÄÄ
Sahanmäen palvelukeskus, Munckinkatu 
65
onewayseurakunta.fi/hyvinkaa

HÄMEENLINNA
Viipurintie 36
onewayseurakunta.fi/hameenlinna

HÄMEENKYRÖ
onewayseurakunta.fi/hameenkyro

IISALMI
onewayseurakunta.fi/iisalmi

JOENSUU
onewayseurakunta.fi/joensuu

JYVÄSKYLÄ
onewayseurakunta.fi/jyvaskyla

JÄRVENPÄÄ
onewayseurakunta.fi/jarvenpaa
Huom: sunnuntaijuhla klo 12

KAJAANI
onewayseurakunta.fi/kajaani

KOTKA
Kymijoentie 2, Karhula
onewayseurakunta.fi/kotka

KOUVOLA
onewayseurakunta.fi/kouvola

KUOPIO
Hapelähteenkatu 35
onewayseurakunta.fi/kuopio

KUUSAMO
onewayseurakunta.fi/kuusamo

LAHTI
Vapaudenkatu 1
onewayseurakunta.fi/lahti

LAPPEENRANTA
onewayseurakunta.fi/lappeenranta

LOHJA
Apuomena, Suurlohjankatu 21-23 A
onewayseurakunta.fi/lohja

One Way on käynnistänyt kotimaassa 
seurakuntien istuttamisen 39 paikka-
kunnalla. Seurakunnan perustaminen 
on prosessi, joka vie aina oman aikansa. 
Monilla paikkakunnilla nuo seurakunta-
rakenteet ovat vasta kehitteillä, mutta 
monilla jo valmiina. Seurakunnan raken-
teiden luominen vie usein 3–4 vuotta – 
sitä voi harvoin kiirehtiä.

Heti istutusprosessin alusta lähtien 
olemme puhuneet seurakunnasta, jotta 
ihmisille tulee selväksi, mistä on kysy-
mys. Maassamme on suuri määrä omilta 
juuriltaan syrjäytyneitä kodittomia kris-
tittyjä, joista monet ovat toivoneet One 
Way -seurakuntaa omalle paikkakunnal-
leen. Mediatyömme kautta meillä on jo 
vuosia ollut yhteys myös kristinuskosta 
kokonaan vieraantuneisiin ihmisiin, joille 
One Way on tuttu järjestö. Siksi tuo sel-
keä viesti on niin tärkeä.

Seurakuntien istutustyössä tavoittee-
namme ovat rakenteet, jotka löydämme 
Raamatusta. One Wayn istutustyössä 
ensimmäinen asia on rukous- ja evan-
kelioimistyön käynnistäminen ja uskoon 
tulleiden opetuslapseuttaminen ope-
tuslapseuskoulussa. Koronan takia tämä 
prosessi on hidastunut, mutta jatkuu 
heti, kun epidemiatilanne sen sallii. 

LOIMAA
onewayseurakunta.fi/loimaa

MIKKELI
Porrassalmenkatu 15 
onewayseurakunta.fi/mikkeli

NURMES
onewayseurakunta.fi/nurmes

OULU
Tuulimyllynkatu 18 (Adventtisrk:n tila)
onewayseurakunta.fi/oulu

PIEKSÄMÄKI
onewayseurakunta.fi/pieksamaki

PORI
Satakunnankatu 32 
onewayseurakunta.fi/pori

PORVOO
Lundintalo, Aleksanterinkatu 11
onewayseurakunta.fi/porvoo

RAUMA
onewayseurakunta.fi/rauma

RIIHIMÄKI
onewayseurakunta.fi/riihimaki

ROVANIEMI
Lähteentie 1 
onewayseurakunta.fi/rovaniemi

SAARIJÄRVI
Ilolantie 14
onewayseurakunta.fi/saarijarvi

SASTAMALA
Grace House, Länsitie 1, Kiikka
onewayseurakunta.fi/sastamala

SAVONLINNA
onewayseurakunta.fi/savonlinna

SEINÄJOKI
Kahvilasali, Toimintojentalo, Kasperinviita 13
onewayseurakunta.fi/seinajoki

SIPOO
Palvelutalo Linda, Amiraalintie 6, Södekulla
onewayseurakunta.fi/sipoo

TAMPERE 
Satakunnankatu 50 
onewayseurakunta.fi/tampere

TURKU
Koivulan liikekeskus, Kataraistentie 7
onewayseurakunta.fi/turku

VAASA
onewayseurakunta.fi/vaasa

VANTAA
Mårtensdals skola, kirjasto, Laajavuorekuja 4
onewayseurakunta.fi/vantaa

ONE WAY -PAIKKAKUNNAT

Sunnuntaijuhlat klo 16

Kokoukset alkavat One Way -kahvilassa 
heti, kun koronarajoitukset sen sallivat. 
Kokousten striimaukset jatkuvat toistai-
seksi.

1.8. Tero Hokkanen
8.8. Teppo Lehtomäki
15.8. Vesa Sihvo
22.8. Santtu Theslund
29.8. Jari Välilä

5.9. Tapani Suonto
12.9. Jari Lindroos
19.9. Harri Rämö
26.9. Jari Välilä

3.10. Teppo Lehtomäki
10.10. Tuomas Tarkkanen
17.10. Jari Välilä
24.10. Tapani Suonto
31.10. Tero Hokkanen
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RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

www.pikavuokraus.fi

Helsingin toimipiste
Hämeentie 105, 00550 Helsinki
p. 09 7012300
helsinki@pikavuokraus.fi

Vantaan toimipiste
Ylästöntie 121, 01740 Vantaa
p. 09 8787878, 0400 776577
vantaa@pikavuokraus.fi

PIKAVUOKRAUS
Monipuolinen kalusto kiinteistöhuoltoon, 
rakentamiseen, remontointiin ja pihatöihin
• Nostimet
• Riippukelkat
• Telineet
• Maaliruiskut
• Rappausruiskut
• Timanttikalusto
• Pienkuormaajat
• Varastokontit
• Pienkoneet

Soita meille!  
(09) 4270 5500   
asiakaspalvelu@kotisivut.com

✓ Kotisivut ja sähköpostit 
✓ Palvelimet 
✓ Sovellukset

TURVALLISIA JA LUOTETTAVIA INTERNET-PALVELUITA  
JO 10 VUODEN KOKEMUKSELLA!

Lakiasiaintoimisto  
Salomo Oy
Varatuomari 
Jukka Lemmetyinen

puh.  0400 877 574
s-posti:  jukka.lemmetyinen@kymp.net

LAHJOITA
SOITTAMALLA

0600 02 812

Lahjoituspuhelun
hinta on 15€ + Pvm

Rahankeräyslupa RA/2018/604

Tue One Wayn  TV-työtä
ja kotimaan toimintaa


