
YSTÄVÄTALVI 
4/2020

Ruotsin Evankelisluterilainen Kansanlähetys
Sveriges Evangelisk-lutherska Folkmission



2

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys on lähetysjärjestö. Sen tehtävä-
nä on toteuttaa osaltaan Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä lähellä ja kaukana. 
Työalat kotimaan ja Ruotsin työn lisäksi Egypti, Englanti, Etiopia, Japani, 
juutalaistyö, Kenia, Saksa, Venäjä ja Viro, sekä raamatunkäännöstyö. Suomes-
sa toimii 17 piirijärjestöä ja Ruotsissa yksi. Kansanlähetyksellä on yhteistyötä 
paikallisseurakuntien kanssa. Se kouluttaa lähetystyöntekijöitä ulkokenttätyö-
hön Ryttylän Kansanlähetysopistossa ja auttaa Kristukseen uskovia löytämään 
oman paikkansa maailmanlaajuisessa tehtävässä. Toiminnassa on laajalti 
mukana vapaaehtoisia työntekijöitä. Ruotsin Kansanlähetyksen lähetyskoti 
sijaitsee Finspångissa. Kodilla järjestetään erilaisia viikonlopputapahtumia: 
Raamattu-, lähetys- ym. päiviä.

Ystävä-lehti nro 4/2020
Ruotsin Kansanlähetyksen jäsenlehti

Julkaisija: Ruotsin Kansanlähetys
S:ta Marias väg 40, 612 92 Finspång 

puh. 0122 211 55
http://ruotsinkl.palvelee.fi

Youtube: http://tinyurl.com/y6fwybu6 
Päätoimittaja: Sakari Kalliomaa

puh. +358400726736
Toimitus: Kari ja

 Pirkko Teikari, puh. 070 3090 780, 
pirkko@teikari.org

 Radio: http://tinyurl.com/y4mo3dt6
Painopaikka: Föreningshuset

Fontänen
Etukannen kuva: Creative Commons 

kuva

Pääkirjoitus 3
Rukousaiheita 3
Piirijohtajapäivät 5
Veljessovun siunaus 7
Sopusointuja -maakuntakierros 8
Raamattu ja rukous 10
Syyskokous 10
Nettiosoitteita 11
Merkkipäivät ja tiili 12
Palautelomake 13 
Osoitteita 14
Tietosuoja-asetus ja pankkitili 15

Sisältö

http://ruotsinkl.palvelee.fi
http://tinyurl.com/y6fwybu6
mailto:pirkko@teikari.org
http://tinyurl.com/y4mo3dt6


3

 
Matt. 18:20
Sillä missä kaksi tahi kol-
me on kokoontunut minun 
nimeeni, siinä minä olen 
heidän keskellänsä.

Usko kirkastettuun Kristuk-
seen

Sakari Kalliomaa
Piirijohtaja

Tätä kirjoittaes-
sani koronati-

lanne näyttää jälleen 
pahentuvan koko 
Euroopassa ja etenkin 
Ruotsissa. Ihmiset 
ovat kyllästyneet rajoitettuun elämään, 
turvamääräykset ovat alkaneet unohtua, ja 
tauti senkun pahenee.

Uskoon tulemisen jälkeen luemme innolla 
Sanaa ja elämme lähellä Jeesusta. Ihmiset 
ovat tulleet penseiksi, kyllästyneet elämän 
ohjeisiin, kuten koronan kanssa on käynyt 
ja keskittyneet paljolti omaan elämäänsä.

Kirkon uuden nelivuotistutkimuksen mu-
kaan enää 18% alle 30-vuotiaista naisista 
uskoo kristinuskon Jumalaan Suomessa, 
miesten osuus oli 15%. Jooga kiinnostaa 
ilosanomaa enemmän. Maallistuminen ta-
pahtuu vauhdilla, töitä meillä riittää. Nyt 
on oikea aika päivittää uskomme ja hiljen-
tyä Herramme eteen kyselemään Hänen 
tahtoaan, Jumalalle on kaikki mahdollista.

Elämme mahdollisuuksien aikaa, ”Zoom” 
kokoontumisemme täytti juuri kahdeksan 
kuukautta. Kokoontumisiin osallistuu 
yleensä n. 8 henkilöä Ruotsista ja saman 
verran myös Suomesta. Olemme 8 kuu-
kauden ajan nyt kokoontuneet, joka aamu 
rukoilemaan ja lukemaan Sanaa. Saas 

Rukousaiheita

Kiitos kaikesta Herralle.

Piirihallitus.

Susanne ja Kari Valka-
ma sekä Kia ja Markus 
Syrjätie.

Sakari Kalliomaa, Kari 
Teikari, Ari Into ja muut 
vastuunkantajat. 

Toiminta paikkakunnilla ja 
lähetyskodilla. Sopusointu-
ja kierros Satakunnassa.

Ruotsinsuomalaisten 
tavoittaminen. Ruotsin ja 
Suomen kansat kääntyvät 
pois pahoilta teiltään Juma-
lan puoleen.

Uskollisuutta Sanassa ja 
rukouksessa.

Vainotut kristityt. Israel 
sekä Ari ja Mia Valkeakari 
Israelissa.
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nähdä mitä Herramme on suunnitel-
lut näiden ja teidän kaikkien rukous-
tenne kautta tapahtuvaksi. Johonkin 
merkittävään meitä valmistellaan.

Jumala on ravistellut meidät ymmär-
tämään Koronan kautta elämämme 
rajallisuuden, emme omista kuin 
tämän hetken, jossa elämme, kaikki 
muu on lainaa. Tärkeä rukous on 
”Herra anna minulle ymmärtäväinen 
sydän, että laskisin päiväni oikein.” 
Valvominen tarkoittaa sekä Herram-
me paluun odottamista, että elämistä 
tässä hetkessä. Se tarkoittaa myös 
oman tilamme tutkimista. Toisaalta, 
jos odotamme Jeesuksen paluuta 
innolla on uskon tilanteemme hyvä.

Olen jatkanut Jaakobin kirjeen 
tutkimustani toisesta luvusta. Tämän 
luvun alussa Jaakob varoittaa kat-
somasta ihmiseen. Jaakob painottaa 
henkilökohtaisen uskon mahdollis-
tavan myös ihmisten rakastamisen 
ilman katsomista asemaan, ulkonä-
köön tai jopa kokemiimme vääryyk-
siin. 

Alkukielessä käytetään oikeudellista 
termiä puolueellisesta tuomarista, 
joka katsoo kasvoihin eli ihmiseen, 
eikä tee oikeaa päätöstä. Jumala ei 
ole puolueellinen eikä katso ihmi-
seen, hän katsoo Jeesukseen täytet-
tyyn työhön, lepää ystävä sinäkin 
siinä. Me ihmiset olemme puolueel-
lisia, ainakin itsemme hyväksi. Tar-
vitsemme Jumalan rakkautta, jotta 

voimme rakastaa toisiamme. Tätä 
rakkautta Jumala haluaa vuodattaa 
meihin Pyhän Henkensä kautta, jota 
ilman tulemme katkeriksi ja kyyni-
siksi jopa uskovaisina. 

”Tämän minä olen teille puhunut, 
että teillä olisi minussa rauha. Maa-
ilmassa teillä ON ahdistus; mutta 
olkaa turvallisella mielellä minä olen 
voittanut maailman.” (Joh. 16:33)

Viivytään Sanassa ja rukouksessa, 
olemme voittajan puolella. Yksin tai 
yhdessä Jeesuksen kanssa on kaikki 
hyvin. Mitä muuta palvelijalta vaa-
ditaan kuin uskollisuutta Herralleen? 
(1. Kor. 4:2) Tätä meiltä työn ystävät 
nyt kysytään, kaikki työmme Ruot-
sissa näyttää tällä hetkellä turhalta, 
mutta se on järjen päätelmä ja ne 
päätelmät pitää vangita kuuliaisiksi 
Kristukselle. (2. Kor. 10:5)

Taistelu käydään henkivalloissa, työ 
on Jumalan, ollaan ystävät uskollisia 
Jumalalle, hänelle on kaikki mahdol-
lista. 

Toisaalta nyt on saanut itsekin 
punnita kenelle tätä työtäni teen? 
Kenelle haluan olla uskollinen? 
Onko Jumala kutsunut Ruotsiin 
vain hyviksi ajoiksi, eikö koronan-
kin ajaksi? Tälläisiä kyselen itsekin 
ja rukoilen, ollaan uskollisia sille 
työnäylle mihin hän on kutsunut. 
Enemmän rukouksilla on vaikutusta 
kuin millään muulla, kiitos niistä.
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Piirijohtajapäivät
17.-18.11.2020 Ryttylässä

Osallistuimme kotimaantyön stra-
tegian suunnitteluun.

Olen koonnut tähän tärkeimmät esille 
tulleet asiat, monet niistä olivat samoja 
kuin piirimme tekemät löydöt.

Lopussa tiivistelmäni uuden lähetys-
johtajan, Daniel Nummelan, linjapu-
heesta, jonka hän piti meille johtajille. 
Ilokseni koin hänen ajattelevan monis-
ta ajankohtaisista ja lähitulevaisuuteen 
liittyvistä tavoitteista samalla tavalla 
kuin itsekin ajattelen.

Mikäli tavoitteiden ja suunnitelmien 
toteutuminen saadaan käytäntöön, on 
meillä siunattu tulevaisuus edessäm-
me. Monia suuria haasteita saamme 
kohdata, mutta tärkeintä on nyt yh-
teinen selkeä näky ja siihen liittyvien 
toimenpiteiden toteuttaminen koskien 
erityisesti kotimaan työtä.

Ilokseni kuuntelin ”Ryttylän” halua 
olla vahvistamassa kotimaantyötä 
kaikilla mahdollisella tavoilla.

Viisi tärkeintä asiaa seuraavan viisi-
vuotiskauden aikana,  joihin emme voi 
vaikuttaa suoraan:
1. Kirkon ja yhteiskunnan maallistu-

minen.
2. Digitalisaatio
3. Väestönkehitys
4. Sananvapauden kaventuminen
5. Talous

Viisi tärkeintä asiaa, joihin voimme 
olla vaikuttamassa:
1. Selkeä toiminnallinen ja teologi-

nen näky
2. Luotettava ja rohkea raamatun 

julistaminen
3. Moderni ja uskottava lähetysnäky
4. Hengellinen koti kaiken ikäisille
5. Rohkea evankeliointi

Itse lisäisin tähän ”Startegisen ru-
kouksen”, joka työnäkynä on Karille 
ja minulle ollut tärkeä ja tuottanut 
hedelmää. En nyt avaa enempää näihin 
liittyviä keskusteluja, mutta sen haluan 
sanoa, että koin selvästi halukkuutta 
olla vaikuttamassa yhteisen näyn vah-
vistamisessa ja uskottavuuden lisää-
misessä.  Haluaisimme, että kansan-
lähetys tullaan tuntemaan esimerkiksi 
seuraavista asioista:
1. Raamattu-uskollinen evankeliu-

Siunattua ja rauhallista joulun 
aikaa kaikille, Jumala olkoon teille 
armollinen pojassaan Jeesuksessa 
Kristuksessa.

PS. Ikävä on teitä kaikkia, toivotta-
vasti pian nähdään.

Veljenne Herrassamme Jeesuksessa 
Kristuksessa,
Sakari
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min julistus, selkärankaisuus ja 
uskottavuus, yhteisen näyn vahvis-
taminen,( tunnettavuus tulee selke-
ästä toiminnallisesta näystä.)

2. Jeesus-keskeisyys
3. Luotettava yhteistyö kumppani
4. Tavoittava työ, juniorityö ja perhe-

keskeinen työ, uskosta osattomien 
tavoittaminen

5. Moderni lähetystyö( vastaa tämä-
najan halukkutteen olla mukana)

6. Kiinnostavin väylä oslallistua koti 
ja -ulkolähetykseen.

7. Hengellinen johtajuus
Poimintoja Daniel Nummalan puhees-
ta:
 - Olemme osa tärkeää ”jatkumoa”. 

Tarvitaan suunnan säätämistä ei 
muuttamista.

 - Kysymys, keitä olemme, keitä 
haluamme olla?

 - Lähetys, herätys, muutakin kuin 
yksi järjestö

 - 3 asiaa: lähetys, evankelioimimi-
nen, Raamatun opetus

 - Liiton pykälä 2-3, missä luki liiton 
perustarkoitus(lue säännöistä)

 - Meidän tulisi kitse elää evanke-
liumista ja pitää sitä runsaana 
lähteenä, Raamatun tulee olla rakas 
meille.

 - Täytyy herätä panostamaan koti-
maan työhön

 - Yksinkertainen perussanoma kun-
niaan

 - Suurin herätysliike ”ex” viidesläi-
set?? Mitä tehdä??

 - Oman elämän rehellisyys, emme 
ole virheettömiä, anteeksiantamisen 
sanoma

 - Rukous
 - Arvot: uskollisuus..luotettavuus..

rohkeus tarttua asioihin armolli-
sesti

 - Jokaisen oma näky kunniaan, jolle 
tulisi löytyä tilaa ja saada toimi-
maan oikealla paikalla vahvan näyn 
kanssa. Eli vahvistetaan yhteistä 
näkyä, tunnistamalla KL-näky.

 - Pappeus: liikkeen virallinen ei 
muuttumassa ja pitää

 - Ovi auki omantunnonvapaudelle 
toimia naispappien kanssa

 - Ehtoollinen vain papit
 - Tietyt henkilöt erotettu hoitamaan 

sakramenttejä
 - Karismaattisuuden puolesta, mutta 

ei se edellä
 - Raamattu edellä, Jumala puhuu 

Raamatussa
 - Karismaattisuus hyvä, jonka Pyhä 

Henki vaikjuttaa ja synnyttää 
uskon

 - Kaksi näkyä KL:stä, 1. Vahvistaa 
sitä mikä ja mistä työssämme on 
tarkoitus, ei samaa muottia vaan 
positiivinen näky KL:stä

 - 2. Halu vahvistaa teologista joh-
tamista, koskien kaikkia vastuun-
kantajia, teologia=ymmärrys, oikea 
käsitys Jumalasta, tarvitsemme 
Raamatun ohjeistusta kaikessa ja 
kaikkeen.

 - Käytännön toiminnan täytyy heijas-
taa Raamatun totuutta ja keskuste-
lua toiminnassamme.

 - -Jos rakennamme Jumala varaan 
emme sukella muiden mukana

 -
Tälläisiä terveisiä Ryttylästä
Sakari
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Veljessovun siunaus
Psalmi 133 (KR-33/38).

1. Matkalaulu; 
Daavidin virsi. 
Katso, kuinka 
hyvää ja suloista 
on, että veljekset 
sovussa asuvat! 

2. Se on niin kuin 
kallis öljy pään 
päällä, jota tiuk-
kuu partaan – Aaronin partaan, jota 
tiukkuu hänen viittansa liepeille. 

3. Se on niin kuin Hermonin kaste, 
joka tiukkuu Siionin vuorille. Sillä 
sinne on Herra säätänyt siunauksen, 
elämän, ikuisiksi ajoiksi.

Tämä herättää kysymyksiä. Miksi 
veljessopu on kuin öljy, joka tiukkuu 
partaan ja viitan liepeille? Miksi kyse 
on nimenomaan Aaronin parrasta? 
Miten Hermon-vuoren kaste voi tiuk-
kua noin 200 km etelämpänä, Siionin 
vuorilla Jerusalemissa?

Israelin kansan kuului käydä kolmesti 
vuodessa hengellisillä juhlilla Jerusa-
lemissa (5. Moos. 16:16). Tällaisiin 
matkoihin viittaa myös kyseinen 
matkalaulu.

Psalmi kuvaa sitä siunausta, jonka 
Herra vuodatti Aaronin pappisviran 
kautta niiden ylle, jotka kokoontui-

vat Herran eteen etsimään Hänen 
kasvojaan. Jumalan armo kirvoitti 
sovinnollista mieltä veljesten kesken. 
Tämä siunaus levittäytyi Jerusalemis-
ta aina maan ääriin saakka veljesten ja 
siskosten askeleissa, kuin laskeutuva 
öljy tai vesi.

Jakeessa 3 lukee tarkemmin ottaen: 
”Niin kuin Hermonin kaste se las-
keutui Siionin vuorilla, sillä siellä 
Herra sääti siunauksen, jopa ikuisen 
elämän.” Taivaallinen kaste tiivistyy 
suuren Hermonin rinteille ja leviää 
monissa virroissa muuten kuiviin 
seutuihin. Samaan tapaan Siioniin on 
kerääntynyt taivaallinen kaste, ikuisen 
elämän siunaus, joka laskeutuu janoi-
siin sydämiin.

Myös meidän saamamme siunauksen 
lähtökohta on Jerusalemissa. Se on 
Golgatalla, jolla Isä sovitti maailman 
Poikansa kautta. Tästä alkoi levittäy-
tyä ikuisen elämän virta, kun apostolit 
saivat Pyhän Hengen öljyvoitelun ja 
voiman olla todistajia ”sekä Jerusale-
missa että koko Juudeassa ja Sama-
riassa ja aina maan ääriin saakka” 
(Ap. t. 1:8). Heidän suullaan Jeesus 
julistaa rauhaa sekä lähellä että kauka-
na oleville ja purkaa ihmisten välisen 
vihollisuuden (vrt. Ef. 2:14–18).

Psalmissa 87 profetoidaan nykyinen 
aika, jolloin pakanat kääntyvät Herran 
puoleen. He saavat syntynsä Siionista, 
josta sanotaan (j. 7): ”Kaikki minun 
lähteeni ovat sinussa.” Hesekiel näki 

Jatkuu sivulla 11
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Teljän kirkossa Porissa oli ensimmäinen Sopusointuja-tilaisuus.

Siikaisissa oli myös rippikoulunuoria kokouksessa.

Merikarvian seurakuntatalolla.
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Manna-Maria soitti, lauloi ja kertoi Jeesuksen teoista elämässään.

Ulvilan kirkkotuvallla.

Syksyn aikana Satakunnan Kansanlähetys järjesti Sopusointuja -maakun-
takierroksen yhteistyössä paikallisten seurakuntien kanssa. Tilaisuuksia 
pidettiin yhteensä 25 kappaletta,  joillakin paikkakunnilla vierailtiin 2 tai 
3 kertaa. Kiertueella olivat mukana Sakari, Kari ja Manna-Maria. Sakari 
ja Kari puhuivat, ja Manna-Maria lauloi, puhui ja säesti yhteislauluja. 

Jer. 31:3
Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sentähden 
minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta.
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Raamattu ja rukous klo 8 (la-su klo 9)

Alla oleva linkki ohjaa sinut lataamaan kännykkään tai tietoko-
neelle Zoom-appin. Join Zoom Meeting -linkki vie sinut Raamattu 
ja rukous -kokoukseen. Pääset aina kokoukseen koodilla 568 369 
9010. Salasana on 0000. Sinun ei tarvitse perustaa zoom-tiliä. 
Zoom-appi on ilmainen. Kokoukset ovat joka aamu. Luemme 
Raamattua ja rukoilemme yhdessä. Olet sydämellisesti tervetullut 
mukaan! https://us02web.zoom.us/j/5683699010

Huom! kokoukset ovat Suomen aikaa klo 9 (la-su klo 10)

Kol. 1:14
Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen.

Arvoisat Ystävä-lehteen kirjoittajat!
Olkaa hyvät ja lähettäkää meille kirjoituksianne. Toivomme, että 
tekstimäärä ei ylitä A4-paperiarkin kokoa.

Syyskokous

Arvoisat yhdistyksen jäsenet!

Koronaepidemian vuoksi syyskokous järjestetään online-kokoukse-
na Zoomin välityksellä keskiviikkona 16.12. klo 17 Ruotsin aikaa. 
Kokouksesta ilmoitetaan Ystävä-lehden lisäksi myös kotisivuilla. 
Kokouslinkki: https://us02web.zoom.us/j/5683699010
Salasana: 0000. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

Piirihallitus
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RUOTSIN KL
Kotisivut:
http://ruotsinkl.palvelee.fi
Youtube:
http://tinyurl.com/y6fwybu6 
Internet-radio:
http://tinyurl.com/y4mo3dt6 

SATAKUNNAN KL
Kotisivut:
http://satakunta.sekl.fi/
Youtube:
https://tinyurl.com/yahetarl
Podcast:
https://anchor.fm/jeesustuleeolet-
kovalmis

virran, joka lähtee Jerusalemista ja 
leviää maailmaan, niin että ”kaikki 
virkoaa elämään, minne vain virta 
tulee” (Hes. 47:9). Tämä tarkoittanee 
evankeliumin aikaa tai tulevaa aikaa 
uudessa maassa.

Ystävät, saakoon Herra Jeesus siunata 
teitä armollaan ja kaunistaa teidän 
alkavan vuotenne hyvyydellään (Ps. 

65:12). Omistakaa syntien täysi 
anteeksiantamus Jeesuksen veressä. 
Täyttykää siitä, niin että reunojen yli 
tulvii (Ps. 23:5). Se siunaus parantaa 
myös tulehtuneita välejä. ”Niin kuin 
Herrakin on antanut teille anteeksi, 
niin myös te antakaa.” (Kol. 3:13) 

Marko Virtanen

Jatkoa sivulta 7

Hyvää ja siunattua joulunaikaa
sekä

uutta vuotta 2021
kaikille lukijoillemme!

Ruotsin Kansanlähetyksen väki

http://ruotsinkl.palvelee.fi
http://tinyurl.com/y6fwybu6
http://tinyurl.com/y4mo3dt6
https://satakunta.sekl.fi/
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Merkkipäivät
Siunaamme, onnittelemme ja
kiitämme Herraa teistä:

Leena Lupala  80 v 21.01.2021
Tyyne Kinnunen 80 v 21.02.2021
Martta Räisänen 80 v 21.02.2021
Tamara Kalju  90 v 02.03.2021

Tiili
Jäsenillämme on mahdollisuus 
ostaa kuvaannollisesti ”tiili” ja 
tukea lahjoituksellaan Kan-
sanlähetyksen työtä Ruotsissa. 
”Tiilen” osto tapahtuu siten, 
että lahjoitat tilillemme yhden 
tai useamman tiilen hinnan. 
Myös puoli tiiltä ja neljännes-
tiili on mahdollista ostaa Yksi 
tiili maksaa 3000 kruunua. Kun 
ostat tiiliä, niin kirjoita mak-
sun viestiksi ”neljännestiili”, 
”kolmannestiili”, ”puoli tiiltä”, 
”yksi tiili” jne. 

Herra siunatkoon sinua ja 
lahjaasi!

Hallitus

Piirihallitus
Kokoonpano on seuraava:

Häggebrant Arja rahastonh.
Into Ari 
Kuosmanen Annikki
Liimatainen Väinö
Pesonen Timo varapuh.joht.
Syrjätie Outi
Teikari Kari puh.joht.
Teikari Pirkko siht.

Nyt voit maksaa myös känny-
källä. Swish-numeromme on:

123 192 52 39
Kirjoita viestiin maksun 
aihe!

varapuh.joht
puh.joht
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Kiitos ja ylistys Herralle, Hän on antanut meille kaiken tarvittavan 
palvelutehtäväämme varten. Kiitos myös kaikille esirukoilijoille ja 
tukijoille.

Haluan tilata Ystävä-lehden / peruuttaa tilauksen.
Haluan liittyä Ruotsin Kansanlähetyksen jäseneksi ja 
tilata maksuttoman Ystävä-lehden.

Palautelomake

Osoitteeni on muuttunut / muuttuu __________ alkaen.

___________________________________________
Etunimi     Sukunimi

___________________________________________
Lähiosoite    Puh.

___________________________________________
Postinumero    Paikka

Palautetaan osoitteella: Sveriges Finskspråkiga Ev.-luth. 
Folkmission, c/o Arja Häggebrant,
V. Annebergsv. 3 G, 43337 Partille, Sverige

Jumalan valtakunta on realismia

Vakaumukseni on, että Jumalan valtakunta on
realismia, ainoaa realismia; kaikki mikä on Jumalan valtakunnan 
ulkopuolella tai sitä vastaan on epärealistista ja tuomittu epäonnis-
tumaan. Sanon vieläpä niin, ettei se ole tuomittu epäonnistumaan, 
vaan epäonnistuu parastaikaa – sillä on itsessään oman tuhonsa 
siemenet. E. Stanley Jones

Vuoden kirja s. 339
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Dataskyddsförordningen
Kanske har du sett förkortningen GDPR (General Data Protection Regula-
tion). Det gäller en ny förordning om lagring av personuppgifter inom EU. 
Du som får denna vän brev och vår tidning finns i vårt adressregister med 
kompletta personuppgifter, genom att du har anmält dig till vårt nyhets /vän 
brev, eller har varit i kontakt med oss på annat sätt. Om du inte samtycker 
till att vi skickar tidningen ”Ystävä” eller annat nyhetsmaterial i fortsättnin-
gen ber vi att du avbeställer genom att ringa till  070 309 07 80 i Sverige 
eller genom att mejla till kari@teikari.org, i Finland ring 050 590 5077. 
Vår fullständiga register- och dataskyddsbeskrivningen kan hittas på netet: 
http://tinyurl.com/y5atzqnm.

Tietosuoja-asetus
Olet ehkä nähnyt lyhenteen GDPR (General Data Protection Regulation). 
Lyhenne tarkoittaa uutta asetusta henkilötietojen käsittelystä EU:n alueella. 
Sinun, joka saat tämän kirjeen tai lehden, henkilötietosi ovat talletettuina 
osoiterekisteriimme sen tähden, että olet tilannut meidän uutiskirjeen tai 
lehden tai ollut yhteydessä kanssamme muutoin. Jos et halua, että lähe-
tämme sinulle ”Ystävä”-lehteä tai muuta uutismateriaalia tulevaisuudessa, 
pyydämme sinua soittamaan numeroon 070 309 07 80 Ruotsissa tai lähet-
tämään sähköpostia osoitteeseen kari@teikari.org, Suomessa voit soittaa 
numeroon 050 590 5077. Täydellinen rekisteri- ja tietosuojaselosteemme 
löytyy netistä osoitteesta:
http://tinyurl.com/yyql2nm6.

Pankkitili
Sveriges Finskspråkiga
Evangelisk-lutherska Folkmission
Nordea Plusgiro:  4 15 40-6
tai
IBAN  SE28 9500 0099 6034 0041 5406
BIC  NDEASESS

Numero 123 192 52 39

Maksuohje
Maksaessasi ole hyvä ja mer-
kitse viestitietoihin maksun 
aihe tai tarkoitus, esimerkiksi: 
lahja, kuukausiuhri, tiili, lähe-
tystyö, ruotsintyö, kiinteistö, 
kirjat, cd:t, lehdet, jäsen-
maksu,  osallistumismaksu, 
Sakarin palkka jne. Käytä 
vieressä olevaa pankkitiliä tai 
Swishiä.

mailto:kari@teikari.org
http://tinyurl.com/y5atzqnm
mailto:kari@teikari.org
http://tinyurl.com/yyql2nm6


PostGirot
Maksaessasi postgi-
rolla Ruotsissa käytä 
viereistä lomaketta. 
Leikkaa se irti piste-
viivaa pitkin. Kirjoita 
viestitietoon maksun 
aihe.


