Lähetysyhdistys Rauhan Sana ry – LYRS

TOIMINTAKERTOMUS
01.05.2018 – 30.04.2019
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Onko Rauhan Sanalla kaikki ketjut käytössä?
Keväällä saimme iloita uusista jääkiekon maailmanmestareista. Pelaajat olivat tasoltaan heikompia kuin
monet kilpailijat. Mutta valmennusjohto luotti heihin ja kaikki saivat pelata. Miten on Rauhan Sanalla?
Meiltä löytyisi hengellisen kamppailun pelaajia useisiin ketjuihin. Ovatko nämä ketjut kuitenkin
vaihtoaitiossa, eivätkä pääse tai halua astua esiin.
Näiden asioiden keskellä olimme tammikuussa Kalajoen Kristillisellä Opistolla vastuunkantajien päivillä.
Päivien aikana sanoma tuli selväksi: Meidän tulee rohkaista toinen toisiamme evankeliumin eteenpäin
viemiseen. Tarvitsemme uusia innokkaita työmiehiä ja -naisia sekä uusia toimintatapoja. Meidän tulee
rohkaisun lisäksi myös varustaa tekijöitä työhön. Varustaminen voi tarkoittaa vaikkapa
paikallisyhdistyksessä raamattupiirin perustamista tai nuorten kouluttamista aktiotoimintaan. Meidän ei
tule olla sokeita ja ajatella, että miten ennen on toimittu, on ainoa tapa. Toisaalta sitä mitä edelliset
sukupolvet ovat tehneet, ei sen tähden tule hylätä. Esimerkkinä vaikkapa seurojen järjestäminen. Mikä
sen raamatullisempi kokoontumismuoto voikaan olla.
Kaikessa uuden toimintatavan ja keinon etsimisessä on hyvä muistaa perusta, joka Kalajoellakin
ankkuroitiin: Toimimme kaikessa Jumalan Sanan ja evankeliumin menestymisen ehdoilla.
Kaikessa hengellisessä toiminnassa tärkein ketju muodostuu niistä, jotka eivät ehkä ole eturivissä, eikä
näkyvillä. Nimittäin kristityt, jotka huokaavat hiljaisuudessa Taivaan Isän puoleen rukoksen kautta.
esirukous hengellisen työn ja työntekijöiden puolesta on erityisen tärkeätä. Mitä enemmän vaikeuksia ja
mustia pilviä edessä, sitä enemmän tarvitaan uskollisia Herran palvelijoita rukouksen alttarilla. Siksi
kehotankin kaikkia rukoilemaan herätysliikkeessämme tehtävän työn puolesta. Rukoilkaamme, että työ
kantaa hedelmää. Saakoon epäuskon tilassa olevat ja uskosta luopuneet sen armokutsun, että uskovat
itsensä autuaaksi. Rukoilkaamme työntekijöille voimaa ja rohkeutta monien vastoinkäymisten ja
kiusausten edessä.
Mitä sinä voisit tehdä. Olet yksi monista Sanan kuulijoista, jonka paikkana on seurapenkki. Onko
Jumalan elopellolla tehtävää, joka odottaa sinua. Olisiko tehtäväsi kantaa lähimmästen taakkoja
sielunhoitajana. Vai oletko vastuunkantaja, joka näet nuoren, jolla voisi olla lahjoja annettavaksi
Jumalan valtakunnan työhön. Tulisiko sinun rohkaista ja varustaa omalla paikallasi. Onko Jumala kutsun
ääni tehtävään niin voimakas, että siihen pitää vastata.
Evankeliumi olisi voitu antaa vaikka enkelien tehtäväksi. Mutta Jumala valitsi toisin. Hän kutsuu meidät
siihen työhön. Vastaatko sinä Jumalan kutsuun. Tahdotko siirtyä vaihtoaitiosta pelikentälle. Suokoon
Jumala kaiken taivaallisen siunauksensa kentälle, jossa voitetaan sieluja Jumalan lapsilaumaan. Tule
mukaan taisteluun, jossa voittaja on jo tiedossa. Hän on Golgatan kärsimystien voittanut
Vapahtajamme, Herra Jeesus Kristus.

Matti Rahja
Lähetysyhdistys Rauhan Sanan hallituksen puheenjohtaja
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1. HALLINTO
LYRS:n sääntöjen mukaan “yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa kristillistä lähetystoimintaa
raamatunopin ja luterilaisen uskontunnustuksen pohjalta kotimaassa ja ulkomailla.” Tätä tehtävää
yhdistyksen hallinto toteuttaa yhdessä työntekijöiden kanssa.

1.1. Vuosikokous

Vuosikokous on yhdistyksen ylin päättävä elin. Kuluneen toimintakauden
vuosikokous pidettiin Pellossa, Suvijuhlien yhteydessä 21.7.2018. Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Timo Jämsä ja sihteeriksi Pekka Kyösti.
Kokouksessa valittiin hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle (ks. kohta 1.2.)
sekä yksi jäsen Ari Juntusen tilalle, hyväksyttiin jäsenmaksut hallituksen esityksen
mukaisesti (vuosimaksu 30 €, ainaismaksu 300 € ja 15–18-vuotiaiden vuosimaksu 15
€) ja hyväksyttiin toiminta- ja tilikertomus sekä toimintasuunnitelma. Sääntöihin
tehtiin muutos: Yhdistyksen kotipaikka vaihtui käytännön syistä Oulusta Kokkolaan.

1.2. Hallitus
Hallitus vastaa yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta sekä niiden kehittämisestä. Se
määrittelee yhdistyksen strategiaa, organisointia ja taloutta koskevat periaatteet
sekä palkkaa tarpeellisiksi katsomansa työntekijät hoitamaan yhdistyksen asioita.
Hallitus kokoontui toimintakauden aikana kahdeksan kertaa: 3.5.2018 (skypekokous), 4.6.2018, 6.9.2018 (skype-kokous), 10.10.2018 (skype-kokous), 26.11.2018,
26.1.2019, 28.2.2019 (skype-kokous) ja 1.4.2019 (skype-kokous).
Toimintakauden alussa hallitukseen kuuluivat Matti Rahja (pj.), Jussi Peltola (vpj.),
Timo Kontio, Juha Vuollo, Jouni Vuollet, Marja Himanka ja Marianne Helmes.
Erovuoroisia olivat Timo Kontio ja Jussi Peltola. Vuosikokous valitsi Jussi Peltolan
uudelle kaudelle, Timo Kontion tilalle Sakari Sorviston ja Ari Juntusen tilalle Ville
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Väkeväisen.
Hallitus valitsi 6.9.2018 puheenjohtajakseen edelleen Matti Rahjan ja
varapuheenjohtajaksi Jussi Peltolan. Kristiina Paananen valittiin jatkamaan
sihteerinä.
Seuraavassa vuosikokouksessa erovuorossa ovat Matti Rahja ja Jouni Vuollet. Juha
Vuollo on jättänyt hallitukselle eropyynnön terveydellisistä syistä ja hänen tilalleen
valitaan uusi jäsen seuraavassa vuosikokouksessa loppukaudeksi (vuodeksi).

1.3. Talous
Kuluneella toimintakaudella taloudessa ei ilmennyt merkittäviä yllättäviä menoja.
Kuluja onnistuttiin laskemaan lähes 50 000 € edelliseen toimintakauteen verrattuna,
mutta siitä huolimatta tulos oli alijäämäinen.
Talouden kohenemisessa avainasemassa ovat säännölliset kuukausilahjoittajat.
Toistaiseksi yhdistys ei ole onnistunut tavoitteessaan kasvattaa säännöllisten
tukijoiden määrää. Asian esillä pitäminen ja opettaminen myös nuoremmille
sukupolville kuuluu koko kentälle, ei ainoastaan työntekijöille ja hallitukselle.
Mahdottomasta asiasta ei ole kyse; jos kuluneella toimintakaudella olisi saatu noin
20 uutta, 50 € joka kuukausi lahjoittavaa ihmistä, alijäämä olisi tullut katetuksi.

1.4. Toimisto
Yhdistyksen toimisto on sijainnut helmikuusta 2018 lähtien Kokkolassa,
Yhteiskristillisen kirjakaupan vuokratiloissa, osoitteessa Pakkahuoneenkatu 9.

Tammikuussa 2019 toimisto siirtyi rakennuksen kolmannesta kerroksesta toiseen
kerrokseen. Nykyinen huone on edellistä käytännöllisempi ja siihen on takapihalta
oma sisäänkäynti.
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1.5. Työntekijät
Lapsi- ja nuorisotyöntekijä Leena Aitta palasi äitiyslomalta takaisin työhön lokakuun
alussa ja työskenteli omasta toivomuksestaan 50 %:n työajalla toimintakauden
loppuun saakka.
Lähetysjohtaja Jukka Paananen ja viestintäsihteeri Kristiina Paananen vakinaistettiin
1.9.2018 alkaen. He tekevät yhdistyksen kotimaan työtä toistaiseksi 70 %:n työajalla
ja 30 % työstä on Inkerin kirkon tehtäviä kotimaasta käsin.
Yhdistyksen laaja-alaisen toiminnan mahdollistavat lukuisat vapaaehtoiset, jotka
palvelevat joko täysin ilman korvauksia tai kulukorvausperiaatteella. Ilman heitä,
osaavia ja sitoutuneita ihmisiä, toimintamme ei olisi mahdollista. Kiitämme puhujia,
viestintätyöhön osallistuvia, lapsi- ja nuorisotyössä palvelevia ja moniin käytännön
tehtäviin tarttuvia vapaaehtoisia samoin kuin toimintamme puolesta rukoilevia ja
taloudellisesti työtämme kannattelevia sisaria ja veljiä.

1.6. Jäsenet
Toimintakauden lopussa jäseniä oli 752. Viime vuonna luku oli 755 ja sitä edellisenä
780.

1.7. Neuvottelupäivät

Tammikuussa 2018 neuvottelupäivillä pohdittiin yhdistyksen työnäkyä ja
työskentelyn pohjalta saatiin tiivistettyä kahdeksankohtainen visio. Sen pohjalta
työskentely jatkui tammikuussa 2019; miten visio saadaan elämään ja toteutumaan,
mikä on liikkeemme strategia. Nelihenkinen työryhmä on analysoinut tammikuussa
saatua aineistoa ja kooste tullaan esittämään Rauhan Sana -lehdessä ja nettisivuilla.
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2. VIESTINTÄ
2.1. Rauhan Sana -lehti

Rauhan Sana -lehden päätoimittajana oli Jukka Malinen ja toimitussihteerinä
Kristiina Paananen. Tekniseen toimitukseen kuuluivat oikolukija Leena Sinikumpu ja
raakataittaja Tiina Väkeväinen. Taitosta ja kuvituksesta vastasi Johanna Pöyhtäri.
Toimituskuntaan kuuluivat Jorma Aspegrén, Vesa Pöyhtäri, Kurt Hellstrand, Mikko
Himanka, Yrjö Haapala ja Tapani Vähäkangas.
Kesäkuusta 2018 alkaen lehti on ilmestynyt kunkin kuun 15. päivään mennessä.
Toimitus on kehittänyt pienimuotoisesti myös lehden sisältöä: Lasten sivu on
uudistunut, sivujärjestystä on hieman tarkistettu ja sisältöä monipuolistettu.
Lukijatutkimus päätettiin siirtää kesään 2020, jotta tilaajat ehtivät tottua uuteen
ilmestymisaikatauluun.
Lehti painetaan Vihannissa, Rannikon Laatupaino oy:ssä, ja painosmäärä oli
toimintakauden lopussa 1604 kappaletta.

2.2. Pohjolan Joulu -lehti

Joululehden päätoimittaja oli Kristiina Paananen ja
taittaja Satu Sinikumpu. Painosmäärä oli 5 500,
josta jäi myymättä noin 500 kappaletta, jotka
jaettiin ilmaiseksi eri kanavien kautta. Joululehden
tulevaisuus ei näytä valoisalta ja sen julkaisun
merkitystä pohditaan joka vuosi. Tammikuun
neuvottelupäivillä toivomus oli, että joululehti
tehdään vielä ainakin tänä vuonna.
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2.3. Verkkosivut ja sosiaalinen media
Verkkosivuista on vastannut Henri Vähäkangas, jonka lisäksi Kristiina Paanasella on
tunnukset sivuille. LYRS on myös sosiaalisessa mediassa, Facebookissa, jonne
tunnukset on Henrin lisäksi työntekijöillä; Leena Aitalla sekä Jukka ja Kristiina
Paanasella.
Verkkosivujen uudistamiselle on tarvetta ja projekti käynnistyi toimintakauden
lopulla kartoittamalla toteuttajia ja urakan kustannuksia.

2.4. Radio Rauhan Sana

Radiotyöryhmän toiminta
painottui seuratapahtumien,
kuten Suvijuhlien 2019,
radioinnin järjestämiseen ja sen
tukemiseen. Radioinnin puheym. nauhoitteita varten
hankittiin tallennustilaa ns.
pilvipalvelimeen (SoundCloud).

2.5. Äänitteet ja muu julkaisutoiminta

Satu Sinikummun CD-levy ”Kevät tulee
huomenna” julkaistiin maaliskuun lopulla
Kokkolan kirkossa ja pääsiäisenä oli toinen
konsertti Muonion kirkossa. Levyä
painettiin tuhat kappaletta ja se on saanut
hyvät arvostelut Radio Deissä.
Toinen levy, uudelleen sovitetuista
matkalauluista koostuva ”Veren ääni”, on
työn alla. Projektia vetää Mikko Himanka.
Omaa kirjallisuutta yhdistys ei ole
julkaissut, mutta muiden kustantajien kirjojen myynti on osa yhdistyksen toimintaa.
Päätarkoituksena on ihmisten hengellisen kasvun vahvistaminen, minkä lisäksi
myynti tukee yhdistyksen taloutta.
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3. KOTIMAANTYÖ
Seuroja ovat järjestäneet pääosin Rauhan Sanan paikallisyhdistykset. LYRS on toiminut lähinnä
niiden apuna, paikkakunnasta riippuen yhdessä luterilaisten paikallisseurakuntien kanssa.

3.1. Raamattukoulutus
Raamattu elää -päiviä järjestettiin kaksi kertaa; Kalajoella syyskuussa pidetty
tapahtuma oli omistettu Ari Juntusen muistolle ja helmikuussa Pyhäjoella aiheena oli
”Kristitty ja työ”. Tapahtumia suunnitteli työntekijöiden johdolla tiimi, johon
kuuluivat Matti Peltola, Mikko Himanka ja Sanna Peltola.
Huhtikuussa järjestettiin Pyhäjoen Kairosmajalle nuorten ja aikuisten yhteinen
Raamattu- ja lasketteluleiri. Opetuksesta vastasivat Jukka Paananen ja Jukka Malinen.

3.2. Lapsi- ja nuorisotyö
Nuorisotyössä toimintakausi oli hieman erilainen aiempiin kausiin verrattuna, kun
työntekijämme Leena Aitta palasi äitiysvapaalta syyskuussa 2019 ja aloitti työt 50
%:n työajalla. Kesätyöntekijöinä toimivat äitiysvapaan aikana Emil Nyblom ja Ville
Heikkilä, jotka hoitivat hienosti tehtävänsä.
Rippileiri pidettiin jälleen Pyhätunturin
Kairosmajalla. Leiriläisiä oli 29 ja leiristä
vastasivat Tomi Tornberg ja Jukka Paananen.
Konfirmaatio oli Pyhäjoella 6.7.2018.
Maikkulan kappelilla Oulussa järjestettiin
lasten ja varhaisnuorten leiripäivä. Nuorten
isoskoulutusviikonloppuja on uudistettu
siten, että lauantaisin on pidetty yhtä aikaa
lasten toimintapäivä. Isoset ovat saaneet
käytännössä ohjata lapsiryhmää ja kokeilla
näin taitojaan lasten kanssa. Tämä on koettu
kaikkien kannalta hyväksi. Yleensä kaikki
leiripäivät ovat olleet aivan täynnä, eli niihin
on osallistunut noin 25 lasta. Myös
varapaikoille on jäänyt paljon lapsia.
Pahkalan koulu, Maikkulan kappeli, Pyhätunturin Kairosmaja, Varvin kesäkoti
Kokkolassa ja Kalajoen Kristillinen Opisto ovat jo vakiintuneita leiripaikkoja.

3.3. Perhetyö
Perhetyö käynnistyi uudestaan, kun työntekijä Leena Aitta palasi syksyllä takaisin
työhön. Maikkulan kappelilla Oulussa järjestettiin perheiden leiripäivä, joka kokosi
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paljon väkeä. Varsinaista perhetyön tiimiä ei olla saatu Ouluun perustettua, mutta
yhdyshenkilöitä ja auttavia vapaaehtoisia löytyy. Heidän apunsa on tärkeää
toiminnan kannalta ja he ovat myös merkittävä tuki työntekijälle.

Perheiden parissa tehtävä työ on koettu tärkeäksi. Herätysliikkeellämme on iso
merkitys perheiden kristillisen kasvun tukemisessa. Perheitä on ollut paljon liikkeellä
erilaisissa toimintapäivissä ja perheleiri on tärkeä, monissa perheissä odotettu
viikonlopun kestävä leiri.

3.4. Nais- ja miestyö
Erillistä naistyöryhmää ei saatu suunnitelmista huolimatta perustettua. Sen sijaan
paikallisyhdistysten naiset ottivat aktiivisesti ja taidokkaasti vastuuta naisteniltojen
järjestämisestä.
Marraskuussa oli naistenilta Ylivieskassa ja maaliskuussa Himangan Pahkalassa.
Työntekijät Leena Aitta ja Kristiina Paananen osallistuivat joko iltojen suunnitteluun
tai ohjelman toteutukseen tai molempiin. Kalajoella miehet järjestivät maaliskuussa
miesten “Pärinä-päivän”.

3.5. Lähetystoimikunta
Lähetystoimikuntaan kuuluivat Jukka Paananen (pj.), Jaakko Rahja (siht.), Jaana
Vähäkangas, Niko Häivälä, Matti Rahja, Markus Rasmus, Jouni Vuollet, Tapani
Vähäkangas ja Johannes Wentin. Toimintavuoden aikana toimikunta on pitänyt
kolme kokousta, jotka kaikki skype-kokouksina.
Lähetystoimikunta käsittelee ja valmistelee Lähetysyhdistyksen kotimaan ja
ulkolähetyksen asioita ja tekee tarpeen mukaan niistä esityksiä hallituksen
päätettäviksi. Kertomusvuoden aikana toimikunta käsitteli mm. LYRS:n
raamattupäivien järjestämistä, Kursin seurakunnan tukemista, Satu Sinikummun
äänitettä, radiotyötä ja tilaisuuksista informoimista somessa ja muutoin.
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3.6. Suvijuhlat

Suvijuhlia vietettiin Pellossa 20.–22.7.2018 tunnuksella “Totuuden Henki –
Sanningens Ande”. Järjestyksessään juhlat olivat 38. Järjestäjinä olivat Pellon Rauhan
Sana sekä LYRS.

4. ULKOMAANTYÖ
4.1. Viro
4.1.1. Leo ja Maarika Lekarkin – Keilan seurakunta, LYRS:n puhujamatkat

Puhujamatkoilla Virossa kävivät viime toimintakaudella Veikko Määttä, Jukka
Paananen, Jarmo Makkonen, Jaakko Rahja ja Lauri Kalliokoski. Lähes joka
kerta kaverina oli Jorma Puhakka. Puhujien käynneillä halutaan tukea
paikallisia seurakuntia sananjulistus- ja sielunhoitotyössä.
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Käynnit suuntautuivat Randveren, Simunan, Harju-Jaanin, Äksin ja Pärnun
seurakuntiin sekä Tarton huoltokotiin, Tarton Kristilliseen Nuorisokotiin ja
Pärnun Diakoniakeskukseen. Muutaman kerran pidettiin seurat Rakveren
inkeriläisten parissa. Puhujainkierroksiin kytkettiin myös Keilan seurakunnan
tilaisuudet ja Karjakylän huoltokoti.
Syksystä 2018 lähtien, Lekarkineiden Haapsaluun muuton myötä, on palveltu
myös Läänemaalla, Läänen rovastikunnan seurakunnissa; Lääne-Nigulassa,
Noarootsissa, Kullamaalla, Varblassa ja Mihklissa. Pitkäperjantaina oli
ensimmäinen tilaisuus Kursin seurakunnassa, joka tuli Esa Luukkalan
hoidettavaksi toukokuussa 2018. Maaliskuussa 2019 järjestettiin EteläSuomen Rauhan Sanan puhujien kanssa kolmen päivän lähetyskierroksia
Läänemaalla ja Pärnussa. Nämä matkat järjestetään LYRS:n kierrosten
välikuukausina.
Leo Lekarkin on puhujainkierrosten ja Keilan työn lisäksi lomittanut Mihklissa,
Sauella, Simunassa ja Veljesseurakunnassa. Huhtikuussa 2019 hänet
määrättiin Lääne-Nigulan seurakunnan diakoniksi.

Maarika Lekarkin on
toiminut Lääne-Nigulan
seurakunnassa
pyhäkoulunopettajana.
Lisäksi hän on palvellut
tekemällä erilaisia
ilmoitustauluja ja
lopputodistuksia LääneNigulan, Keilan ja Tarton
Paavalin seurakunnille.

4.1.2. Esa ja Õnne Luukkala – Äksin seurakunta
Esa Luukkala sai 1.5.2018 vastuulleen Äksin lisäksi Kursin seurakunnan
kirkkoherran tehtävät. Hän on ainoa pappi ja kokoaikainen työntekijä
molemmissa seurakunnissa.
Perhejumalanpalveluksista on tullut Äksissä suosittuja ja niiden kautta
seurakunnan toimintaan on tullut mukaan lapsia ja nuoria. Tavoitteena on
ollut Jumalan Sanan opettaminen lapsille ja nuorille ymmärrettävällä tavalla.
Myös Kursin seurakunnassa on kokeiltu perhejumalanpalveluksia.
Molemmat seurakunnat osallistuivat Operaatio Joulun Lapseen kuluneen
toimintakauden aikana. Seurakunnat saivat Englannista lahjapaketteja, joita
jaettiin yhteensä noin 150 kappaletta lapsille ja nuorille 26.12. järjestetyissä
perhejumalanpalveluksissa Äksin ja Kursin kirkoissa.
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Projekti antoi myös seurakuntien jäsenille mahdollisuuden tehdä
lähetystyötä kutsumalla lapsia ja nuoria kirkkoon noutamaan lahjapaketti.
Äksissä kävi noin 110 lasta ja nuorta, Kursissa noin 40. Lisäksi paikalla oli
paljon vanhempia ja ystäviä ja jumalanpalveluksessa kerrottiin evankeliumin
sanomaa kaikille. Lahjapaketin mukana kaikki saivat myös Raamatun
sanomasta kertovan vihkosen.
Äksin seurakunta on aloittanut Operaatio Joulun Lapseen kuuluvan
jälkikoulutuksen. Viron kielellä on painettu Operaatio Joulun Lapsen toimesta
kirja ”Võrratu teekond”, jossa on 12 lapsille ja nuorille tarkoitettua
raamattutuntia keskeisistä aiheista. Jälkikoulutus jatkuu tulevan
toimintakauden aikana ja rohkaisevaa on ollut se, että kokoontumisiin on
tullut myös sellaisia lapsia, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet
seurakunnan toimintaan.
Kursin seurakunnasta on käyty Puurmanin lastentarhassa keskustelemassa
mahdollisesta yhteistyöstä tulevaisuudessa.
Kuluneen toimintakauden aikana molemmissa seurakunnissa järjestettiin
ensimmäistä kertaa raamattuviikonloput yhteistyössä Etelä-Suomen Rauhan
Sanan kanssa – Kursissa viime lokakuussa ja Äksissä tämän vuoden
huhtikuussa. Palaute on ollut erittäin positiivista.

Äksin seurakunta sai
vanhan pappilarakennuksen
takaisin omaan
käyttöönsä, kun
siinä toiminut ”Äksi
Motell” lopetti
toimintansa
lokakuussa 2018.
Haasteena ovat
talous (pappilasta ei
enää tule
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vuokratuloja seurakunnalle) ja tilan lämmittäminen talvella. Uusia
mahdollisuuksia ovat hyvät puitteet seurakunnan toiminnalle talvisaikaan ja
kesällä leirien järjestämiseen. Seurakunta rukoilee Jumalan johdatusta
pappilan käyttöä varten.
Molemmissa seurakunnissa on tehty työtä uskollisesti ja säännöllisesti
hyväksi havaittuja toimintamuotoja käyttäen. Työtä on myös laajennettu ja
kehitetty uusia toimintamuotoja.

4.1.3. Kaja Alasoo – Lapsi- ja nuorisotyö Virun rovastikunnassa
Pyhäkoulut jatkuivat Käsmussa, Narva-Joesuussa, Narvassa ja Simunassa.
Lastenkerhoa pidettiin Vokan nuorisokeskuksessa ja Toilan kirjastossa.
Vokassa on jatkunut yhteistyö nuorisokeskuksen kanssa. Lastenkerhoa on
pidettyä kaksi kertaa kuukaudessa ja vuorotellen Toilassa. Molemmat paikat
sijaitsevat Pyhäjoen alueella.
Toilan kirjastonhoitaja kutsuu itse lapsia askartelemaan ja on suostuvainen
siihen, että askartelun lisäksi kerhossa kerrotaan myös kirkkovuodesta ja
Raamatusta. Vanhemmat tuovat lapsia kerhoon ja osallistuvat joskus itsekin
toimintaan.
Narva-Joesuun pyhäkoulu on syksystä asti kokoontunut kirjastossa. Kutsu
sinne tuli kirjaston johtajalta, joka liittyi viime vuonna Narva-Joesuun
seurakuntaan. Keväällä, säiden lämmettyä pyhäkoulu kokoontuu
seurakuntatalolla, jotta kirkko tulisi tutummaksi. Tunteja on 2–3 kertaa
kuukaudessa. Kirjaston tilat ovat kaikille tuttuja ja sinne uskaltautuvat
mukaan myös venäjää puhuvat lapset. Seurakunta on pieni ja toimii
vaatimattomissa olosuhteissa. Seurakuntatalossa ei esimerkiksi ole
lämmitettävää tilaa. Yhteistyö Narva-Joesuun kaupungin kanssa toimii
edelleen ja sieltä on tullut pientä avustusta lapsityön tarvikkeisiin. NarvaJoesuun kaupungin päivien aikana askartelut ovat perinteisesti kirkon pihalla
ja kaikki ohikulkijat pääsevät mukaan.
Simunassa pyhäkoulu
kokoontuu rippikoulurakennuksessa lauantaisin. Joulun ja pääsiäisen alla pidetään
askartelu-päivät, jossa
on kahvila, erilaisia
askartelupisteitä ja
arpajaiset. Osallistujat
tulevat perheittäin ja
toiminnassa on
mukana useita
apulaisia.
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Käsmussa pyhäkoulua on kirkossa kerran kuukaudessa. Pyhäkoulua on
kesäisinkin muutaman kerran, koska paikka on suosittu lomakohde ja lapsia
on paljon. Lapset tulevat vanhempiensa kanssa. Ennen joulua ja pääsiäistä
pyhäkoulu kokoontuu uudessa kylätalossa ja Kaja kertoo siellä joulun ja
pääsiäisen sanomasta.
Narvassa pyhäkoulua on kerran kuukaudessa Aleksanderin kirkon tornissa.
Pastori Urmas Karileet ja seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Ants Kutti
toimivat lasten koollekutsujina. Tänä vuonna pyhäkoulua on ollut
jumalanpalvelusten aikana.

Vuoden päätapahtumia ovat pyhiä edeltävät askartelupäivät rovastikunnan
eri paikkakuntien kouluissa, päiväkodeissa ja seurakunnissa. Itse pitämien
pyhäkoulujen lisäksi Kaja käy ennen kirkkopyhiä myös Rakveren, Kadrinan ja
Jöhvin pyhäkouluissa motivoimassa pyhäkoulunopettajia ja elävöittämässä
lapsityötä. Väike-Maarjassa, Simunassa, Lasilassa, Jõhvissa (venäjänkielinen
koulu), Iisakussa ja Võsulla Kaja vierailee kouluissa ja päiväkodeissa sekä
lisäksi Laekveren kylätalolla ja Vinnin perhekodissa.
Virossa on ainutlaatuista, että joulun ja pääsiäisen sanoma tavoittaa näin
monia. 3–4 viikon aikana tapahtuvat vierailut ovat kiireistä ja intensiivistä
aikaa, jota edeltää kaksi kuukautta valmisteluja. Viime kierroksilla
askarteluihin osallistui yli 500 lasta.
Narvan kirkkopäivillä syyskuussa Kaja järjesti lastentapahtuman yhdessä
Viron kirkon lapsi- ja nuorisotyönkeskuksen kanssa. Tapahtumaan osallistui
myös aikuisia, jotka opiskelevat viroa ja halusivat kuunnella kieltä. Lastenohjelmassa oli mukana kolme vapaaehtoista apulaista. Kirkkopäivillä
järjestettiin ekumeeninen tapahtuma, jonka valmistelukokouksiin Kaja
osallistui vuoden mittaan.
Perinteinen lastenleiri järjestettiin Kärussa, jossa vapaaehtoisten ryhmä
auttaa järjestelyissä. Tukea on tullut paljon myös kunnalta. Leirille osallistui
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Simunan lisäksi lapsia myös Väike-Maarjasta, Rakveresta ja NarvaJoensuusta.
Nuorten rippileiri oli Toolsella. Tunteja pitivät paikalliset papit ja Rakveren
seurakunnassa palveleva lähetystyöntekijä Liisa Rossi. Kaja avusti
ryhmätöissä ja leirin käytännön järjestelyissä. Kaja oli mukana myös
rovastikunnan kolmen päivän rukousvaelluksella elokuussa. Vaellus alkoi
Pyhäjoen kirkosta ja päättyi Viru-Nigulan Maarjan kappeliin. Tallinnassa Kaja
osallistui Viron kirkon lapsi- ja nuorisotyökeskuksen täydennyskoulutukseen.
Aiheena oli sellaisten lasten tukeminen, joilla on keskittymisvaikeuksia.

4.2. Venäjä
4.2.1. Jukka ja Kristiina Paananen – Inkerin ev.lut. kirkko

Paanasten työajasta 30 % sisältää edelleen Inkerin kirkon tehtäviä. Jukan
kohdalla se on pitänyt sisällään Murmanskin kirkkohankkeen koordinointia
(kirkko ei valmistunut suunnitellun aikataulun mukaan viime vuonna),
talousasioita, erilaisia kokouksia (mm. Inkerin kirkon Suomen edustuston,
suomalaisten yhteistyökumppaneiden ja Kokkolan rovastikunnan Aunustyön
toimikunnan kokouksia) ja osallistumisen vuosittaisille Idäntyön päiville
Ryttylässä.
Kristiina on jatkanut Inkerin Kirkko lehden vastaavana toimittajana, mutta
avustajien myötä työmäärä on hieman
vähentynyt viime toimintakaudesta.
Lehden lisäksi työaikaa on mennyt
jonkin verran Inkerin kirkon
suomenkieliseen viestintään liittyviin
palavereihin.
Inkerin kirkkoon liittyvää tärkeää työtä
ovat myös erilaiset vierailut, joita
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Paanaset ovat tehneet yksin tai yhdessä; nimikkoseurakunta Kannuksen
lähetystyön johtokunnan kokouksessa käynti, lähetystyöhön liittyvät
oppitunnit Lohtajan seurakunnan rippikoulussa sekä Centriaammattikorkeakoulussa Kokkolassa, Evankelisten opiskelijoiden ilta Oulussa,
Kokkolan seurakunnan Lähetyssopen juhla sekä vierailu Mikkelin
hiippakunnan lähetyssihteerien ja -teologien neuvottelupäivässä Kouvolassa.
Kuluneella toimintakaudella Paanaset kävivät Venäjällä seuraavasti:
kesäkuussa 2018 yhdessä parin päivän reissulla Murmanskissa, Kristiina
maaliskuussa yksin Pietarissa ja yhdessä Paanaset vetivät huhtikuussa
ensimmäisen ryhmämatkansa Venäjälle.

4.3. Etiopia
4.3.1. Anna Vähäkangas – Mekane Yesus -kirkko, raamatunkäännöstyö

Suomen Ev.lut.
Kansanlähetyksen ja
Wycliffe
Raamatunkääntäjien
yhteislähetti sekä Lähetysyhdistys Rauhan Sanan
nimikkolähetti Anna
Vähäkankaan
ensimmäinen työkausi
Etiopiassa alkoi
joulukuussa 2014.
Etiopiassa Anna toimi
Etiopian evankelisen
Mekane Yesus -kirkon ja paikallisen raamatunkäännöstyöhön erikoistuneen
yhteistyöjärjestön SIL in Ethiopia työyhteydessä Mekane Yesus -kirkon
lounaisen synodin raamatunkäännöstyön kielitieteellisenä neuvonantajana.
Annan vuonna 2017 alkanut kotimaanjakso on jatkunut terveyssyiden vuoksi
tähän päivään asti. Hän on 60-prosenttisella työajalla. Työtehtävät ovat olleet
pääsääntöisesti seurakuntavierailuja, mutta Anna on päässyt puhumaan
myös muutamissa kouluissa. Kesällä hän osallistui Kansanlähetyspäiville ja
Rauhan Sanan Suvijuhlille. Lisäksi hän on tuottanut materiaalia
raamatunkäännöstyöstä sekä internetiin että painettuihin lehtiin. VarsinaisSuomen Kansanlähetystä hän on auttanut erilaisissa käytännön asioissa,
kuten tilaisuuksien kirjamyynnissä ja kahvituksessa, sekä avustanut lasten
Donkkis-tapahtumassa.
Anna kävi Etiopiassa 2.11.–7.12.2018 uusimassa työlupansa. 8.11. vietettiin
Etiopian-lähetyksen 50-vuotisjuhlaa Addis Abebassa. Anna työskenteli myös
yhteistyöjärjestö SIL in Ethiopia -toimistolla erään vähemmistökielen parissa.
Tälle kielelle ollaan laatimassa sanakirjaa ja sitä varten Anna työsti sanalistaa.
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Anna toivoi voivansa palata Etiopiaan kielitieteellisen työnsä pariin jo syksyllä
2018, mutta terveysongelmien vuoksi se ei ollut mahdollista. Hän pystyi
kuitenkin tekemään muunlaisia töitä Suomessa sekä vierailemaan lyhyesti
Etiopiassa, mistä oli kiitollinen.

4.4. Israel
4.4.1. Machaseh-keskus

Kristillistä diakoniatyötä tekevässä Machaseh-keskuksessa, Jerusalemissa,
koettiin jälleen tänä vuonna läpimurto, josta keskuksen johtaja Lena Levin
kertoo: “Kun suunnittelimme perheväkivaltaan liittyvän käsikirjan esitystä
viidellä kielellä – hepreaksi, venäjäksi, englanniksi, arabiaksi ja amharaksi –
emme voineet kuvitella, että tapahtuma saisi niin loistavaa palautetta.
Erilaisista kulttuuritaustoista tulevat puhujat, oman todistuksensa jakaneet
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naiset, rukoilevat pastorit – kaikki yhdessä vaikuttivat niin voimakkaalla
tavalla, että se yllätti jopa meidän ryhmämme.” Konferenssi pidettiin 25.
marraskuuta, joka on kansainvälinen perheväkivallan vastainen päivä.
Yllä mainitun tapahtuman jälkeen Lena Levin kutsuttiin järjestämään kaksi
muuta koulutusta Israelissa. Sen lisäksi maaliskuussa hän sai vierailukutsun
Sveitsiin ja Saksaan.
Tärkein painopiste keskuksen työssä on ollut musiikki- ja taideterapia.
Lokakuun jälkeen ryhmäterapiaistuntoja on ollut joka tiistai. Amerikkalaisen
musiikkiterapiayhdistyksen jäsenenä Lena Levin on saanut hyödyllistä
materiaalia
käytettäväksi yhdessä
hanketta koordinoivan
kollegan Alla Omeltshenkon kanssa.
Etiopialaisten tuki- ja
opintoryhmän toiminta
on jatkunut jo seitsemän
vuotta. Kasvava joukko
juutalaisia tulee
Ukrainasta ja Venäjältä.
He ovat enimmäkseen
vanhoja, sairaita tai
köyhiä tai kaikkia niitä
yhdessä. Keskus jakaa
ruokaa sekä vaatteita, antaa oikeudellista neuvontaa ja auttaa asunnon
löytämisessä.
Myös uskonnolliset ihmiset kääntyvät keskuksen puoleen apua saadakseen.
Keskuksen veroneuvoja on ortodoksinen rabbi, joka lähettää perheitä
keskukseen. Kasvussa ovat myös Israelin arabit ja palestiinalaiset avun
pyytäjät. Machasella on humanitaarisen viraston asema, joka antaa heille
luvan työskennellä Itä-Jerusalemista ja Länsirannalta tulevien ihmisten
parissa.
Machaseh-keskus on erittäin kiitollinen kaikille vapaaehtoisille, jotka tulevat
Skandinaviasta, Euroopasta ja USA:sta. Ilman heidän apuaan työ ei olisi
mahdollista.

Kuvassa keskellä
Lena Levin
18

