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Mihin olemme joutuneet ja mitä meillä on edessä? 
 
 
Lähetysyhdistys Rauhan Sanan kulunutta toimintavuotta voi kuvata työn täyteiseksi, kunnes koronavirus 
rajoituksineen yllätti. Vai yllättikö? Raamatussa kerrotaan paljon lopunajoista ja sen aikana tulevista Jumalan 
herätysyrityksistä. Ja joka puolella on suuria maanjäristyksiä, nälänhätää ja ruttotauteja. Kauhistuttavia asioita 
tapahtuu, ja taivaalla näkyy suuria ennusmerkkejä. (Luuk. 21: 11) Kertoessaan näistä tapahtumista Jeesus 
piirtää meille kuitenkin valoisan ja lohduttavan tulevaisuuden: Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa 
rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä (Luuk. 21: 28).  
 
Toimintavuotemme on toukokuusta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun, joten suurimman osan 
menneestä kaudesta saatoimme toimia normaalisti. Koronarajoitusten ja -uhan alla eläminen heijastui silti 
koko vuoden toimintaan: Seura- ja leiritoiminta loppui, tulevan kesän rippileiri siirtyi vuoden vaihteeseen ja 
Suvijuhlat ovat vain radioinnin välityksellä. Monet tutuksi ja rakkaaksi tulleet, eri paikkakunnilla pidettävät 
kesäseurat on peruttu. Onneksi sanan kuuloon voi päästä nettiradion välityksellä. Mutta pois jäävät monet 
uskon sisarien ja veljien kohtaamiset.   
 
Rajoitusten aikana saamme olla vain perhepiirissä. Kuinka paljon kuuluukaan huokauksia Taivaan Isän 
puoleen, kun ei voi olla tekemisissä vanhempien, isovanhempien, lasten ja lastenlasten kanssa. Raamatussa 
meitä kehotetaan kantamaan toinen toistemme kuormia. Kuinka se on näissä olosuhteissa mahdollista? 
Jollakin on läheinen siirtynyt Taivaan kotiin ja hautajaiset on jouduttu järjestämään tavalla, joka tuntuu 
luonnottomalta. Tai ehkä sinä tai joku läheisesi on saanut virustartunnan ja on hengenvaarassa.  
 
Lohduttomien näkymien edessä meidän ei tarvitse vajota synkkyyteen. Jumala tietää kaikki tarpeemme. 
Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu (Matt. 21: 30). Myös Apostoli Paavali rohkaisee: Ylistetty olkoon 
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala!  Hän 
rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme 
lohduttaa muita ahdingossa olevia. (1 Kor. 3–4) Meille vakuutetaan, että Jumala antaa meille lohdutuksen. Ja 
sen voimalla jaksamme lohduttaa muita.  
 
Tärkein lohdutus on, että olemme saaneet Kristuksen sovitustyön kautta kaikki syntimme anteeksi ja siten 
tulleet Jumalalle kelvolliseksi. Se ylittää paitsi oman ymmärryksemme, myös kaiken sen, mitä maailma voi 
ikinä tarjota. Jumala antaa lohdutuksen niin kärsivälle, yksinäiselle kuin ahdistuneelle. Syntien 
anteeksiantamus antaa myös Jumalan lapseuden. Saamme olla yhtä suurta Jumalan lasten perhettä, jonka 
yhteys ylittää ajan rajan tuollekin puolelle. Erityisesti ehtoollisella saamme kokea sitä yhteyttä. Saamme olla 
varmoja, että Jumala pitää lupauksensa. Vaikka me rikkoisimme, niin Jumalan lupaus pitää. 
 
Muistellessamme mennyttä toimintavuotta kääntyy katseemme tulevaan. Nämä ovat päässeet suuresta 
ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. (Ilm. 7: 13) Jos jaksamme pitää kiinni 
uskostamme, meillä on edessä Taivaan ihanuus. Lohduttakoon tämä lupaus meitä maailman kiusausten 
keskellä ja suokoon Jumala, että saamme kerran tavata toinen toisemme Taivaan kirkkaudessa. Tämän 
ihanan lupauksen varassa ponnistelkaamme rajoitusten ja pelon keskellä Jumalan valtakunnan elopellolla. 
Herra siunaa kaiken työn, mitä Hänen nimessään tehdään. 
 
 
 

Matti Rahja 
Lähetysyhdistys Rauhan Sanan hallituksen pj. 
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1.   HALLINTO 
 
 

1.1 Vuosikokous 
 
Yhdistyksen ylin päättävä elin, vuosikokous, kokoontui Suvijuhlien yhteydessä 13.7.2019 Ähtävän 
seurakuntatalolla. Osallistujia oli yhteensä 79. Kokouksen puheenjohtajana toimi Martti Vähäkangas 
ja sihteerinä Kristiina Paananen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuosikokous valitsi hallitukseen uudet jäsenet kahden erovuoroisen tilalle sekä yhden jäsenen Juha 
Vuollon tilalle loppukaudeksi (ks. kohta 1.2). Lisäksi vuosikokous hyväksyi edellisen toimintakauden 
toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä toimintasuunnitelman ja vahvisti talousarvion. 
Yhdistyksen jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan (vuosimaksu 30 €, ainaismaksu 300 € ja 15–18-
vuotiaiden vuosimaksu 15 €). 
 
Keskusteluissa nousi esiin huoli lasten kristillisestä kasvatuksesta; vanhemmilta toivottiin 
aktiivisuutta pyhäkoulujen järjestämiseen omissa paikallisyhdistyksissä. Paikallisyhdistyksiä 
kehotettiin käymään yhdistyksen strategiaa läpi ja huomioimaan ihmisten toiveita oman 
paikallisyhdistyksen toiminnassa. Lähetysjohtaja muistutti yleisestä pappeudesta ja kehotetti 
rohkeasti kutsumaan ihmisiä mukaan toimintaan. 

 
 
1.2 Hallitus 

 
Hallitus kokoontui toimintakauden aikana kuusi kertaa: 7.5.2019 (skype-kokous), 7.6.2019 Kokkolassa 
(Lähetyssopessa), 22.9.2019 Kokkolassa (Varvin kesäkodilla), 11.12.2019 (skype-kokous), 3.2.2020 
(skype-kokous) ja 16.3.2020 (skype-kokous).  
 
Toimintakauden alussa hallitukseen kuuluivat Matti Rahja (pj.), Jussi Peltola (vpj.), Marja Himanka, 
Sakari Sorvisto, Marianne Helmes, Jouni Vuollet, Juha Vuollo ja Ville Väkeväinen. Erovuoroisia jäseniä 
olivat Matti Rahja ja Jouni Vuollet. Matti Rahja valittiin uudelleen ja Jouni Vuolletin tilalle valittiin 
Mikko Rahja. Terveydellisistä syistä hallituspaikkansa jätti Juha Vuollo, jonka tilalle loppukaudeksi 
(vuodeksi) valittiin Kalevi Rantatorikka. 
 
Hallitus valitsi 22.9.2019 puheenjohtajaksi edelleen Matti Rahjan ja varapuheenjohtajaksi Ville 
Väkeväisen. Sihteerinä valittiin jatkamaan Kristiina Paananen. 
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Seuraavassa vuosikokouksessa erovuorossa ovat Kalevi Rantatorikka ja Ville Väkeväinen.  
 

 
1.3 Talous 

 
Vertailukelpoinen tulos parani edellisestä kaudesta, mutta kirjanpidollisista muutoksista johtuen 
tulos jäi reilusti alijäämäiseksi. Vuokralaisen irtisanouduttua Oulun Kontiontiellä olevasta yhdistyksen 
asunto-osakkeesta asunto myytiin joulukuussa. Osa rahoista laitettiin rahastoon ja loput käyttötilille 
vahvistamaan yhdistyksen likviditeettiä.  

 
 

1.4 Toimisto 
 

Yhdistyksen toimisto sijaitsee Kokkolassa, osoitteessa Pakkahuoneenkatu 9. Toimistosta hoidetaan 
yhdistyksen maksuliikennettä ja lehden tilaajarekisteriä. Siellä ovat myös tarpeelliset arkistot ja 
myytävien kirjojen varasto. Erikseen palkattua toimistotyöntekijää yhdistyksellä ei tällä hetkellä ole. 

 
 

1.5 Työntekijät 
 
Lapsi- ja nuorisotyöntekijä Leena 
Aitta työskenteli 1.5.–31.7.2019 100 
%:n työajalla ja 1.8.2019 lähtien 80 
%:n työajalla. Kesätyöntekijänä lapsi- 
ja nuorisotyön tehtävissä toimi 
Jenni Holma 15.5.–31.7.2019. 
 
Lähetysjohtaja Jukka Paanasen ja 
viestintäsihteeri Kristiina Paanasen 
työajasta 70 % oli kotimaan työtä ja 
30 % Inkerin kirkon tehtäviä. 
 
 

Rauhan Sana on maallikkoliike, jonka toiminta nojaa aktiivisiin ja osaaviin vapaaehtoisiin. 
Työntekijöiden tehtävä on koordinoida vapaaehtoisten palvelua ja pyrkiä tarjoamaan heille siihen 
edellytyksiä. Pienessä järjestössä vapaaehtoiset ovat työntekijöille arvokas tuki ja suhdetta voi 
verrata työtoveruuteen. Lähetysyhdistys kiittää lämpimästi kaikkia toimintakauden aikana, lukuisilla 
eri tavoilla palvelleita vapaaehtoisia. 

 
 
1.6  Jäsenet 

 
Toimintakauden lopussa yhdistykseen kuului 745 jäsentä. Viime kaudella jäseniä oli 752 ja sitä 
edellisenä kautena 755. 

 
 
1.7 Neuvottelupäivä 

 
Neuvottelupäivät järjestettiin tällä kertaa yksipäiväisenä ja pidettiin 1.2.2020 Kalajoen 
seurakuntakodilla. Tilaisuuteen osallistui 36 henkilöä. 
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2.   VIESTINTÄ 
 
 
2.1 Rauhan Sana -lehti 

 
Rauhan Sana -lehden päätoimittajana jatkoi Jukka Malinen ja 
toimitussihteerinä Kristiina Paananen. 
Tekniseen toimitukseen kuuluivat oikolukija Leena Sinikumpu ja 
raakataittaja Tiina Väkeväinen. Taitosta ja kuvituksesta vastasi 
Johanna Pöyhtäri. Kuvituksessa avusti ajoittain Anne-Mari 
Tornberg. 
 
Toimituskuntaan kuuluivat Jorma Aspegrén, Vesa Pöyhtäri, Kurt 
Hellstrand, Mikko Himanka, Yrjö Haapala ja Tapani Vähäkangas.  
 
Lehden tilaajamäärä oli kuluneen kauden lopussa 1580, joista 
vapaakappaleita oli 91 kappaletta. Painosmäärä oli 1700 
kappaletta. Lehti painettiin Rannikon Laatupaino Oy:ssä, 
Vihannissa. 
 
 

 
2.2 Pohjolan Joulu -lehti 

 
Joululehden päätoimittajana oli edelleen Kristiina Paananen, 
uutena taittajana aloitti Saara Santala. Painosmäärä oli 5000 
kappaletta, mikä oli 500 vähemmän kuin edellisellä kaudella. Lehti 
painettiin Rannikon Laatupaino Oy:ssä, Vihannissa. 
 
Viime vuonna joululehden tulevaisuus oli vaakalaudalla, mikä 
lienee säikäyttänyt ihmisiä, sillä tällä kertaa lehteä myytiin 
nopeammalla tahdilla ja painos meni lähes viimeistä lehteä 
myöten. Se turvasi joululehden tulevaisuuden ainakin vuodeksi 
eteenpäin.  
 
 
 
 

 
 
 

2.3 Verkkosivut ja sosiaalinen media 
 
Studio Saara Santala on suunnitellut yhdistykselle uudet verkkosivut. Tavoitteena oli saada ne 
käyttöön viime syksyn aikana, mutta projekti pysähtyi koodarin vaihtumisen takia ja käynnistyi 
uudelleen vasta tämän vuoden alkupuolella. Sivujen koodaamisen on aloittanut Markus Torppa. 
Nykyisiä verkkosivuja on päivittänyt Henri Vähäkangas. 
 
Sosiaalista mediaa (Facebook) ovat päivittäneet kaikki työntekijät. Toimintakauden lopulla 
yhdistykselle luotiin videoiden julkaisua varten oma YouTube-kanava: www.youtube.com > 
Lähetysyhdistys Rauhan Sana   
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2.4 Radio Rauhan Sana 
 
Radiotyöryhmän toiminta painottui 
toimintakaudella isompien 
viikonloppuseurojen, kuten Suvijuhlien 
radioinnin järjestämiseen. 
Koronaepidemian myötä radiotyö 
säännöllistyi niin, että seuralähetyksiä on 
keväällä 2020 ollut joka sunnuntai.  
 
 
 
 
 

Puhe- ym. nauhoitteita on tallennettu pilvipalvelimeen (SoundCloud), jonne pääsee LYRS:n 
kotisivulta. LYRS:n kotisivulla on myös linkki Ylimuonion Rauhan Sanan ylläpitämään 
seurapuhearkistoon, jossa on myynnissä yli 1700 puhetta, vanhimmat 1970-luvulta.  
 
Radiotyöryhmällä ei toimintakauden aikana ollut kokouksia, vaan yhteyttä pidettiin WhatsApp-
ryhmässä. 

 
 

2.5 Äänitteet ja muu julkaisutoiminta 
 
Työn alla on ollut vanhoista ja harvemmin lauletuista Siionin matkalauluista koottu ”Veren ääni” -
levy, jonka äänityksistä suurin osa saatiin tehtyä toimintakauden aikana. Toinen projekti on ollut 
Siionin matkalaulujen mobiilisovellus, joka oli loppusuoralla toimintakauden päättyessä. 

 
 
 

3.   KOTIMAANTYÖ 
 

Seuratoiminnasta vastaavat pääosin paikallisyhdistykset itsenäisesti. Henkilöjäsenyhdistyksenä LYRS 
pyrkii auttamaan paikallisyhdistyksiä; työntekijät ovat käytettävissä kutsuttaessa. Toimintakauden aikana 
LYRS järjesti yhden yhdistyksen toiminnasta tiedottavan illan, joka pidettiin Kalajoella yhteistyössä 
Kalajoen Rauhan Sanan kanssa.  

 
 
3.1 Raamattukoulutus 

 

 
 
Raamattu elää -päiviä järjestettiin kolme kertaa: 1) Toukokuussa Himangan seurakuntatalolla. 
Aiheena oli ”Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti”. 2) Syyskuussa Kokkolassa, Ykspihlajan 
kirkossa. Aiheena oli ”Autuaampi antaa kuin ottaa”. 3) Helmikuussa Oulussa, Maikkulan kappelilla. 



 7 

Aiheena oli ”Lepää hoitavassa läsnäolossani". Tapahtumia suunnitteli työntekijöiden johdolla tiimi, 
johon kuuluivat Matti Peltola, Mikko Himanka ja Sanna Peltola.  
 
Loppiaisena 6.1.2020 Kalajoen seurakuntakodilla pidettiin raamattupäivä. Opetuksesta vastasivat 
Timo Himanka, Jukka Paananen ja Jukka Norvanto.  
 
Maaliskuun 2020 loppuun suunniteltu Raamattu- ja lasketteluleiri Vuokattiin jouduttiin perumaan jo 
ennen koronarajoituksia osallistujien puutteen takia. 

 
 
 

3.2 Lapsi- ja nuorisotyö 
 
Lapsille järjestettiin useita toimintapäiviä 
Pahkalassa ja Kokkolassa sekä lisäksi 
kesäleiri Kokkolassa, Varvin kesäkodilla. 
Varhaisnuorille pidettiin raamattuleiri, 
kesäleiri ja toimintapäiviä. Isovanhemmat 
ja lastenlapset -leirejä oli kolme; 
Kalajoella, Kokkolassa ja Pahkalassa. 
Osallistujia niissä oli yhteensä huimat 180.  
 
Isoskoulutusta ja nuorten raamattuleirejä 
pidettiin Varvin kesäkodilla sekä Kalajoen 
Kristillisellä Opistolla. Nuorten ja nuorten 
aikuisten iltoja järjestettiin eri teemoilla 
yhteistyössä paikallisyhdistysten ja 
seurakuntien kanssa. 
 

 
Rippileiri pidettiin 23.–30.6.2019 Pyhätunturin Kairosmajalla. Leiriläisiä oli 27. Leiristä vastasivat Tomi 
Tornberg, Jukka Paananen ja Leena Aitta. Konfirmaatio oli 30. kesäkuuta Pyhäjoella. 
 
Koronarajoitusten vuoksi huhtikuulle suunnitellut tapahtumat peruttiin ja nuorten raamis siirtyi 
verkkoon. 
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3.3 Perhetyö 
 
Yhdistyksen perhetyöllä on tuettu perheiden kristillistä kasvatustyötä. Oulussa, Maikkulan kappelilla, 
järjestettiin toimintakauden aikana säännöllisesti perheiden päiviä. Ohjelmassa oli erilaisia tehtäviä ja 
yhdessäoloa. Päivä päättyi kaikille tarkoitettuun, avoimeen matkalauluiltaan. Perhepäiviin on kullakin 
kerralla osallistunut n. 70–80 leiriläistä.  
 
Kalajoella järjestettiin perheleiri 18.–20.10.2019. Huhtikuun tapahtumat jouduttiin koronatilanteen 
takia perumaan. 

 
 

3.4 Nais- ja miestyö 
 
Himangalla pidettiin lokakuussa naistenilta, jonka 
järjestelyihin paikalliset naiset ottivat aktiivisesti osaa 
yhdessä työntekijän, Leena Aitan, kanssa. Maaliskuussa 
oli tarkoitus pitää naistenilta Kalajoella, mutta korona 
sotki suunnitelmat. Myös miesten pärinäpäivä jäi 
koronatilanteen vuoksi keväällä järjestämättä.  
 
 
 
 
 
 

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. 
Lähetystoimikunnan tehtävänä on käsitellä ja valmistella sisä- ja ulkolähetykseen liittyviä asioita ja 
tehdä tarpeen mukaan esityksiä hallituksen päätettäväksi. Toimintakauden aikana 
lähetystoimikunnalla oli yksi kokous (Teamsin välityksellä). 

 
 

3.6 Suvijuhlat 
 
 
 
 
 

Järjestyksessään 39. Suvijuhlat vietettiin 12.–14.7.2019 Ähtävällä tunnuksella ”Jumala armahtaa – 
Barmhärtighet”. Juhlien järjestäjinä olivat Punsarin rukoushuoneyhdistys, LFF ja Lähetysyhdistys 
Rauhan Sana.   
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4.  ULKOMAANTYÖ 
 
 

4.1 Viro 
 
4.1.1 Leo ja Maarika Lekarkin – Lääne-Nigulan seurakunta, LYRS:n puhujamatkat 

 
Saarnamatkoilla Virossa kävivät toimintakauden aikana Jouko Talonen, Markus Ventin, 
Jorma Puhakka, Veikko Määttä, Ken Helmes, Jarmo Makkonen, Jaakko Rahja, Pentti Sinko, 
Tapani Vähäkangas ja Lauri Kalliokoski. Matkoja suunnitteli ja toimi tulkkina Leo Lekarkin. 
 
Matkat kohdistuivat Simunan, Harju-Jaanin, Äksin, Lääne-Nigulan, Noarootsin, Rakveren ja 
Pärnun seurakuntiin. Laitoskohteina olivat Tarton, Tabiveren ja Karjakylän huoltokodit, 
Tarton Kristillinen Nuorisokoti sekä uutena paikkana Koongan huoltokoti. Pärnussa tehtiin 
kotikäyntejä niiden inkeriläismummojen luokse, jotka eivät pysty enää tulemaan seuroihin. 
Veikko Määttä on puhujainkierrosten lisäksi käynyt Pisara-ryhmän kanssa Tarton ja Tallinnan 
vankiloissa.  
 
Heinäkuussa oli mahdollisuus osallistua ensimmäistä kertaa Noarootsin ja Riguldin 
Kotiseutuyhdistyksen jokavuotiseen jumalanpalvelukseen Rooslepan kappelissa. 
Jumalanpalveluksessa palvelivat Markus Ventin ja Leo Lekarkin. Yhdistykseen kuuluu 
enimmäkseen Ruotsissa asuvia Viron ruotsinkielisten jälkeläisiä. 

 
Etelä-Suomen Rauhan Sanan 
puhujien kanssa on noin vuoden 
ajan toteutettu LYRS:n 
kierrosten välikuukausina 
kolmen päivän lähetyskierroksia 
Läänemaalla ja Pärnussa. 
Vierailuilla on syntynyt lämmin 
yhteys Lihulan huoltokodin ja 
Varblan seurakunnan kanssa. 
 
 
 
 

Leo Lekarkin määrättiin huhtikuusta 2019 alkaen Lääne-Nigulan seurakunnan diakoniksi. 
Lisäksi hänellä on ollut jumalanpalveluksia ja toimituksia muissakin seurakunnissa sekä 
seurapuheita Veljesseurakunnassa. 

 
Maarika  
Lekarkin on 
palvellut 
Lääne-Nigulan 
seurakunnassa 
pyhäkouluno-
pettajana ja 
lapsityön 
vetäjänä.  
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Pyhäkoulussa kävi keskimäärin 20 lasta. Opettajia oli viisi ja he pitivät tunteja vuorotellen. 
Aikaisemmin suunniteltiin, että pyhäkoulua olisi samanaikaisesti eri ikäryhmille, mutta siihen 
ei riittänyt resursseja.  
 
Suurempia tilaisuuksia olivat pyhäkoululaisten joulujuhla sekä kesällä maanpuolustuspäivän 
tapahtuma, johon seurakunta järjesti lastenohjelmaa. TV7 nauhoitti seurakunnassa pidetyn 
pyhäkoulun kaksi kertaa. Maaliskuusta lähtien pyhäkoulua ei pidetty koronaviruksen takia. 

 
 

4.1.2 Esa ja Õnne Luukkala – Äksin ja Kursin seurakunnat 
 
Esa Luukkala on kirkkoherrana vastannut Äksin ja Kursin seurakuntien toiminnasta. 
Erityisesti joka kuun viimeisenä sunnuntaina järjestetyt perhejumalanpalvelukset ovat olleet 
suosittuja. Myös toisena joulupäivänä järjestetty perheiden joulujuhla onnistui hyvin. 
Lokakuussa Äksin ja Kursin seurakunnissa toteutettiin raamattuviikonloppu yhteistyössä 
Etelä-Suomen Rauhan Sanan kanssa. Keväälle suunniteltu vastaava viikonloppu jouduttiin 
perumaan poikkeustilan takia.  
 
 
Esa tunnusteli syksyllä mahdollisuutta vierailla Laevan koululla ja kirjastossa. Vastaanotto 
molemmissa paikoissa oli positiivinen. Laevan koulun rehtorin kutsusta Esa kävi adventin 
alussa kertomassa koululaisille joulun sanomasta. Koulun kevätretki Kursin kirkolle peruuntui 
poikkeustilan takia.  

 
Laevan kirjastossa pidettiin 
helmikuussa seurat LYRS:n 
saarnamiesten kanssa. 
Osallistujia oli yhteensä 12 ja 
jatkoa toivotaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Äksin seurakunnassa alkoi syyskuussa rippikoulu. Rippikoululaisia on kahdeksan; nuorin 15-
vuotias, vanhin n. 60 vuotta.  

 
 
Äksin seurakunta 
on kokenut 
suurena 
siunauksena sen, 
että sillä on nyt 
myös talvella 
lämpimät ja 
riittävän isot 
kokoontumistilat 
Äksin pappilassa. 
Suomalaisten  
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ystävien lahjoittamien ilmalämpöpumppujen avulla on helppo lämmittää pappilan alakertaa. 
Suomalaisten kanssa on talkoovoimin myös kunnostettu pappilaa monin tavoin. 
 
Viime vuonna laadittu toimintasuunnitelma on pääpuitteissaan toteutunut hyvin. 
Seurakunnissa on tehty säännöllistä työtä ja kehitetty toimintaa. Vierailut Puurmanin koululla 
ja Laevan lastentarhassa toteutuivat hieman toisessa muodossa, kun seurakunta sai luvan 
vierailla Laevan koululla ja kirjastossa.   
 
Viime vuonna suunniteltiin, että Esa aloittaisi Operaatio Joululapsi -projektin 
koordinaattorina Etelä-Virossa. Luukkalat kuitenkin kokivat paremmaksi olla ryhtymättä 
tähän tehtävään, koska Äksin ja Kursin seurakunnissa on jo paljon vastuuta ja haasteita. 
Luukkalat ovat kiitollisia siitä, että LYRS on tukenut taloudellisesti työtä molemmissa 
seurakunnissa ja toivovat, että tämä tuki voisi edelleen jatkua.  

 
 

4.1.3 Kaja Alasoo – Lapsityö Virun rovastikunnassa 
 
Pyhäkoulutunnit jatkuivat Käsmussa, Narva-Jõesuussa ja Simunassa. Työ alkoi myös Väike-
Maarjassa. Vokan nuorisokeskuksessa ja Toilan kirjastossa pidettiin lastentunteja.  
 
Vokassa Kaja teki säännöllisesti yhteistyötä nuorisokeskuksen kanssa, jossa hän vieraili 2–3 
kertaa kuukaudessa vuorotellen Toilan kanssa. Vokassa on edelleen vähän yhteyksiä lasten 
vanhempiin, sillä lapset tulevat nuorisokeskukseen itsenäisesti. Toilan kirjastonhoitaja 
kutsuu itse lapsia askartelemaan ja suostuu siihen, että askarteluun liittyy myös tutustumista 
kirkkovuoteen ja raamatunkertomuksia. Toilassa lapset tulevat kirjastoon vanhempiensa 
tuomina ja vanhemmat osallistuvat välillä myös tunneille. 
 
Narva-Jõesuussa kokoontumiset ovat olleet talvella kirjastossa, keväällä säiden lämmetessä 
seurakuntatalolla. Tunteja on 2–3 kertaa kuukaudessa. Kirjaston tilat ovat tuttuja kaikille ja 
sinne uskaltautuu mukaan myös venäjää puhuvia lapsia. Seurakunta on pieni ja toimii 
vaatimattomissa oloissa; seurakuntatalolla ei ole lämpimiä tiloja. Syksyllä kun pyhäkoulu 
aloittaa ja keväällä sen päättyessä kirkkoherra siunaa lapset vanhempineen. Narva-Jõensuun 
kaupunki on antanut pientä avustusta askartelumateriaaleihin. Kaupungin päivänä kirkon 
pihalla oli tuttuun tapaan mahdollisuus askarrella ja mukaan tuli myös ohikulkijoita.  
 
Simunassa pyhäkoulu oli rippikoulutalolla joka toinen lauantai. Lapset siunattiin 
pyhäkoulukauden alussa ja lopussa. Joulun alla oli askartelupäivä kahviloineen, mihin 
osallistui kokonaisia perheitä. Simunassa on useita apulaisia tukemassa lapsityötä. 
 

 
Käsmussa pyhäkoulu on ollut 
kerran kuukaudessa kirkolla, 
joskus jopa kesälläkin, koska 
lapsia on silloin paljon. Joulun 
alla kokoontumiset pidettiin 
vierastalolla. 
 
Narvassa on kokoonnuttu kerran 
kuukaudessa Aleksanterinkirkon 
tornissa, jonne pastori Urmas 
Karileet ja seurakuntaneuvoston 
puheenjohtaja Ants Kutti ovat 
kutsuneet lapsia. 
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Väike-Maarjassa on alettu kokoontua kerran kuussa. Lapsia on ollut vaikea saada tulemaan, 
koska yhteisö on maallistunut ja vierastaa kirkkoa. Pyhäkoulussa on avustanut paikallisen 
diakonin vaimo, joka pitää pyhäkoulua myös Rakveren seurakunnassa. 
 
Kirkkopyhiä edeltävät askartelupäivät rovastikunnan eri paikkakunnilla, kouluissa, 
päiväkodeissa ja seurakunnissa ovat suurtapahtumia. Jouluaskarteluihin osallistui reilut 560 
lasta. Pääsiäisen askartelutuokiot jouduttiin poikkeustilan takia perumaan. 

 

Lastenleiri pidettiin Toolsen leirikeskuksessa rippileirin yhteydessä. Kahden leirin 
järjestelytiimien ansiosta leiri onnistui hyvin. Yhteensä niissä oli 80 lasta ja aikuista. Leiriläisiä 
tuli Simunasta, Kadrinasta, Rakveresta, Narva-Jõesuusta, Narvasta ja muualtakin.  

 
 
 

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

 
Jukka ja Kristiina Paanasen 30 %:n 
työpanos Inkerin kirkossa on sisältänyt 
tehtäviä sekä Suomessa että Venäjällä 
ja viime vuoden toimintasuunnitelmaan 
kirjatut asiat toteutuivat: Jukka on 
hoitanut talouteen ja Murmanskin 
kirkon rakentamiseen liittyviä asioita, 
Kristiina on toimittanut Inkerin Kirkko -
lehteä. Suurimmaksi osaksi yhteys 
Inkerin kirkkoon on onnistunut kotoa 
käsin, puhelimitse tai sähköpostitse. 
 
 
 

Toukokuussa Paanaset osallistuivat LFF:n järjestämälle matkalle Lappeenrantaan, jossa 
pidettiin Jaaman seurakunnan entisen tulkin, Lempi Revon, muistotilaisuus. Paikalla oli 
Suomen ystävien lisäksi Lempin sukulaisia ja pieni ryhmä Jaaman seurakunnasta.  
 
Toukokuussa oli Lahdessa Inkerin kirkon Suomen edustuston hallituksen kokous sekä 
vuosikokous, johon Paanaset osallistuivat. Kuun lopulla Jukka osallistui Murmanskin kirkon 
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ristinnostojuhlaan ja sen yhteydessä rakentamiseen liittyviin kokouksiin. 
 
Syyskuun alussa Paanaset edustivat sekä Inkerin kirkkoa että LYRS:a Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlilla Kannuksessa. Urakka alkoi perjantaina oppituntien pidolla Kannuksen 
yläkoulussa ja lukiossa, aiheina lähetystyö ja Venäjä. Lauantaina Paanaset vetivät 
juhlapaikalla Inkerin kirkkoon liittyvän kanavan sekä pitivät LYRS:n kirjapöytää. Lokakuussa 
Jukka osallistui Kokkolan rovastikunnan viiden päivän matkalle Viteleen ja Aunukseen. 
 
Inkerin kirkon Suomen tehtävissä kärsitään työvoimapulasta, minkä takia Paanaset 
organisoivat lokakuussa Inkerin Kirkko -lehden laskutuksen. Vastaavasti Kristiinan työtä 
hieman helpotti se, että kahden erillisen numeron sijasta IK-lehdestä julkaistiin syksyllä 
kahden numeron sijasta vain yksi, hieman laajempi kaksoisnumero. 
 

 
Toimintakauden loppu Venäjän 
työssä oli juhlapainotteinen. 
Marraskuussa Murmanskissa 
vietettiin uuden kirkon 
vihkiäisiä ja helmikuussa 
juhlittiin Pietarissa Inkerin 
kirkon piispoja, kun Aarre 
Kuukauppi jäi eläkkeelle ja 
hänen seuraajakseen vihittiin 
Ivan Laptev.  

 
 
 
 
 
 

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

 
Anna Vähäkangas on Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen ja Wycliffe Raamatunkääntäjien 
yhteislähetti sekä Lähetysyhdistys Rauhan Sanan nimikkolähetti, jonka 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 ja hän on 60-prosenttisella työajalla. Sen verran edistystä on tapahtunut, että Anna sai 
keväällä diagnoosin ja on voinut aloittaa kuntoutuksen. 
 
Työtehtävät ovat olleet pääsääntöisesti seurakuntavierailuja, myös kouluvierailuja on ollut. 
Kesällä Anna osallistui Kansanlähetyspäiville ja Suvijuhlille. Varsinais-Suomen 
Kansanlähetystä Anna on auttanut erilaisissa käytännön asioissa sekä avustanut lasten ja 
nuorten tilaisuuksissa. 
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Koska paluu Etiopiaan on viivästynyt eikä paluupäivää tiedetä, Anna kävi lokakuussa 
Etiopiassa pakkaamassa tavaroitaan ja luovuttamassa työlupansa, mutta uusi etiopialaisen 
ajokorttinsa. Paikallinen yhteistyöjärjestö järjesti hänelle varmuuden vuoksi läksiäiset, vaikka 
paluu edelleen on mahdollista. Alkuvuodesta 2020 Anna siirtyi syrjään työelämästä ja 
keskittyi kuntoutukseen. 
 
Viime kaudella tavoitteena ollut paluu uudelle työkaudelle Etiopiaan ei terveysongelmien 
vuoksi toteutunut. Anna oli kuitenkin iloinen siitä, että pystyi osan aikaa tekemään töitä 
Suomessa ja pääsi käymään Etiopiassa selvittelemässä asioitaan. 

 
 

 
4.4 Israel 
 

4.4.1. Machaseh-keskus – Jerusalem 
 
Machaseh-keskuksessa 2019 oli upea vuosi: kaikki ohjelmat jatkuivat ja kehittyivät yli 
odotusten. Ja keskuksen johtajan mukaan heitä on siunattu ihanilla ja uskollisilla ystävillä, 
jotka jakavat keskuksen näyn ja uskovat siihen, mitä he tekevät. 
 
Holokaustista selviytyneiden ryhmä kasvoi ja yhteistyö Holokaustista selviytyneiden 
kansallisen yhdistyksen kanssa tiivistyi. Yhteistyöverkostossa on mukana viitisenkymmentä 
ryhmää eri puolilla maata. Taloudellinen tuki lukuisilta ystäviltämme Israelista ja muista 
maista mahdollisti kokoontumiset, konferenssit, retket ja kuntouttavan toiminnan. 
Muutamat ryhmän jäsenet tulivat myös uskoon – kiitos Herralle!  
 
Machaseh-keskuksen johtaja Lena Levin oli puhumassa Kangasalla, Uusheräyksen 
kesäseuroissa elokuussa 2019. Tapaaminen johti siihen, että ryhmä vapaaehtoisia (mukana 
myös rauhansanalaisia) lähti Israeliin auttamaan keskusta asuntojen remontoinnissa.  
 
Lokakuussa Machaseh-keskus osallistui konferenssiin Auschwitzissa kertoen työstään ja sen 
piirissä olevista ihmisistä. Vuosittainen konferenssi marraskuun lopussa oli omistettu 
holokaustin vaikutuksille toisessa ja kolmannessa sukupolvessa. Kutsuttuna puhujana oli 
tunnettu professori Sveitsistä. Hänen lisäksi useita paikallisia uskovia asiantuntijoita oli 
opettamassa ja keskustelemassa aiheesta. Tilaisuus oli hyvin tärkeä ja ainutlaatuinen.  
 
Perheväkivaltaprojektissa tapahtui tänä vuonna todellinen läpimurto: keskuksen tekemää 
kirjaa jaettiin sadoille ihmisille viidellä eri kielellä Israelissa ja muissa maissa. Lena Levin 
vieraili lokakuussa Norjassa, jossa eräs järjestö auttaa kristillisiä seurakuntia ja yhteisöjä 
tukemaan perheväkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreja. 
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Machaseh on aloittanut Caspari-keskuksen kanssa kuukausittain kokoontuvan 
Tabufoorumin, jossa käsitellään monenlaisia ”kiellettyjä” aiheita messiaanisten johtajien ja 
teologien kanssa.  
 

 
Perheväkivaltaa ja 
hyväksikäyttöä kokeneille 
naisille on aloitettua ”Bnot 
Jeshua” (Jeesuksen tyttäret) -
tukiryhmä, jossa on 
mahdollisuus jakaa kokemuksia 
ja kertoa elämästään. Se on ollut 
todella voimaannuttavaa. 
Israelissa väkivalta lisääntyi noin 
30–40 % koronasta johtuvien 
liikkumisrajoitusten aikana.  
 
 
 
 

Alamme vasta nyt saada 
paremman käsityksen 
yhteiskuntaamme kohdanneesta 
katastrofista, josta toipuminen 
tulee kestämään pitkään. 
Avustuskeskus kasvaa 
voimakkaasti ja sille lahjoitetaan 
nyt entistä enemmän vaatteita, 
kenkiä ja muuta tavaraa, jota se 
jakaa eteenpäin Jerusalemin 
köyhimmille ihmisille.  
 
 
 
 

Lahjoitukset tulevat kaupoilta, jotka sulkevat ovensa ja hakeutuvat konkurssiin, koska ne 
eivät pysty jatkamaan, eivätkä saa valtiolta avustusta. Hiljattain keskus sai 200 paria 
ortopedisiä jalkineita naiselta, jonka täytyi lopettaa 40 vuotta toiminut perheyritys. Nyt, kun 
keskuksen ystävät ulkomailta eivät pääse Israeliin tuomaan avustustarvikkeita, Jumala on 
avannut toisen kanavan saada apua. 

 
 
 
 

 


