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Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys on lähetysjärjestö. Sen tehtävänä on 
toteuttaa osaltaan Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä lähellä ja kaukana. Työalat ko-
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Joh. 14:5
”Älköön teidän sydämenne 
olko murheellinen. Uskokaa 
Jumalaan, ja uskokaa minuun.”

Pääkirjoitus
Sakari Kalliomaa
piirijohtaja

Kurittaako vai siu-
naako ”Korona” 
meitä?

Koko maailma näyttää nyt olevan polvil-
laan, polvillaan joko maallisesti tai pol-

villaan hengellisesti. Ihmisiä kuolee ympäri 
maailmaa, niin rikkaita kuin köyhiä ja kai-
kista yhteiskuntaluokista. Talouskin olisi jo 
romahtanut ilman keskuspankkien tukitoi-
mia. Moni asia tulee muuttumaan pysyväs-
ti, maailma ei tule enää olemaan entisensä 
”Koronan” jälkeen.

Kuolema ja sairaus on nyt uutisten yk-
kösaiheena kaikkien huulilla. Suomessa 
ja koko maailmassa on läpi historian to-
tuttu kohtaamaan nälkää ja kulkutauteja. 
1800-luvun puolessa välissä Suomen vä-
estöstä kuoli jopa 20% nälkään ja tautei-
hin, kokonaisia kyliä tuhoutui. Mitä niiden 
jälkeen? Suomen kansa sai kokea suuret 
herätyksen ajat vaikeiden aikojen jälkeen. 
Ihmiset hiljentyivät pyytämään apua, ku-
ten tänäänkin Jumalalta, kun tilanne näytti 
toivottomalta. Näiden rukousten varaan 
Suomi rakennettiin ja rakennetaan kaikki 
jatkossakin.

Miten meidän uskovien tulisi kaikkeen 
suhtautua?

Itse ajattelen, että nyt elämme suurten 
mahdollisuuksien aikaa. Meille on avau-

Rukousaiheita

Kiitos kaikesta Herralle.

Piirihallitus.

Susanne ja Kari Valkama 
sekä Kia ja Markus Syrjätie.

Sakari Kalliomaa, Kari Tei-
kari, Ari Into ja muut vas-
tuunkantajat. 

Toiminta paikkakunnilla ja 
lähetyskodilla. 

Ruotsinsuomalaisten tavoit-
taminen.

Uskollisuutta Sanassa ja ru-
kouksessa.

Vainotut kristityt.

Israel sekä Ari ja Mia Val-
keakari Israelissa.

Ruotsin ja Suomen kansat 
kääntyvät pois pahoilta teil-
tään Jumalan puoleen.
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tunut tilaisuus pysähtyä miettimään 
omaa elämäämme ja hiljentyä Her-
ramme eteen kyselemään tilaamme 
ja Hänen tahtoansa. Vuosien var-
rella on tapana tarttua elämäämme 
kaikenlaista puhdistusta tarvitsevaa. 
Elämässämme saattaa muhia paljon 
näkymätöntä myrkkyä, joka heiken-
tää taistelukykyämme.

Olen päässyt verkoilla kalastamaan 
kevään aikana ja kalansaaliin mää-
rään on vaikuttanut paikan lisäksi 
verkkojen kunto ja puhtaus. Verk-
koja tulee välillä puhdistaa liasta ja 
roskista, silloin kala ui niihin. Likai-
set verkot käännyttävät kalat ennen 
verkkoja, puhtaat, huomaamattomat 
vetävät puoleensa.

Jumalakin haluaa osoittaa meille 
puhdistustarpeitamme, niiden paljas-
tuminen on suurta armoa ja rakkautta 
meitä kohtaan. Elämä jatkuu paljon 
kevyempänä, kun saamme puhdistua 
kaikesta ylimääräisestä, ”piilossa” 
olevista likalokeroista. Saamme vai-
keuksissa tarkastella uskomme vai-
kutteita. 

4 Moos. 55-56, puhuu siitä, että jos 
emme karkoita esteitä elämästämme, 
niin niistä jää okaita silmiimme  ja 
piikkiä kylkiimme. Silloin emme voi 
nähdä ja liikkuminenkin on vaikeaa, 
siis hengellinen näkö ja liikkuminen 
uskon tiellä.

Jeesuksen merkitys kasvaa, kun vai-

keudet lisääntyvät, Mooseskin näki 
luvatun maan, mutta ilman taisteluja 
sitä ei valloitettu. Jeesusta vahvisti-
vat  Mooses ja Elia kirkastusvuorella 
viimeiseen taisteluun. Me voimme 
myös vahvistaa rukousten avulla 
toinen toisiamme. Jeesuksen taistelu 
käytiin ristintiellä ja ristillä, hän luo-
pui oikeudestaan olla Jumala, mistä 
me olemme valmiita luopumaan?

Daavidkin rukoili, että luo minuun 
uusi vahva henki, irrota kontrollista 
jota pelko aiheuttaa. Haluaisimme 
niin itse hallita kaikkea.

Jumala ei odota muuta kuin, että sai-
si meitä siunata. Käänny ystävä Her-
ran puoleen, nyt kun Hän on noussut 
siunatakseen sinua. Jes. 30:15 ”sillä 
näin sanoo Herra, Herra, Israelin 
pyhä: Kääntymällä ja pysymällä le-
vollisina te pelastutte, hiljainen luot-
tamus on teidän voimanne.”

Vain Jumala voi meidät pelastaa, 
saasta pannaan pois, vanhat vaatteet 
vaihdetaan uuteen, Jeesus tahtoo 
ottaa sinut siipiensä suojaan, ”joka 
kuulee Hänen sanansa, sillä on ikui-
nen elämä.” (Joh. 5:24)

Ihminen on luotu elämään Jumalan 
yhteydessä, kaikki mitä yleisesti pi-
detään syntinä on vain luonnollis-
ta seurausta tottelemattomuudesta. 
Mistään muualta emme löydä lepoa 
sielullemme kuin Jeesuksen luota ja 
tämä edellyttää kuuliaisuutta sanalle.
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Kuuliaisuuden toinen askel on elämä 
Kristuksessa, vaikeat ajat mahdollis-
tavat riisuuntumisen kaikesta maalli-
sesta huomatessamme sen tyhjyyden 
ja keveyden.

Opetuslapsetkin olivat mukana ve-
neessä myrskyn puhjetessa, näytti, 
että Jeesus nukkui, ei nukkunut, eikä 
nuku tänäänkään. 

Ps. 27:1-3 ”Daavidin virsi. Herra on 
minun valkeuteni ja autuuteni: ketä 
minä pelkään! Herra on minun elä-
mäni turva: ketä minä vapisen!  Kun 
pahat käyvät minun kimppuuni, syö-
mään minun lihaani, niin he, minun 
ahdistajani ja vihamieheni, kompas-
tuvat ja kaatuvat. Vaikka sotajoukko 
asettuisi minua vastaan, ei minun sy-
dämeni pelkäisi; vaikka sota nousisi 
minua vastaan, siinäkin minä olisin 
turvassa.”

Ps. 27:7-9 ”Herra, kuule minun ää-
neni, kun minä huudan, armahda 
minua ja vastaa minulle. Minun sy-
dämeni vetoaa sinun omaan sanaasi: 
»Etsikää minun kasvojani». Herra, 
minä etsin sinun kasvojasi. Älä kätke 
minulta kasvojasi, älä työnnä vihas-
sa pois palvelijaasi. Sinä olet minun 
apuni, älä minua jätä, älä minua hyl-
kää, pelastukseni Jumala.”

”Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle 
Hengelle, niinkuin oli alussa, nyt on 
ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen, 
aamen.”

Siunaten teitä kaikkia uskollisia esi-
rukoilijoita ja tukijoita Jeesuksen 
suuressa nimessä,

Sakari 

Ps. 119:2
Autuaat ne, jotka ottavat vaarin 
hänen todistuksistaan, jotka etsivät 
häntä kaikesta sydämestänsä, 

Tämä ahven painoi tasan kilon.
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Kokemuksia koroname-
reltä 

Anna Talvitie 

Olemme kaik-
ki saaneet 

astua erilaiseen 
aikaan tänä ko-
r o n a k e v ä ä n ä . 
Kirjoittaja asuu 
Suomessa, mikä 
vaikuttaa teks-
tiin, kun mai-
den toimintatavat ovat olleet asiassa 
niin erilaiset. Tässä siis omia havain-
toja omasta pienestä ympyrästäni. 

Maaliskuun puolessavälissä alkoivat 
tummat pilvet vyöryä horisontista ja 
tuulet yltyivät. Koronauutisvyöry täyt-
ti median ja allekirjoittaneen tavoite 
kevään nettisurffailupaastosta repsahti 
totaalisesti, kun oli muka pakko seu-
rata kaikkea mahdollista uutisointia. 
Hallitus julisti poikkeustilan ja liu-
dan rajoituksia, joiden seurauksena 
kansalaisten ihmiskontaktit väheni-
vät huomattavasti. Alkuryminässä 
hernekeitot ja vessapaperitkin myy-
tiin kaupoista loppuun kansakunnan 
valmistautuessa hiljaisempiin aikoi-
hin. Koronakevätmyrsky oli alkanut. 

Hallituksen säädösten mukaan kaikki 
yli 10 hengen tilaisuudet lopetettiin 
ja näin peruttiin myös melkein kaikki 
seurakuntien ja kristillisten järjestö-
jen tavanmukaiset tilaisuudet. Lisäksi 

seurakuntien toiminnassa ison ryhmän 
muodostaville yli 70-vuotiaille suo-
siteltiin erittäin vahvaa pidättymistä 
ihmiskontakteista, mikä on myös vai-
kuttanut pienempiinkin tapaamisiin. 

”Taivas ja maa katoavat, mutta minun 
sanani eivät koskaan katoa.” (Luuk. 
21:33) Tänä poikkeuskeväänä on ol-
lut poikkeuksellisen ihanaa olla ka-
toamattoman Jumalan Sanan äärellä. 
”Tämän olen puhunut teille, että teillä 
olisi minussa rauha. Maailmassa teillä 
on ahdistus, mutta olkaa rohkeat: minä 
olen voittanut maailman.” (Joh. 16:33) 
Nämä ja niin monet kohdat Raamatus-
sa ovat tulleet konkreettisiksi näissä 
hetkissä. Olemme saaneet olla yhdessä 
myrskyssä Jeesuksen kanssa. Joskus 
isoja aaltoja peläten ja Mestaristamme 
rauhan löytäen. Turvassa, Kalliolla ja 
Siipien suojassa. Raamatunjakeisiin ta-
kertuen ja niiden varassa porskutellen. 

Kalliomaan Sakari ja Teikarin Kari 
aloittivat Skype-puheluiden kautta ko-
koontuvan jokapäiväisen Raamattu- ja 
rukouspiirin maaliskuussa heti kun 
fyysiset kokoontumiset loppuivat. Tätä 
kirjoittaessani olemme päivittäin jo 9 
viikon ajan kokoontuneet Sanan ja ru-
kouksen ääreen yhdessä Suomi-Ruot-
si-Italia -akselilla. Kyseinen piiri on 
kaikille avoin ja linkit siihen ovat löy-
tyneet ainakin Ruotsin kansanlähetyk-
sen ja Satakunnan kansanlähetyksen 
sivuilta. Itse olen ainakin ihmetellyt 
Jumalan armoa tämänkin kohtaamis-
mahdollisuuden kautta. Aiemmin oli 
raamattupiiri kerran viikossa, nyt on 
ollut 7 kertaa viikossa! Eikä omalta 
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sohvaltakaan ole tarvinnut liikahtaa 
mihinkään tämän takia. Aivan mahta-
vaa. Vaikka tietysti aikansa kutakin. 

Erilaiset myrskyvertaukset olivat to-
siaan mielessä koronakauden alkaessa. 
Milloin oltiin matkalla Paavalin kans-
sa Välimerellä, milloin koko maail-
man peittäneen vesimassojen päällä 
Nooan arkissa ja milloin Jeesuksen 
kanssa myrskyävällä Genesaretilla. 
Paavalin myrskyn tapauksessa minua 
on puhutellut muun muassa lastin heit-
täminen mereen. Mitä turhaa lastia ja 
murhetta matkassa vielä kulkee? Onko 
jotakin mistä Jeesus haluaisi vapaut-
taa, mutta mihin peloissani takerrun? 
Mistä omasta yrittämisestä voin irrot-
taa luottaen Jumalan huolenpitoon? 
Nooan arkissa taas matkustamme uu-
teen aikakauteen. Vanha maailma jää 
jossain määrin taakse, emmekä tiedä 
millaista koronanjälkeinen aika tulee 
olemaan. Talousvaikutukset ovat isot 
ja ehkä itse kullakin on asioita, joissa 

ei enää haluakaan palata aivan siihen 
samaan vanhaan. Vaikka se joku asia 
oli ennen ihan ookoo, voisiko nyt 
kuitenkin tulla jotakin vähän uutta ja 
erilaista? Tällaisten mietteiden ja huo-
kausten äärellä olen ainakin itse ollut. 

Jokaisella olisi varmasti paljon kerrot-
tavaa miten Jumala on itse kutakin tänä 
aikana puhutellut. Suomessa tilanne al-
kaa vähitellen rauhoittua. Myrsky alkaa 
olla toistaiseksi ohi täällä suunnalla. 
Kesäkuun ensimmäisestä päivästä al-
kaen rajoituksia poistetaan entisestään. 

On armoa saada olla Jumalan raviste-
lussa. Hiekat pöllyävät ja kallio paljas-
tuu. ”Sen tähden jokainen, joka kuulee 
nämä minun sanani ja tekee niiden 
mukaan, on verrattavissa järkevään 
mieheen, joka rakensi talonsa kalliol-
le. Tuli sade, virrat tulvivat, ja tuulet 
puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan, 
mutta se ei sortunut, sillä sen perustus 
oli laskettu kalliolle.” (Matt. 7:24-25)

 

Näkymä Ruotsiin päin Porin Kallon rannasta.
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Muistokirjoitus
Tapio Syrjätie (28.5.1952 
- 13.4.2020)

Tapio Syrjätie 
syntyi Jämi-

järvellä pienvil-
jelijäperheeseen. 
Tapion elämän 
suuri muutos ta-
pahtui juhannus-
tansseissa v.1970, 
kun hän kohtasi 
siellä uskovia 
nuoria. Tapio sai nuorilta kotiin evääksi 
traktaatin, jonka vaikutuksesta hän pol-
vistui kotonaan rukoilemaan. Rukouk-
sen seurauksena nuoren miehen elämän 
suunta ja suunnitelmat muuttuivat täy-
dellisesti.

Tapio hakeutui armeijan jälkeen Ryt-
tylän Lähetyskorkeakouluun, jossa hän 
tapasi myös tulevan vaimonsa Outin. 
Tapio saikin Outista uskollisen työpa-
rin ja vaimon rinnalleen 43 vuodeksi. 
Lähetyskoulun jälkeen vuonna 1979 
Tapio ja Outi muuttivat Ruotsiin, jossa 
toimivat Ruotsin Kansanlähetyksen pal-
veluksessa.

Ruotsissa Tapio jatkoi opintojaan Upsa-
lan yliopistossa ja papiksi hänet vihit-
tiin Strängnäsin tuomiokirkossa v.1983. 
Ensimmäinen pappisvirka Tapiolla oli 
Örebrossa, josta matka jatkui Launeen 
seurakunnan papiksi Suomeen. Lähe-
tysnäky paloi kuitenkin nuoren parin 
sydämissä ja Tapio ja Outi lähtivät Eng-
lantiin yhdeksi työkaudeksi Kansan-

lähetyksen lähettäminä, muslimien ja 
hindujen pariin vuonna 1989.

Englannista pariskunta palasi Ruotsiin 
Skövden seurakunnan suomalaistyö-
hön. Tässä virassa Tapio sai palvella 
eläköitymiseen asti yhteensä 35 vuotta. 
Tapio ansioitui erityisesti suomalais-
työn ja evankeliumin puolesta puhujana 
koko Ruotsissa. Tapio jaksoi kirjoittaa 
ja muistuttaa kirkon johtoa suomalais-
työn tärkeydestä koko uransa ajan.

Tapio muistetaan myös aktiivisesta ja 
innokkaasta palosta viedä evankeliumia 
kaikelle kansalle monenlaisilla tempa-
uksilla ja tapahtumilla. Erityisenä lahja-
na hänellä oli rohkaista ihmisiä tarttu-
maan evankeliumiin; huoli hukkuvista 
sieluista oli paimenella aitoa. Tapio ja 
Outi muistetaan myös yhteisestä, tunne-
herkästä karismaattisuudestaan palvel-
lessaan seurakuntalaisia rohkaisevilla 
rukouksillaan. Kansanlähetyksen työ ja 
lähetys paloivat myös evankelistan sy-
dämessä koko hänen elämänsä ajan. Ta-
pio rakensi ja loi ja edellytyksiä Ruotsin 
Kansanlähetyksen toiminnalle olemalla 
mukana hallituksessa ja pitämällä mm. 
rippi ja -nuorisoleirejä Finspångin lähe-
tyskeskuksessa. 

Tapio sai kotiinkutsun toisena pääsiäis-
päivänä pitkällisen sairauden murtama-
na. Suurena ilona Tapiolle oli Markus 
pojan päätös lähteä Kansanlähetyksen 
työhön Japaniin vaimonsa Kian kanssa. 
Työ jatkuu, rukous kuultiin ja kuullaan 
edelleen.

Sakari Kalliomaa
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Sieltä täältä 

Olli Ojala 

Tuli vastaan 
vanha esite 

Raamattupäivistä 
Örebrossa. Savo-
laiset halusivat 
ne järjestää. Ne 
olivat Ruotsin 
Kansanlähetyksen 
kolmannet Raa-
mattupäivät ja pidettiin Örebrossa 4.-
6.5.1973. Göteborgissa oli ensimmäi-
set Raamattupäivät, en muista aikaa 
milloin ne oli, ei ole jäänyt muistiin. 
Karlstadissa oli 6 eri kertaa. Sekään ei 
ole suuri aikaero Karlstadin ja Öreb-
ron väli. Niitäkin on vähän, jotka on 
ollut mukana muistelemassa niitä. 

Se väki, joka tuli, oli vaatimatonta, 
missä vain sai nukkua, niinpä kirkko-
jen seurakuntasalit oli hyvin täynnä, 
monta eri huonetta, siihen vaan lattial-
le jokin pehmitys, se riitti. Kerhohuo-
neet oli myös käytössä, mutta kirkon 
sisätiloja ei käytetty. Suomesta tuli 
ainakin 10 kertaa Helsingin Kansan-
lähetyksen kuoro, 40 henkeä, myös 
muita tuli mukana. Laajalta alueel-
ta tuli kansaa Ruotsista: Malmöstä, 
Sundsvallista, Eskilstunasta, Göte-
borgista, Skövdestä, Norrköpingistä 
jne. Helsinkiläisillä oli oma linja-au-
to. Jotkut tuli 9-hengen Kleinbussil-
la, jotkut tulivat omilla autoillaan. 

Kai se voi olla Mäki-Arvelan idea, 

koska hän aloitti työnsä Götebor-
gissa. Alusta asti Göteborgin ensim-
mäinen keittiötyö oli Aino Ojalan 
hanskassa apulaisineen. Aino kun oli 
käynyt kotitalouskoulun Kauhajoella. 
Koulun päätyttyä pyydettiin jäämään 
työhön sinne. Siksi ei Ainolle ollut 
outoa suuren keittiön työ. Lahjak-
si Aino sen teki, ei koskaan pyytänyt 
rahaa. Samoin minä Olli en koskaan 
ottanut rahaa Ruotsin kansanlähetyk-
seltä, omalla autobensalla sitä ajel-
tiin Uusi Tie -lehden jakelua myöten. 

Tuoviset olivat myös pitkään johto-
kunnassa ja Hilja hoiti kansanlähetyk-
sen tilit. Sanoi, että tilit pitää hoitaa 
niin tarkasti, että jos tulee yllätystar-
kastus tileissä, ei joudu vastuuseen. 
Sitten jonkun kautta tuli ilmoitus, 
pitää tilit tarkastaa. No tarkistukses-
sa ilmeni, että tilit oli hyvin hoidet-
tu. Tilintarkastajat täällä ja Suomes-
sa kiittivät hyvästä tilien hoidosta. 

Kolmas, josta voisi mainita, on Martti 
Ruuska. Martti hoiti virsien ja laulujen 
säestykset melkein heti, kun hän mu-
kaan tuli. Sanoi kerran, että kun hän 
soittaa kirkossa soitot, hän saa siitä 
1500 kr. Kansanlähetykseltä ei ole ot-
tanut koskaan. Jos tuon johtokunnan 
matkoihin jokainen olisi ottanut ben-
sakulut, ei Kansanlähetyksen talous 
olisi kestänyt. Tämän voi sanoa, kaik-
ki ovat auttaneet Ruotsin Kansanlä-
hetystä niin, että se on jatkanut tähän 
asti. Ainolla oli jo dementian takia 
muistikatkoja ja hän halusi opettaa 
Eeva-Liisa Minkkiselle näitä keittiö-
hommia ja siitä lähtien Eeva-Liisa on 
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Hepr. 12:11
Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta 
jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta 
ovat harjoitetut.

Kevätkokous 
Koronaepidemian vuoksi kevätkokous järjestetään online-kokouksena 
Skypen välityksellä keskiviikkona 10.6. klo 17 Ruotsin aikaa. Kokous-
kutsu osallistumisohjeineen ja Skype-linkkeineen on lähetetty sähkö-
postilla niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet ovat rekisterissämme 
ja muille jäsenille osoiterekisterin mukaisesti kirjeitse. Kutsuihin on 
liitetty esityslista, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien 
lausunto. Kokouksesta ilmoitetaan myös Ystävä-lehdessä ja kotisivuilla. 
Kokouslinkkiä ei kuitenkaan laiteta Ystävä-lehteen eikä kotisivuille, 
vaan ainoastaan puhelinnumero, josta jäsen voi linkin halutessaan pyy-
tää.
Jos olet kadottanut saamasi Skype-linkin, niin soita puhelinnumeroon
070 3090 780 (Ruotsin suunta +46)

niitä hoitanut tähän saakka. Niin kaik-
ki, jotka ovat omaksuneet Kansanlähe-
tyksen omaksi kodiksi, ovat tukeneet 
yhdistystä jäsenmaksuilla, kolehdilla, 
lahjoituksilla, kukin tavallaan. Siksi 
olemme päässeet tähän asti, 1.5.2020.  

Täytyy sanoa, Jumala on nähnyt paljon 
pahaa, että varoittaa tällä Koronalla 
koko maailmaa. Siis koko maailma on 
koronavaarassa. Kukaan ei tiedä, mis-
tä se tulee ja tarttuu. Sitten kun se toi-
vottavasti loppuu, millainen mylläkkä 
maailmassa on, sen voi vain aavistaa. 
Suuret joukot, joilta on työ mennyt, 

uudet kaupunkitalot, voiko niissä asua, 
kalliit vuokrat ja työtä ei ole. On os-
tettu uusi koti, sama juttu, menoja on, 
tuloja ei ole. Jos tulee kuiva ja kuuma 
kesä, silloin on suuri vaara kaikkialla 
valloilla. Se voi ajaa ihmiset hakemaan 
turvaa Jumalasta. Tämä on Jumalan 
tarkoitus. Ilman Jumalaa emme voi 
mitään. Me ollaan Jumalasta riippuvai-
sia. Korona sulkee kirkot ja muut seu-
rat kaikissa eri suunnissa. Näin minä 
ajattelen ja tällainen on mielipide. 

T: Olli Ojala
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Internet-radio
Lähetykset ympäri vuorokauden. Lähetämme seurapuheita, saarnoja, raa-
mattuopetuksia sekä uusintoina vuosien 2017 ja 2018 ”Se löytyy” -radio-
lähetyksiä. Lisäämme ohjelma-tarjontaa jatkuvasti. Radioaseman linkki 
on http://tinyurl.com/y4mo3dt6. Pyydämme rukoilemaan, että lähetysten 
sisältö olisi Herramme Jeesuksen Kristuksen antamaa ja vaikuttamaa. 
Hänelle kaikki kunnia ja kiitos.

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

SATAKUNNAN KL
Kotisivut:
http://satakunnankl.fi/
Youtube:
https://tinyurl.com/yahetarl
Podcast:
https://anchor.fm/jeesustu-
leeoletkovalmis

Jes 26:3
Vakaamieliselle sinä talletat rauhan, rauhan, sillä hän turvaa sinuun.

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

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

Aulikki Kaikkonen 70 v 16.06.2020 
Kaija Pakkanen   70 v 23.07.2020
Markku Kuru   70 v 29.08.2020 
Kerttu Pälli   80 v      05.09.2020

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 neljännestiili on 
mahdollista ostaa Yksi tiili mak-
saa 3000 kruunua. Kun ostat tii-
liä, niin kirjoita maksun viestiksi 
”neljännestiili”, ”kolmannestii-
li”, ”puoli tiiltä”, ”yksi tiili” jne. 

Herra siunatkoon sinua ja lahjaa-
si!

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 kännykäl-
lä. 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 pal-
velutehtäväämme varten.

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

In memoriam
Rakas veljemme Herrassa Tapio Syrjätie nukkui pois 13. huhtikuuta 
67 vuoden iässä. Hän pääsi kotiin ja sai kohdata Herransa Jeesuksen 
Kristuksen. 

Tapion muistoa kunnioittaen
Kansanlähetyksen väki
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Dataskyddsförordningen
Kanske har du sett förkortningen GDPR (General Data Protection Regulation). 
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 perso-
nuppgifter, 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 tidnin-
gen ”Ystävä” eller annat nyhetsmaterial i fortsättningen 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 datas-
kyddsbeskrivningen kan hittas på netet: http://tinyurl.com/y5atzqnm.

Tietosuoja-asetus
Olet ehkä nähnyt lyhenteen GDPR (General Data Protection Regulation). Lyhen-
ne tarkoittaa uutta asetusta henkilötietojen käsittelystä EU:n alueella. Sinun, joka 
saat tämän kirjeen tai lehden, henkilötietosi ovat talletettuina osoiterekisteriim-
me sen tähden, että olet tilannut meidän uutiskirjeen tai lehden tai ollut yhteydes-
sä kanssamme muutoin. Jos et halua, että lähetämme sinulle ”Ystävä”-lehteä tai 
muuta uutismateriaalia tulevaisuudessa, pyydämme sinua soittamaan numeroon 
070 309 07 80 Ruotsissa tai lähettämään 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 merkit-
se viestitietoihin maksun aihe 
tai tarkoitus, esimerkiksi: lahja, 
kuukausiuhri, tiili, lähetystyö, 
ruotsintyö, kiinteistö, kirjat, 
cd:t, lehdet, jäsenmaksu,  osal-
listumismaksu, Sakarin palk-
ka jne. Käytä vieressä olevaa 
pankkitiliä tai Swishiä.

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


