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pääkirjoitus

Ihmisessä asuu kyltymätön tarve olla aina oikeassa. 
Se piirre synnyttää paljon ristiriitoja, tukahduttaa us-
kon ja tappaa joskus kaiken rakkauden seurakunnan 

keskeltä. Se on sammuttanut myös monet herätykset. 
Joskus ei tarvita kuin yksi väärä sana ja pato jo murtuu 
– oikeassa olemisen paholainen on irti.

Kun koronaepidemia lähti liikkeelle, oikeassa 
olevia riitti kaikkialla. Kovin monet tiesivät varmuu-
della, mistä siinä oli oikeasti kysymys.

Kun presidentti Donald Trump pyrki uudelle 
kaudelle, kovin monet vakuuttivat hänen voittavan, 
koska sen uskottiin olevan Jumalan tahto. Kun sit-
ten niin ei tapahtunutkaan, moni ei edes huoman-
nut olleensa väärässä. Joku saattoi sanoa: ”Oli se 
Jumalan tahto, mutta ihmiset estivät sen.” Juma-
lastakin tuli yhtäkkiä kovin pieni.

Kastekysymys on ollut oikeassa olevien puheen-
aiheena vuosisatoja. Sen aiheen äärellä on käyty 
kovimmat taistelut ja riidelty verissä päin. Kaikki 
ovat olleet omasta mielestään oikeassa.

Lopun ajan tapahtumista on myös riittänyt kii-
vailua kautta aikojen. Kukaan ei siinä maailmassa 
voi kuitenkaan sanoa vielä olevansa oikeissa. Se 
asia ratkeaa vasta sitten, kun nuo ajat koittavat.

One Wayssä me hyväksymme toisemme ja ra-
kastamme toisiamme erilaisista oppikäsityksistä 
huolimatta. Se näyttää herättävän joskus epäluulo-
ja ja arvostelua ulkopuolisissa. ”Eihän tuollaisesta 
kristillisyydestä ole mihinkään, jossa ei anneta vas-
tustajan kuulla kunniaansa.” Mutta oletko varma, 
että se on Jumalan mielestä väärin.

Vaikka me itse olemme vakuuttuneita oikeassa 
olemisesta, se ei vielä riitä. Se on asia, jonka päät-

OIKEASSA OLEMISEN
sietämätön keveys
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co
mtää Jumala, ei ihminen. Kerran Hän sanoo mielipi-

teensä jokaiseen kysymykseen, ja kukaan ei enää 
väitä vastaan. Hän sanoo lopullisen totuuden, et 
sinä enkä minä. Siksi kannattaisi ottaa aina huomi-
oon sellainenkin mahdollisuus, että Jumala onkin 
eräänä päivänä juuri minun kanssani eri mieltä.

Me helposti ajattelemme, että oikeassa olemi-
sessa ja sen puolesta taistelemisessa on jotain hen-
gellistä ja arvokasta. Jos niin on, miksi se tuottaa 
niin paljon huonoa hedelmää. Entäpä, jos se on-
kin täysin lihallista ja arvotonta Jumalan silmissä? 
Entäpä, jos Jumala haluaisikin meidän nöyrtyvän 
ja antavan oikeassa olemisen kunnian ja autuuden 
toiselle?

Oikeassa olemisen taistelus-
sa nousee usein esiin ihmi-
sen ylpeys. Jos toinen on 
eri mieltä, meidän kunni-
aamme on loukattu, ja 
siksi on oikeus nostaa 
meteli. Entäpä, jos Ju-
mala haluaisikin joskus 
meidän olevan hiljaa ja 
rakentavan rauhaa, ei 
kiivailevan. Entäpä, jos 
oikeassa oleminen ei ole-
kaan niin tärkeätä Juma-
lan silmissä kuin se, miten 
me kohtelemme ja rakas-
tamme veljiämme ja sisa-
riamme Kristuksessa. 

tapani Suonto
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teppo Lehtomäki

raamattutunti

PIMEYS 

valkeuteen. Juuri minua vastaan 
hän kääntää kätensä, yhäti, kaiken 
päivää. (Val. 3:1-3)

On myös pimeyttä, johon Jumala vie 
uskovia, jotka haluavat päästä lähei-
sempään yhteyteen hänen kanssaan. 
Profeetta Jeremia oli nähnyt, kuinka 
Jerusalemia oli kohdannut Jumalan 
tuomio. Varoituksista huolimatta kansa 
ei ollut tehnyt parannusta synneistään. 
Tämän tuhon keskellä Jeremian sy-
dämellä oli suuri tuska ja murhe tästä 
kaikesta. Hänen oma kokemuksensa 
oli, että hänet oli johdatettu pimey-
teen, jossa ei ollut enää minkäänlaista 
toivoa. Jumalan tuomion vaikutukset 
heijastuivat hänenkin elämäänsä, vaik-
ka Jumalan varjeleva käsi olikin ollut 
hänen yllään. 

Nuo profeetan tunnot ovat tänään-
kin arkipäivää monien Jumalan lasten 
elämässä. Pimeys, johon on jouduttu ja 
jonka keskellä koetaan, että Jumala on 
hylännyt minut. 

Kuinka monet usein rukoilevatkaan, 
että oppisivat tuntemaan Jumalaa li-
sää. Sitten kun Jumala alkaakin joh-
dattamaan ahdistuksiin ja pimeyteen, 
alkaa voimakas kapinointi Jumalaa 
kohtaan. Kuitenkin kaikki oli juuri ru-
kousvastausta niiden rukouksiin, jotka 
olivat rukoilleet: Herra, anna minun op-
pia tuntemaan sinua paremmin, anna 
minun päästä lähemmäksi sinua.

Jumalan tunteminen ei tapahdu ih-
misen elämässä sormia napsauttamal-
la, vaan siihen vaaditaan pitkäjäntei-
syyttä ja periksi antamattomuutta. Se, 
joka haluaa oppia tuntemaan Herraa, 
joutuu kulkemaan monien kyynellaak-
sojen kautta, kun Jumala tekee hänelle 
itseänsä tiettäväksi. 

Yksi Jumalan tapa on viedä ihminen 
pimeyteen. Pimeys on ollut läpi Raa-
matun eräänä paikkana, johon Herran 

palvelijat on viety, ja jossa Jumala mää-
räajan jälkeen on ilmestynyt ja tehnyt 
itsensä tunnetuksi. 

Pimeys on tila, jota uskova luon-
nostaan karttaa, sillä siellä joudumme 
kasvokkain sen kanssa, mitä me todel-
lisuudessa olemme. Tuo pimeys on 
tila, jossa meiltä riisutaan kaikki merii-
tit, kaikki inhimillinen apu ja ihmistur-
va otetaan pois. Siellä nähdään oma 
hauraus, heikkous ja kykenemättömyys 
tehdä itse Jumalan työtä, mutta siihen 
kaikkeen sisältyy myös jumalallinen 
kääntöpuoli: Jumalan ilmestyminen ja 
hänen mahdollisuutensa meissä. 

PIMeyS SIUNaUKSeN lähTeeNä

Elia jätti palvelijansa, mutta meni 
itse erämaahan päivänmatkan pää-
hän. Hän tuli ja istuutui kinsteripen-
saan juureen. Ja hän toivotti itsel-
lensä kuolemaa ja sanoi: ”Jo riittää, 
Herra; ota minun henkeni, sillä minä 
en ole isiäni parempi.”
(1. Kun. 19:4)

Elia joutui kerran elämässä suureen pi-
meyteen. Hän oli saanut olla todista-
massa suuria ihmeitä toinen toisensa 
perään. Kaiken tämän voimallisen Ju-
malan ilmestymisen jälkeen hänet val-
tasi suunnaton ahdistus ja pimeys. Ah-
distus ja pimeys kasvoivat niin suuriksi, 
että lopulta hän toivotti itsellensä kuo-
lemaa. Pimeys oli tehnyt sen tehtävän, 
joka sen pitikin – riisua pois kaikki inhi-
millinen apu ja turva ja tehdä Elia täysin 
nollaksi ja kykenemättömäksi mihin-
kään. Elia ei voinut tehdä enää mitään 
muuta kuin jättäytyä Herran käsiin. Kun 
tämä syvä pimeyden kokemus oli ta-
pahtunut, ilmestyi hänelle Jumala, joka 
antoi hänelle uuden toimeksiannon.

Lähde takaisin samaa tietä, jota 
tulit, erämaan kautta Damaskoon. 
Mene ja voitele Hasael Aramin ku-
ninkaaksi. Ja voitele Jeehu, Nimsin 
poika, Israelin kuninkaaksi. Ja voite-
le sijaasi profeetaksi Elisa, Saafatin 
poika, Aabel-Meholasta. (1. Kun. 
19:15-16)

Kaikki muuttui hetkessä. Pimeys oli 
taakse jäänyttä elämää – se olikin ol-
lut Jumalan kädessä suuri siunauksen 
lähde Elialle. Sinä, joka olet tänään 
johdatettuna pimeyteen, ei tottele-
mattomuutesi ja syntiesi tähden, vaan 
Jumalan johdatuksesta, niin kestä vielä. 
Jokainen, joka on valmis odottamaan 
Herraa, ei joudu häpeään. 

Kerran eräs mies, joka oli palvellut 
Herraa pitkään, joutui syvään pimey-

Mooseksen elämässä ratkaisun 
hetket olivat käsillä: astuako 
yksin pimeyteen, joka oli mo-

nella tapaa vastenmielistä ja pelotta-
vaa, kun samalla tiesi, että siihen kät-
keytyi suuri siunaus, sillä Jumala oli 
siellä. 

Koska Mooses uskalsi astua pi-
meyteen, hänen kokemuksensa koitui 
valtavaksi siunaukseksi koko Jumalan 
kansalle. Kun kymmenen käskyä ovat 
olleet moraalisena selkärankana kansa-
kuntien elämässä, tätä siunausta ovat 
saaneet kokea monet kansakunnat. 
Mooseksen piti siis kohdata ensin pi-
meys, jonka seurauksena hän sai myös 
kohdata Jumalan, joka oli pimeydessä. 

Kun ajattelemme pimeyttä, se on 
monella tapaa vastenmielinen asia. Se 
vaikuttaa ihmiseen hyvin negatiivisesti. 
Havainnointikyky vähenee, mieliala las-
kee ja näköalattomuus valtaa mielen. 
Joitakin alkaa lisäksi jäytämään pelko, 
että jotain pahaa tapahtuu. 

Jos sanomme, että meillä on yhte-
ys hänen kanssaan, mutta vaellam-
me pimeydessä, niin me valhette-
lemme emmekä tee totuutta. 
(1. Joh. 1:6)

Hengellisessä elämässäkin voidaan 
joutua pimeyteen. Uskovan oma totte-
lemattomuus ja synnissä eläminen vie 
ihmisen ennen pitkää hengelliseen pi-
meyteen. Kaikesta alkaa tulla sallittua, 
Herran pelko poistuu, Jumalan sanaan 
tulee välinpitämätön suhtautuminen, 
yhteys Jumalaan alkaa rakoilla ja ensi-
rakkaus Kristukseen on vain muisto jos-
sain kaukaisuudessa. 

ONKO JUMala hyläNNyT MINUT?

Minä olen se mies, joka olen kur-
juutta nähnyt hänen vihastuksensa 
vitsan alla. Minut hän on johdatta-
nut ja kuljettanut pimeyteen eikä 

Ja kansa pysyi taampana,  
mutta Mooses lähestyi pimeyttä, jossa Jumala oli.  

2 Moos. 20:22
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teen. Tuli ajanjakso, jolloin hän menetti 
kaiken innon ja voiman hengelliseen 
työhön. Hän ei nähnyt enää mitään 
toivoa, että voisi palvella Herraa, sil-
lä päällimmäisinä hänessä olivat oma 
kelvottomuus, heikkous ja yksinäisyys. 
Tuota pimeyttä jatkui jonkin aikaa, mut-
ta eräänä päivänä kaiken pimeyden 
keskellä, kun sisäinen ahdistus kasvoi 
yhä suuremmaksi, Jumala ilmestyi hä-
nelle. Hän ymmärsi, että Jumalan tahto 
oli, että hän siirtyisi toiselle paikalle te-
kemään hengellistä työtä. Tuota siirty-
mää ei olisi tapahtunut, jollei hän olisi 
joutunut pimeyteen, jossa riisuttiin pois 
kaikki inhimillinen. Arjen pyörittäminen 
oli ollut niin kovaa, että Jumalan äänen 
erottaminen muista oli ollut haastavaa. 
Tuon pimeyden keskellä hän erotti Ju-
malan äänen ja sai uuden suunnan pal-
velutyölleen.

PIMeä laaKSO ON JUMalaN TIe
Vaikka tänään koet olevasi täysi nolla, 
elämänhalun menettänyt, omasta mie-
lestäsi mitätön, heikko, yksinäinen, pi-
meässä oleva hylkiö, jolle ei ole enää 
käyttöä, niin muista, mitä Daavid kir-
joittaa.

Vaikka minä vaeltaisin pimeässä 
laaksossa, en minä pelkäisi mitään 
pahaa, sillä sinä olet minun kans-
sani; sinun vitsasi ja sauvasi minua 
lohduttavat. (Ps. 23:4)

Pimeä laakso on se tie, jonka kautta 
Jumala kuljettaa omiaan määräajoin. 
Usein me mietimme, miksi Jumala vie 
ihmisiä syvään pimeyteen ennen kuin 
hän voi ilmestyä ja puhua meille. Syynä 
on se, mitä Raamattu sanoo:

Silloin Salomo sanoi: ”Herra on sa-
nonut tahtovansa asua pimeässä.” 
(1. Kun. 8:12)

Pimeys on paikka, jossa hän ilmestyy. 
Olen huomannut, että Jumala joutuu 
viemään meitä pimeyteen ennen kuin 
pystymme erottamaan hänen äänensä 
ja ymmärtämään paremmin hänen tah-
toansa. Normaali arjen pyöritys, ympä-
rillä olevat ihmiset, monet ajatukset ja 
omat suunnitelmat, joihin turvaamme, 
estävät meitä kuulemasta Herraa. Mut-
ta aika ajoin, kun Jumala haluaa puhua 
meille jostain, tapahtuu johdattaminen 
pimeyteen. 

Pimeys usein yllättää meidät. Ensin 
joudumme riisuutumaan kaikesta in-
himillisestä, omasta viisaudesta, ystä-
vien neuvoista, omista suunnitelmista 
jne. Siinä pimeydessä alamme nähdä 
oman kurjuutemme ja kelvottomuu-

temme, tiedostamme oman hengel-
lisen köyhyytemme ja tarpeemme Ju-
malan ilmestymiselle. Samalla Jumalan 
pyhyys alkaa paljastaa, miten kipeästi 
tarvitsemme Jeesusta ja hänen armo-
aan. Vasta sitten, kun pimeys on tehnyt 
työnsä, on Jumalan aika ilmestyä. Se 
on ollut Jumalan tapa ilmestyä kautta 
historian. 

Ja hän ajoi kerubin kannattamana ja 
lensi, ja hän liiti tuulen siivillä; hän 
pani pimeyden verhoksensa, ma-
jaksensa yltympäri: mustat vedet, 
paksut pilvet. (Ps. 18:11–12)

Ajattele päivää, jolloin ylimmäinen 
pappi suurena sovituspäivänä joutui 
astelemaan kaikkein pyhimpään, vie-
mään eläimen veren Jumalan kasvojen 
eteen kansan syntien edestä. Se oli 
päivä, johon oli valmistauduttu pitkään. 
Kaiken piti olla kohdallaan, kun astuttiin 
kaikkein pyhimmän pimeyteen. Kukaan 
ihminen ei voinut kulkea hänen muka-
naan sinne, tuo matka piti kulkea yksin, 
omalla hyvyydellä tai huonoudella ei 
ollut merkitystä. Siellä yksinäisyydessä, 
pimeyden keskellä tapahtui jotain ää-
rimmäisen arvokasta – Jumala kohtasi 
ylimmäisen papin. Kun uhri ja veri oli 
riittävää, pappi sai palata ulos elävänä 
ja julistaa kansalle: ”Teidän syntinne on 
anteeksi annettu.” Se oli paikka, jossa 
harvat ja valitut saivat kohdata Herran.

JOKaINeN heRRaN OMa VOI KOhdaTa 
häNeT
Tänään jokaisella Jeesuksen omalla on 
tie auki Jumalan kohtaamiselle. Usein 
vain tuo kohtaaminen vaatii periksi an-

tamattomuutta. Seurakunta on suuri 
siunaus, ja siellä saamme kuulla ope-
tusta ja Herran puhetta, mutta Jumala 
on varannut jokaiselle yksinäisyyden 
kautta kulkevan tien hänen kohtaami-
sellensa. Sitä kulkeaksemme joudum-
me jättämään kaiken ja riisuutumaan 
kaikesta inhimillisestä, kulkemaan yksin 
tien, joka etenee pimeyden kautta. 

Ehkä sinut on jo johdettu tälle pai-
kalle, jossa odotat kysyen: ”Missä olet 
Jumala? Oletko hylännyt minut?” Koet, 
että sinut on jätetty yksin, ilman suun-
taa ja päämäärää. Jumala näkee ja 
kuulee kaikki sinun huutosi, mutta hän 
kätkeytyy vielä hetken.

Vaikka Herra antaa teille hädän 
leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei 
sinun opettajasi sitten enää kätkey-
dy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä 
sinun opettajasi. (Jes. 30:20)

Niin kuin Jumala kerran koetteli omi-
aan, mutta antoi lupauksen ilmestymi-
sestään, sama tie ja lupaus ovat edel-
leen voimassa myös meille. Ja kun hän 
ilmestyy, pimeät päivät haihtuvat tuh-
kana tuuleen. Et muista niiden päivien 
tuottamaa tuskaa, kun hän ilmestyy. Ja 
kun hän puhuu, niin hän puhuu asioita, 
jotka ovat suoraan valtaistuimelta saa-
tuja sanoja.

Minkä minä sanon teille pimeässä, 
se puhukaa päivän valossa. Ja min-
kä kuulette kuiskattavan korvaanne, 
se julistakaa katoilta. (Matt. 10:27)

Muista, että pimeys Jumalan kädessä 
on ovi Jumalan siunauksiin! 

One Way aloittaa ensi syksynä Raamattu-
koulun Hauhon One Way Centerillä. Raa-
mattukoulu on yhden vuoden mittainen 
paketti, johon sisältyy yhteensä 5 viikon 
mittaista lähiopetusjaksoa (syksyllä 2 ja 
keväällä 3) Hauhon kurssikeskuksella. Raa-
mattukouluun sisältyy itsenäistä opiskelua 
lähijaksojen välissä. Koulutus pyrkii varus-
tamaan uskovia Jumalan valtakunnan työ-
hön antaen siihen laajat valmiudet. Aiheet, 
joita koulussa käsitellään, ovat keskeisiä 
teemoja Jumalan valtakunnan työssä. 

Ilmoittautuminen Raamattukouluun 
alkaa keväällä 2023. 

Lisätietoja Raamattukoulun sisällöstä ja
aikatauluista voi kysyä: 
teppo.lehtomaki@onewaymission.fi

Raamattukoulu alkaa Hauholla ensi syksynä
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Pyhäkoulun aloittamiseksi olisi 
saatava siihen sopiva tila ja tie-
tysti vetäjät. Sitkeä rukous kan-

natti, sillä tilat löytyivät, ja samalla 
koko Hämeenlinnan One Way -seura-
kunta sai tilavammat ja valoisammat 
puitteet ja mikä parasta, vuokrakin oli 
edullisempi.

TeKSTI MaRjut ENqviSt   KUVaT MaRjut ENqviSt ja tiMo vaNHatupa

olin pitkään seurannut, miten sunnuntaikokouksiin tuli lapsiperheitä, mutta he 
eivät tulleet montaa kertaa, koska lapset olivat levottomia. ajattelin, että asialle 
pitää tehdä jotain, ja siitä alkoi pyhäkoulun puolesta rukoustaistelu, joka kesti 
melkein kaksi vuotta. 

Kun Herra kutsuu,

Hän myös varustaa

Lapset
SEURAKUNNASSA

JUMalaN hUUMORINTaJUa
Vaikka olinkin toivonut ja rukoillut py-
häkoulua, en kuitenkaan ajatellut itse 
sitä vetäväni. En osannut soittaa mitään 
instrumenttia eikä mielikuvitukseni tai 
kädentaitoni riittänyt askarteluun, mikä 
olisi tärkeää lasten kanssa. Lapsille toi-
minnallisuus on oleellinen osa opetusta. 

Jumala oli kuitenkin toista mieltä 
kuin minä, ja luotin siihen, että kun Hän 
kutsuu, Hän myös varustaa. Forssan 
One Way järjesti onnekseni lapsityön 
koulutuksen, missä opetti Lasten Missi-
osta tuttu Helena Vähäkangas. Häneltä 
saimme ensiluokkaista opetusta, paljon 
materiaalia sekä ideoita. 

Sain apua myös seurakuntalaisilta. 
Eräs sisar oli laittanut ilmoituksen Fa-
cebookiin, ja pian meille virtasi leluja, 
uskonveli puolestaan osti kirpputorilta 
lapsille sopivaa hengellistä kirjallisuutta. 
Saimme myös kassillisen piirustuspape-
ria ja kyniä. Sisar, joka oli ammatiltaan 
ompelija, ompeli meille kauniit käsinu-
ket. Nuorempi sisar lahjoitti värikkään 

Lapset pakkaavat joululahjoja köyhille lapsille. He saivat 
itse valita, minkä ikäisille ja mitä lahoja annetaan.
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maton lattialle, ja seurakuntasalissa ol-
lut valolla varustettu kaunis alttaritaulu 
kannettiin alakertaan lasten iloksi. Saim-
me myös television, ja itse ostin tieto-
koneen, minkä yhdistin tv-ruutuun.

laSTeN ehdOIlla
Pyhäkoulu on toiminut nyt vuoden. 
Nuorimmat lapset ovat 4-vuotiaita ja 
vanhimmat 10 v. Osallistumisaktiivisuus 
vaihtelee, joskus meitä on 3 ja toisinaan 
12. Haasteellisinta opetuksessa on se, 
kuinka kertoa asiat niin, että pienin 
ymmärtää ja vanhinkin säilyttää mielen-
kiinnon. Aiemmin mainitsemani toimin-
nallisuus pelastaa parhaiten tilanteen, 
jossa keskittyminen herpaantuu. Silloin 
katsotaan netistä jokin aiheeseen so-
piva askartelu, ja isolta ruudulta mal-
lin ottaminen on helppoa. Askartelu-
kauppa on osoittautunut aarreaitaksi, 
sillä sieltä löytyy joka vuodenaikaan ja 
aiheeseen sopivaa materiaalia. Aina ei 
askartelumateriaalia tarvitse ostaakaan, 
esimerkiksi syksyllä keräsimme puiden 
lehtiä, jotka kuivasimme ja laminoimme 
tauluiksi. Kuivasta kepistä rakensimme 
oksan käpypöllöille.

Ideoita ja aiheita saa netistä ja kir-
joista. Lasten Mission sivuilta löytyy 
maksullista ja myös ilmaista materi-
aalia. Olen hakenut ideoita myös lu-
terilaisten seurakuntien nettisivuilta. 
Toisinaan katsomme myös Raamatun 
kertomuksista tehtyjä elokuvia. Super-
kirja on amerikkalainen sarja, josta löy-
tyy suomennettuja jaksoja. Opettajan 
kannattaa kuitenkin katsoa elokuvat 
etukäteen, sillä animaatiot ja äänite-
hosteet ovat amerikkalaiseen tyyliin hy-
vin vaikuttavia ja nuorimmille jopa liian 
jännittäviä. 

Lapset ovat ujoja, mutta laulaminen 
yleisön edessä on sujunut ongelmitta, 

kun ei tarvitse esiintyä yksin. Olemme 
esiintyneet nyt muutamia kertoja ja 
jännittäminen on selvästi vähentynyt. 
Uskon, että lasten laulaminen on tuo-
nut iloa ja vaihtelua myös aikuisten 
sunnuntaitilaisuuksiin. Isänpäivään oli 
vaikea löytää sopivaa laulua ja päätim-
mekin laulaa rakkaan äitienpäivälaulun 
uusin sanoin ”Isistä parhain”. Jouluna 
lapset lukivat jouluevankeliumin, jonka 
jälkeen lauloimme Enkeli taivaan. Tam-
mikuussa lähdemme tutustumaan Jee-
suksen opettamiin rukouksiin.  

OMa KUMMIlaPSI UgaNdaSSa
One Wayn lähetystyöhön olemme tu-
tustuneet Raportti-lehden avulla. Lap-
set saivat leikata lehdistä lähetyskentiltä 
otettuja kuvia ja ne liimattiin kuvakollaa-

siksi seinille maittain. Katsoimme myös 
One Way tv:stä Intian lähetyskentältä 
kuvatun dokumentin, joka kertoi kadul-
ta löydetyn pojan tarinan. 

Läheisimmäksi lähetyskentillä tehtä-
vä työ on tullut, kun pyhäkoulumme otti 
Ugandasta kummitytön, Sofien, jota tu-
kemalla teemme tytön koulunkäynnin 
mahdolliseksi. Suureksi yllätykseksem-
me saimme sähköpostitse videoterveh-
dyksen, jossa Sofie esitteli elämänsä 
ensimmäistä patjaa, täkkiä ja lakanaa, 
jotka hän sai tukemme avulla kaislama-
ton ja viltin tilalle. Näin lapset pystyivät 
näkemään, miten köyhissä oloissa ihmi-
set voivat elää ja mitä ihmisten auttami-
nen voi käytännössä tarkoittaa.

JUMala VaRUSTaa
Haastattelin lapsia tähän juttuun ja ky-
syin heiltä, mikä on pyhäkoulussa pa-
rasta. Lapset pitivät hyvänä sitä, että 
pyhäkoulussa voi vapaasti puhua Jee-
suksesta, koska kaikki muutkin uskovat. 
Pyhäkoulussa ei vain lueta kirjaa, niin 
kuin uskonnon tunnilla, vaan tehdään 
paljon muutakin aiheeseen liittyvää. 
Heidän mielestään koulussa on hieman 
noloa puhua uskosta. Mietimme, miksi 
häpeämme Jeesusta, vaikka Hänestä 
kerrotaan vain hyviä asioita. Eräs po-
jista totesi, että siksi, että kaikki eivät 
Häneen usko.

Haluan kannustaa seurakuntia py-
häkoulutyöhön. Mielestäni tärkeintä ei 
ole odottaa omaa kutsumusta, vaan 
tarttua siihen työhön, johon ei ehkä ole 
lahjoja, mutta jonka kokee tärkeäksi.  
Periksi antamaton rukous kantaa var-
masti hedelmää, ja Jumala varustaa. 

Nooan arkki, lahjoituksena saatu taulu.

Lapset ideoivat kuvan aiheesta syntiinlankeemus.
Laulamme isille ”Isistä parhain” Kimmo Sinikiven säestyksellä.
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NaisteN viikoNloppu  
”kutsumukseN askelissa”

pe 3.2. klo 18 – su 5.2. klo 13
Mukana mm. Maija Nyman, Leena Kinnunen, Anne Leh-
tomäki, Anne Ingman-Virtanen, Ritu Lehto-Kekki ja Tiina 
Sinkkonen.

9.–12.2.2023

esiRukouspäivät
to 9.2. klo 18 – su 12.2. klo 13

Rukousta, yhteislaulua, yhdessäoloa ja rakentumista yhdes-
sä. Mahdollisuus osallistua myös vapaaehtoisiin pieniin tal-
kootehtäviin. Mukana vastuunkantajia eri puolilta Suomea, 
mm. Sirkka-Liisa Virta. 

Majoitus on ilmainen, ruokailu 10 €/vrk.

24.–26.2.2023 

RoomalaiskiRjeeN puNaiNeN laNka 
pe 24.2. klo 18 – su 26.2. klo 13

Päivillä syvennytään Roomalaiskirjeen syntyyn, sisältöön 
ja sanomaan. Kurssilla opettajina Santtu Theslund ja Allan 
Lindberg.

3.–5.3.2023

iNtiaN työN viikoNloppu  
pe 3.3. klo 18 – su 5.3. klo 13

Ajankohtainen tapahtuma kaikille Intian lähetystyöstä kiin-
nostuneille ja siinä mukana olleille. Kuulemme tiimi matkalta 
saadut terveiset Intiasta.
Mukana Tero Hokkanen ja Intian työn tiimi.

10.–12.3.2023

uskoN peRusteet 
pe 10.3. klo 18 – su 12.3. klo 13

Opetusta hengellisen elämän perustotuuksista, joiden va-
raan hengellistä elämää on hyvä rakentaa. 

Mukana: Jari Välilä ja Teppo Lehtomäki.

17.–19.3.2023 

evaNkelistakuRssi 
pe 17.3. klo 18 – su 19.3. klo 13

Kurssi varustaa ja rohkaisee viemään evankeliumia rohkeasti ja 
viisaasti eteenpäin. Opettajina Markus Sainio ja Teppo Lehto-
mäki. Jokainen osallistuja tarvitsee seurakunnan suosituksen. 
Lisätietoja: markus.sainio@rukoushuone.fi tai puh. 040 412 0885

3.–5.2.2023

Hauholla
TAPAHTUU keväällä 2023

24.–26.3.2023 

sieluNHoitosemiNaaRi
pe 24.3. klo 18 – su 26.3. klo 13 

Opetusta sielunhoidosta sekä sielunhoitotyöstä kiinnos-
tuneiden ja sitä tekevien rakentamista ja varustamista. 
Opettajina päivillä Ensio Manni ja Jari Välilä.

30.3.–2.4.2023 

esiRukouspäivät 
to 30.3. klo 18 – su 2.4. klo 13

Rukousta, yhteislaulua, yhdessäoloa ja rakentumista yhdes-
sä. Mahdollisuus osallistua myös vapaaehtoisiin pieniin tal-
kootehtäviin. Mukana vastuunkantajia eri puolilta Suomea, 
mm. Sirkka-Liisa Virta. 
Majoitus on ilmainen, ruokailu 10 €/vrk.

31.3.–2.4.2023 

NuoRteN ja NuoRteN aikuisteN leiRi 
pe 31.3. klo 16 – su 2.4. klo 13

Nuoria sekä nuoria aikuisia rakentava ja varustava viikonloppu.
Mukana mm. Teppo Lehtomäki, Jari Korhonen ja Markus 
Sainio.

7.–9.4.2023 

isRael-viikoNloppu
pe 7.4. klo 18 – su 9.4. klo 13

Mukana mm: Kristiina Wiley, Pekka Sartola, Juha-Pekka 
Rissanen, Teuvo Karjalainen, Seppo Järvinen ja Tiina 
Sinkkonen.

14.–16.4.2023 

sieluNHoitokoulutus
pe 14.4. klo 18 – su 16.4. klo 13

Kurssi on tarkoitettu poikkeuksellisesti vain One Way 
-seurakuntien rukouspalvelijoille ja sielunhoitajille.  Päiville 
osallistuja tarvitsee seurakunnan suosituksen. Opettajana 
toimii Ensio Manni. 

21.–23.4.2023 

avioliittopäivät
pe 21.4. klo 18 – su 23.4. klo 13

Päivillä pyritään antamaan työkaluja avioliiton työkalupak-
kiin. Lauantaina luennoimassa Petri ja Marianne Välimäki, 
jotka opettavat aiheesta ”avioliitossa terveeseen seksuaali-
suuteen”.    Mukana Anne ja Teppo Lehtomäki.

Ilmoittautuminen:  www.onewaycenter.fi  tai  puh. 050 479 0951
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kotimaa

28.–29.4.2023 

läHetä miNut -läHetyskoNfeReNssi 
pe 28.4. klo 18 – la 29.4. klo 18

Päivät on suunnattu kaikille lähetystyöstä kiinnostuneille. 
Päivillä innoittavaa opetusta, yhteistä jakamista, yhteislaulua, 
rukousta ja kertomuksia lähetyskentiltä.
Mukana mm. Teppo Lehtomäki ja Markus Sainio.
Hinta 45 € sis. yöpyminen ja ruokailu.

5.–7.5.2023 

vastuuNkaNtajieN päivät 
pe 5.5. klo 18 – su 7.5. klo 13

Poikkeuksellisesti vain One Wayn työssä vastuuta kantaville 
tarkoitetut rakentumispäivät. Mukana One Wayn pastoreita ja 
evankelistoja. Opetuksellinen päivä on lauantaina. Päivät ovat 
ilmaiset. Mukana Jari Välilä ja Teppo Lehtomäki

11.–14.5.2023 

esiRukouspäivät 
to 11.5. klo 18 – su 14.5. klo 13

Rukousta, yhteislaulua, yhdessäoloa ja rakentumista yhdessä. 
Mahdollisuus osallistua myös vapaaehtoisiin pieniin talkoo-
tehtäviin. Mukana vastuunkantajia eri puolilta Suomea, mm. 
Sirkka-Liisa Virta. 
Majoitus on ilmainen, ruokailu 10 €/vrk.

12.5.–13.5. 

oNe Way:n vaNHimmistopäivät
pe 12.5. klo 18 – la 13.5. klo 18

Päivät on tarkoitettu One Way -seurakuntien vanhimmistos-
sa mukana oleville sekä vanhimmuuden kutsua kantaville 
veljille.
Hinta 45 € sis. yöpyminen ja ruokailu.

13.5.2023 

älkää eksykö -tapaHtuma
la 13.5. klo 12–18

Mukana mm. Tapani Suonto ja Teppo Lehtomäki.
Hinta 15 € sis. ruoka/kahvit.

19.–21.5.2023

laululeiRi 
pe 19.5. klo 18 – su 21.5. klo 13

Opettajina Leena Liimatainen, Tiina Sinkkonen ja Leena 
Suhonen, piano.

Majoitus ja ruokailut yht. 35 euroa / vrk tai 70 euroa / viikonloppu (pe–su), omat liinavaatteet

MUISTATHAN ILMOITTAUTUA
tapahtumiin, joihin aiot osallistua ja majoittua.

Majoittumisen päivitetyt ohjeet tällä sivulla.

Centerin majoitustiloista:
16 huonetta kahdessa kerrokses-
sa, 37 vuodepaikkaa (1–4 hh).
WC:t ja suihkut sijaitsevat  
käytävällä.

Kerrosten välillä kulkee hissi, 
johon mahtuu pyörätuoli. 

1. kerros: 
•	 oleskelusali	ja	kirjasto
•	 2	x	wc,	inva-wc	/	suihku	
•	 inva-wc:n	yhteydessä	 

vauvanhoitopöytä

2. kerros: 
•	 kokoontumistilat	ja	ruokasali
•	 3	x	wc,	2	suihkua

Majoituksen hinta:
•	 35	€/vrk	=	majoitus	20	€,	ateriat	15	€	

(aamiainen, lounas, kahvi, iltapala)
•	 70	€/vkl	pe–su

Omat liinavaatteet mukaan 
(lakanat, tyynyliina ja pyyhe) sekä 
sisäkengät.

Ilmoittautuminen majoitukseen:
•	 puhelimella	050	479	0951	(ei	teksti-
viestillä)	ti–to	klo	9–15

•	 sähköpostilla	 
majoitus@onewaycenter.fi

Ilmoita majoitusta varatessasi:
•	 nimi,	puhelinnumero,	sähköposti-

osoite, paikkakunta
•	 tapahtuma,	majoitusaika
•	 ruoka-allergiat
•	 jos	ilmoitetaan	useampi	henkilö, 

kaikilta yllä olevat tiedot
•	 kun	sähköpostilla	tehty	majoitusva-

raus varmistuu, saat vahvistuksen 
sähköpostiisi

•	 majoittuminen	alkaa	2	h	ennen	
tapahtuman alkua. Majoitusmaksu 
suoritetaan avaimen luovutuksen 
yhteydessä. Maksuvälineenä kortti 
(suositus) tai käteinen.
Huom: Emme voi ottaa koiria 
OW Centerille.

 – majoittuminen

Vihniöntie 4, 14700 Hauho

Huomioi muutokset majoitusohjeissa!

Tervetuloa Hauholle!
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TeKSTI SiRKKa-LiiSa viRta, HaaStattELut SiRpa aNdELL

Eläkeläispäivät Hauholla

TeKSTI MiRjaM FRaNGéN
KUVa tuuLa SEcoNdiIhanan lämmin Joulu

HauHo

Piirrän eteenne palapelin, jossa osasia oli 6 kpl. Jokainen pala erikseen. Istuimme 
lahjaksi saadussa kirjastossa lahjaksi saaduissa pehmeissä pienissä nojatuoleissa 
ja olimme kukin kuin ainutlaatuinen kirja, josta annoimme toistemme lukea muu-

tamia sivuja elämämme päivyristä

Tässä muutamia kommentteja päi-
viemme anneista:

MaRJO – TRUbadUURIMMe: 
- Otin hyvillä mielin laulukutsun vastaan 
ja pakkasin mukaani parikymmentä 
psalmilaulua sekä parikymmentä lau-
lua omin tekstein. Ilokseni sain laulaa ja 
kertoa laulujen tarinoita mielin määrin.

Joukko oli yllättävä! Se oli juuri so-
pivan kokoinen pystyäkseen jakamaan 
toisilleen elämänsä tarinoita. Olimme 
avoimia, ja Pyhä Henki kehotti tuon 
tuosta rukouksiin toistemme puolesta. 
Tilanne oli kuin retriitti, jollaiseksi retrii-
tin kuvittelen, kun en ole koskaan sel-
laisessa ollut.

Matka ja majoitus sekä ruumiin että 
hengen ravinto kauniissa kodikkaasti 
remontoidussa keskuksessa oli mie-
leenpainuva elämys. Ohjelmassa oli 
tasokasta opetusta ja myös ehtoollisen 
vietto. Tein myös yksinäni pikku kävely-
jä Hauhon raitille, joka vei Hauhon kir-
kon luo ja sieltä näkötornille.

Monta nimeä ja persoonaa jäi mie-
leeni, ja muistelen heitä yhä rukouksis-
sani.

aIRI: 
- Marjon laulut koskettivat kovasti.

MaTTI: 
- Aika meni nopeasti ja varsinkin toi-
nen toistemme kunnioittaminen jäi 
mieleen. Tilaisuus oli kaikkinensa virkis-
tävä, ja mikä parasta, Herran läsnäolo 
tuntui. Meillä oli vapaus. Kaiken kruu-
nasi päivien päätteeksi nautittu yhtei-
nen ehtoollinen, jossa pastori Santtu 
Theslund luki ehtoollisen asetussanat 
ja Seppo Saarinen jakoi ehtoollisen. 

Kirjoittajan kommenttina lisään, mi-
ten koskettavaa oli, kun Matti luki meil-
le Jesaja 53 kokonaisuudessaan.

RaIJa: 
- Sunnuntaina iltapäivällä tuli äkkinäi-
nen kutsu. Hauhon kirkossa alkaisi koh-
ta Messias Oratorio, kirkon ovelle tar-
vittiin kaksi henkilöä vastaanottamaan 
kirkkoon saapuvia ja hoitamaan ohjel-
mien myynti. Oli kunnia saada tämä 
työ. Sirpa, joka oli toinen vetäjistämme, 
ja minä ilmoittauduimme heti. 

Sitten tuli toinen kutsu. Tiina Sink-
konen juoksi luoksemme ja sanoi, että 

kolehti pitäisi kerätä. Taas välitön ”kyl-
lä” kuului molemmilta. Kirkon vahti-
mestari toi meille kolehtihaavit, joissa 
oli hurjan pitkät varret. Hän antoi pika-
koulutuksen, miten niitä pitää käsitellä, 
jotta emme satuta toisiamme emmekä 
riko katossa olevia kristallivalaisimia. 
Hyvin meni - ei tullut vahinkoa.

Heli-emäntää saamme kiittää hyvis-
tä aamupaloista ja aterioistamme, joista 
erityisesti jäi mieleen hänen siunauksen-
sa ennen ateriaa. Ne eivät unohtuneet.

Kurssikeskuksessa oleva kirjasto sai 
rakennusprojektin aikana erään henki-
lön mielessä nimen Betesdan lammik-
ko. Siellähän Jeesus kohtasi erikseen 
erityisesti yhden ihmisen. Tällä kertaa 
Toivon Majatalon asukki sai ”pulahtaa” 
lammikkoon. Herra on ihmeellinen..

Kun sunnuntaina katsoimme palape-
liä, huomasimme, ettei puuttunut yhtään 
palaa. Saimme todeta: Vielä vanhuudes-
saan he tekevät hedelmää, ovat mehe-
vät ja vihannat ja julistavat, että Herra on 
vanhurskas, hän minun kallioni, ja ettei 
hänessä vääryyttä ole. (Ps. 92:15-16)  

Saimme kokea hyvin lämmin-
henkisen vapahtajamme syn-
tymäjuhlan one Way centerin 
kodikkaissa tiloissa Hauhon 
upeissa maisemissa. Ystäviä oli 
saapunut eri puolilta Suomea 
yhteiseen joulunviettoon.

Heti aatonaattona esittäydyimme 
ja vähitellen tutustuimme toi-
siimme. Meistä tuli ”jouluper-

he”. Teppo ja Anne Lehtomäki viettivät 
iltaa kanssamme, ja Teppo jakoi Juma-
lan sanaa.

Jouluaattoaamuna, aamuhartauden 
jälkeen, oli hyvin koskettava kuusen ko-
ristelu. Jokainen sai kirjoittaa pienelle 
lapulle sydämensä rukouksen. Kartonki 
taiteltiin rullalle ja kiinnitettiin punaisel-
la narulla kuuseen. Jumala näkee nuo-
kin pyynnöt. Joulun herkkuruuista vastasivat 

Sirkku Porkka ja Seija Toivainen.



11

TeKSTI Ja KUVa HaNNa toRvaLdS

Elä jokainen päiväsi Herran kanssa 
Hauhon Uuden Vuoden aattotapahtuma keräsi talon täydeltä ihmisiä niin lähiseu-
duilta kuin Lahdesta, Tampereelta, Hämeenlinnasta ja pääkaupunkiseudultakin. 
Tällaisena epävarmana aikanakin saimme yhdessä vakuuttua, että Jeesus Kristus 

on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti – myös tänä alkaneena vuonna. 

Perinteitä noudattaen kuuntelimme 
joulurauhan julistuksen Suomen Turusta.

Ja miten tunnollisesti Maurizio Se-
condi olikaan opetellut monet suoma-
laiset joululaulut! Mukava oli yhdessä 
laulaa. Välillä jaoimme mieleen jääneitä 
joulumuistoja. Kuulimme myös italialai-
sesta joulusta Tuula Secondin kertoma-
na. Illan edetessä tonttu jakoi lahjat. 

Keittiössä aamusta iltaan ahkeroivat 
vapaaehtoiset huolehtivat runsaista, 
herkullisista jouluaterioista. Suuri kiitos 
heille jokaiselle! 

JOUlUKIRKKO Ja JOUlUlaUlUJa
Joulupäivän aamuna kävimme joulukir-
kossa Hauhon kirkossa. Päivällä saimme 

jälleen laulaa joululauluja Tiina Sinkko-
sen johdolla Leena Suhosen säestämä-
nä. Jumalan sanaa jakoi Harri Rämö.

Kuten jouluun sopii, ohjelma oli 
sopivan väljä. Oli mahdollista vetäy-
tyä lepäämään tai lähteä ulkoilemaan 
tai jäädä seurustelemaan uusien ys-
tävien kanssa. 

Tapaninpäivänä ”jouluperhe” ko-
koontui vielä kerran yhdessä juhlimaan. 
Ylistimme Jeesusta Vellu Auvisen joh-
dolla js kuuntelimme Tapani Suonnon 
puheen joulun tapahtumiin liittyvistä 
henkilöistä, enkelit mukaan lukien. Lo-
puksi nautittiin nimipäiväkahvit.

Kiitämme Jumalaa siunatusta jou-
lusta Hauholla. Hänelle kunnia!  

Uutena vuotena yleisöä laulattivat mm. Eeli Leskinen ja Esa Nuutinen.

Uuden vuoden vaihtu-
essa uskovankin on 
hyvä pysähtyä hetkek-

si ja katsoa taakse jäänyttä 
vuotta, totesi Santtu Thes-
lund. 

– Oliko Herra niin lähei-
nen kuin olisit toivonut?  

Jumala itse lupaa: Vanhuu-
teenne asti minä olen sama, 
vielä harmaantuneinakin minä 
teitä kannan. Niin minä olen 
tehnyt, ja vastedeskin minä 
nostan, minä kannan ja pelas-
tan. (Jes. 46:4) 

– Mitä enemmän tilaa Ju-
mala saa elämässämme, sitä 
paremmin selviämme kaikista 
haasteistamme, Santtu Thes-
lund vakuutti. – Tärkeintä on, 
että hoidat suhteesi Herran 
kanssa kuntoon. Päätä: ”Her-
ra, tänä vuonna haluan päästä 
entistä lähemmäksi sinua ja 
kohdata jokaisen päivän sinun 
kanssasi.”

heNgellINeN RyhTIlIIKe
Illan toinen puhuja, Harri 
Rämö, painotti, miten Raa-

mattu kehottaa meitä anta-
maan itsemme eläväksi ja 
Jumalalle otolliseksi uhriksi. 
Kun nykyinen maailma odot-
taa vain nautintoa nautinnon 
perään, seurakunta erottau-
tuu siitä koko ajan enemmän. 
Samalla Herra itse valmistaa 
erilaisten vaiheiden kautta 
uusia ihmisiä palvelutyöhön-
sä.

– Niin kuin Herra aikanaan 
siirsi syrjään pappi Eelin ja hä-
nen poikansa, hän tulee tänä-
kin päivänä siirtämään pois ne 
papit, jotka ovat kelvottomia, 
Harri Rämö sanoi. – Pohjakos-
ketus on jo aika lähellä. Eeli 
ummisti silmänsä poikiensa 
rikoksilta, mutta meidän on 
puututtava vääryyteen ja syn-
tiin. Meidän on tehtävä hen-
gellinen ryhtiliike, mentävä 
Jumalan kasvojen eteen ja an-
nettava hänen sanansa puhua 
meille. 

Herra, tänä vuonna haluan 
todellakin päästä entistä lä-
hemmäksi sinua! 

Viime syksynä tiedotimme haastavasta 
taloustilanteestamme ja pyysimme kaikkia 
työmme ystäviä rukoilemaan työmme talou-
den puolesta. me selvisimmekin syksystä 
kuukausi kuukaudelta teidän rukoustenne ja 
uhrienne turvin. 

talouskurimus on ollut kuitenkin sen 
verran vaikea, että joudumme edelleen las-
kemaan tarkkaan, mihin varamme riittävät. 
mitään suurta muutosta tilanteessamme 
ei ole vielä nähty, ja rukous on edelleen 
tarpeen. elämme yhä kuukausi kerrallaan 
ja pyrimme säästämään kaikessa, mikä on 
mahdollista. kiitos, että muistat taloudelli-
sia tarpeitamme edelleen rukouksessa.

TalOUSTalKOOT  
JaTKUVaT

11
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TeKSTI TAPANI SuoNTo  •  KUVaT SuoNtojEN KotiaLbuMiSta

One Way 
 Annen silmin

Kukaan muu ei ole seurannut One Wayn vaiheita sen alusta 
lähtien niin läheltä kuin Tapani Suonnon vaimo Anne. Hän 
on nähnyt ilot ja surut läpi vuosikymmenten, myös kulissi-
en takana. Hän oli paikalla, kun työ alkoi ja kun se näytti jo 
kuolevan. Hän näki sen uuden nousun tuhkasta ja kehityk-
sen aina tähän päivään asti. Tämä on hänen tarinansa. 

Anne vietti lapsuutensa Karkki-
lassa, missä paikallinen hellun-
taiseurakunta tuli tutuksi jo lap-

sena. Hänen äitinsä oli uskovainen ja 
äiti ja Anne istuivat usein yhdessä ko-
koussalin penkissä. Yhdeksänvuotiaana 
Anne täyttyi Pyhällä Hengellä, ja Jee-
sus tuli hänelle entistä rakkaammaksi. 
Hän on käytännössä ollut koko elämän-
sä uskossa. 

– Lapsuus oli jännittävää aikaa, sillä 
isäni oli antautunut taistolainen kom-
munisti ja uskon asioista ei kotona voi-
nut hänen kuullen puhua, Anne kertoo. 
– Mutta salaa me pidimme rukousko-
kouksia ja kävimme siskoni kanssa seu-
rakunnassa. Tuo suuri salaisuus rasitti 
kuitenkin henkisesti ja pelottikin joskus. 
Onneksi isäni muuttui vanhana ja alkoi 
ottaa vastaan pala palalta myös sano-
maa Jeesuksen rakkaudesta. Hänen 
puolestaan oli rukoiltu vuosikymmeniä 
ja se alkoi tuottaa tulosta. Hän tuli us-
koon ennen kuolemaansa tunnustaen 
uskonsa omalla tavallaan entisenä jää-
räpäisenä kommunistina.

TIe VeI läheTySNUORIIN 
– Minulle suuri muutos oli lähtö Lähe-
tysnuorten (Youth with a Mission) työ-
hön 1970-luvulla. Sain nähdä kristillistä 
maailmaa aivan uudesta perspektiivistä. 
Se innosti, avarsi ja antoi uuden haas-
teen elämään. Ilman tuota jaksoa olisi 
kohtaloni voinut olla aivan toinen. 

Lähetysnuorissa Anne tapasi myös 
Tapani Suonnon. He olivat samassa 
opetuslapseuskoulussa ja evankelioi-
mistiimissä. Molemmat asuivat lisäksi 
jonkun aikaa Linnunlaulussa, jossa oli 
silloin Lähetysnuorten työkeskus. Anne 
ja Tapani vihittiin Karkkilan kirkossa, ja 
siitä alkoi heidän yhteinen taipaleensa. 

– Olin mukana Tapanin perusta-
massa kuorossa sekä Katusoittajat-yh-
tyeessä ja kiersin Tapanin kanssa myös 
kahdestaan laulamassa ja julistamassa 
evankeliumia eri puolilla Suomea, Anne 
muistelee. – Näissä musiikkihommissa 
teimme muutaman levynkin. Soitin vä-
lillä bändissä kitaraa, mutta pääasiassa 
lauloin.

– Muistan, kun Tapani kertoi eräänä 
kevätpäivänä Jumalan puhuneen hä-
nelle näystä, joka merkitsi aivan uutta Anne ja Tapani Suonto

12 R a p o R t t i   1 / 2 0 2 3



13

Ulkoministeriö edellytti sään-
nöllisiä tarkastuskäyntejä ja 
työn valvontaa One Wayltä. 
Anne kävi maassa ulkominis-

teriön rahoituksella vuosittain. 
Kerran koko Suonnon perhekin 

oli siellä. 
– Erityisesti klinikkatyö kiinnosti 

minua omasta ammatistanikin johtuen, 
Anne kertoo. – Sain nähdä työn suuren 
siunauksen tuossa köyhässä Nkhulam-
ben laaksossa, mutta myös läheltä ne 
suuret ongelmat, jotka alkoivat kasaan-
tua vuosien vieriessä. Kokemattomien 
alkuasukkaiden ohjaaminen oikeille rai-
teille alkoi näyttää todella vaikealta. 

– Aavistelimme jo muutaman vuo-
den pahinta, ennen kuin One Way jou-
tui vaikean päätöksen eteen – lopetta-
maan työn rahoituksen esiin tulleiden 
ongelmien johdosta. Se oli raskasta ja 
surullista aikaa. Teimme siellä kuitenkin 
paljon hyvää niiden kymmenen vuoden 
aikana, jotka saimme olla auttamassa 
noita köyhiä lähimmäisiä keskellä ”ei 
mitään”.

Vuosien tauon jälkeen One Wayn 
Malawi-tiimi on lähtenyt uudelleen el-
vyttämään työtä, ja lähettänyt Mervi 
Itälinnan valmistelemaan tietä eteen-
päin. Tällä hetkellä kaikki näyttää jo 
paljon rohkaisevammalta ja näemme 
jo uutta hedelmää Malawin työkentäl-
läkin. 

UUSI VaIhe edeSSä
Anne on jäämässä lähiaikoina eläkkeel-
le Meilahden sairaalasta ja uusi vaihe 
on jälleen elämässä edessä. Jos terve-
yttä riittää, hän sanoo olevansa mie-
lellään mukana jatkossakin One Wayn 
lähetystyössä. Lähiviikkoina Anne on 
lähdössä Mongoliaan, missä hän on 
käynyt kerran ennenkin tarkastusmat-
kalla. 

Mitä muuta eläkevuodet tulevat 
pitämään sisällään, on tietysti Juma-
lan kädessä. Anne toteaa, että hän on 
pannut lapsena luottamuksensa Juma-
laan, ja sillä tiellä mennään loppuun 
asti. 

tehtävää Jumalan valtakun-
nan työssä. Olimme juuri 
muuttaneet Lähetysnuorten 
työkeskuksesta Siuntiosta 
Espooseen ja kyselleet, mitä 
Herra meiltä tulevaisuudessa 
odotti. Tuo näky koski Perjantai 
Kristukselle -työtä. Seuraavana syksy-
nä kampanja alkoi, ja osallistuin siihen 
mahdollisuuksieni mukaan. 

Nuorena laulamassa Tapanin kanssa.

Eveliina, Emilia, Tapani ja Anne Suonto.

ja voimat ja varat alkoivat olla lopus-
sa. Tapani näytti todella uupuneelta. 
Olimme hyvin hämmentyneitä tapah-
tumien kulusta, sillä olimme odotta-
neet aivan muuta. Kun työ näytti jo 
kuolevan lopullisesti, Jumala ilmestyi 
ja uudisti kaiken. Uusi alku ja voima-
kas kasvu oli minullekin suuri yllätys. 
Siihen ei pystyisi kukaan muu kuin elä-
vä Jumala.

äITINä Ja TehO-OSaSTON hOITaJaNa
Lasten vartuttua Anne lähti opiskele-
maan ja valmistui lopulta sairaanhoi-
tajaksi. Hän sai paikan Meilahden sy-
dänteholta, jossa on työskennellyt yli 
20 vuotta. Työ on ollut antoisaa, mutta 
voimia kuluttavaa. Vapaa-aika on men-
nyt perheenäidin tehtävissä. Aikaa ja 
voimia ei ole ollut paljoa muuhun toi-
mintaan.

Kun Tapanin matkat alkoivat eri 
puolille maailmaa lähetystyön laajen-
tuessa voimakkaasti 2000-luvun alusta 
lähtien, hän oli paljon poissa kotoa. 
Nuo vuodet toivat omat rasitteensa 
kodin elämään, mutta Anne ja tytöt 
selvisivät niistäkin lopulta aika hyvin.

läheTySTyö MalaWISSa
Anne lähti Tapanin mukana Intiaan 
vuonna 2003 ja sai nähdä kaiken sen 
ihmeen, mitä Jumala oli tehnyt lyhyes-
sä ajassa tuossa maassa. Hän kävi siellä 
myöhemminkin, mutta hänen lähetys-
kentäkseen johdattui ennen kaikkea 
Malawi. Anne oli mukana ensimmäi-
sellä lähetysmatkalla Malawiin, ja pian 
sen jälkeen hän lähti mukaan Malawi-
tiimiin. 

PeRJaNTaI KRISTUKSelle
Alussa Anne ja Tapani veivät kaksi-
vuotiaan tyttärensä Eveliinan Munk-
kivuoreen mummolaan hoitoon ja 
hakivat tytön aina yömyöhällä kotiin 
tapahtuman jälkeen. Kun Eveliina vä-
hän varttui, hän tuli mukaan iltoihin 
aika säännöllisesti. Hän luki aina Aku 
Ankkaa kokouksen aikana, ja kun tuli 
isin vuoro puhua, hän pani lehden syr-
jään ja alkoi rukoilla isin puolesta. Kun 
puhe päättyi, Aku Ankka avautui heti 
uudelleen.

Eräänä iltana Anne kysyi Eveliinal-
ta, haluaisiko hänkin mennä alttarille 
rukoiltavaksi. Eveliina vastasi myöntä-
västi, ja niin Anne ja Eveliina polvistui-
vat yhdessä. Eveliina oli kyllä täydessä 
lapsenuskossa, mutta sinä iltana se vie-
lä vahvistui entisestään. Hän oli silloin 
viisivuotias. 

– Olin mukana kaduilla laulamassa 
ja välillä PK-illoissa musiikissa, Anne 
sanoo. – Kun toimistolle tarvittiin uut-
ta sihteeriä, otin tuon tehtävän vastaan 
ja toimin osa-aikaisena sihteerinä aina 
siihen asti, kunnes toinen tyttärem-
me Emilia syntyi vuonna 1990. Joskus 
esiinnyimme edelleen Tapanin kans-
sa illoissa vauva mukanamme, mutta 
käynnit harvenivat vähitellen lasten 
tähden. 

– Vuonna 1996 Perjantai Kristuk-
selle näytti jo kuihtuvan kuoliaaksi. 
Väki oli harventunut vuosi vuodelta, 
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TeKSTI Ja KUVaT  MaRja KauKoLEHto

pitkän rukoustaistelun tuloksena
Inkoon seurakunta syntyI 

Glad i ingå, iloinen inkoossa, on inkoon kunnan 
iskulause, jonka voit nähdä supernopealla vauhdilla 
ohi sujahtavien pienten punaisten volkkari-autojen 
takaosassa.

Tänä päivänä inkoolaisten uskovien joukko iloitsee 
Herrassa. He ovat vuosikausia kestävinä ja uskol-
lisesti rukoilleet omaa paikallista suomenkielistä 

seurakuntaa, uskovien yhteyttä ja herätyksen sateita 
Inkoon ylle.  ”Ajallaan”, Herra, Kaikkivaltias vastaa, ja 
nyt on tullut sen aika. 

yOUTUbe TUTUSTUTTI ONe WayhIN
Raamatussa sanotaan, että Jumala vaikuttaa tekemisen ja 
tahtomisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. (Fil. 2:3) 

Ritva (Ritu) Korhonen on yksi Inkoon uskollisista ru-
koilijoista, ja Jumala on siunannut häntä erityisellä pal-
velun armolahjalla. Ritulle alkoi uskovien joukosta tulla 
kyselyjä One Way -seurakunnasta, koska tiedettiin, että 
Ritu kävi paljon Hauholla One Way Centerissä auttele-
massa vapaehtoisena. 

Koronan aikana moni inkoolainen oli ollut hyvin ju-
missa omissa oloissaan, mutta se oli koitunut kuitenkin 
siunaukseksi, sillä Youtuben kautta he olivat löytäneet 
One Wayn opetussaarnat. Kiinnostus vain lisääntyi.

Lohjalla toimiva One Way -seurakunta oli myös jat-
kanut toimintaansa pitkän tauon jälkeen. Kuulimme, 
että Tapani Suonto tulee puhumaan Lohjalle, ja sin-
ne riensimme mekin, Ritu, Jaska, Soile ja Jukka sekä 
minä. Tapani Suonto piti raittiin ja puhtaan opetus-
saarnan. 

Jukalla oli niin kova into ja palo, että hyvä, kun Ta-
pani ehti penkkiin istuutua, kun Jukka jo kysyi Ritulta: 
– Oletko ehtinyt puhua Suonnolle?

Ritu ehti juuri ja juuri pudistaa päätään, kun Jukka 
puhkui innoissaan: – Nyt en kestä enää, tämä on selvi-
tettävä! 

Toisen sunnuntaijuhlan puhujana oli Hannu Äimänen 4.12.2022.

Jukka riensi suurella innoituksella keskustelemaan Tapani 
Suonnon kanssa ja välillä hän huikkasi Ritulle: – Eikös niin! 
Kelpo veli Herrassa. Kiitos Herralle!

Uuden seurakunnan valmistelut alkoivat. 
Ritu sai palvelutehtäväkseen toimia yhdyshenkilönä. 

Alkoi kokoontumistilan etsintä. ”Kun he kulkevat rukoillen, 
Herra vastaa”, lupaa Raamatun sana. 

Ensimmäinen kokoontumispaikka sulkeutui, koska se 
ei ollut se oikea ja sopiva paikka. Sen sijaan Jumala osoitti 
meille pienen ja juuri sopivan kerhohuoneiston Malmgårdis-
ta. Ympäristönäkin se on täydellinen. Olemme juuri sellais-
ten ihmisten keskellä, joita Herra haluaa kohdata.

Nyt Inkoossakin toimii pieni One Way -seurakunta – 
ihanana rukousvastauksena. 

Ensimmäisessä Inkoon One Way -seurakunnan pitämässä pyhäkoulussa 
10.12.2022 olivat mukana Matilda, Vilma, Henni, Evert, Emil ja Leo.
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Näin seuraat One Wayn  
lähetyksiä eri kanavissa
ANtENNI-tV
One Way TV on katsottavissa antenniverkkoa käyttä-
vissä televisioissa kanavapaikalla 30.

Mikäli kanava ei näy automaattisesti, suorita TV-lait-
teessa kanavahaku. Yleisesti vastaanottimen MENU-
valikosta löytyy ASENNUS tai KANAVAHAKU,  josta 
kanavien viritys tapahtuu.

Lisätietoa kanavahausta löydät vastaanottimen ohje-
kirjasta. Mikäli kanavien uudelleenviritys ei onnistu, 
kannattaa ottaa yhteyttä TV-asiantuntijaan tai laitteen 
myyjään.

KAAPELIVErKKO 
Kaapeliverkkoa käyttävään televisioon on mahdollis-
ta hankkia erillinen sisäantenni, jonka avulla vastaan-
ottimen saa kytkettyä antenniverkkoon ja One Way 
TV -kanavan näkymään. 

Lisätietoa sisäantenneista voit tiedustella elektroniik-
ka- ja kodinkonemyymälöistä.

One Way TV:tä koskevat kysymykset voit lähettää 
sähköpostitse: 
tv@onewaymission.fi

ONE WAY tV NEtISSä:

Mene tietokoneen, tabletin 
tai puhelimen selaimella 
osoitteeseen oneway.tv

SEurAA SOMESSA

ONE WAY TV
– suosittelemme!

Antenni-TV: kanava 30
la klo 9 ja 19, su klo 9 ja 19
Netissä osoitteessa: oneway.tv

MINUSTAKO SIELUNHOITAJA 
Haluaisitko toimia sielunhoitajana? 
Ensio Manni johdattaa keskeisiin 
asioihin, jotka liittyvät sielunhoitajan 
tehtävään.

RAAMATTU AVAUTUU 
Opetusta Raamatun pohjalta.

LÖYDÄ PAIKKASI 
Oletko vielä löytänyt paikkaa, jossa 
voit palvella Jumalan valtakunnan 
työssä? Sarjassa kuullaan rohkaisevia 
todistuksia siitä, kuinka Jumala on joh-
dattanut ihmisiä eri palvelutehtäviin.

SOHVALLA Viktor Klimenko 
Tiina Sinkkosen vieraana on laulaja, 
näyttelijä Viktor Klimenko.

SANAN SUOLAPALOJA 
Opetussarja, jossa hengellisiä ilmiöitä 
ja asioita tarkastellaan Raamatun 
näkökulmasta.

ONE WAYN OHJELMAA rADIO DEISSä: 
Keskiviikkoisin klo 18.00, uusinta perjantain ja 
lauantain välisenä yönä klo 00.00.

Tapani Suonnon oh-
jelmasarja, jossa 
keskustelun aihee-

na on kristityn vapaus. 

Sarjan ensimmäises sä  
jaksossa Tapanin kans- 
sa ihailemassa maisemia 
ja  keskustelemassa vel-
voittavasta vapaudesta 
Jari Välilä.

UUTTA kANAvAllA: vapaa kuin taivaan tuuli

 VAPAA KUIN
 TAIVAAN TUULI

 LÖYDÄ PAIKKASI
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Forssan pastorimme Jari Lindroos 
ja Lahden pastorimme Santtu 
Theslund ovat romaneja. Yksi ro-

manitaustaisista työntekijöistämme on 
myös Vantaan One Way -seurakunnan 
pastori Allan Lindberg. Hän on toimi-
nut noin vuoden Vantaan OW:n pasto-
rina oman toimensa ohessa.

Allanilla on vaimo San-
na ja kuusi lasta, joista 
neljä on jo lentänyt 
pois pesästä. 

allaN lINdbeRg
Allan kulki itse 
aika tyypillisen ro-
maninuoren tien, 
koulu jäi kesken 
ja päihteet näyt-
telivät suurta osaa 
jo varhain. Jumala 

kuitenkin pysäytti dramaattisella taval-
la. Allan oli ajatellut tulla uskoon vasta 
vanhalla iällä, mutta heräsikin teho-
osastolla kuoleman kielissä. Häntä oli 
lyöty puukolla 12 kertaa, mm. haimaan 
ja keuhkoon. Elämä oli hiuskarvan va-
rassa, mutta Allan selvisi. Tuo kokemus 
pysäytti, ja muutaman kuukauden ku-
luttua hän oli valmis antamaan elämän-
sä Jeesukselle. Hän oli jo poistumassa 

hengellisestä tilaisuudesta, kun 
kääntyi ulko-ovella takaisin ja 

juoksi alttarille. Sinä iltana 
koko sisäinen maailma 

selkiintyi ja uusi ilo ja 
elämänusko valtasi-
vat hänet. Allan oli 
tuolloin 19-vuotias.

Allan on työs-
sä Suomen Roma-
nifoorumissa, sen 
toiminnanjohtajana. 

Vaimo Sanna toimii 
Romanifoorumissa ver-

kostokoordinaattorina. Tässä romani-
työn keskusjärjestössä Allanilla on laaja 
käsitys Suomen romanien tilanteesta 
maassamme. Työ on matalan kynnyk-
sen toimintaa syrjäytyneiden ja päihde-
ongelmaisten romanien keskuudessa.

MIKä VeTää ROMaNeJa ONe Way 
-SeURaKUNTIIN? 
– Uskon, että se on selkeä Jumalan 
sanan opetus, jossa kristinuskoa käsi-
tellään kokonaisuutena, sanoo Allan. – 
Romanit ovat ymmärtäneet, että pelkät 
sirkushuvit ja hyvät fiilikset eivät auta, 
tarvitaan hengellistä kasvua. Kuulen 
usein romanien kertovan, kuinka he 
kuuntelevat One Wayn opetusta mei-
dän mediatyömme kautta, sillä se on 
heistä selkeää ja raitista.

ROMaNIeN eRITyINeN PIIRRe
Romaneilla näyttää olevan yksi erityi-
nen piirre. He ovat hyvin herkkiä erotta-
maan aidon Pyhän Hengen toiminnan 

TeKSTI tapaNi SuoNto
KUVaT aLLaN LiNdbERG, RapoRtiN aRKiSto

Romanit ovat löytäneet One Wayn
One Way on vuosi vuodelta saavuttanut yhä enemmän maamme ro-
maneja. Monilla paikkakunnilla he ovat osa vakituista yleisöä koko-
uksissamme ja myös aktiivisia vaikuttajia seurakunnissa. Muutamat 
seurakuntiemme pastoreista ovat myös romanitaustaisia. Se on tärkeä 
aluevaltaus kotimaan työssämme.
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Romaninaisia Hauhon 
juhannusjuhlilla.

väärästä, ja siksi heitä on kovin vähän 
mukana siellä, missä toiminta ei pysy 
raittiin kristillisyyden rajoissa. Se lie-
nee myös yksi syy siihen, miksi niin 
paljon romaneja on hakeutunut One 
Wayn kokouksiin viime aikoina. Mut-
ta mistä tämä herkkyys erottaa oikea 
väärästä johtuu? 

– Varmasti siihen vaikuttaa mei-
dän historiamme, toteaa Allan. – Se 
on aika rankka; meitä on vainottu, ta-
pettu polttoroviolla ja hirtetty vuosi-
satojen aikana melkoinen määrä. Se 
on tehnyt meistä hyvin varovaisia – 
emme ole ensimmäisinä ryntäämäs-
sä kaikkeen mukaan. 

– Erilaisissa ääriliikkeissä on tie-
tääkseni vain muutamia yksilöitä mu-
kana. Varmaan asiaan vaikuttaa myös 
romanikulttuuri, jossa perinteillä on 
suuri arvo ja merkitys. Myös kristilli-
syydessä perinteinen klassinen kris-
tinusko vetoaa romaneihin”

MITä ROMaNIheIMOlle TäNääN 
KUUlUU? 
– Osalla menee hyvin, osalla on 
suuria vaikeuksia. Erityisesti nuorten 
keskuudessa päihteet ja rikollisuus 
näyttelevät suurta osaa. Ne murtavat 
niitä arvoja, jotka ovat olleet vahvoja 
yhteisössä. Tänään Helsinginkin ka-
duilta löytyy yksinäisiä naisia ja mie-
hiä, joilla ei ole minkäänlaista sidettä 
omaan yhteisöönsä. 

Monilla nuorilla jää edelleen kou-
lut kesken ja elämään lähdetään sillä 
asenteella, että ei kannata edes yrit-
tää. Tällaiset nuoret eivät löydä paik-
kaansa yhteiskunnassa. Tämä elä-
mänmalli on monille jäänyt perintönä 
vanhemmilta – puhdas irtolaisuus. 
Historia vaikuttaa elämään tänäkin 
päivänä. Juuri näiden nuorten kans-
sa me teemme Romanifoorumissa 
työtä. 

MITeN heRäTyS eTeNee ROMaNIeN 
PaRISSa? 
– Romanien parissa on aina välillä 
herätyksen pyrähdyksiä, Allan vas-
taa. – Uskonasioita perinteisesti kun-
nioitetaan ja uskoontuloa ei hävetä. 
Kun joku tulee radikaalisti uskoon, se 
leviää helposti yhteisön keskuudessa 
ja saa aikaan herätystä. 

– Viimeaikaiset romaninuorten 
huumekuolemat ovat myös pysäyt-
täneet monia ja he haluavat tulla 
mukaan seurakuntien toimintaan. 
Aurassa on ollut jopa 40 romani-
nuorta raamattukoulussa tänä syk-
synä. Nuoret etsivät nyt musiikin ja 
monenlaisen ”metelin” tilalle syväl-
listä Raamatun opetusta. Romanien 
keskuudessa on herätystä. 

Suomen Romanifoorumi oli mukana Vankimessuilla Dallapénpuistossa v. 2018. Messujen tarkoi-
tuksena oli tuoda tietoa palveluista, joita vangit ja muut rikostaustaiset voivat käyttää rangaistuk-
sen aikana ja sen jälkeen.

Keskusteluhetki Romanifoorumin toimitilojen olohuoneessa.
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kotimaa roHkaisevia uutisia suomen    one Way -seurakunnista

one Way -seurakunnat
One Way tekee seurakuntia istuttavaa lä-
hetystyötä eri puolilla maailmaa. Suomessa 
perustimme ensimmäisen One Way -seura-
kunnan vuonna 2003 Helsinkiin. 2020-luvul-

la ryhdyimme laajentamaan toimintaa myös 
muihin kaupunkeihin ja istuttamaan tarvitta-
essa uusia seurakuntia. Tänään toimintaa on 
useilla kymmenillä paikkakunnalla Suomessa.
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pori Porissa tarjolla ruokaa ja rukousta

Runsas kaksi vuotta sitten, kun 
tämä yhteinen kohtaamis- ja ruo-
kailuhetkemme aloitettiin, joku 

laittoi pohjakassaan 20 euroa ja sillä 
tätä on pyöritetty. Maksu ruokakassaan 
on vapaaehtoinen, joten tänäkin päi-
vänä ”viisi leipää ja kaksi kalaa” toimii, 
kun Herra siunaa. 

Jokainen kerta on tietenkin erilai-
nen. Pieni joukkomme on jossain mää-
rin vakiintunut. Kun Maarit viuluineen 
tulee mukaan, tuntuu kuin meillä olisi 
juhlapäivä, vaikka kattilassa porisisi ar-
kinen makkarakeitto. Toisinaan on hätä 
jonkun lähimmän puolesta tai maail-
massa olevat kriisit koskettavat. Silloin 

luonnollista että meille on syntynyt 
tämä toimintamuoto. Vuokraisäntäm-
me kaikki laitoskeittiökalusteet ovat 
käytössämme ja rukouksemme onkin, 
että joku ruoanteosta kiinnostunut sai-
si sydämelleen tämän palvelumuodon 
pyörittämisen. 

Koska meitä on pikkuinen joukko, 
huomaamme, jos joku puuttuu, jolloin 
voimme käydä häntä tapaamassa. Ny-
kyään ei tosin ole helppo löytää puut-
tuvaa, sillä sairaalat ja laitokset eivät 
anna nimellä tietoja.

Iisakki jaksoi olla joukossamme ras-
kaista dialyysihoidoista huolimatta. Oli 
ihailtavaa nähdä hänen luottamuksen-
sa Jeesukseen loppuun asti. Kaukon 
saimme tavoitettua, ja hän on turval-
lisessa hoivassa. Toivottavasti uskolli-
nen vieraamme Ulla-Maija pääsee taas 

pian keskuuteemme.
Mennään pienen pojan pienillä eväil-

lä ja ehkä vähillä taidoillakin, mutta intoa 
ei puutu, ja onhan meillä Suuri Jumala. 

Teksti ja kuva: Sirkka-Liisa Virta 

pieksämäellä työ on edennyt pienin 
askelin osaksi koronaepidemiasta joh-
tuen. Syksyllä avattiin uudet seurakun-
nan tilat aivan kaupungin keskustassa.

uskoon tulleita opetuslapseuttamaan. 
Työ ja tehtävä on yhteinen, vaikka kuu-
lutaankin eri seurakuntiin.

Työ ON TURVallISISSa KäSISSä
Avajaisjuhlan juonsi entinen kirkkoherra 
Teuvo Karjalainen, jolle One Wayn tulo 
Pieksämäelle on ollut suuri ilo. Hän on 
jo tehtävänsä täyttänyt kirkon piirissä, ja 
se aika on lopullisesti takana. Hän kokee 
One Wayn tulon Jumalan vastaukseksi 
moniin rukouksiin. Teuvo on koko sydä-
mestään mukana vaimonsa kanssa evan-
kelioimassa ja rakentamassa uutta seu-
rakuntaa yhdessä muiden kokeneiden 
uskovien kanssa. Rukous, evankelioimis-
työ, särkyneiden ihmisten hoitaminen ja 
uskoon tulleiden opetuslapseuttaminen 
ovat kaikki asioita, joihin heidän sydä-
mensä palaa. Heidän johdossaan työ on 
turvallisissa käsissä, ja saamme odottaa 
hyvää hedelmää myös Pieksämäeltä. 

Teksti ja kuva: Tapani Suonto

pieksämäki Uudet tilat siunattiin Pieksämäellä

Korona-aika oli voimakasta ru-
kouksen aikaa, kun muuta toi-
mintaa ei voitu pitää yllä. Viime 

aikoina Pieksämäellä on saatu nähdä 
rukousvastauksia ja selkeätä Jumalan 
johdatusta. Pyhä Henki on ollut avaa-
massa tietä eteenpäin. Vastuunkanta-
jien joukko on vahvistunut monilla ko-
keneilla kristityillä, ja yhteys on saanut 
muotoutua One Wayn hengen mukai-
seksi. 

TehTäVä ON yhTeINeN
Avajaistapahtumaan oli tullut mukaan 
salin täydeltä väkeä. Juhlassa oli ih-
misiä myös monista muista Pieksämä-
en seurakunnista, ja kaikki toivottivat 
hankkeelle menestystä. He ymmärsi-
vät, että Pieksämäelläkin tarvitaan uu-
sia voimia kaupunkia evankelioimaan ja 

painetaan päät alas Pyhän Jumalan 
edessä ja pyydetään apua.

Seurakuntamme tilat ovat aikoi-
naan olleet ruokaravintolana, joten on 

on tiistai klo 10.00 aamupäivällä. 
Satu, joka jo pitkään on ollut autta-
massa tiistaisin ja torstaisin, kopsut-
telee lunta jaloistaan ja on valmis 
auttamaan askareissa. on aika tarttua 
toimeen. päivän ruokalista on suunni-
teltu kerta kerralta vaihtelevasti.

Teuvo Karjalainen juontamassa Pieksämäen 
uuden seurakuntatilan avajaisia.
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Glögiä siemaillessa on hyvä vas-
tailla ”Rukoushaastattelun” ky-
symyksiin. Viimeinen kysymys 

saa ihmiset mietteliäiksi. – Onko jotain, 
minkä puolesta voin rukoilla tässä? Ha-
luatko Joulun Herran, Kristuksen, osak-
si elämääsi eli haluaisitko tulla uskoon? 

Helena Stång tiimistämme iloitsee 
muistellessaan, kuinka nuori äiti vau-
vansa kanssa pysähtyi juttelemaan ja 
ilahtui kysymyksestä, haluaako hän tulla 
uskoon. Hän halusi. Samoin myöntäväs-
ti vastasi 80-vuotias mies. – Nämä ovat 
niitä upeimpia hetkiä, Helena toteaa. 

Helmut Garoeb, jonka äidinkieli ei 
ole suomi, myöntää, että on haaste pääs-
tä alkuun keskustelussa suomalaisten 
kanssa. Toisaalta ulkomaalaisten kanssa 
keskustelu lähtee hyvin liikkeelle ja onpa 
yksittäinen ystävyyssuh-
dekin syntynyt teltalla. 

Helmut on Mission Eu-
ropa-järjestöstä, Gideonit 
varustavat meidät Raama-
tuin, Kansanlähetys on mu-
kana, samoin Missionuoret 
laulamassa läheisellä laval-
la. One Wayn evankelis-
takurssin vasta käynyt Veli 
Heikkilä iloitsee hetkistä, 
joissa huomaa olevansa 
omalla pienellä paikallaan 

Reipas pakkanen saa kaikkien nenänpäät punoittamaan, mutta ei 
vähennä one Way -teltalle ihmisiä joulun alla kohtaamaan tulleiden 
tiimiläisten intoa. tarjous ilmaisesta glögistä ja joulutortusta saa osan 
ohikulkijoista pysähtymään jouluostosten keskellä. 

Jumalan suuressa suunnitelmas-
sa, kun on ollut mahdollista ru-
koilla jonkun puolesta. 

Katutyössä tarvitaan myös 
hyvää teflon-pinnoitusta. Ef. 
6:11–19 löytyvän sota-asun 
pukeminen ennen katutyöhön 
lähtöä antaa tarvittavan suo-
jan, etteivät pahan eri muo-
doissa ampumat nuolet saa 
ajatuksiamme harhautumaan 
oleellisesta.  Myös rukouksen 
merkitys näkyy katutyössä, 
kuinka kohtaamiset ihmisten 
kanssa ovat Isän hyvän johda-
tuksen aikaansaamia.  

Teksti: Maarit Valkealahti
Kuva: Iiris Jylhä

jyväskylä

laHti

Murtakoon Jumala nuorten sydämet evankeliumille

Tampereen One Wayllä nuorten 
aikuisten illat päästiin aloittamaan 
syksyllä 2021, ja ne ovat pyöräh-

täneet jo hienosti liikkeelle. 
Kaikki lähti halusta ja näystä, jonka 

Jumala oli laskenut nuorten sydämille. 
Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja 

NUORISOTyö alKaa MyöS lahdeSSa
Myös Lahden One Way -seurakunnas-
sa aiotaan aloittaa nuorten kahvilatyö 
vuoden 2023 keväällä. Tarkoituksena 
on kutsua lahtelaisia nuoria evanke-
liumin kuulolle ja tarjota heille pientä 
iltapalaa. Työ on vasta lähtötekijöissä, 
ja rukousta tarvitaan paljon. Suurena 
rukouspyyntönä olisikin, että Jumala 
murtaisi nuorten sydämet evanke-
liumin sanomalle.  

Teksti: Anni Lehtomäki-Leskinen
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one Waylla on hiljattain päästy aktivoi- 
maan nuorisotyötä muutamissa seura- 
kunnissa. tämän maailmanajan keskel- 
lä nuoriin kohdistuvan evankeliumin 
työn merkitys on suuri. 

Yhteistyötä Jyväskylässä

Juttelin konffassa Seppo Sonkkasen kans-
sa, jolla on kokemusta PK-illoista, Riku Hy-
tönen kertoo. – Seppo kuvaili, miten PK-

illat toimivat Mikkelissä, ja ajattelin, että kyllä 
ne varmaan onnistuisivat myös meillä.

Rikun aloitteesta PK-illoista keskusteltiin Jyväs-
kylän OW-seurakunnassa, ja aihe selvästi innosti 
aktiivista seurakuntaa, jossa toimii opetuslapseus-
koulu, on Sanan ja rukouksen iltoja, miestenpiiri ja 
naisille omat rukouskokouksensa. PK-illat aloitet-
tiin viime syksynä ns. katu- ja Teetupa-iltoina. 

– Alussa on rukous, jonka jälkeen osa po-
rukasta lähtee kadulle evankelioimaan ja toiset 
jäävät seurakuntaan pitämään Teetupa-iltaa, 
Riku kuvailee. – Kadulla evankelioidessa oppii 
näkemään, ketkä vastaantulijat ovat valmiita jut-
telemaan. Olen monet kerrat saanut todistaa, 
miten oma elämäni on muuttunut uskoontulon 
jälkeen. Joka ilta muutama on tullut mukaan 
Teetupa-iltaan, jonne tulee myös ohikulkijoita. 

Katutyötä tehdään kahden hengen tiimeinä, 
ja Rikun mukaan tärkeä osa iltoja on myös pa-
rempi tutustuminen sen iltaiseen tiimikaveriin. 

– Vaikka olemme samassa seurakunnassa, 
emme välttämättä ole aiemmin kohdanneet 
toisiamme lähemmin ja tutustuneet kunnolla 
toisiimme. Kadulla kulkiessa on aikaa jutella ja 
ystävystyä ihan toisella tavalla kuin vain istu-
malla kokouksissa. Iso plussa tämäkin. 

Teksti: Hanna Torvalds

one Way ”syntyi” 40 vuotta sitten perjantai 
Kristukselle -illoista, joita Helsingin lisäksi 
järjestetään jo monessa muussakin kaupungissa. 
ajatus pK-iltojen käynnistämisestä myös jyväsky-
lässä oli pyörinyt Riku Hytösen mielessä jo jonkin 
aikaa, kunnes se sai selkeät raamit viime kesän 
one Way-konferenssissa Hauholla. 

tekemisen, että Hänen hyvä tahtonsa ta-
pahtuisi. (Fil.2:13) Nuoret halusivat iltoi-
hinsa sanan opetusta sekä rakentumista 
yhteisestä uskosta. He järjestävät myös 
viikoittaisia rukousiltoja tulevien nuorten-
iltojen puolesta. 

Nuorten työ on edennyt mainiosti, ja 
Jumala on selvästi vaikuttanut nuorissa 
tahtomisen ja tekemisen. Marraskuussa 
Tampereelle saatiin siunata myös oma 
nuorisotyöntekijä Joonatan Aapa. Joo-
natan kertoo, että nuorteniltojen tarkoi-
tuksena on saada rakentua sanasta, ruko-
uksesta sekä yhdessäolosta. 
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Nämä yli 70–80-vuotiaat lesket 
ovat lähes kaikki naisia. Mie-
het menevät yleensä uudelleen 

naimisiin jäädessään leskeksi, minkä 
vuoksi naiset ovat enemmän avun tar-
peessa. Monet lesket ovat erittäin köy-
hiä. He asuvat usein pienissä, vaatimat-
tomissa ruohomajoissa ja päivittäinen 
toimeentulo on vaikeaa. Monet pitävät 
huolta lapsenlapsistaan tai he voivat 
asua lastensa kanssa, mutta koko per-
he on köyhä. Monet ovat pakolaisia ja 
tulevat mm. Ruandasta tai kaukaa muu-
alta Ugandasta. Heistä ei kukaan pidä 
huolta.

ValTaVa IlO SaIPPUaSTa Ja 
SOKeRISTa
Leskille on pidetty kaksi erillistä ta-
pahtumaa tähän mennessä. Leskiä tuli 
jo ensimmäiseen tapahtumaan yli 35.  
Heille pidettiin pieni konferenssi, jossa 
julistettiin evankeliumia, kerrottiin Ju-
malan rakkaudesta ja heidän kanssaan 
rukoiltiin. He saivat mukaansa paketit, 
joissa oli kaksi saippuatankoa, riisiä ja 

LeskiLLe toivoa eLämään
TeKSTI MArk LugAyIzI JA LeeNA kINNuNeN  •  KUVaT MaRK LuGaYizi

uGanDa

Muleetessa aloitettiin marraskuun alussa uusi vanhusten ja leskien ohjelma. 
aiemmin olemme auttaneet joitain yksittäisiä leskiä Muleetessa. työmme 
perustajan pastori Wilson Sentongon näky oli, että voisimme auttaa vanhuksia 
ja leskiä laajemmin. Nyt tämä näky on täyttynyt.

sokeria. On erittäin harvinaista, että 
vanhoilla leskillä on sokeria. Se oli siis 
mieluinen lahja. Kaksi saippuatankoa 
maksaa Suomen rahassa vähän yli 5 
euroa. Sydäntä särkevää oli kuulla, että 
näille erittäin köyhille leskille nuo kak-
si saippuatankoa ovat niin kalliita, että 
heillä vie lähes kuukauden saada ko-
koon tuo summa. Miten pienellä rahal-
lisella avustuksella voimme auttaa heitä 
todella paljon! Ugandassa työntekijöi-
demme lisäksi tapahtumasta iloitsivat 
tietysti lesket, jotka olivat kiitollisia ja 
onnellisia asiasta. Monille syttyi uusi 
toivo elämään tapahtuman myötä. 
Joulun alla pidettiin toinen vastaava 
tapahtuma.

Jaakobin kirje kehottaa meitä vie-
railemaan leskien ja orpojen luona: 
Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus 
Jumalan ja Isän silmissä on käydä kat-
somassa orpoja ja leskiä heidän ahdis-
tuksessaan. (Jaak. 1:27) Lesket ja orvot 
olivat esimerkkejä Jaakobin ajan vähä-
osaisista. He olivat niitä, joilla ei ollut 
ketään, joka huolehtisi heidän jokapäi-

väisistä tarpeistaan. He olivat tuon ai-
kaisessa maailmassa erityisen huonos-
sa asemassa – aivan kuten lesket ovat 
nykyään Ugandassa erityisen huonossa 
asemassa. Rukoillaan johdatusta, että 
voisimme auttaa näitä leskiä ja että 
heidän sydämensä avautuisi evankeliu-
mille!

eläMä PalaUTUU NORMaalIKSI 
ebOlaN JälKeeN
Ugandassa alkoi syyskuun puolivälissä 
ebola-epidemia. Työalueemme Mu-
bende, ja varsinkin Kaweeri, on kärsi-
nyt ebolan vuoksi asetetuista tiukoista 
liikkumisrajoituksista kaikista eniten.  
Uusia ebola-tapauksia ei enää ole löy-
tynyt ja kahden kuukauden ajan olleet 
liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset on 
purettu vähän ennen joulua. Seurakun-
nat voivat jälleen kokoontua ja elämä 
palautuu pikkuhiljaa entiselleen. Suuri 
kiitos tästä Herralle! 

Kiitos, että jatkatte kuitenkin edel-
leen rukouksia Ugandan puolesta. Uk-
rainan sodan ja inflaation myötä kaikki 
hinnat ja elintarvikkeiden hinnat ovat 
nousseet korkealle. Valitettavasti rank-
ka sade on myös aika lailla tuhonnut 
viimeisimmän sadon. Tämä enteilee jäl-
leen vaikeita aikoja, ja pahimmillaan se 
voi johtaa nälänhätään. 

Lesket saavat avustusta.
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TeKSTI MArk LugAyIzI JA ANI korPINIeMI  •  KUVaT MaRK LuGaYizi

Ugandan taivaan alla 

Koronan jälkeen työalu-
eellemme Mubendeen on 
levinnyt toinen tappava 
virustauti eli ebola. Koulut 
saatiin kuitenkin pitää auki. 
Koulussa tuli liikkua koulu-
puvussa ja sinne sai mennä 
vain täysin terveenä. Koulu-
jen loma-aikaa aikaistettiin 
kahdella viikolla. Lapset 
aloittivat joululoman jo mar-
raskuun puolessa välissä.

Ebolan aiheuttamien liikkumisra-
joitusten vuoksi osa kauempaa 
tulleista kummilapsistamme ei-

vät päässeet kouluun eli vain 40 kum-
milastamme kävi sulun aikana koulua. 
26 kummilasta on yläkoulussa ja 14 
lasta on suorittanut alakoulun seitse-
männen luokan ja heidät siirretään 
tammikuussa 2023 yläkouluun. 

dIgIaIKa SaaPUI KOUlUIhIN  
Kristillisten koulujemme opettajilla 
on korkeatasoiset valmiudet opettaa 
ja ohjata oppilaita. Kuitenkin tarkas-
tellessamme lasten tarpeita ymmär-
simme, että lapsiltamme puuttuvat 
tietokonetaidot, joita korkeammalla 
koulutustasolla vaaditaan. 

Kouluihin on nyt saatu ostettua 
10 kappaletta pöytätietokoneita. 
Yksi tietokone on ostettu Kaweerin 
kouluun, toinen Muleeten OWM-toi-
mistoon, ja niiden lisäksi kahdeksan 
pöytätietokonetta lasten käyttöön. 
Lapset ja vanhemmat ovat äärimmäi-
sen iloisia tietokoneiden hankinnasta. 
He ovat uusista tietokoneista kiitolli-
sia Jumalalle ja One Way Missionille.

Vain 10 % yhteisömme jäsenis-
tä osaa käyttää tietokoneita, ja siksi 
palkkasimme ammattitaitoisen tie-
tokoneasiantuntijan kouluttamaan 
kummilapsiamme, jotta he oppisivat 
käyttämään Wordia, Exceliä jne. Lap-
set saavat joululoman aikana opiskel-
la tietokonetaitoja. Tämä taito auttaa 
parantamaan heidän suorituskyky-
ään, kun he palaavat loman jälkeen 
jälleen kouluun. 

Tietokonevalmennusohjelman 
avulla olemme pystyneet tarjoamaan 
lapsille riittävästi mieluista tekemistä, 

eivätkä lapset keksi toimettomina huo-
noja ajanviettotapoja. Näin Uganda 
muuttuu! 

KOUlUJeN lOMa-aIKa
Tietokoneopiskelun lisäksi lapset viettä-
vät lomaa kotona perheidensä kanssa. 
He auttavat vanhempiaan sadonkor-
juussa. Ebolan vuoksi suurin osa loma-
ohjelmasta on siirretty 2023 vuoden 
puolelle. Joulujuhlaa ei ole voitu tänä 
vuonna viettää lasten kanssa edellisten 
vuosien tapaan. Ebola-sulku julistettiin 
päättyneeksi vähän ennen joulua. 

Joululahjat jaetaan tammikuun 
alussa. Suurkiitos jokaiselle kummille ja 

kaikille muille ystäville, jotka annoitte 
omastanne Ugandan köyhille lapsille. 
Lasten ja heidän perheidensä ilo on 
sanoin kuvaamattoman suuri.  

Sadonkorjuun aikana sateet ovat 
tulvineet pelloille ja aiheuttaneet va-
hinkoa riisipelloille, tomaateille, pa-
vuille, soijapavuille, perunoille, hirssille 
ja pähkinöille. Monet viljasadot ja jyvät 
ovat lionneet vesimassojen alle, ja siten 
tuholaistartunnat ja taudit ovat lisään-
tyneet. Kiitämme kuitenkin Jumalaa, 
sillä lapsillamme ja heidän perheillään 
on vielä vähän ruokaa varastossa. 

(jatkuu seuraavalla sivulla)



22 R a p o R t t i   1 / 2 0 2 3

uGanDa

laSTeN TeRVeySTaRKaSTUKSeT
Viranomaiset Ugandassa edellyttävät, että lapsille tehdään 
säännöllisesti terveystarkastuksia. Lasten vanhemmat antoi-
vat suostumuksensa alaikäisille lapsilleen terveystarkastusten 
tekemisestä.  

Lapsille tehtiin terveystarkastukset 1.12. sekä 8.12. Ka-
weerin seurakunnassa ja Muleeten seurakunnan kirkossa. 
Terveystarkastusryhmään kuului kaksi lääkäriä, kaksi sairaan-
hoitajaa, kaksi laboranttia ja silmälääkäri. Lapsille tehtiin nä-
öntarkastus, hammaslääkärintarkastus ja heidän ravitsemus-
tilanteensa kartoitettiin. Mitattiin verenpaine, pituus, paino ja 
tehtiin erilaisia laboratoriokokeita kuten malariatesti, lavan-
tautitesti ja syfilistesti, HIV, hepatiitti B, kuppa ja raskaustesti.

Seulonnan jälkeen lapsille annettiin heidän tuloksensa. 
Sairaille lapsille aloitettiin lääkitys. Muutama kummilapsi tar-
vitsee lääketieteellistä apua aluesairaalassa. 

Terveystarkastukset ovat tärkeitä, koska silloin monet sai-
raudet huomataan ajoissa ja voidaan hoitaa ennen kuin ne 
pahenevat ja rahaa kuluu enemmän.

Klinikasta vastaava Medical assistant Daniel Kwikiriza 
suosittelee terveystarkastusten tekemistä määräajoin niin, 
että ne kohdistettaisiin erityisesti yleisimpiin sairauksiin.  
Hän ehdottaa myös tarkastusten laajentamista lasten per-
heisiin, koska monet sairaudet tarttuvat ihmiseltä toiselle.

Kiitolliset terveiset Ugandan One Way Missionilta sinne 
kaukaiseen Suomeen. Olemme kaikki siunattuja saadessam-
me olla osa Suomen perhettä. Olemme kiitollisia jatkuvasta 
tuesta, rukouksista ja huolenpidosta.

Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeu-
den; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa val-
keus. (Jesaja 9:1) 

UGANDAN työ
040 767 5556
uganda@onewaymission.fi

Verinäytteen otto terveystarkastuksessa.

Haastettelutuokio terveystarkastuksessa.

TUle UgANdAN kUmmiksi 
JA mUUTA lAPseN elämä!
Kummimaksu on 35 €/kk,  
ja yläluokkalaisen kummimaksu 40 €/kk. 

Kummisihteeri Ani Korpiniemi
044 996 6032
anikorp@gmail.com
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TeKSTI Ja KUVaT MERvi itäLiNNa

Esirukous kantaa Malawin työtä 
malaWi

Seurakunnassa on ollut ak-
tiivinen syksy. Naiset, nuoret, 
pyhäkoulunopettajat ja pastorit 
ovat tavanneet toisiaan omis-
sa tapahtumissaan ja saaneet 
taivaallista evästä arkeensa.

Lokakuussa luoksemme saapui pie-
ni tiimi Suomesta, viiden vuoden 
tauon jälkeen. Tiina Sinkkosen 

luotsaama tiimi toi tullessaan iloa ja 
toivoa tulevaisuuteen. Naapuruston 
lapset kävelivät ylpeinä uusissa lahja-
kengissään ja hetken aikaa taas ehjissä 
vaatteissa. Parikymmentä pastoria tuli 
tapaamaan vieraita, ja seurakuntien 
naistenpäivää vietimme yhdessä isolla 
joukolla. Myös lapset saivat terveisiä 
Suomesta kyläkokouksessa. Suunnitel-
missa on järjestää uusi tiimimatka huh-
ti-toukokuun vaihteessa.

TäRKeää KOUlUTUSTa
Michael Opio Ugandasta oli vieraa-
namme kolme viikkoa. Pariviikkoisen 
pastorikoulutuksen aikana pastorit pu-
reutuivat Raamatun sanaan ja käytän-
nön seurakuntatyön haasteisiin.

Michael opetti myös viikonlopun 
nuorten tapahtumassa. Osallistujat eri 
One Way -seurakunnista olivat ehkä vä-
hän nuorempia kuin olimme suunnitel-
leet, mutta tapahtuma oli sellaisenaan 
onnistunut. Uskon, että se jätti osallis-
tujiin jäljen, joka kantaa heitä pitkään. 

Lisäksi Michael ja Moses Chingu-
ma vetivät kolme erillistä koulutusta 
pyhäkoulunopettajille. Oli iso ilo näh-
dä  näitä nuoria ja vähän vanhempiakin 
pyhisopeja, täynnä iloa ja intoa oppia 
uutta. He saivat mukaansa myös mate-
riaalia, joka varmasti helpottaa ja mo-
nipuolistaa opetusta One Way -seura-
kuntien pyhäkouluissa. 

Myös eteläisessä Malawissa, Nsan-
jessa, vietimme vuosittaista naisten-
päivää ja saimme kuulla rohkaisevia 
tarinoita, miten edellisen naistenpäivän 
opetukset olivat kantaneet hedelmää. 

Pastorikoulutuksen jälkeen siirtyi 
nuori ja innokas pastori Banda omasta 
seurakunnastaan Phalombesta tähän 
meidän seurakuntaamme. Hänen myö-
tään seurakunnassa puhaltavat raikkaat 
tuulet – hän ravistelee seurakuntalaisia 
lempeän päättäväisesti. Ravistelu on 
myös ihan tarpeen. Rukoillaan, että  seu-
rakuntatyö alkaa kantaa yhä enemmän 
hyvää hedelmää.

NOITUUS elää VIelä
Asuinalueemme tunnetaan valitetta-
vasti myös siitä, että monet kääntyvät  
helposti noitatohtoreiden puoleen on-
gelmineen. Kateus on liikkeellä pitävä 
voima. Kun joku menestyy jollakin elä-
mänalueella, hänestä kerrotaan perät-
tömiä juttuja aivan sumeilematta. 

Työntekijämme saavat osansa tästä. 
Kun teemme hyvää ja autamme ihmi-
siä, kuten työssämme paljon saamme 
tehdä, tarinat alkavat elää aivan omaa 
elämäänsä. Tarkoituksena on lannistaa, 
tuhota, tappaa ja varastaa kaikki uusi, 
kaikki hyvä. Surullista on, miten paljon 
ihmiset uskovat ja turvautuvat viholli-
sen voimaan enemmän kuin Pyhään 
Kaikkivaltiaaseen Jumalaan. Esirukous 
on ihan ensiarvoisen tärkeää.

Tarpeen on myös rukous ihmisten 
puolesta, jotka elävät täällä loppumat-
tomassa köyhyydessä. Joulukuusta 

maaliskuuhun eletään nälkäaikaa joka 
ikinen vuosi. Meidän pienessä ruoko-
majassamme päivittäin monet ihmiset 
esittävät tarpeitaan, kun ruoka on lop-
pu, kodin ruokokatto vuotaa sateilla, 
lannoitetta ei ole vara ostaa, koulumak-
suihin tarvitsisi apua tai klinikalle pitäisi 
päästä. Osaa voimme onneksi auttaa, 
vaikka emme ihan niin pohjattoman 
rikkaita olekaan, kuin millaisena pai-
kalliset meidät näkevät. Mutta onneksi 
puolellamme on Jumala, jolla on kaikki 
se rikkaus, mitä itse kukin lopulta tar-
vitsemme.

Lokakuussa kolera vieraili kylälläm-
me. Kuusi ihmistä kuoli, ennen kuin 
tauti saatiin taltutettua, mutta onnek-
si sen isommaksi epidemia ei täällä 
edennyt.  Sittemmin koleratapauksia 
on ollut paljon eri puolilla Malawia. 
Kuolemantapauksiakin on ollut useam-
pi sata. Kaupungissa myös kouluja on 
suljettu tartuntojen ehkäisemiseksi. Nyt 
sadekautena tauti leviää helposti saas-
tuneen veden välityksellä.

Joulua vietimme useamman seu-
rakunnan yhteisessä juhlassa joulu-
päivän aamuna. Iltapäivällä lounaan 
jälkeen lapsille oli kaikenlaista hauskaa 
ohjelmaa, pelejä ja kilpailuja, joita py-
hisopet, työntekijämme ja yksi koulun 
opettaja olivat yhdessä valmistelleet. 
Vuosi vaihtui kirkossa läpi yön rukoil-
len, laulaen ja tanssien. Ja nuoren pas-
torimme opettaessa Jumalan sanaa, 
tosissaan, sopivasti huumorilla höys-
täen. 

Herttaisia mummoja tapaa kaikilla kylillä.

Malawissa rukoillaan nyt juuri sopivaa sadekautta,  
jotta maissi kasvaisi
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Loppukeväästä 2022 kuulin, että Malawiin tehdään vuosien tauon jälkeen tiimi-
matka. Sydämeni hypähti ilosta, pääsisinkö matkalle? olin ollut Malawissa kuusi 
vuotta aikaisemmin, ja kun työ silloin loppui, ajattelin että en enää koskaan 
pääse sinne. Siellä oli minulle rakkaita ihmisiä joita jäisin kaipaamaan. 

TeKSTI Ja KUVaT KiRSi vaHE

rukousvastauksena matka  

Malawiin

Vuosien aikana sain kuiten-
kin Mervi Itälinnan kautta 
laittaa terveisiä ja kuulla 

kuulumisia Malawista, ja pie-
ni toivon siemen oli sydä-
messäni, että jos vielä joskus 
pääsisin sinne.

Ilmoittauduin siskoni Päi-
vin kanssa matkalle jonka vetä-
jänä oli Tiina Sinkkonen. Ja siinä 
meidän tiimimme sitten olikin. Sisa-
relleni matka oli ensimmäinen, joten 
häntä jännitti varmaan eniten.  Matka 
Malawiin sujui hyvin ja perille pääs-
tyämme kuuma ilma otti meidät vas-
taan. Selvittyämme viisumi- ym. muo-
dollisuuksista kentällä saimme vihdoin 
nähdä rakkaat ystävämme Mervin ja 

malaWi

Moseksen. Ilo oli valtava ja tuntui, 
että ihan oikeasti olen nyt Malawis-

sa – rukoukseeni on vastattu.

RIeMUKaS VaSTaaNOTTO
Likhulan kylälle lähdimme 

seuraavana päivänä, ja il-
massa oli odotusta ja jän-
nitystä. Tiesimme, että 
meitä oli odotettu ja jo-

tain oli järjestetty tulom-
me kunniaksi. Kun sitten 
lähestyimme kylää, niin 
jo hyvissä ajoin meitä oli 
vastassa suuri joukko iloit-
sevia ja laulavia ihmisiä. 

He kulkivat automme edellä 
ja vieressä laulaen ja riemuiten. 
Oli meillä saattaja myös virkaval-
lan puolesta, mikä tuntui vähän 
hassultakin, mutta hän suoritti 

tehtävänsä mallikkaasti.
Voi sitä riemua, kun pääsimme peril-

le majapaikkamme eteen. Ihmiset tun-
geksivat joka puolella ja lapset ihmet-
telivät kun niin monta ”asungua” tuli 
kylälle samaan aikaan. Asuinpaikkam-

me oli hyvä ja kotiuduimme nopeasti.
Vierailumme ajaksi oli järjestetty 

muutamia tilaisuuksia. Naistenpäivät 
olivat heti, kun olimme tulleet kylälle. 
Saimme myös jo ensimmäisenä iltana 
osallistua iltatilaisuuteen, jossa ylistet-
tiin Jumalaa tanssin ja laulujen raikues-
sa. Jotkut laulut olivat tuttuja vuosien 
takaa, ja olikin luontevaa osallistua nii-
hin. Tuntui niin hyvältä ja olin kiitollinen 
Jumalalle, että olin siellä. 

Meillä oli pieniä todistuspuheen-
vuoroja ja Tiina piti opetuspuheen. 
Naiset kuuntelivat tarkasti kaikkia ope-
tuksia ja silminnähden nauttivat yhdes-
säolosta ja näistä päivistä. Heille on 
tärkeä saada tavata muita uskonsisaria 
ja rukoilla ja ylistää yhdessä. On myös 
tärkeää, että heille tarjotaan raama-
tunopetusta, että he voisivat kasvaa ja 
vahvistua uskossaan.

PaSTORIT RUKOIlIVaT PUOleSTaMMe, 
KUN SaIRaSTUIMMe
Pastorien tapaaminen oli heti naisten-
päivien jälkeen. Ensimmäinen tilaisuus 
oli ylistyspainotteinen. Siellä pastorit 

Ystäväni Steven orpokodin ajoilta. ”Malawi-mummoni” Enelesi. Patricia-tyttönen.
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mAlAwiN työ
040 756 8410 (vain whatsapp-viesteille)
malawi@onewaymission.fi

tanssivat ja lauloivat Herralle ja Juma-
lan Henki oli voimallisesti läsnä. Näistä 
miehistä huokui rakkaus Jeesusta koh-
taan ja he todella näyttivät sen. 

Jokaiseen matkaan kuuluvat myös 
vastoinkäymiset, joilta mekään emme 
välttyneet. Saimme kaikki samana yönä 
vatsataudin, joka vei olon tosi heikoksi. 
Emme pystyneet osallistumaan enää 
pastorien kokoukseen, joka oli aamulla. 

Suureksi iloksemme kokouksen 
päätyttyä kaikki pastorit tulivat talom-
me luokse ja lauloivat ja rukoilivat puo-
lestamme. Se hetki oli niin murtava. Ju-
malan huolenpito ja läsnäolo tuli ihan 
konkreettisesti siihen hetkeen ja ym-
märsin, että Hän pitää meistä huolen ja 
parantaa meidät. Toivuimme vatsatau-
dista vuorokaudessa. 

Saimme osallistua myös lastenko-
koukseen, joka järjestettiin Mwarulas-
sa. Lapset olivat riemuissaan, kun oli 
vieraita. Heille oli järjestetty raamattu-
visailua ja leikkejä.

läMPIMIä TaPaaMISIa
Odotin tältä matkalta myös entisen 
orpokodin lasten tapaamisia ja tiesin, 
että entinen kummityttöni Silvia asui lä-
hellämme. Tapaamisemme oli lämmin 
ja Silvia esitteli myös poikansa minulle. 
Odotin myös Patrician tapaamista. Hä-
nestä oli tullut minulle läheinen edellis-
ten matkojen yhteydessä, ja olin paljon 
rukoillut hänen puolestaan. 

Eräänä aamuna Mervi tuli ovemme 
taakse kuuden aikoihin ja sanoi, että 
minulle olisi vieras. Patricia oli tullut 
äitinsä kanssa. Olin niin liikuttunut, kun 
näin tytön vuosien jälkeen, suloisen 
Patrician. Täytyy sanoa, että tunteet 
olivat yhtä vuoristorataa monta kertaa. 
Sain monesti pidätellä itkua, joka mei-
nasi väkisin tulla pelkästä ilosta ja rak-
kaudesta. 

Sitten oli vielä tapaaminen mum-
moni Enelesin kanssa. Hän oli tullut 
lastentapahtumaan. Voi sitä riemua, 
kun hän näki minut. Hän oli yhtä hy-
myä ja kosketteli hiuksiani, jotka olivat 
nyt lyhyet. Saimme käydä myös hä-
nen kotinsa pihalla. Kovasti mummo 
oli vanhentunut ja liikkuminen käynyt 
huonommaksi, mutta vielä hän halusi 
laulaa meille ja rukoilla puolestamme. 
Toki tapasin myös muita tuttuja kasvo-
ja edellisiltä matkoilta; työntekijöitä ja 
lapsia.

KIITOS heRRalle KaIKeSTa
Oleskelumme Likhulassa päättyi 
odottamatta vähän aikaisemmin sin-
ne tulleiden kolera-tartuntojen takia. 
Jouduimme viettämään loppuajan kau-
pungeissa lomaillen. Kävimme mm. sa-
farilla ja Zomba-vuorella.

Päällimmäisenä jäi kiitollinen mieli 
siitä, että matka toteutui niin pitkän 

ajan jälkeen ja että sain tavata rakkai-
ta ystäviä. Olen kiitollinen Jumalalle 
Hänen varjeluksestaan ja huolenpi-
dostaan koko matkan ajan. Lämpötila 
Malawissa oli erittäin kuuma ja se toi 
omat haasteensa, mutta Jumala auttoi 
siinäkin, ja kestimme hyvin kuumuu-
den.

Sydämeni rukous on, että saisin 
taas joskus matkata Malawiin. Kiitän 
myös ihania sisaria Tiinaa ja Päiviä, 
että saimme kokea tämän kaiken yh-
dessä. 

Zikomo kwambiri Yesu!

Tunnelmaa sunnuntaijuhlasta.

Silvia, entinen kummityttöni. Hieno tiimimme.

TUle mAlAWi- 
kUmmiksi 

Kummimaksu on 25 €/kk, jolla tuet 
valintasi mukaan nuoren opiskelua, 
tukea tarvitsevaa vammaista, van-
husta, maitovauvaa tai pastori- ja 
seurakuntatyötä.
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intia

Kahden siskoksen tarina
TeKSTI PrAThIbhA JA IrMeLI koJoNeN    •  KUVaT pRatHibHa

En koskaan unohda ensi-
tapaamistani 11-vuotiaan 
Anikan ja tämän nuoren äidin 
kanssa eräänä varhaisena 
aamuna.

Äidin koko olemus viesti syvää 
tuskaa, mutta selvästikin tyttä-
rensä parasta ajatellen hän yritti 

purkaa sydäntään hyvin hillityllä taval-
la. Hän kertoi miehensä olevan polion 
vammauttama, mutta silti työkykyinen. 
Perheen elämää on kuitenkin varjosta-
nut kaiken aikaa miehen alkoholismi ja 
tämän harjoittama väkivalta vaimoaan 
ja lapsiaan kohtaan. Hänellä on tapana 
lyödä vaimoaan ja riistää sitten tältä tä-
män lujalla työllä ansaitsemat vähäiset 
pennoset. 

Äidin kuvaillessa perheen epätoi-
voista tilannetta hänen vanhempi tyt-
tärensä seisoi vaitonaisena ahdistunut 
ilme kasvoillaan äitinsä vieressä. 

Otimme Anikan avosylin vastaan 
New Hope -kodille. Hän oli hyvin 
itseensä vetäytynyt, eikä halunnut 
kertoa sen enempää elämästään tai 
ystävistään.  Pikkuhiljaa aloimme ju-

tella hänen kanssaan, mutta ymmär-
simme, että aihe oli hänelle hyvin 
tuskallinen. Hän ei yksinkertaisesti 
pystynyt avautumaan ja kertomaan 
kokemastaan. 

Niinpä juttelimme hänen kanssaan 
kaikesta muusta, kuten ruoasta, leikeis-
tä ja peleistä sekä koulusta. Kannoim-
me Anikaa seuraavat viikot rukouksin. 
New Hope -kodin rakkaudellinen il-
mapiiri ja toisten osoittama myötätun-
to tekivät myös hiljalleen tehtävänsä. 
Seurakunnassa Anika tuli tuntemaan 
Jeesuksen, kiitos Herralle! Hänen käy-
töksensä alkoi muuttua tasapainoisem-
maksi ja ajoittain huomasimme hänen 
myös hymyilevän. Mikä ihana kiitosaihe 
tämä hänessä tapahtunut muutos oli-
kaan meille!

äIdIN ahdINKO
Viime tammikuussa Anikan äiti ilmestyi 
yhtäkkiä lastenkodille pahoinpideltynä 
ja mustelmien peitossa. Hän kertoi mie-
hensä pahoinpitelevän häntä julmasti 
ja aneli päästä meille turvaan. Tilanne 
oli sydäntä riipaiseva, emmekä voineet 
evätä apuamme häneltä. Ajattelimme 
pestata hänet avustajaksi, koska emme 
voi muuten ottaa kodille ketään ilman 
viranomaisten lupaa. Pian tämä nuori 

äiti sai kuitenkin kuulla, että aviomies ja 
perhe olivat tehneet hänestä poliisille 
valheellisen ilmoituksen, jonka mukaan 
hän olisi myynyt vanhimman tyttären-
sä ja lähtenyt sitten itse pakomatkalle. 
Perheen nuorin lapsi oli tuolloin isoäi-
din hoivissa.  

Äidin ei auttanut muu kuin lähteä 
itse heti seuraavana aamuna ilmoit-
tautumaan poliisiasemalle. Aviomies, 
tämän perhe ja jotkut kylän vanhim-
mat ryntäsivät välittömästi asemalle 
esittäen äitiä vastaan niin lukuisia val-
heellisia syytöksiä, että äidiltä riistet-
tiin tämän puhelin ja hänet heitettiin 
selliin. Viruttuaan neljä päivää polii-
siasemalla hän vihdoin sai selitettyä 
tilanteensa naispuoliselle poliisivirkai-
lijalle. Poliisiviranomaiset haastatteli-
vat sitten meitä todeten vanhimman 
tyttären olevan hyvässä kunnossa ja 
turvassa.  Sen jälkeen he vapauttivat 
äidin. 

Vaikka äidillä onkin veljiä, ei ku-
kaan heistä tai muista sukulaisista 
halua riskeerata omia perheitään 
ja joutua vaikeuksiin, mikä on hyvin 
surullista. Äiti on siten pakotettu jää-
mään appivanhempiensa luokse mie-
hensä kanssa, eikä hänen tilanteensa 
ole muuttunut. 

Lastenkodin järjestämiä retkiä odotetaan aina hartaasti.
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ISOäIdIN SaIRaSTUMINeN
Viime kuussa äiti tuli luoksemme nuo-
rimman, viidettä luokkaa käyvän tyttä-
rensä Kiaran kanssa anellen meitä otta-
maan myös hänet New Hope -kodille. 
Kiara oli asunut isoäitinsä luona, mutta 
tämä oli sairastunut eikä pystynyt enää 
huolehtimaan tytöstä. Äiti oli ottanut 
Kiaran takaisin kotiin, mutta tilanne 
aviomiehen kanssa oli tämän jälkeen 
vaikeutunut entisestään. Äiti oli onnel-
linen vanhimman tyttärensä puolesta, 
joka viihtyi niin hyvin New Hope -kodil-
la, ja hän halusi kiihkeästi myös nuorem-
man tyttärensä samaan paikkaan. 

Eilen aamulla keskustelin nuorem-
man sisaren Kiaran ja vanhemman si-
saren Anikan kanssa. Anika kertoi vain 
muutaman lauseen menneisyydestään 
ja perhetilanteestaan ja lähti kouluun. 
Sitten Kiara itse tuli varovasti luokse-
ni ja saimme jutella New Hope -kodin 
puutarhan katveessa kaikessa rauhassa. 

Kiara sanoi pitävänsä currykanasta, 
currymunista ja perunoista. Hän kertoi 
nauttivansa suuresti saadessaan viettää 
aikaa lastenkodissa asuvien tyttöjen 
kanssa. Ennen kaikkea hän ihmetteli 
New Hope -kodilla vallitsevaa ilmapii-
riä ja hyvää yhteishenkeä. Vihdoin hän 
alkoi jutella äidistään, jota hän kuvaili 
lämpimäksi ja ahkeraksi ihmiseksi. Hän 
kertoi, että kun hän vielä asui isoäitinsä 
luona, äiti oli tehnyt paljon työtä ja lä-
hettänyt rahaa hänen hoitokustannuk-
siinsa. Isoäidin terveyden 
petettyä ja tämän sairas-
tuttua hän joutui valitetta-
vasti muuttamaan takaisin 
vanhempiensa luokse.

SIelUNhaaVOJeN 
PaRaNeMINeN ON 
PROSeSSI
Kiara kuvaili kyyneleet 
silmissään varhaisia vuo-
siaan kotona hyvin vai-
keiksi. Isä juopotteli joka 
päivä ja hakkasi perhettä 
kepillä. Koskaan hän ei 
käynyt töissä, vaan sen 
sijaan varasti jopa ne vä-
häiset rahat, jotka äiti oli 
säästänyt hankkiakseen 
maitoa perheelleen. 

Kiaran isä löi myös iso-
äitiä, kun tämä yritti suo-
jella Kiaraa. Kiara kertoi 
myös äitinsä kerran juos-
seen pakoon ja pudon-
neen järveen. Tämä oli 
vähällä hukkua, sillä hän 
oli niellyt jo paljon vettä, 
mutta kyläläiset onnistui-
vat pelastamaan hänet.   

– Riisiä meillä oli vain 
vähän, joten äiti valmisti 

siitä laihaa, veteen tehtyä keittoa. Äiti 
itse meni hyvin usein nukkumaan ilman 
ruokaa, Kiara kertoi ääni vapisten. 

Lapset elivät jatkuvan pelon alla 
ja heillä oli tapana paeta sängyn alle 
piiloon aina, kun he näkivät isän tule-
van. Tämä saattoi rynnätä keskellä yötä 
oven taakse paukuttamaan sitä. Eräänä 
päivänä Kiaran isä puri äitiä niin pahoin 
poskeen, että siitä alkoi vuotaa verta. 
Toisen kerran hän viilsi äitiä kurkusta 
terävällä veitsellä. Kiara näki tilanteen 
ja alkoi huutaa apua, jolloin naapurit 
riensivät väliin ja kiidättivät äidin sitten 
sairaalaan. 

RUKOIleThaN NäIdeN PIeNTeN 
PUOleSTa
Tarinaa kuunnellessani sydämeni tun-
tui pakahtuvan kaikesta siitä tuskasta, 
mitä tuo pieni 10-vuotias tyttönen oli 
joutunut omin silmin todistamaan. Sen 
sijaan että olisi saanut varttua iloisena 
ja rauhassa, hän oli joutunut päivästä 
toiseen seuraamaan mitä traumatisoi-
vimpia tilanteita. 

Kiara totesi lopuksi, ettei halua kos-
kaan enää nähdä isänsä kasvoja. Sil-
loin otin hänet syliini ja halasin häntä. 
Rukoilin hänen puolestaan ja kerroin 
hänelle, että Jeesus ja me kaikki täällä 
New Hope -kodilla rakastamme häntä.  

Käymämme keskustelu oli vasta 
alku sisäisen paranemisen tiellä. Uskon, 
että se rakensi kuitenkin luottamusta 

siihen, että Kiara voi jakaa kanssamme 
mitä tahansa asioita, aina kun hän tun-
tee siihen tarvetta ja kokee olevansa 
heikoilla. Pyydänkin teitä kaikkia muis-
tamaan tätä pientä tyttöä esirukouksin. 

Koronavuosien jälkeen monet per-
heet ovat olleet suurissa vaikeuksissa. 
New Hope -kodille on pyrkinyt yli 47 
lasta. Ymmärrätte kuitenkin, ettemme 
voineet ottaa heitä kaikkia vastaan. 
Heistä 19 on päässyt lastenkodillem-
me, kuusi tyttöä ja 13 poikaa.  Pyydän 
teitä nöyrästi liittymään rukouksin rin-
nallemme tukemaan näitä lapsia, kun 
yritämme parhaamme mukaan ojentaa 
auttavan kätemme saatellaksemme 
heidät ulos heidän traumoistaan onnel-
lisempaan ja vapaampaan ilmapiiriin, 
jossa he voivat nauttia Jumalan armos-
ta ja rakkaudesta.

Kiitämme sydämestämme jokaista 
teitä kaikesta tuesta ja rukouksista. Il-
man teitä tämä työ ei ole meille mah-
dollista. Jatkattehan myös rukousta 
poikien kodin puolesta. Me kaikki New 
Hope -kodilla, lapset mukaan lukien, 
rukoilemme puolestanne joka päivä. 
Toivotamme kummit myös sydämelli-
sesti tervetulleiksi tutustumaan paikan 
päällä New Hope -kotiin ja sen ihaniin 
lapsiin.  

Kiaran ja Anikan nimet on muutettu yk-
sityisyyden suojaamiseksi. Toim. huom.
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TeKSTI Tero hokkANeN  •  KUVa aNNa KauppiLa

Vihdoinkin Intiaan!
jos Herra suo, helmikuussa on taas ryhmä lähdössä intiaan tiimilähetysmatkalle. 
tällä kertaa porukassa on kolme ensikertalaista ja lisäksi noin puolet lähtijöistä 
on miehiä, mikä on hyvä asia. Matkan pituus on vähän alle kaksi viikkoa, ja tar-
koituksena on tutustua työhön sekä pottipadussa one Way -kylällä että visakha-
patnamin alueella New Hope Homen toimintaan.

Intian koronatilanne on melko 
hyvä juuri nyt, mutta on vaa-
ra, että Kiinan vaikea korona-

aalto aiheuttaa tartuntoja kiina-
laisten turistien tuomana myös 
Intiassa. Tarvitsemmekin Herran 
varjeluksen paitsi säilyäksemme 
terveinä myös välttääksemme 
eriasteiset rajoitukset maahan tu-
lossa ja sieltä lähdettäessä. Teet 
hyvin, jos muistat tätä asiaa esi-
rukouksissasi.

eNSIMMäINeN MaTKa KOlMeeN 
VUOTeeN
Erilaisista vaikeuksista huoli-
matta on hienoa päästä taas 
Intiaan kolmen vuoden jälkeen 
näkemään ystäviämme. Paljon 
on tapahtunut Intiassakin näi-
den vuosien aikana. Tälle ajan-
jaksolle sijoittuu mm. lupa, että 
Intian työmme saa edelleen 
ottaa vastaan toimintaansa tar-
vittavaa rahaa Suomesta. Luvan 
puolesta on rukoiltu todella 
paljon, ja kiitämme Herraa sen 
saamisesta.

Lisäksi työmme johtaja Joel 
Kodalin selviytyminen vakavasta 
koronataudista on suuri kiitosai-
he. Monia muitakin pienempiä 
vaikeuksia on ollut näiden väli-
vuosien aikana. Eikä Intian ylei-
nen asenne kristittyjä kohtaan 
ole parantunut lainkaan tänä ai-
kana. Pikemminkin päinvastoin 

intian työ
050 381 4864
intia@onewaymission.fi

intia

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

TUle iNTiA- 
kUmmiksi 

Orvon kummimaksu on 44 € /kk, 
katulapsen, vammaisen ja lesken 
40 €/kk ja pastorin 
kummituki 50 € /kk. 

– monissa paikoissa Intiassa 
antikristilliset voimat ovat vain 
vahvistuneet, ja siksi paikallis-
seurakunnat tarvitsevat kipeäs-
ti Herran apua ja lohdutusta. 
Pyrimme omalta pieneltä osal-
tamme tuomaan sitä heille mat-
kallamme.

Kun aikanaan palaamme 
matkalta, meillä on toivottavasti 
paljon hyvää kerrottavaa Suo-
messa työn tukijoille ja asiasta 
kiinnostuneille. Järjestämme 
mm. maaliskuun alussa Hauholla 
Intia-tapahtuman, jossa jaamme 
matkan kuulumisia sen lisäksi, 
että esittelemme koko työtä. 
Jotta meillä olisi paljon kerrotta-
vaa, muista meitä rukouksissasi. 
Näillä matkoilla on ensiarvoisen 
tärkeää olla Jumalan hengen 
johdatuksessa, koska silloin 
voimme kantaa todellista hedel-
mää taivasten valtakuntaan. 

iNtia-tapaHtuma
One Way Center, Hauho

3.–5.3.2023

Tervetuloa!
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TeKSTI MAurIzIo SecoNdI JA bIrgITTA SIhvo    •   KUVaT SEcStE ja RapoRtiN aRKiSto

italia

one Way Mission italian ystävyys- ja seurakuntaverkostoon on liittynyt 
useita italian evankelisia seurakuntia ja yhteisöjä. verkostossa luodaan 
ja vahvistetaan yhteyttä mukana olevien seurakuntien välillä rukouk-
sen, opetuksen, ystävyyden ja yhteistyön avulla. 

CeNTRO CRISTIaNO INTeRNazIONale, 
ROMa SPINaCeTO
Roomassa, Spinaceton kaupunginosas-
sa, toimii Kansainvälinen Kristillinen 
Keskus. Keskuksessa järjestetään mm. 
konferensseja eettisistä, yhteiskun-
nallisista ja hengellisistä kysymyksis-
tä. Keskuksessa kokoontuu erikielisiä 
evankelisia yhteisöjä, ja se on paikalli-
sen seurakunnan viikoittainen kokoon-
tumispaikka. Tämä seurakunta isännöi 
ensimmäistä One Way -ryhmää Suo-
mesta lokakuussa 2018. Pastorina toi-
mii Francesco Greco.

ChIeSa CITTà dI ROMa
Rooman Kaupunkikirkko on tunnus-
tukseton kristillinen seurakunta, jonka 
perusti nykyisin seurakunnan pastorina 
toimiva Corrado Primavera v. 2007. 
Aluksi pienryhmä kokoontui kerran vii-
kossa. Ryhmän kasvaessa kasvoi myös 
toiminta: raamattupiirit, kristillinen 
palvelukoulutus, radio-ohjelma, ruoka-
pankki, sosiaalinen virkistystoiminta ja 
ylistyskokoukset. Tammikuussa 2010 
perustettiin voittoa tavoittelematon 
yhdistys, Rooman Kaupunkikirkko, joka 
hallinnoi kaikkea toimintaa.

ChIeSa geSù è la VIa, FeReNTINO
Ferentinossa, Frosinonen maakunnas-
sa, toimii “Jeesus on tie” -seurakunta. 

vään 2023 aktiomatkalla, 3.-10.4. Pas-
torina toimii Daniele Ziino.

ChIeSa POPOlO dI dIO IN ITalIa, 
geNOVa
Genovassa toimii evankelinen kristil-
linen yhdistys ”Jumalan kansa Italias-
sa”. Yhdistyksen toiminta koostuu sekä 
hengellisestä huolenpidosta että käy-
tännön laupeudentyöstä. Yhdistyksen 
toimialueena ovat koko Ylä-Bisagnon 
ja Trebbianon laaksot, ja se tekee yh-
teistyötä alueen sosiaalipalvelujen 
kanssa.  Pastorina toimii Daniele Pes. 

Tervehdyksen lähettävät teille ne, jotka 
ovat Italiasta. (Hepr. 13:24)

italian työ
italian työn koordinaattori: birgitta Sihvo
0400 525 077 (vain tekstiviesteille)
italia@onewaymission.fi

Yhteisö sai alkunsa vuonna 
2018 spontaaneista koti-
kokouksista. Yhteisö tarjoaa 
alueen asukkaille hengellistä 
lohdutusta ja sosiaalista tukea. 
Viikoittaisiin kokouksiin kuuluu 
raamatun tutkiminen, rukous ja 
veljellinen yhteys, nuorten ohjelmaa 
ja sunnuntaijuhla. Ferentinon seura-
kunnan ulko-oven yläpuolella lukee 
virallisesti ”In Fellowship with One 
Way Mission”. Pastorina toimii Rocco 
Mestria.

ChIeSa INSIeMe PeR CRISTO Ja 
ISTITUTO PeR la FaMIglIa, RIMINI
Riminissä on erittäin aktiivinen “Yhdes-
sä Kristuksen puolesta” -seurakunta, ja 
sen yhteydessä voittoa tavoittelematon 
yhdistys, Istituto per la Famiglia (Per-
heinstituutti), joka on toiminut alueella 
kymmenen vuoden ajan vaikeuksissa 
olevien ihmisten tukena. Instituutin 
toiminta on monipuolista: se ylläpitää 
soppakeittiötä, antaa vaateapua, toimii 
kulttuuri-, urheilu- ja taidekeskuksena 
ja auttaa maahanmuuttajien kotoutu-
misessa mm. tukemalla maahanmuut-
tajalapsia ja -nuoria esikouluiästä aikui-
sikään auttaen heitä koulunkäynnissä 
ja yhteiskuntaan sopeutumisessa. Seu-
rakunta “Yhdessä Kristuksen puolesta” 
isännöi Suomen One Way -ryhmää ke-

Maahanmuuttajatyössä on avattavaItaliassa viisi aktiivista 
ystäväseUrAkUNtAA
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israel

Israel maailmantapahtumien
ristitULessa

TeKSTI krISTIINA WILey  •   KUVaT KRiStiiNa WiLEY ja jEvGENia doNYa

Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi 
tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun 
ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää 
maan ja synkeys kansat, mutta sinun 
ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi 
näkyy hänen kunniansa. (jes. 60:1–2)

Ukrainan sota on luonut uudet 
asetelmat Euroopan ja Lähi-Idän 
kartoille; näkyvissä on selkeä po-

larisoituminen. Toisaalla Venäjä ja sen 
liittolaiset Turkki, Iran ja Syyria (toistai-
seksi Kiina on pysytellyt ulkopuolella 
näiden linjausten) ja toisaalla Ukraina 
ja länsimaat, jotka ovat lähettäneet pal-
jon niin humanitaarista kuin sotilaallista 
apua Ukrainaan. 

Israel on myös tuominnut Venäjän 
hyökkäyksen, ja antanut arvokasta apua 
mm. lähettämällä lääkäreitä ja muuta 
terveydenhoidollista tukea Ukrainaan. 
Sen sotilaallinen apu on ollut tähän asti 
maltillisempaa, koska uhkatekijät ovat 
myös konkreettisesti sen omilla rajoil-
la. Syksyn aikana se on tuhonnut useita 
Iranin Hizbollahille toimittamia asetuki-
kohtia Libanonissa lähellä Israelin poh-
joista rajaa.

Israelissa pidettiin uudet vaalit mar-
raskuun alussa ja Benjamin Netanjahu 
palasi jälleen pääministerin paikalle 
Likud-puolueen voittaessa vaalit. Hän 
on pisimpään palvellut pääministeri Is-
raelin historiassa. Hänellä oli kuitenkin 
vaikeuksia muodostaa hallitus, mutta 
lopulta hän onnistui siinä; hän liittou-
tui ääriortodoksisen ja oikeistolaisen 
puolueen kanssa. Uusi hallitus vannoi 
valansa joulukuun puolessa välissä. 
Netanjahu on tunnettu maltillisesta lin-
jastaan mm. messiaanisia juutalaisia ja 
kristittyjä kohtaan, joten nähtäväksi jää, 
miten hän selviää jyrkkää linjaa edusta-
vien kanssa.

KyMMeNIä TUhaNSIa UUSIa 
PaKOlaISIa
Sodan jatkuessa pakolaisten virta niin 
Ukrainasta kuin Venäjältä on paisunut 
viimeisten kuukausien aikana eri Euroo-
pan maihin ja myös Israeliin. Israel ottaa 

ensisijaisesti vastaan vain juutalaista su-
kujuurta olevat maahanmuuttajat, mut-
ta myös varsinaisia pakolaisia, jos heillä 
on Israelissa sukulaisia tai ystäviä, jotka 
sponsoroivat ja auttavat toimeentulon 
suhteen. Viime vuonna uusien maahan-
muuttajien määrä oli yli 70 000, 95:stä 
eri maasta, suurin osa venäjänkielisistä 
maista. 

Uusien maahanmuuttajien ko-
touttamisen lisäksi Israel toipuu vielä 
koronasulkujen aiheuttamasta talou-
dellista taantumasta, jonka takia sosi-
aalitoimi on venytetty äärimmilleen. 
Monilta, mm. lapsiperheiltä, on leikattu 
tukia. Uudella hallituksella on käsissään 
mittavat haasteet tilanteen tasapainot-
tamiseksi. Tässä vaikeassa tilanteessa 
järjestöillä on tärkeä tehtävä ihmisten 
auttamisessa.

ONe WayN PaKOlaISKOdIN eläMää
Kodillamme on asunut syksyn ajan kol-
me Ukrainan sodan takia Israeliin saa-
punutta (kaksi Ukrainan Zaporizzjasta ja 
yksi Moskovasta) sekä tilapäisesti ame-
rikkalainen vapaaehtoinen, Patricia. Sa-
patti-iltoihin osallistuu myös muita työn 
ystäviä sekä kesällä kodissa asuneen 
perheen jäseniä. 75-vuotias Jevgenia 
kertoo, miten hänelle avautui kuin uusi 
elämä Israelissa, vaikka ikävä kotiin ja 
huoli Ukrainaan jääneistä perheenjäse-
nistä on kova. Uudet harrastukset sekä 
vapaaehtoisena toimiminen vaatekerä-
yspisteessä ovat tuoneet uusia ystäviä. 
Myös usko on muuttunut eläväksi. He 
kaikki lähettävät rakkaat terveiset ja kii-
tokset teille, suomalaiset ystävät!

Yksi syksyn huippuhetkistä, jota 
kaikki muistelemme jatkuvasti, oli mar-
raskuun lopussa tekemämme koko-
päivän retki Hula-järvelle pohjoiseen 
Israeliin. Hula on osa suurta Afrikan 
hautavajoamaa, joka on yli 5000 km 
pitkä ja ulottuu Pohjois-Mosambikista 
Niilin suistoa pitkin Israeliin ja aina Li-
banoniin saakka. Hula-laaksoon ko-
koontuu 500 miljoonaa muuttolintua 
vuosittaisilla matkoillaan lepäämään, ja 
se onkin lintututkijoiden unelmapaik-
ka. Myös meille laakso oli kuin Edenin 
puutarha monine lintu- ja nisäkäslajei-
neen. Näimme siellä monia tuttuja la-
jeja, kuten kurki, haikara ja pelikaani, 
ibiksiä ja flamingoja oli suuri joukko. 

Soppakeittiössä tarjoillaan monipuolisia 
aterioita.

Retkellä Hula-laaksoon.

Retki Hula-laaksoon. Etualalla Jevgenia Ukrai-
nasta sekä muita pakolaiskodin asukkaita ja 
avustajia.
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Myös nutria (suom. rämemajava) ja 
vesipuhveli näyttäytyivät 9 km lenkillä 
järven ympäri. Söimme maukkaita eväi-
tä auringon laskiessa Hermon-vuoren 
taakse. Tämän ihanan luonnon keskellä 
koimme kaikki virkistymistä ja Jumalan 
läheisyyttä!

SOPPaKeITTIö Ja VaaTeKeRäySPISTe
Työ soppakeittiöllä ja tavaroiden ja-
kopisteessä on jatkunut vilkkaana 
koko syksyn. Soppakeittiö on itseasi-
assa virheellinen nimi, sillä tarjoam-
me lämpöisen ruuan, yleensä kanaa, 
riisiä, salaattia ja vihanneksia sopan 
lisäksi. Meillä on nyt enemmän asiak-
kaita kuin koskaan keittiön 8-vuotisen 
historian aikana, noin 200 joka kerta. 
Uusia maahanmuuttajia saapuu joka 
maanantai. Jerusalemin kaupungin 
virallisilla sivuilla tämä avustuspiste 
on mainittu kolmen kaupungin par-

haan joukossa. Rukoilemamme pako-
laiskahvila ei vielä ole löytänyt paik-
kaa avustuskeskuksen tiloista, sillä se 
on liian ahdas pöydille ja tuoleille. 

Tällaisessa maailmantilanteessa on 
etuoikeus, että voimme olla palvele-
massa organisaationa niitä, jotka kär-
sivät sodista, luonnonilmiöistä ja talou-
den romahtamisesta eniten. 

Myös Jeesus rohkaisi meitä: Minä 
olen maailman valkeus; joka minua seu-
raa, hän ei pimeydessä vaella, vaan hä-
nellä on oleva elämän valkeus. (Joh 8:12) 
Nostetaan päämme ja mennään eteen-
päin Herraamme ja toisia palvellen! 

yHteiskRistilliNeN
RukoustapaHtuma
Israelin alijan puolesta

4.2. klo 14 
One Way Housessa 
Kaisaniemenkatu 10

Mukana mm:  
Kristiina Wiley, 

Harri Kröger (Fida),

Erkki ja Sakari Närhi (Kointähti)
Leena-Maija Hirvonen (Saalem)

Tervetuloa!
israelin työ
044 333 2723
israel@onewaymission.fi
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nepal

TeKSTI vIrvA SIIvoLA JA MAArIT vALkeALAhTI    •  KUVa Saji

Sajilla ja Hannahilla tuli 6.12. täyteen 22 palveluvuotta Nepalissa. He iloitsevat siitä, mitä Jumala on tehnyt tuona aikana – 
monia seurakuntia on perustettu kaukaisille seuduille ja monet köyhimmistä köyhimmät ovat saaneet kohdata Jeesuksen. 
Moni on saanut myös aineellista apua, ja niin moni lapsi on saanut käydä koulua ja saanut ammatin. Myös pitkäaikainen 

unelma koulutuskeskuksestakin on toteutunut. 

Nyt rukoilemme, että uusi Hima-
lajan alueella leviävä korona-
aalto säästäisi ystävämme, ja 

Saji kumppaneineen voisi päästä evan-
keliointi- ja seurakuntien rohkaisumat-
koille alkuvuodesta.

SIlIgURIN KOUlUTUSKeSKUS
Koulutuskeskuksessa on meneillään 
toinen naisten kurssi. Aikataulu on sel-
lainen, että maaliskuusta elokuuhun on 
aina miesten kurssi, ja syyskuusta hel-
mikuuhun naisten kurssi. Ensimmäisen 
miesten kurssin osallistujat ovat lähte-
neet innokkaina evankeliumin työhön 
ja monen tavoitteena on olla mukana 
Sajin työssä tavoittaa Himalajan alueen 
vielä saavuttamattomia ihmisiä. 

SeURaKUNTaTyö
Makwanpurin ja Dhadingin alueelle ra-
kennettiin kirkkorakennukset ja monia 
muita kirkkoja saatiin korjattua. Nepa-

Moni unelma toteutunut Nepalissa
MUTTa VIelä ON TehTäVää

lilainen kirkko on hieman erilainen kuin 
suomalainen, yleensä hyvin vaatimaton 
pelti- tai puurakennus. Ihmisillä on suu-
ri halu tulla Kristuksen luo, ja niin kauan 
kuin on mahdollista, pitää tehdä työtä, 
vaikka olosuhteet ovat vaikeat ja mo-
neen etäiseen paikkaan pääsee vain 
kävelemällä kaksi, kolme päivää! Vaik-
ka ihmiset ovat köyhiä, he osallistuvat 
vähillä varoillaan seurakuntiensa yllä-
pitokuluihin. Sajin vastuulla on nyt 27 
seurakuntaa ja lisäksi hän on mukana 
20 muun seurakunnan työssä. 

SaJIN Ja haNNahIN laSTeNKOTI
Lapsille ja lastenkotien henkilökunnal-
le järjestettiin perinteinen joulujuhla 
24.12. Myös aikaisemmin lastenkodis-
sa olleet lapset osallistuvat tilaisuuteen 
aina mahdollisuuksien mukaan. Juhlas-
sa jokainen kodin lapsista kertoi uskos-
taan ja siitä, miten Jumala on heidät 
johdattanut siihen tilanteeseen, missä 

he nyt ovat. Lastenkodista lähteneis-
tä lapsista joistakin on tullut opettajia, 
jotkut työskentelevät terveydenhoidon 
parissa, jotkut liikeyrityksissä. Neljä lap-
sista on nyt ilman uutta kummia.

SahaRa-laSTeNKOTI
Sahara-lastenkodin lapset käyvät Adar-
sha Saula Yubakin koulua. Tämä on 
valtion koulu, mutta yhteisöllä, jonka 
keskellä koulu sijaitsee, on myös sanan-
valtaa, ja siten myös alueen kristittyjen 
mielipiteet huomioidaan.  Niinpä joulu-
päivä, joka tänä vuonna sattui sunnun-
taiksi ja olisi muutoin ollut tavallinen 
arkipäivä, oli nyt vapaata. 

Aattoiltana Suomesta kummeilta 
tullut iso paketti avattiin, ja sieltä löytyi 
henkilökohtaiset lahjat kodin 22 lapselle 
sekä kodin äidille Jognille ja isälle Nirma-
lille. Paketeista löytyi huppareita, lämpi-
miä sukkia, koulutarvikkeita, suklaata ja 
nuoremmille lapsille myös leluja. Omasta 

Syrjäiseen heimoon kuuluvia seurakuntalaisia Nepalin ja intian rajalla.
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NEPAL
Kathmandu ympäristöineen
20.4.–1.5.2023
Hinta noin 1 400 euroa
Puh. 040 731 5689 (klo 16 jälk.)
maarit.valkealahti@oulu.fi

KIINA
Peking
Seuraava matka-aika avoin
Hinta noin 1 500 €
Puh. 045 114 8855

MONGOLIA
Ulan Bator
Tiimimatka syksyllä 2023
Hinta noin 1 500 €
Puh. 045 114 8855 

INTIA
OW-kylä
Helmikuu 2024
Hinta noin 1 300 €
Puh. 050 381 4864

ISRAEL
Jerusalem ympäristöineen
8.–15.5.2023
Hinta noin 900 €
Puh. 044 333 2723

ITALIA
Rooma ympäristöineen
Nuorten aktiomatka  
3.–10.4.2023  
Hinta noin 600 €
Puh. 041 311 8390

UGANDA
Mubende
Kesäkuu 2023
Hinta noin 1 400 €
Puh. 040 767 5556

MALAWI
Nkhulamben laakso
Huhti-toukokuun vaihde 2023
Hinta noin 1 300 €
Puh. 045 114 8855

ONE WAYN LÄHETYSMATKAT

onewaymission.fi

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

Matkat toteutuvat sillä ehdolla, ettei koronatilanne pahene.

nepalin työ
040 720 3670
nepal@onewaymission.fi

TUle NePAl- 
kUmmiksi

lapset 55,00/kk,  
pelkkä koulukummius 30,00/kk
Pastorit & seurakunnat 60,00/kk
Kysy lisää OW:n lastenkodin kummisihteeri  
Virva Siivolalta, 040 715 5351, 
ja Sahara-lastenkodin kummisihteeriltä  
Maarit Valkealahdelta, 040 731 5689  
nepal@onewaymission.fi

paketista iloittiin samoin kuin kummista, 
joka kaukana Suomessa tukee koulun-
käyntiä ja muistaa myös rukouksin. 

Jouluaamuna oli aikainen herätys. 
Ilma oli viileä, lämpöä oli vain viisi astet-
ta, niin ulkona kuin sisälläkin. Kirkkoon 
oli lyhyt matka, se on aivan naapurissa, 
kirkkoväki istui muovisilla puutarhatuo-
leilla ja nuoremmat lattialla. Lasten-
kodin lapset olivat myös valmistaneet 
lauluesityksen, joka sai raikuvat aplodit. 
Jouluevankeliumi ja saarna kuunneltiin 
hiljaa, äänekkääseen rukoukseen, joka 
kumpuaa sydämestä yhtyivät kaikki. 
Messun jälkeen pihamaalla, auringon jo 
hieman lämmittäessä juotiin maitoteetä. 
Sahara-koti oli koristeltu jouluvaloin, ja 
illalla syötiin paremmin; riisiä, paistettua 
kanaa ja vihanneksia. 

KeVääN 2023 TIIMIMaTKa
Nepalin lähetyskenttään (Sahara-las-
tenkoti, Sajin ja Hannahin lastenkoti ja 
seurakuntatyö) voit lähteä tutustumaan 
One Wayn tiimimatkalla Nepaliin 20.4. 
-1.5.2023. Kysele rukouksin, olisiko si-
nun paikkasi tässä tiimissä. Tiimi kulkee 
rukoillen myös Kathmandun kaduilla 
ja kun tilaisuus avautuu, ollaan valmiit 
vastaamaan jokaiselle, joka meiltä kysyy 
sen toivon perustusta, joka meillä on. 

One Wayn työhön tutustumisen li-
säksi suunnitelmana on tehdä päivän 
vaellus vuorille, Nagarkotiin, josta sel-
keänä päivänä näkyvät myös Everest ja 
muita lumihuippuisia vuoria. Lisäksi vie-
railemme Pashubatinathin temppelialu-
eella, jonka läpi virtaa Bagmati-joki, sekä 
Swayambunathin apinatemppelissä ja 
ostoksilla Thamelin alueella. Kathman-
dussa on monia Unescon kohteita, joissa 
aikataulun puitteissa voimme vierailla. 

Jos olet terveydenhuollon ammat-
tilainen, voit halutessasi jatkaa matkaa 
osallistumalla Suomen kristillisen lääkä-
riseuran tutustumismatkalle Länsi-Ne-
paliin, Tansenin lähetyssairaalaan. 

Jos kiinnostuit Nepalin tiimimatkas-
ta, ole yhteydessä Maarit Valkealahteen, 
sähköposti maarit.valkealahti@oulu.fi  

Syrjäiseen heimoon kuuluvia seurakuntalaisia Nepalin ja intian rajalla.
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monGolia

monGolian työ
Kummisihteeri 
ulla Kärnä 
050 321 8207
mongolia@onewaymission.fi

TeKSTI tiiNa SiNKKoNEN  KUVa ERdENEtuYa batMYaGMaR 

Kylmät tuulet puhaltavat Mongolian aroilla, talvi on kylmä ja lunta paljon. työkes-
kuksessa Mongolian pääkaupungissa ulan batorissa voidaan kylmyydestä huoli-
matta hyvin. työ alkoholistien ja vankilasta vapautuvien parissa jatkuu edelleen 
ja tuottaa hedelmää. 

Talvi saapui Mongoliaan

Jo lukuisat miehet ja naiset ovat 
saaneet nousta vaikeista elämän-
tilanteista Jumalan avulla. Evan-

keliumissa on voima, sillä Herramme 
on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. 
Edelleen Hän pelastaa ja parantaa vai-
keuksiin joutuneita ihmisiä.

RyhTyISITKö KUMMIKSI 
SaIRaaNhOITaJalle?
Viime Raportissa kerroin, että keskuk-
seen tarvitaan osa-aikainen sairaanhoi-
taja. Monilla asukkailla on terveydellisiä 
ongelmia, ja terveydenhoito- ja lääkä-
rimaksut ovat Mongoliassa korkeita. 
On selvää, että tämä tuo One Wayn 
työkeskukselle omat haasteensa, sillä 
terveyteen liittyviä tarpeita on paljon. 
Keskukseen palkattiinkin uusi osa-ai-
kainen sairaanhoitaja Gonaa, joka aloit-
ti työnsä marraskuun alussa. Häneltä 
puuttuu kuitenkin vielä kummi, joten 
haluaisitko sinä tulla tukemaan häntä? 
Jo pienellä kummimaksulla voimme 
varmistaa Gonaan palkanmaksun. 

Sairaanhoitajan lisäksi keskuksessa 
työskentelee tällä hetkellä neljä hen-
kilöä. Henkilökunta on hiukan pienen-
tynyt viime aikoina, sillä taloudelliset 
haasteet ovat suuret. Vaikka One Way 

on lisännyt kuukausittaista tukeaan, on 
ollut taloudellisesti haastavaa selviytyä 
kasvavista kuluista. Asukkaita keskuk-
sessa on 30. 

RUKOUSTa, ylISTySTä Ja 
RaaMaTTUPIIRI
Keskuksessa autetaan erityisesti vai-
keissa olosuhteissa olevia henkilöitä, 
ja heille seurakuntaelämä on aivan kes-
keinen osa toimintaa. Asukkaiden päi-
vittäiseen ohjelmaan kuuluvat sekä raa-
mattupiiri että yhteinen rukous. Tämän 
lisäksi seurakunta kokoontuu kirkossa 
säännöllisesti. 

Keskuksen lapsimäärä on kasvanut 
perheiden yhdistämisen ja uusien per-
heiden syntymisen myötä. Jo vangin 
vankilassaoloaikana tuetaan rikkoutu-
neita perheitä. Mungmorit-vankilassa 
on erillinen perhehuone, ja perheiden 
tapaamisia järjestetään heti, kun se on 
mahdollista. 

Vanki siirtyy vapauduttuaan suoraan 
One Wayn -keskukseen asumaan ja saa 
näin tukea toipumiseen ja elämänhal-
lintaan. Toisinaan molemmat puolisois-
ta ovat alkoholisoituneita ja tarvitsevat 
apua ongelmiinsa. Kun vanhemmat toi-
puvat, he pystyvät huolehtimaan myös 

Joulujuhla Mongolian  
työkeskuksessa 2022 

TUle kUmmiksi  
sAiRAAN-
HOiTAJAlle!

Kuukausituki 25 €.  
Ota yhteyttä osoitteeseen  
mongolia@onewaymission.fi  
tai kummisihteeri Ulla Kärnään,  
puh. 050 321 8207.

lapsistaan, ja perhe voi aloittaa yhtei-
sen elämän. 

On hienoa seurata sitä hyvää työ-
tä, jota mongolialaiset ystävämme 
tekevät. He auttavat ihmisiä, joiden 
mahdollisuudet elämässä ovat olemat-
tomat. Uskomalla ja luottamalla Juma-
laan saamme voiman elämän vaelluk-
seen ja vaikeuksien kohtaamiseen, niin 
Mongoliassa kuin Suomessakin. 
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kiinan työ
045 114 8855
kiina@onewaymission.fi

 JEan saI kUtsUn taIvaan kOtIIn

TeKSTI tapaNi SuoNto  •  kuva pauL

Jean oli ollut sairaalahoidossa jo aikaisemmin vakavi-
en silmäoireiden tähden. Veri tunkeutui silloin silmiin, 
ja hän oli vaarassa sokeutua. Oire johtui liian kovasta 

stressistä. Vainojen keskellä työskenteleminen näyttää mur-
taneen hänen terveytensä, ja lopulta sydän petti. Jean on 
nyt täyttänyt tehtävänsä ja päässyt lepoon Herransa tykö. 
Lyhyen viestin Jeanin kuolemasta lähetti hänen tyttärensä.

Jean ja hänen miehensä Paul ovat olleet poikkeukselli-
sia kristittyjä Kiinassa. Suurin osa kiinalaisista kristityistä on 
hyvin arkoja ja pelokkaita heihin kohdistuvan painostuksen 
ja vainon tähden. Vain harva on uskaltanut toimia näin ra-
dikaalisti ja voimakkaasti tuossa maassa kuin Jean ja Paul. 

Viimeisten vuosien aikana työ kävi entistä vaikeammak-
si ja myös yhteydenpito maahan estyi entisestään. Maassa 
ei ole myöskään voinut vierailla muutamaan vuoteen joh-
tuen koronaepidemian aiheuttamista rajoitteista. Emme 
siksi tiedä paljoakaan siitä, mitä Kiinassa on viime vuosien 
aikana tapahtunut. 

hyläTTyJeN laSTeN äITI
Jeania ja Paulia saamme kiittää siitä, että olemme kyenneet 
pelastamaan niin paljon sairaita hylättyjä lapsia tämän parin-
kymmenen vuoden aikana, jotka One Way on toiminut maas-
sa. Suuri joukko noista lapsista on jo aikuisia ja elää adoption 
ansiosta tänään eri puolilla maailmaa. Moni ei olisi selvinnyt 
hengissä ilman lastenkotimme rakkaudellista huolenpitoa. 
Siinä kaikessa Jean oli esimerkkinä muille hoitaen lapsia suu-
rella sydämellä ja antaumuksella. Lapset saivat paljon rak-

kiina

Kiinan lastenkotimme pitkäaikainen johtaja ja perustaja 
jean (peitenimi) on kuollut. Hän kuoli lauantai-iltana 
7.1.2023 klo 19 sydänkohtaukseen.

kautta osakseen ja toipuivat sen avulla monista hylkäämisen 
aiheuttamista traumoista. Tätä kaikkea kymmenet suomalai-
set tiimit saivat ihaillen katsella vieraillessaan maassa.

Kodilla rukoiltiin paljon. Pitkät aamurukouskokoukset 
alkoivat jo klo 4-5 aikaan ja kaikkia lapsia siunattiin joka 
aamu. Koti toimi myös rukouskeskuksena, jonne väkeä tuli 
rukoilemaan pitkäksi aikaa eri puolilta Kiinaa. Jean ja Paul 
perustivat myös useita seurakuntia, ja Paul kiersi ympäri 
Kiinaa opettamassa ja julistamassa evankeliumia. Olin jos-
kus salaa näissä tapahtumissa kuuntelemassa, ja kerran 
sain viettää pitemmän aikaa eräässä nuorten aikuisten ko-
tikokouksessa keskustellen nuorten kanssa. Yleensä vierai-
lut olivat kuitenkin liian vaarallisia, eikä suurempia tiimejä 
voitu niihin ottaa mukaan.

RUKOIle JOhdaTUSTa KIINaN TyöN JaTKOON
Jeanin poismenon myötä moni asia Kiinan työssä on nyt 
avoinna. Miten ja kuka tätä työtä ohjaa jatkossa on täysin 
epäselvää. Pyrimme vierailemaan Kiinassa heti, kun se on 
mahdollista. Korona ei ole enää niin suuri este kuin vielä vii-
me vuonna, mutta turvallisuustekijät vaikuttavat siihen, miten 
ja milloin vierailu voidaan toteuttaa.

Muistetaan Jeanin lapsia, aviomiestä Paulia sekä koko 
henkilökuntaa ja orpolapsia rukouksin. Sitä he kaikki tarvit-
sevat tänään. Rukoillaan myös apua ja johdatusta Kiinan 
työmme uusiin vaiheisiin.

35
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Rakennuttaja-
insinööritoimisto

STENROOS OY

Liike-, toimisto- ja 
asuinrakennusten 

tunnollista rakennuttamista 
ja rakennustyön valvontaa.

Kehruutie 1 C, 00410 Helsinki
Puh. 041 534 4844

”Sillä jokainen huone on 
jonkun rakentama, mutta 

kaiken rakentaja on Jumala.”

ONe WAy Tv
ANTeNNi  kANAvA JOkA kOskeTTAA

seuraa one Wayn läHetyksiä 
antenni-tv:n  kanavapaikalla 30 

Lauantai 
klo 9.00

Opetuslapseuskoulu 
klo 19.00

Iltaohjelmat
Sunnuntai

klo 9.00
klo 10.00 Sunnuntaijuhla 

klo 19.00 Iltaohjelmat

vanHempi poika ja tuHlaajapoika

Raportti-lehden  
kannatusmaksu
Tue neljä kertaa vuodessa ilmestyvää 
Raportti-lehteä lahjoittamalla 20 euron 
suuruinen vuosimaksu.

Tilinumero: FI56 2058 1800 0076 71
Viitenumero: 100900

Lehden tilaukset ja osoitteenmuutok-
set: tilaukset@onewaymission.fi

Pe
xe
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.c
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Kolumni

Lukiessani Raamatusta ties monennenko kerran tuhlaajapojasta, iso-
veljestään ja heidän isästään (Luuk. 15:11-32) pysähdyin ajattele-
maan, mikä on tämän vertauksen syvin opetus.

Siinä miettiessäni vertauksen ydinasia alkoi valjeta minulle, työsuo-
ritteiselle. Varmaan isä rakasti molempia poikiaan yhtälailla, mutta suri 
menetettyä poikaansa, joka oli kadonnut syntielämään perinnön menet-
täneenä ja vajonnut vieraalla maalla sikopaimeneksi. Tuhlaajapoika tuli 
lopulta järkiinsä, kun muisteli nälissään isänsä palkollisten yltäkylläistä 
ruokapöytää. Raamattu kertoo, miten hän meni itseensä ja aloitti paluu-
matkan isänsä luokse syntielämäänsä katuen. 

Isä ilahtui suuresti kun näki eräänä päivänä, kenties vuosien odotus-
ten ja tähyilyjen jälkeen, tutun mutta raihnaisen näköisen hahmon laa-
hustavan kotia kohti. Seurasi tunteikas ja liikuttava tapaaminen. Tuhlaa-
japoika sai katuvana menneisyytensä anteeksi ja puetettiin parhaimpaan 
asuun, annettiin sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tapauksen kunniaksi 
pistettiin juhlat pystyyn, pantiin pöytä koreaksi ja teurastettiin vasikka. 

Vertauksen ydin valkeni minulle: Isä ei ollut kiinnostunut tuhlaaja-
pojan vähintäänkin huonosta CV:stä (Curriculum Vitae = ansioluettelo), 
vaan hän oli kiinnostunut pojasta itsestään, hänen persoonastaan ja 
sielusta. Isä ei ollut liioin kiinnostunut vanhemman poikansa hyvästä ja 
virheettömästä CV:stä, jota vanhin poika vielä yritti kerjäämällä kartuttaa 
isänsä edessä (jakeet 29-30) omalla erinomaisuudellaan. 

aaRRe ON SaVIRUUKUSSa
Tämä vertaus kertoo sen, että meidän taivaallinen Isämme on kiinnostu-
nut pohjimmiltaan meidän persoonastamme ja kuolemattomasta sielus-
tamme. Tämä persoona/sielu, siis aarre, ei ole aina välttämättä CV:n ul-
koisesti kaunistama saviruukku, vaan tämä aarre on saviruukussa sisällä.

Saviruukkumme voi olla päältä hyvinkin kolhuinen ja käytetyn näköi-
nen, mutta se ei haittaa meidän taivaallista Isäämme. Hän on kiinnostunut 
ruukun sisällöstä, meistä itsestämme persoonina, ja haluaa meidät yhte-
yteensä poikansa Jeesuksen sovintotyön, verenpeson, kautta. Raamattu 
kertoo fariseuksista, joilla oli tärkeintä kerätä ulkoista eli sitä CV:tä, joka 
kertoi kunniasta ja meriiteistä, ja jotka Jeesus tuomitsi kovasanaisesti.

USKallaMMeKO läheSTyä TUhlaaJaPOIKIa?
Ihmissilmä ei aina näe siltojen alla asuvan pultsarin tai sen pahimman 
ja pitkää tuomiota istuvan roiston ruukkuun. Sen sijaan olemme usein 
mittailemassa ruukun ulkoista huonoa CV:tä. Mutta Jumala näkee heissä 
ruukun sisällön: mahdollisuuden ja helmen, joka saattaa olla hyvinkin 
syvällä, kun meidän silmämme mittailee vain negatiivista saldoa. 

Kun olemme Taivaallisen Isän, Jumalan luomia, onko meillä rohkeut-
ta lähestyä ihmisenä ihmisiä, näitä laitapuolen kulkijoita, joita elämä on 
murjonut? Muistamme Lauri Jakkilan tarinan, kuinka Jumala nosti hänet 
roskalaatikosta ja käytti väkevästi eri areenoilla. Taikka toista Lauria, joka 
istui tapoista linnatuomiota ja tuli uskoon ja kiertää nyt julistamassa Ju-
malan Sanaa. Työ Herrassa ei ole koskaan turhaa.

Jorma Laari, Kurikka
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attE auviNEN & 
HELENa HäNNiNEN
Minne uskoni ulottuu. 
Kuvia italiasta  
– runoja uskosta
20 €

ERÄMAASTA
ELÄMÄÄN

Tapani SuontoTapani Suonto 
 

ERÄM
AASTA ELÄM

ÄÄN

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

tapaNi SuoNto
ole turvallisella mielellä
14 €

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
tie ihmeiden maailmaan
14 €

tapaNi SuoNto
Kuinka tunnistaa eksytys
14 €

aRto boa
avaimet
14 €

LES WHEELdoN
jumalaa kuunnellen
14 €

tapaNi SuoNto
Lauri
10 €

tapaNi SuoNto
Rakastatko sinä minua?
12 €

Tapani Suonto  
RAKASTATKO SINÄ MINUA?

Rakastatko Sinä Minua on Tapani Suonnon oma elämäkerta. Se 
on harvinaisen avoin, rehellinen ja myös riipaiseva kuvaus tämän 
suomalaisen evankelistan elämästä aina nuoruusvuosista lähtien. 
Se on kertomus Jumalan avusta ja siunauksista, mutta myös 
vaikeasta tiestä läpi myrskyjen.

Tapani Suonto tuli monille tutuksi 1970-luvulla nuorena tru-
baduurina ja evankelistana. Silloin hän kiersi kitaransa kanssa 
Suomea laulaen ja julistaen evankeliumia.

1980-luvulla Tapani Suonto toimi pääkaupunkiseudulla Perjantai 
Kristukselle -kampanjan toiminnanjohtajana. Niinä vuosina hän 
tuli tutuksi monissa seurakunnissa evankelistana ja raamatunopet-
tajana.

1990-luvun loppupuolella Tapanin elämään tuli hiljaisuus. 
Näytti jo siltä, että hänen evankelistan uransa oli lopullisesti ohi, 
kunnes kaikki jälleen muuttui. 

Rakastatko Sinä Minua on koskettava kertomus 
Jumalan uskollisuudesta palvelijaansa kohtaan. 

Jeesus sanoi: ”Simon, Johanneksen poika, 
rakastatko sinä minua?”

Tapani Suonto

Evankelistan tie läpi tyynen ja myrskyjen
Osa 1

RAKASTATKO
SINÄ

MINUA?

����������������������

tapaNi SuoNto
johdatatko sinä minua?
18 €

tapaNi SuoNto
jeesus on tie
16 €

kiRJAllisUUTTA

Hyvää lisälukemista

opetuslapseuskouluun!

tuija NiSKaNEN (toim.)
Mun stoori – Miten tulin 
uskoon?  3 €

MaRiaNNE RaatiKaiNEN
Raili agogo, tarina 
kulissien takaa
10 €

tiiNa SiNKKoNEN
uskon 
CD 23 €

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 €

m
Us

ii
kk

iA

SoiLE ja 
ESa-pEKKa MattiLa
usko toivo ja 
rakkaus 
CD 10 €

tapani suonto
hengellinen johtajuus 
ja minun kokemukseni 
siitä                          15 €

tilaukset: onewaykauppa.fi tai puh. 045 261 3925

ONe WayN TUOTaNTOa
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opetusraportti

uusi luomus

tunteneet Kristuksen lihan mukaan, 
emme kuitenkaan nyt enää tunne. 
Jos siis joku on Kristuksessa, hän on 
uusi luomus.  Vanha on kadonnut, 
katso uusi on tullut tilalle! 
(2. Kor. 5:14–17)

Jakeessa 14 käytettiin sanaa ”vaatii” 
(synekhō), joka voidaan kääntää myös 
’pitää koossa, pitää kiinni, olla koko-
naan jonkin vallassa’. Me saamme elää 
Kristuksen suuren rakkauden vallassa. 
Tässä raamatunpaikassa sanottiin, että 
Hän on kuollut, ettemme eläisi itsel-
lemme. Meillä ei ole oikeutta elää itsel-
lemme. Hän kuoli, että voisimme elää 
Hänelle. Ja Hänessä Jumalan suunni-
telmat astuvat voimaan. Meistä tulee 
uusia luomuksia, jotka eivät enää elä 
vanhan luonnon vallassa. 

Jeesuksen kuoleman ja ylösnou-
semuksen kautta saamme mahdolli-
suuden elää Jumalalle; se on täysin Ju-
malan teko, kuten Korinttolaiskirjeestä 
luettiin. Sen vaikutus on se, että me 
elämme Hänelle, emme itsellemme, 
emme oman voimamme varassa, vaan 
elämme Hänelle. 

Paavali ymmärsi sen, kun hän kirjoit-
ti galatalaisille näin: 

Enää en elä minä, vaan Kristus elää 
minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen 
elän uskossa Jumalan Poikaan, joka 
on rakastanut minua ja antanut it-
sensä alttiiksi minun puolestani.
(Gal. 2:20) 

Hän rakastaa minua, Hän antoi itsensä 
alttiiksi minun puolestani. 

Jeesus eli Paavalissa, joka sanoi, 
etten enää elä minä, vaan Sinä minus-
sa. Mitä se tarkoittaa, että Jeesus eli 
Paavalissa? Se tarkoittaa, että Juma-
lan tahdon toteuttaminen oli Paavalille 
kaikkein tärkeintä. Jumala oli Paavalin 
arvojärjestelmässä ykkönen. 

Paavali oli valmis luopumaan kai-
kesta, joka esti Pyhän Hengen työtä 
hänessä. Hän halusi elää Kristukselle 
elämänsä, ei minä-keskeisesti, ja se 
näkyi Paavalin arvomaailmassa, suh-
tautumisessa syntiin, omiin lihan himoi-
hin, kaikkiin omiin pyyntöihin, kaikkeen 
omaan itsekkyyteen, oman valtakun-
nan rakentamiseen ja oman itsensä va-
raan rakentamiseen. Kaikessa Paavali 
halusi toteuttaa ja elää Kristukselle. 

Paavali oli ennen kaikkea valmis 
kaikkeen Pyhän Hengen työhön, vaik-
ka joutui luopumaan omasta tahdos-
taan. Filippiläiskirjeessä Paavali sanoo, 
että ”Hänen tähtensä olen menettänyt 
kaiken ja pidän sen roskana”. Paavali 
piti ensisijaisen tärkeänä, että hän sai-
si kaikessa elää Kristukselle. Hän halusi 
samastua Jeesuksen kuolemaan, ku-
ten hän opetti Roomalaiskirjeen kuu-
dennessa luvussa. Sitä kautta kun hän 
osallistui Jeesuksen kuolemaan, hän 
osallistui myös ylösnousemusvoimaan, 
kuten Roomalaiskirjeessä sanotaan. Kun 
samaistumme Hänen kuolemaansa, me 
samalla samaistumme myös ylösnou-
semusvoimaan, joka herätti Jeesuksen 
Kristuksen ylös kolmantena päivänä. Sik-
si meidän ei tule ajatella lihan mukaan, 
vaan uskoa siihen muutostyöhön, jota 
Jeesus henkensä kautta meissä tekee. 

Korinttolaiskirjeessä sanottiin, että 
”…meitä, jotka olemme tulleet tähän 
päätökseen”. Jumalan tahto on, että 
kuolemme itsellemme. Meidän tulee 
nähdä asemamme Kristuksessa. Meillä 
on kaikki viisaus ja kaikki aarteet Kris-
tuksessa, jos vain opimme kuuntele-
maan Jumalan hengen ääntä. 

KeITä Me OleMMe KRISTUKSeSSa?

Keitä me siis olemme Kristuksessa? Mi-
ten meidän pitää ajatella itsestämme 
sen jälkeen, kun Jeesus on pelastanut 
meidät? 

Te sen sijaan olette valittu suku, ku-
ninkaallinen papisto, pyhä heimo ja 
omaisuuskansa; julistaaksenne hä-
nen jaloja tekojaan, joka on pimey-
destä kutsunut teidät ihmeelliseen 
valoonsa. (1. Piet. 2:9)

Sana ”suku” osoittaa, että uskovat 
kuuluvat suureen yhteisöön. Se ku-
vaa hengellisen alkuperän yhteyttä, 
joka osoittaa uskovien olevan erillään 
maailmasta. Meidän ei tulisi elää lihan 
vaikutuksesta, ei omasta huonoudesta, 
ei omasta voimasta eikä omasta vaja-
vaisuudesta, ei syntisen luontomme 
mukaan. Kysymys ei ole meistä, vaan 
Jumalasta. 

Monesti sorrumme siihen, että ko-
rostamme lihan heikkoutta ja sanom-

Haluan tällä lyhyellä opetuksellani 
rohkaista sinua elämään todek-
si sitä, mitä Jumala on suunni-

tellut. Se vaatii uskomista siihen, mitä 
Jumala on Kristuksessa meille valmis-
tanut. 

Jeesus Kristus on sovittanut mei-
dät. Meidän rikkomuksemme Jumalaa 
kohtaan on sovitettu. Jeesus tuli ja otti 
meidän tuomiomme ja rangaistuksem-
me, meidän raadollisuutemme ja kapi-
namme Jumalaa kohtaan. Hän sovitti 
myös meidän virheemme. 

Jeesus täytti lain vaatimukset, joita 
me emme olisi ikinä kyenneet itses-
sämme tekemään. Hän tuli toisena 
Aadamina elämään tänne maailmaan, 
täyttämään Jumalan vaatimuksen. Ja 
Hän sovitti kaikki nämä meidän rikko-
muksemme ja syntisyytemme. 

Tässä raamatunpaikassa sanottiin, 
että Hän antoi itsensä alttiiksi meidän 
edestämme. Tämä on Jumalan suun-
nitelma meille: elää Kristuksen kautta 
hengellistä elämää. Jumala ei ole mis-
sään vaiheessa laskenut sen varaan, 
että eläisimme omien kykyjemme 
mukaan, omien tekojemme kautta tai 
omien onnistumisten kautta. Hän on 
suunnitellut, että elämme Häneen va-
rassaan elämäämme. Sen takia meillä 
ei ole mitään mahdollisuuttakaan etsiä 
itsessämme kykyä elää Jumalalle, vaan 
elää se Jumalan suunnitelman ja tah-
don mukaan. 

eMMe elä ITSelleMMe

Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, 
jotka olemme tulleet tähän päätök-
seen: Yksi on kuollut kaikkien puo-
lesta, 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. Niinpä emme enää tunne ke-
tään lihan mukaan. Jos olemmekin 

allan Lindberg

Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti 
ainoasyntyisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen 

kauttaan. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me olemme rakastaneet 
Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt 

Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
(1. Joh. 4:9–10)
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me, että olemme syntisiä, edelleen 
armahdettuja syntisiä. Korostamme 
yhä vajavaisuuttamme ja heikkout-
tamme, kykenemättömyyttämme pal-
vella Jumalaa ja toteuttaa Jumalan 
tahtoa. Tämä on täysin väärin, koska 
kuten olemme tutkineet tätä Jumalan 
sanasta, niin sanassa sanotaan, että 
meidän tulee kuolla kaikelle tälle ja 
ottaa vastaan Jumalan suunnitelma ja 
Pyhän Hengen työ meissä. Jeesuksen 
sovitustyön kautta Kristus sovitti ja teki 
mahdolliseksi sen, että saamme olla 
uusia luomuksia, jotka elämme Hänes-
tä. 

Kysymys ei ole meidän huonoudes-
tamme, eikä omasta voimastamme, ei 
vajavaisuudesta, eikä syntisestä luon-
nostamme, vaan kysymys on Jumalas-
ta. Vihollinen puhuu sinulle lihan kaut-
ta: ”Mikään ei ole muuttunut, katso 
ympärillesi, katso olosuhteita, katso 
itseäsi.” Jos kuuntelemme vihollisen 
ääntä, nuo sanat puhuvat meille, ettei 
mikään ole muuttunut ja elämme van-
han elämämme mukaan. Niin mene-
tämme voimamme ja estämme Pyhän 
Hengen työtä meissä. 

Meidän tulee ymmärtää todellinen 
identiteettimme Kristuksessa ja mitä 
tarkoittaa se, että olemme uusia luo-
muksia. Tähän meidän tulee päästä Py-
hän Hengen kautta. 

Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa 
vaan Hengen, jos kerran Jumalan 
Henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole 
Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen 
omansa. (Room. 8:9)

Lihan vallassa eläminen merkitsee, 
että ihminen elää luonnollisessa, tur-
meltuneessa tilassa. Hengen vallassa 
ihminen sitä vastoin elää armon ja lu-
nastuksen liitossa. Meissä asuva Henki 
on varma todiste uudesta yhteydestä 
Kristukseen. Sen takia meidän tulee 
elää Hengen vallassa. 

OleMMe MUUTOSPROSeSSISSa

Lihan mieli on kuolema, mutta Hen-
gen mieli on elämä ja rauha.
(Room. 8: 6)

Liha ja Henki ovat jyrkästi vastakkaiset 
käsitteet. Ilmaisu ”lihan mieli” on hyvin 
voimakas. Se kuvaa sitä, mikä määrää 
ihmisen mielihalut ja toiveet. Lihan mu-
kaan elävä kulkeutuu yhä kauemmas 
Jumalasta. Lihamme puolesta olemme 
edelleen kapinassa Jumalaa kohtaan. 
Siellä asuu edelleen synnin vaikutus, 
siksi emme saa elää sen mukaan. Emme 
saa enää korostaa lihaamme, koska 
olemme Kristuksessa uusi luomus. 

Identiteettimme ei ole enää vanha 
luontomme, joka kokee, että minä syn-
tinen, kurja ihminen. Emme enää näe 
Jumalan suunnitelmaa muuttaa meitä, 
jos edelleen identifioidumme vanhaan 
luontoomme. 

Olemme tässä muutosprosessissa. 
Emme enää elä synnissä, vaikka voim-
me kompastua ja kokea, että lihassam-
me elää edelleen tuo synti, ja meillä on 
taipumus syntiin. Emme elä tietoisessa 
synnissä, vaan teemme jatkuvasti pa-
rannusta, kun huomaamme, että hai-
rahdumme, ja vanha luonto saa välillä 
hallintavaltaa meissä. 

Uusi luomus ei katsele itseään synti-
senä, kurjana ja huonona, vaan elää uu-
den Hengen mukaan katsoen Kristuk-
sen työtä meissä Pyhän Hengen kautta. 
On kysymys siitä, kummalle annamme 
valtaa ja hallintavallan elämässämme. 

Jos annamme Pyhälle Hengelle 
hallintavallan, niin Pyhä Henki vie mei-
dät antautumaan Jumalan tahdolle, ja 
se tuottaa elämässämme hedelmää, 
jota Galatalaiskirjeessä kuvaillaan näin: 
rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystä-
vällisyys, hyvyys, lempeys, uskollisuus, 
itsensähillitseminen. 

Pyhän Hengen työ on muuttaa mei-
tä niin, että elämme Jumalan sanan 
arvomaailman mukaan. Meidän määri-
tyksemme ei ole enää tämän maailma, 
vaan Jumalan sana. Meidän moraalim-
me ja arvomme eivät ole tämän maail-
man mukaisia.  

JUMala halUaa PalaUTTaa KUVaNSa 
MeIhIN

Teidän tulee hyljätä vanha ihmi-
senne, jonka mukaan te ennen 

vaelsitte ja joka turmelee itsensä 
seuratessaan petollisia himoja, uu-
distua hengeltänne ja mieleltänne 
ja pukea yllenne uusi ihminen, joka 
on luotu Jumalan kuvan mukaisesti 
totuuden vanhurskauteen ja pyhyy-
teen. (Ef. 4: 22–24)

Vanha ihminen kuvaa turmeltuneisuut-
ta, syntistä ihmisluontoa. Uudistumi-
nen tapahtuu nauttimalla hengellistä 
ravintoa, Jumalan sanaa ja elämällä 
yhteydessä Kristukseen. Tässä ei puhu-
ta mielipiteiden muuttumisesta, vaan 
koko elämän perusasenteen uudistu-
misesta. 

Mieli, ihmisen mieli minuuden 
ohjaajana on se, josta uudistumisen 
tulee alkaa. Aadam luotiin Jumalan 
kuvaksi heijastamaan Jumalan van-
hurskautta ja hyvyyttä. Synti turmeli 
tämän kuvan, ja Kristuksen täytyi saat-
taa se ennalleen. Uudestisyntymisen 
tarkoitus on ohjata sen kokenut takai-
sin päämäärään, jota varten ihminen 
alun perin luotiin. 

Jumala haluaa palauttaa kuvansa 
ihmiseen, sillä me heijastamme Juma-
lan kuvaa ja Hänen pyhyyttään. Mutta 
jos katsomme vain itseämme emmekä 
luota Pyhän Hengen työhön meissä, 
emme kykene antautumaan Jumalan 
tahtoon. Kykenemme toteuttamaan 
Jumalan tahtoa vain Pyhän Hengen 
hallintavallan alaisuudessa. 

Roomalaiskirjeessä 12:2 puhutaan, 
että meidän tulee muuttua mielemme 
uudistuksen kautta, jotta osaisimme 
arvioida, mikä on Jumalan tahto. Jos-
kus yritämme ulkoisten palvelusten 
kautta tehdä työtä Jumalalle, ja sillä 
tavalla etsiä Jumalan tahtoa tai kor-
vata sillä Pyhän Hengen työtä meis-
sä. Vaikka kysymys on ennen kaikkea 
siitä, että Jumala saa Pyhän Hengen 
kautta tehdä työtään meissä ja toteut-
taa omaa tahtoansa meissä. Se on 
todellista evankelioimista, kun muu-
tumme Pyhän Hengen vaikutuksesta 
ja alamme elämään uuden luomuksen 
mukaan. 

V e R K K O K a U P P a
värikkäitä vaatteita Nepalista reilun kaupan hengessä!

www.nepalska.fi     facebook.com/nepalska/

SOITA
LAhjOITuSpuheLu
0600 02 812

Lahjoituspuhelun hinta on 15€ + pvm
rahankeräyslupa ra/2018/604

Tue One Wayn  TV-TyöTä
ja kOTimaan TOiminTaa
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rukousaiHeet

suomi

one Way -seurakunnat
• Rukousaiheena uusia pastoreita
• jumalan johdatusta työmuotoihin
• vastuunkantajia lapsi- ja nuoriso-

työhön
evankeliointi
• Synnintuntoa kohdatuille ihmisille
• arkievankelionnin puolesta
• Että jokainen löytäisi oman tavan 

evankelioida
pk-illat
• Evankelistojen löytyminen kadulle 

(heitä on ollut hieman vähän eri-
tyisesti joulukuussa, mutta ollaan 
selvitty)

• Gospel cafe -illat: muusikkojen ja 
muiden esiintyjien löytyminen joka 
kerralle

• Hengellistä kasvua ja uskon vahvis-
tumista

• voimia ja viisautta maahanmuuttaji-
en parissa työskenteleville  

venäjä
• jumalan johdatusta työn jatkami-

seen
• Ettei ukrainan sota vaikuta ystävyys-

suhteisiimme
• jatkajaa valentinan työlle
• Siunausta kaikkiin lähetyskohtei-

siimme
israel
• uuden hallituksen radikaalit mi-

nisterit; viisautta päätöksissä eri-
koisesti palestiinalaiskysymyksissä. 
Yksi uusista ministereistä sai aikaan 
metelin, kun hän jo julisti temppe-
livuorella, ettei aio noudattaa pales-
tiinalaisten lakia olla rukoilematta. 
viimeinen Gazan sota alkoi tästä 
kysymyksestä, joten varjelusta tarvi-
taan!

• ukrainan sodan loppuminen. Kodis-
samme asuvat kaipaavat jo kovasti 
läheisiään ja kotiaan lähes vuoden 
israelissa olon jälkeen.

• uudet maahanmuuttajat ja heidän 
integroitumisensa. uusia asukkaita 
saapui maahan 70 000 viime vuon-
na 95:sta eri maasta, suurin osa ve-
näjältä ja ukrainasta.

• Rauhaa ja hengellistä herätystä koko 
israelille. 

kiina
• Rukoillaan apua vaikeaan koronati-

lanteeseen
• Rukoillaan terveyttä ja suojaa lasten-

kodin henkilökunnalle ja lapsille
• Rukoillaan Kiinan kaikkien uskovien 

puolesta
mongolia
• Rukoillaan terveyttä ja voimia henki-

lökunnalle
• Rukoillaan, että seurakunta saa kas-

vaa jumalan tuntemisessa terveellä 
tavalla

• pyydetään, että varat riittävät kaik-
kiin tarpeisiin

• pyydetään herätystä Mongoliaan
• pyydetään keskinäistä rakkautta ja 

iloa seurakunnalle

intia
• intian matka 2023 helmikuun alussa 
• viisautta käyttää lahjoitusvarat oi-

kein niukassa tilanteessa
• intialaisten vastuunkantajien jaksa-

misen puolesta
nepal
• viisautta ja johdatusta Sajille ja Han-

nahille lapsista huolehtimiseen
• Raamattukoulun kurssien onnistu-

minen
• oman maa-alueen saaminen koko 

palvelutyötä varten
• varjelusta Sajille evankeliointimat-

koilla Himalajan alueella
• Sahara-kodin äidin jognin tervehty-

minen syövästä
• Sahara-kodin talouden saaminen 

tasapainoon
• Minibussi Sahara-kodin lasten kou-

lukuljetuksia varten
uganda
• Sääolosuhteiden ja sadon puolesta, 

jotta ruokaa riittäisi
• Maanviljelyn ja omavaraisuuden 

kehittämiseen johdatusta ja viisautta
• Kaivojen saaminen kahdelle kylälle, 

joissa on erittäin suuri tarve saada 
puhdasta juomavettä

• Seurakunnille virvoitusta ja vahvis-
tusta, uusien seurakuntien istuttami-
sen puolesta

• vanhus- ja leskityöhön johdatusta, 
herätystä vanhusten pariin

• Markin selkäkivun puolesta ja terve-
yttä hänelle

• johdatusta mahdolliseen kesäkuun 
tiimimatkaan

• johdatusta ugandan työhön 
malawi
• Sopivia sateita ja hyvää satoa
• Resursseja auttaa tarvitsevia
• pastorikoulutuksen jatkumista ja sen 

myötä uskon syvenemistä seurakun-
tiin

italia
• Ystävyysseurakuntien alatri, Feren-

tino, Genova, Rimini ja Rooman 
Spinaceto ja Kaupunkiseurakunta 
puolesta

• italian kansan hengellistä heräämis-
tä katolisen pimeyden keskellä

• Huhtikuussa tehtävän aktiomatkan 
puolesta

• tuulalle ja Mauriziolle johdatusta ja 
viisautta kutsumuksessaan sekä Suo-
messa että italiassa

vastuunkantajat
•	 kiitämme sitoutuneista vastuunkan-

tajista
• voimia tulevaan vuoteen
• Nuoria mukaan vastuunkantoon

one Wayn talous
•	 kiitämme jokaisesta tukijasta
• Rukousta, että saisimme hoidettua 

kaikki taloudelliset velvoitteet, eikä 
mitään toimintoa tarvitsi lopettaa.

• Herran ilmestymistä, että saisimme 
talouden tasapainoon 

rukousraportti

kiitosaiHeet

Maahanmuuttajatyössä kiitosaiheena 
10/22–1/23 toteutettu al Massira (= 
alfa) -kurssi on ollut siunattu.

Intian työssä kiitosaiheena, että työ on 
saanut ylipäänsä jatkua.

Israelissa kiitos Herralle rauhallisesta 
ja rohkaisevasta syyskaudesta pakolais-
ten kodilla. asukkaiden asiat ovat alka-
neet järjestyä, ja meillä on ollut iloisia 
tapahtumia, retkiä ja joulujuhlia. Kiitos 
myös Herran avusta opinnoissani! 

Venäjän työssä iso kiitosaihe on se, 
että useat Koiviston lastenkodissa asu-
neet pojat pitävät v-Kontakten kautta 
säännöllisesti yhteyttä Kristiina Wile-
yyn ja sitä kautta venäjän tiimiin. Nämä 
samat pojat ovat myös nyt aikuisina 
yhteydessä toisiinsa ja tapaavat usein. 
Kiitosaihe on myös se, että tulkillam-
me olegilla on yhä töitä – hän opettaa 
kieliä.

Ugandassa kiitos, että uusia ebola-
tapauksia ei enää ole ilmennyt ja että 
epidemia on nujerrettu.

Malawissa kiitetään tiimin vierailusta 
lokakuussa sekä kummien kasvavasta 
joukosta. Kiitämme myös nuoren pas-
tori bandan tuomasta uudesta innosta 
seurakuntaamme, työntekijöistämme 
Moseksesta ja anoldista, pastoreista ja 
kouluttajasta Michael opiosta. 

Italian työssä kiitos uusista seurakun-
nista, jotka ovat lähteneet mukaan one 
Way italian ystävyysseurakuntaverkos-
toon sekä italiassa että Suomessa.

• ihmisten uskoon tulo evankelioinnin 
kautta

lapsityö
• pyhän Hengen voimaannuttavaa ja 

inspiroivaa kosketusta kaikille pyhä-
koulutyötä tekeville 

• Että Herra herättäisi uusia pyhäkou-
lunopettajia ja lähettäisi pyhäkoulu-
laisia

• jeesuksen siunausta ja johdatusta 
pyhäkoululaisille ja heidän perheil-
leen

• Että seurakuntien näky pyhäkoulu-
työstä voimistuisi

• Helsingin pyhäkoulutyön elpymistä
• Lapsityö oW:n lähetyskentillä
nuorisotyö
• Nuorten sitoutuminen paikallisseu-

rakuntaan
• Että nuoret olisivat kestäviä ruko-

uksessa niin, että heistä tulisi ruko-
uksen sotilaita, jotka haluavat elää 
pyhää elämää

• palo evankeliointia kohtaan
op-koulut ja rukoussolut
• pyhän Hengen läsnäoloa ja kestä-

vyyttä rukouksessa
• Yhteyden vahvistumista pienryhmis-

sä 
• innostusta rukoussolujen perustami-

seen eri paikkakunnille
miestentyö ja Hauho
• toivon majatalon rukousaiheena ala-

kerran remontin loppuun saaminen, 
jotta kuntoutustyö voidaan aloittaa 
täysipainoisemmin 

• Rukoillaan edelleen myös johdatus-
ta koko työlle

mediatyö
• Riittävät resurssit mediatyöhön
• tekniikan toimiminen
• johdatusta ohjelmasisällön kehittä-

miseen ja ideointiin
• johdatusta one Wayn tv- ja radio-

ohjelmien markkinointiin ja näky-
vyyteen eri kanavien kautta

maahanmuuttajatyö
• positiivisia turvapaikkapäätöksiä vie-

lä niitä odottaville
• Fyysistä ja psyykkistä paranemista, 

erityisesti eräälle vakavasti sairaalle
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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

 €

Viime syksynä tiedotimme haastavasta taloustilanteestamme ja pyysimme 
kaikkia työmme ystäviä rukoilemaan työmme talouden puolesta. Selvi-
simmekin syksystä kuukausi kuukaudelta teidän rukoustenne ja uhrien-

ne turvin. Talouskurimus on ollut kuitenkin sen verran vaikea, että joudumme 
edelleen laskemaan tarkkaan, mihin varamme riittävät. Mitään suurta muutosta 
tilanteessamme ei ole vielä nähty, ja rukous on yhä tarpeen. Me elämme edel-
leen kuukausi kerrallaan ja pyrimme säästämään kaikessa, mikä on mahdollista.

Teimme analyysin talouskehityksestä viimeisten neljän vuoden osalta ja 
siinä selvisi, että Hauhon rakennushankkeet ovat olleet suurempi rasite talou-
dellemme kuin olimme olettaneet. Tuo ponnistus oli kuitenkin tarpeen, ja se 
on jo nyt tuottanut paljon hengellistä hedelmää. One Way Center on osoit-
tautunut omavaraiseksi, kurssit kustantavat kaikki kulut. Kun saamme muun 
talouden tasapainoon, tämä uusi investointi tuottaa suuren siunauksen sekä 
ihmisille että työllemme. Vasta nyt ymmärrämme, miten tärkeä tuo keskus on 
koko toiminnallemme, niin suuren vaikutuksen se on tehnyt työhömme. Oli 
tullut Jumalan aika panostaa kotimaan työhön. Tähän asti kaikki suuremmat 
investoinnit ovat kohdistuneet kaukaisille lähetyskentille.

haaSTeeT JaTKUVaT
Olemme päättäneet astua kotimaantyössä uskossa eteenpäin ja suurista lähe-
tyskuluista huolimatta jatkamme antennikanavan 30:n toimintaa. Myös nettiTV ja 
One Way -lähetykset Radio Deissä jatkuvat vanhaan tapaan. Rukoilemme, että 
katsojat ja kuulijat jaksaisivat tukea yhä enemmän mediatyötämme jatkossa, jol-
loin se ei rasittaisi liikaa muuta talouttamme. Mediatyö on osoittautunut niin tär-
keäksi suurelle yleisölle ja myös merkittäväksi tiedotuskanavaksi työllemme, että 
pyrimme säilyttämään sen osana kotimaan työtämme, jos suinkin mahdollista.

Lähetystyömme keskeiset tarpeet on saatu kuukausi kuukaudelta suoritettua 
maailmalle ja työ jatkuu. Tällä saralla on lähes kaikissa maissa kuitenkin tarpeet 
suuressa kasvussa, ja sen täyttämiseen tarvitsemme edelleen esirukousta. Sekä 
Suomessa että kaikilla lähetyskentillä eletään sen mukaan kuin varat sallivat. Kaikki 
lähetystyöhön suunnatut varat menevät edelleen sataprosenttisesti kohteisiinsa. 

Kiitos teille kaikille, jotka olette muistaneet työmme tarpeitamme rukouk-
sin ja uhrein. Herra ei sitä tule unohtamaan!

Poliisihallituksen rahankeräyslupa: 
RA/2018/604 
(Lupa myönnetty ajalle 1.1.2019 – 31.12.2022)

talousraportti

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
Lastenkoti Sahara 2529
Seurakuntatyö 2558
Naistentyö 2794
työntekijät 2561
monGolia
Yleisviite 2299
israel
Naistenkoti 1203
punaisen Maton
keskus 2590
avustustyö 1287
kiina
Lastenkoti 1083 
avustustyö 1258
malaWi
opiskelijatuki 2354
työn tuki 1342

italia
Yleisviite 2642

suomi
Yleisviite 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
Hämeenlinna 1753
inkoo 1229
joensuu 1656
jyväskylä 1779
järvenpää 1669
Kajaani 1795
Kauhajoki 1847
Kotka 1520
Kouvola 1698
Kuopio 1708
Lahti 1562
Lohja 1685
Mikkeli 1672
oulu 1782
pori 1627
porvoo 1591
Rovaniemi 1630
Saarijärvi 1559
Sastamala 1546
Seinäjoki 1643
Sipoo 1517
tampere 1588
turku 1533
vantaa 1575

Me emme kerää varoja itsellemme, vaan niille ihmisille, joiden 
keskuuteen Jumala on meidät lähettänyt auttamaan ja lohduttamaan 
siinä hädässä, joka on tullut heidän osakseen.
– Tapani Suonto”
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live-Rukouskokoukset
Kerran kuussa maanantaisin klo 18

6.2.2023 / 6.3.2023 / 3.4.2023 / 8.5.2023
Osallistu rukouskokoukseen kotisohvaltasi suorassa lähe-
tyksessä	One	Way	Cafesta	Youtuben	tai	Facebookin	kautta.	
Rukoilemme yhdessä tärkeiden ja ajankohtaisten ai-
heiden puolesta. Sadat ihmiset osallistuvat rukoukseen 
sekä kokoussaleista että kodeistaan käsin. 
Rukousaiheita voi lähettää osoitteeseen  
rukous@onewaymission.fi

Tule sinäkin mukaan!

one Wayn
syysmatka   
17.-24.11.2023

•	 Katkaise	kaamos
•	 Hiljenny	kanssamme	pyhillä	paikoilla
•	 Tutustu	Raamatun	historian	merkittäviin	kohteisiin
•	 Sukella	evankeliumien	kertomuksiin	niiden	 
 autenttisessa ympäristössä

•	 Rukoile	ja	ylistä	Herraa	Siionissa

matkanjohtajina pastori Teuvo Karjalainen ja 
diakonissa, kuvataiteilija Mirja Karjalainen. 
musiikista vastaa Tiina Sinkkonen. 
matkaoppaana on harri Kröger.
teknisenä matkanjärjestäjänä Caleb tours.

hinta/laatusuhteeltaan edullinen matka. Ilmoittautumiset ja tiedustelut  
Teuvo Karjalainen, puh. +358 44 5789774 tai teuvojuhanikarjalainen@gmail.com. 

matkan johtajana toimii  
israelin lähettimme Kristiina Wiley. 

Vierailemme mmm. Jerusalemin naistenkodissa, 
jossa nyt asuu ukrainalaispakolaisia, soppakeitti-
össä, punaisessa matossa tel avivissa ja kuolleella 
merellä. 

matkaan sisältyy myös paljon yhteistä rukousta ja 
ylistystä.

matkan hinta noin 900 €. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot puh. 044 333 2723

Tervetuloa mukaan!

aktiomatkalle 
israeliin 
aktiomatkalle 
israeliin 

Tule siunaamaan juutalaista kansaa

8.–15.5.2023

Turvaa Herraan 
kaikesta sydämestäsi 
äläkä nojaudu 
omaan ymmärrykseesi. 
Tunne hänet kaikilla teilläsi, 
niin hän sinun polkusi tasoittaa.
Sananl. 3:5–6



43
	onewaymission.fi										I   							onewayseurakunta.fi										I   							onewaykauppa.fi										I          oneway.tv

one way on käynnistänyt kotimaassa seura-
kuntien istuttamisen kymmenillä paikkakun-
nilla. seurakunnan perustaminen on prosessi, 
joka vie aina oman aikansa. monilla paikka-
kunnilla nuo seurakuntarakenteet ovat vasta 
kehitteillä, mutta monilla jo valmiina. seura-
kunnan rakenteiden luominen vie usein 3–4 
vuotta – sitä voi harvoin kiirehtiä.

heti istutusprosessin alusta lähtien olem-
me puhuneet seurakunnasta, jotta ihmisille tu-
lee selväksi, mistä on kysymys. maassamme on 
suuri määrä omilta juuriltaan syrjäytyneitä ko-
dittomia kristittyjä, joista monet ovat toivoneet 
one way -seurakuntaa omalle paikkakunnal-
leen. mediatyömme kautta meillä on jo vuosia 
ollut yhteys myös kristinuskosta kokonaan vie-
raantuneisiin ihmisiin, joille one way on tuttu 
järjestö. siksi tuo selkeä viesti on niin tärkeä.

seurakuntien istutustyössä tavoitteenam-
me ovat rakenteet, jotka löydämme raamatus-
ta. one wayn istutustyössä ensimmäinen asia 
on rukous- ja evankelioimistyön käynnistämi-
nen ja uskoon tulleiden opetuslapseuttami-
nen opetuslapseuskoulussa.  

loHja
apuomena, Suurlohjankatu 21-23 a
onewayseurakunta.fi/lohja

mikkeli
porrassalmenkatu 15 
onewayseurakunta.fi/mikkeli

nurmes
onewayseurakunta.fi/nurmes

oulu
tuulimyllynkatu 18 (adventtisrk:n tila)
onewayseurakunta.fi/oulu

pieksämäki
torikatu 7  
onewayseurakunta.fi/pieksamaki

pori
Satakunnankatu 32 
onewayseurakunta.fi/pori

porvoo
Lundintalo, aleksanterinkatu 11
onewayseurakunta.fi/porvoo

rovaniemi
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
Sinivuokonkaari 3 Söderkulla
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, 
Laajavuorenkuja 4
onewayseurakunta.fi/vantaa

one Way -paikkakunnat

	onewaymission.fi							I							onewayseurakunta.fi							I							onewaykoulu.fi							I							facebook.com/owmfinland

espoo
alakartanontie 11
onewayseurakunta.fi/espoo

Forssa
Hämeentie 5
onewayseurakunta.fi/forssa

Haapajärvi
onewayseurakunta.fi/haapajarvi

Helsinki
Kaisaniemenkatu 10
onewayseurakunta.fi/helsinki

Hyvinkää
Sahanmäen palvelukeskus, Munckinkatu 65
onewayseurakunta.fi/hyvinkaa

Hämeenlinna
Ruutikellarintie 1
onewayseurakunta.fi/hameenlinna

iisalmi
onewayseurakunta.fi/iisalmi

inkoo
pikkunummentie 4
onewayseurakunta.fi/inkoo

joensuu
ilmarisenkatu 1  
onewayseurakunta.fi/joensuu

jyväskylä
Yliopistonkatu 15  
onewayseurakunta.fi/jyvaskyla

järvenpää
Sibeliuksenkatu 17  
onewayseurakunta.fi/jarvenpaa
Huom: sunnuntaijuhla klo 12

kajaani
väinämöisenkatu 13  
onewayseurakunta.fi/kajaani

kauHajoki
topeeka 38
onewayseurakunta.fi/kauhajoki

kotka
Kymijoentie 2, Karhula
onewayseurakunta.fi/kotka

kouvola
Salpausselänkatu 29  
onewayseurakunta.fi/kouvola

kuopio
Saastamoisenkatu 10
onewayseurakunta.fi/kuopio

laHti
vapaudenkatu 1
onewayseurakunta.fi/lahti

lappeenranta
onewayseurakunta.fi/lappeenranta

Tero Hokkanen, vpj Harri Rämö

Jari Mikkola Tapani Pastila

one Way – Hallitus

Tapani Suonto, pj
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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

Haluatko mainostaa Raportissa?
Ota yhteyttä: toimitus@onewaymission.fi

ONe WAy 
kAUPPA

raitis & rakentava


