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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-
timaan ja Ruotsin työn lisäksi Egypti, Englanti, Etiopia, Japani, juutalaistyö, Kenia, 
Saksa, Venäjä ja Viro, sekä raamatunkäännöstyö. Suomessa toimii 17 piirijärjestöä 
ja Ruotsissa yksi. Kansanlähetyksellä on yhteistyötä paikallisseurakuntien kanssa. 
Se kouluttaa lähetystyöntekijöitä ulkokenttätyöhön Ryttylän Kansanlähetysopistos-
sa 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. Kotia vuokrataan mm. 
kristilliseen leiri- ja vapaa-ajan toimintaan.
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Matt. 5:4
Autuaita ovat murheelliset, sil-
lä he saavat lohdutukden.

Pääkirjoitus
Sakari Kalliomaa
piirijohtaja

Ajankäytön haas-
teet

Miksi minun oli-
si tärkeää pysähtyä miettimään elämäni 

rajallisuutta eli ajan rajallisuutta. Raamatussa 
vakuutetaan meille myös ajan loppumista, kun 
aika loppuu alkaa ikuisuus, sanoi kerran eräs 
saattoväkeen kuulunut herra. Silloin loppuu 
myös mahdollisuudet evankeliumisen kertomi-
seen maan päällä.

Aika loppuu ja alkaa ikuisuus, aika on siis niin-
kuin jana a:sta b:hen alku ja loppu. Kenellekään 
ei varmasti tarvitse vakuuttaa kuolemaa, mutta 
mitä sen jälkeen, ehkä tässä riittävä syy miet-
tiä Raamatun ja Jumalan ilmoitusta siitä, mitä 
tulee AIKOJEN LOPUSSA TAPAHTUMAAN, 
ja minkälaisia haasteita evankeliumin eteenpäin 
vieminen kohtaa tai miten sinun käy? Missä 
sinä tai naapurisi mahdollisesti vietätte tämän 
lyhyen jakson jälkeen ikuisuuden?

Saatat sanoa: Ei minulla ole aikaa, hölynpö-
lyä! Mikä on tärkeämpi tieto kuin, että miten 
minun käy kun kuolen, mikä on tärkeämpää 
ajankäyttöä ajatellen? Tätä kysymystä meidän 
tulisi ehtiä esittämään mahdollisimman monille 
elämämme aikana.

Sinulla lukija saattaa olla niin kiire juuri nyt, et-
tet ehdi tai halua keskittyä kuulemaasi, toisaal-
ta haasteet elämässäsi, sairaus, talousmurheet 
vievät aikasi. Mikä saisi sinut pysähtymään? 
Läheisen kuolema tai oma ikä, ehkä, paitsi jos 
sinulla on oma selitys kaikelle, siis epäjumala, 
joka olemme itse.

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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Syitä löytyy, koska sinusta ja ajankäy-
töstäsi käydään taistelu, siis uskon vai-
kutuksesta elämässämme. ”Tutkikaa 
elättekö uskossa?” (2. Kor. 13:5)
Ps. 39:5 Herra, opeta minua ajattele-
maan loppuani, ja mikä minun päivie-
ni mitta on, että ymmärtäisin, kuinka 
katoavainen minä olen. 

Vaikeinta meille on koulutuksen ja kär-
simyksen vastaanottaminen. Isä todisti 
kolme kertaa Pojan aitoudesta äänel-
lään Raamatun mukaan. Ensimmäisen 
kerran Isän ääni taivaasta kuultiin kas-
teen yhteydessä, rakas Poikani kuul-
kaa Häntä (Mark. 1:11). Toisen kerran 
Isä huusi taivaasta kirkastusvuorella 
(Mark. 6:6-7), kolmannen kerran juuri 
ennen ristiinnaulitsemista (Joh. 12:28). 

Kaikille kerroille yhteistä oli Isän kir-
kastaminen Pojan kuulemisen kautta. 
Tänään myös kysytään niitä, joiden 
todistus ja kuulo kirkastaa Isän suun-
nitelmia. Jeesuskin rukoili, että ota Isä 
pois tämä kärsimys jos mahdollista, 
mutta tapahtukoon sinun tahtosi. Ja 
Johanneksen kastaessa ja yrittäessä es-
tellä, Jeesus vastasi, että näin tulee ta-
pahtua. Tämä johti 40 päivän paastoon 
ja taisteluun sielunvihollisen kanssa.

Lopullisen suunnitelman käymässä to-
teen Jeesus sanoi: Joh. 12:27 ”Nyt mi-
nun sieluni on järkytetty; ja mitä pitäi-
si minun sanoman? Isä, pelasta minut 
tästä hetkestä. Kuitenkin: sitä varten 
minä olen tähän hetkeen tullut.”

Mikäli Jeesus ei olisi toteuttanut Isän 
laatimaa suunnitelmaa, ei miestä ku-

kaan voisi pelastua. Isän suunnitelma 
sisälsi suunnattoman kärsimyksen to-
teutuakseen. Olemmeko eri asemassa 
kuin opettajamme?

Jeesus väittää valinneensa meidät he-
delmän kantajiksi, hänen kasvattaman-
sa. Joh. 15:16 Te ette valinneet minua, 
vaan minä valitsin teidät ja asetin 
teidät, että te menisitte ja kantaisitte 
hedelmää ja että teidän hedelmänne 
pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä 
minun nimessäni, hän sen teille antai-
si. Jeesuksen nimessä anominen tar-
koittaa juuri samaa kuin ”tapahtukoon 
Isä sinun tahtosi”.

Jumalalle kiitos, että saamme olla voit-
tajan puolella, uskaltaisimmeko ru-
koilla kuten Herramme itse opetti: ”ta-
pahtukoon Isä sinun tahtosi”. Silloin 
voisimme myös saada elämäämme nii-
tä taivaallisia siunauksia maallisten si-
jaan. Jes. 30:18 Sentähden Herra odot-
taa, että voisi olla teille armollinen, 
sentähden hän nousee armahtaaksensa 
teitä; sillä Herra on oikeuden Jumala. 
Autuaita kaikki, jotka häntä odottavat! 

Kiitos ystävät uskollisuudestanne, 
työhömme on avautunut uusia mah-
dollisuuksia, mutta myös vastustusta. 
Rukoillaan yhdessä, että tapahtukoon 
Isä sinun suunnitelmasi eikä meidän, 
kirkastukoon sinun eikä meidän ni-
memme.

Olkaa siunatut Jeesuksen nimessä, 

Veljenne Kristuksessa Jeesuksessa,
Sakari
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Tie Karitsan askelissa
Eila Hansson

Monilla on 
paljon vai-

keuksia elämäs-
sään. Toiset ko-
kevat, ettei heitä 
ymmärretä. Toi-
set taas, että heil-
le ollaan pahoja. 
Jotkut eivät koe 
saavansa arvos-
tusta jne.

Jumala antoi käteeni sen kirjan lap-
suuden haavoista, ja sen saa usein 
todeta, että toisia haavoittavat ovat 
itse joutuneet haavojen runtelemiksi. 
Mutta enpä arvannut, että siihen löy-
tyy toisenlainenkin selitys. Itsessäkin 
voi olla syy loukkaantumiseen.
 
Olen lukemassa suomalaisia kirjoja, 
joita ei minun perheenjäseneni  osaa 
lukea, ja niin olen poistamassa niitä 
kirjahyllyistäni sen mukaan kuin Ju-
mala minulle osoittaa. Joskus 70-lu-
vulla olin saanut ystävältäni Suomesta 
Raamattuopiston Kustannus Oy:n jul-
kaiseman ja  G. Steinbergin kirjoitta-
man kirjan ”Tie Karitsan askelissa”, 
josta professori Hallesby Norjasta kir-
joittaa seuraavaa: ”Hartauskirjoista en 
tiedä ainoatakaan, jonka olisin lukenut 
niin monta kertaa. Se on harvinaises-
sa määrässä kyllästetty iankaikkisen 
elämän Sanalla.Vuosia kestäneiden, 
vaikeiden kärsimysten kautta on kir-
joittaja oppinut näkemään Vapahtajan 

Karitsan muodon ja vaeltamaan tiellä 
Karitsan askelissa.”
 
Eikös meidänkin tulisi oppia sillä 
tiellä vaeltamista, niin meilläkin oli-
si helpompaa? Tällaista lääkettä siinä 
on osoitettu: ”Jos tahdomme seurata 
Karitsaa, tasoittuu tiemme kaikkialle. 
Joka Karitsaa seuraa, on kertakaik-
kiaan antanut alttiiksi oman tahtonsa 
ja omat tiensä. Jokainen, joka on tuo-
minnut ja kieltänyt oman itsekkään 
elämänsä, voi sietää toisten itsekkyyt-
tä. Karitsan  kärsimystiellä ei helposti 
loukkaannuta toisiin. Lääke siihen on  
vaeltaminen Hänen askelissaan. Va-
pahtajan pyhä jalka on kulkenut sen 
tien. Hän on tasoittanut ja raivannut 
sen meille, vaikkakaan ei aina näytä 
siltä.  Se ei ole tuntematon tie, jolla 
ei enää valiteta: ”Minua ei ymmärretä. 
Minut tuomitaan väärin.” Jeesus ym-
märtää meitä ja se on meille kylliksi.
 
Tuossa kirjassa jopa sanotaan, että on 
täysin luonnotonta se, että Jumalan 
puoleen kääntynyt ihminen on huol-
ten, kateuden ja helposti loukkaantu-
van mielen vaivaama. Näiltä ihmisiltä 
puuttuu se sydämen rauha, joka ei ai-
noastaan käy yli ymmärryksen, vaan 
myös voittaa kaiken hädän ja louk-
kaantumisen. Jos Jeesus on rauham-
me, niin silloin rauhamme ei muutu, 
koska Jeesuskaan  ei muutu.
 
Tie, millä täällä kuljemme uskossa, 
on tie Karitsan askelissa. Tällä tiellä 
opimme ymmärtämään ristin merki-
tyksen ja sen voiman.   Ristin syvin 
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merkitys onkin oman minän kukista-
minen. Vain ne, jotka ovat kuolleet it-
selleen, ja joiden elämä on kätkettynä 
Kristuksen kanssa Jumalassa, voivat 
ilmentää Kristuksen elämää.
 
Heikkona olemisemme ei tarkoita kom-
pastumista tai kaatumista. Se merkitsee 
sitä, että ihminen on avuton, eikä  ole 
itsessään yhtään mitään. Silloin hänel-
lä on tilaa Jumalan voimalle. Heikkous 
saadaan jättää Jumalalle, ja Jumala on 
aina heikkojen puolella.
 
Mikä on se tie, jolla päästään tälle Ka-
ritsan tielle, on juuri kärsimystie. Her-
ra kuljettaa meitä sellaisia teitä, jotka 
tarvitaan jotta kypsyisimme uskossa.  
Jumala on Isämme  ja Isän rakkaudel-
la meitä johdattaa. Saamme todellakin 
luottaa Häneen myös vaikeina päivinä. 
Ei Jumala meitä pakota tielleen, vaan 
taivuttelee meitä. Siksi vetäytyminen 
kärsimyksistä, joita Jumala tiellemme 
lähettää, merkitsee aina jonkun kirkkau-
den menettämistä. Hän antaa armonsa 
jaksaaksemme. Mutta jos vetäydymme 
Hänen parhaaksi näkemästään nöyryy-
tyksestä, vetäydymme  myös pois Hä-
nen armostaan.
 
Ihanasti Steinberger sanoo kirjassaan: 
”Onko Jumala vienyt sinut erämaahan? 
Onko Hän ottanut pois kaikki tuet, joi-
hin nojasit? Oi, olet pyhällä paikalla! 
Tarkkaa vain, eikö tämä ole se tie, jolla 
Jumala tahtoo pyhittää sinut? Älä vali-
ta sitä,  minkä kadotit, äläkä kaipaa sitä 
takaisin. Jos sen teet, olet kuin Israel, 

joka kaipasi takaisin Egyptiin. Jumala 
tahtoo viedä sinua eteenpäin. Lihapato-
jen sijasta Hän antaa sinulle taivaan lei-
pää. Mutta sinun  tulee luottaa Häneen 
myös erämaan vaikeina päivinä. Vain 
ne  voivat luottaa Jumalaan, jotka  sii-
nä erämaassa ovat kadottaneet itseluot-
tamuksensa, erämaassa, johon Jumala 
heidät taivutteli. Pakolla Hän ei ketään 
sinne aja.
 
Murheellista on se, jollemme ota Juma-
lan lähettämää kärsimystä vastaan, vaan 
haluamme päästä siitä erilleen. Meidän 
syntinen lihamme ei  haluaisi taipua 
nöyryytysten alle. Voi jos silloin vetäy-
dymme myös armon alta pois! Jumala 
on kätkenyt aina jonkin siunauksenkin 
kärsimyksiin, vaivoihin ja vaikeuksiin. 
Älkäämme siis paetko taivaallisen Hi-
ojan käsistä.”
 
Tuon minäkin sain kerran kuulla, kun 
pitkästyin  kärsimysten alla: ”Timantti 
ei ole vielä valmiiksi hiottu”. Omasta 
kokemuksesta olen nähnyt sen, miten 
kaikki tämä maallinen on käynyt niin 
turhaksi. Vain Jeesus on jäänyt suu-
rimmaksi aarteeksi. Jeesuksen jalkojen 
juuressa meillä on varmin ja parhain 
paikka.  Se kestää, vaikka kaikki muu 
viedäänkin pois. Jumala tietää parhai-
ten, mistä meidät tulee puhdistaa kaik-
kien koettelemusten kestäessä. Siksi 
saamme pyytää kärsivällisyyttä, jottem-
me nurkuisi koetusten alla.
 
Tuota kirjaa lukiessani selvisi itselleni 
se asia, mikä tapahtui silloin, kun aioin 
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jäädä pois sieltä, missä minulle rumia 
oltiin. Silloin Jumala osoitti minulle 
nöyryyden tietä, mikä ei ollut lahja 
taivaasta, vaan nöyryytyksen tie, jon-
ne Pyhä Henki minut johti.  Nöyräksi 
pääsemme Jeesuksen luona. Hänhän 
opettaa meitä, että olisimme nöyriä 
sydämeltämme. Varmin todistus nöy-
ryydestä on se, ettemme väistä nöy-
ryytyksen tietä silloin kun Jumala sen  
hyväksi näkee antaa, vaan kiitämme, 
ja jopa iloitsemme siitä. En minä, vaan 
että Jeesus olisi kaikki.
 
Nöyräksi voi vain se tulla, joka uskon 
kautta juurtuu Jeesukseen. Nöyryys on 
se voima, joka voi osoittaa  erikoista 
rakkautta sille, joka on rikkonut hän-
tä vastaan, kuten Jeesuskin. Meidän 
lihassamme on syvälle juurtunutta yl-
peyttä ja  itserakkautta. Itserakas ihmi-
nen  tahtoisi saada kaiken kunnian, kii-
toksen ja  huomion  itselleen. Muutoin  
vetäydytään loukkaantuneena pois. 
Haluaisimme saada mahdollisimman 
pienen ristin elämäämme. Sitä ei Jee-
sus halunnut, vaan Hän kantoi ristinsä 
niin suuri kuin se olikin.  Me vetäytyi-
simme mieluummin pois niiden jou-
kosta, missä meitä ei ymmärretä, tai 
meitä loukataan jollakin tavoin kuin 
kantaisimme sen ristinä, jonka Jumala 
on parhaaksemme  nähnyt sallia.
 
Jumalalla on suunnitelma elämäämme 
varten. Siksi Hän musertaa voimam-
me, jotta voisi vyöttää meidät omalla 
voimallaan saadakseen meidät käyt-
töönsä työssään. ”Hän antaa väsyneel-

le väkeä ja voimattomalle voimaa”.  
Toiset meistä joutuvat käydä  sairauk-
sien ja kärsimyksen, toiset taas nöy-
ryytyksen tien kautta Jumalan suun-
nitelmiin. Vaikeneminen on vaikea 
läksy. Kun joku oikein ilkeilee meille, 
niin eikö vain haluttaisi antaa samalla 
mitalla takaisin?   Sitä ei Jeesus tehnyt, 
eikä Hän haluaisi meidänkään tekevän. 
Hän haluaisi meillä olevan Karitsan 
mielenlaadun, eikä vaatimuksia odot-
taessamme anteeksipyyntöä ja hyvi-
tystä meitä vastaan rikkoneilta.
 
”Vie, Jeesus, veres armo nyt tielle py-
hyyden,
ja siitä voiman voittaa saa heikko syn-
tinen.
 Ei koskaan veren armo suo tilaa lihal-
le,
vaan lihaa vastaan riidan tuo sydä-
miimme se”.

Lähetyskodilla on uusi isän-
täpari

Lähetyskodin koulurakennuksen 
toisen kerroksen asunnon remont-
ti on valmistunut, kiitos Herralle, 
Arille ja teille, jotka olette tehneet 
sen mahdolliseksi. Matias ja Outi 
Juopperi ovat muuttaneet remon-
toituun asuntoon. Toivotamme 
heidät sydämellisesti tervetulleik-
si ja toivomme heidän asuvan ja 
viihtyvän siellä niin kauan kuin 
Herra ohjaa ja johdattaa.
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Seurat
Maaliskuu
Pe 13. 18.30 Skövde, Västra Skogsrovägen 2
La 14. 13.00 Herrljunga, Församlingshem, Ö. Kyrkog. 1
La 14. 17.00 Surte, Församlingshem, Kvarnvägen 7
Su 15. 17.00 Borås, Fristadsvägen 104 a
Ma 16. 13.00 Grums, Församlingshem, Orrbygatan 6
Ma 16. 18.00 Karlskoga, Församlingshem, Kungsvägen 39
Ti 17. 15.00 Ebeneser kappeli, Forsbacka, Strandgatan 5
Ke 18. 12.00 Hallstahammar, Skolgatan 15
Ke 18. 16.00 Vårby Gårds kyrka, Vårby allé 5
To 19. 13.00 Trollhättan, Lextorps kyrka, Lantmannavägen
To 19. 18.00 Motala, Församlingshem, Sjögatan 9
Pe 20. 18.00 Finspång, Lähetyskoti, Sankta Marias väg 40
La-Su 21.-22.  Lähetyspäivät, Finspång, Lähetyskoti

Toukokuu
Pe 15. 18.30 Tidaholm, Norra Kungsvägen 6
La 16. 13.00 Herrljunga, Församlingshem, Ö. Kyrkog. 1
La 16. 17.00 Surte, Församlingshem, Kvarnvägen 7
Su 17. 17.00 Borås, Fristadsvägen 104 a 
Ma 18. 13.00 Grums, Församlingshem, Orrbygatan 6
Ma 18. 18.00 Karlskoga, Församlingshem, Kungsvägen 39
Ti 19. 15.00 Ebeneser kappeli, Forsbacka, Strandgatan 5
Ke 20. 12.00 Surahammar, Folketshus, Köpmangatan 26
Ke 20. 16.00 Vårby Gårds kyrka, Vårby allé 5
To 21. 18.00 Motala, Församlingshem, Sjögatan 9
La-Su 23.-24. Kevätpäivät, Finspång, Läheyskoti

Katso myös internetistä mahd. muutokset  https://tinyurl.com/y2tgq6f7

Kevätpäivien majoitus
Skövden seurakunta tekee matkan Kolmårdeniin pe-la 22.-23. toukokuuta 
ja he yöpyvät Lähetyskodilla. Kevätpäiville osallistuvien toivotaan saapu-
van vasta lauantaina, koska yöpymispaikat varataan skövdeläisille perjan-
tain ja lauantain väliseksi yöksi. Lisätietoja: Kari puh. 00358505905077.

Tervetuloa runsain joukoin lauantaina!

https://tinyurl.com/y2tgq6f7
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Seurat Ebeneser-kappelissa Forsbackassa.

Seurat Herrljungassa.

Seurat Skövdessä.
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Lähetyspäivät
21.–22.03.2020

Lähetyskodilla
Sankta Marias väg 40
Finspång

Mukana: Mika Tuovinen, Jukka 
Repo, Samuli Virtanen, Anssi 
Savonen, Sakari Kalliomaa ja 
Kari Teikari.

Lauantai
11.00 Kevätkokous (jäsenille)
12.00 lounas
13.00 alkuhartaus
13.30 raamattutunti
14.30 lähetyskahvio 
15.00 ehtoollisjumalanpalvelus
16.30 raamattutunti
17.30 päivällinen
18.30 ystäväseurat
20.00 iltapala ja sauna
Sunnuntai
07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 aamuhartaus
09.30 raamattutunti
11.00 lounas ja kahvi

Kevätpäivät
23.-24.05.2020

Lähetyskodilla
Sankta Marias väg 40
Finspång

Mukana: Mm. Sakari Kalliomaa 
ja Kari Teikari

Lauantai
12.00 lounas
13.00 alkuhartaus
13.30 raamattutunti
14.30 lähetyskahvio 
15.00 ehtoollisjumalanpalvelus
16.30 raamattutunti
17.30 päivällinen
18.30 ystäväseurat
20.00 iltapala ja sauna
Sunnuntai
07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen 
09.00 aamuhartaus
09.30 rukous
11.00 lounas ja kahvi 

Piirihallituksen 
kokoukset

Lähetyskodilla
Sankta Marias väg 40
Finspång

21.03.2020 klo 09.00
23.05.2020 klo 09.00
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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.

Kotisivut:
http://ruotsinkl.palvelee.fi

Youtube:
http://tinyurl.com/y6fwybu6 

Internet-radio:
http://tinyurl.com/y4mo3dt6

Kol. 3:2
Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan 
päällä.

Lähetyskodin tilaisuuksiin ilmoittautuminen on välttämätöntä ruoka-
huollon takia netissä tai s-postilla kari@teikari.org tai puh. 0122 211 55. 
Ruoka ja majoitukset 300 kr, omat liinavaatteet. Lapset alle 7 v. ilmaisek-
si, nuoret 7-16 v. 150 kr.

Kevätkokous
Pidetään 21.03.2020 klo 11.00 Lä-
hetyskodilla, Sankta Marias väg 
40, Finspång

Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Hallitus 

http://tinyurl.com/y4mo3dt6
http://ruotsinkl.palvelee.fi
http://tinyurl.com/y6fwybu6
http://tinyurl.com/y4mo3dt6
mailto:kari@teikari.org
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Merkkipäivät
Siunaamme, onnittelemme ja
kiitämme Herraa teistä:

Erik Tiainen   70 v 11.04.2020
Lasse Tikkanen   70 v 14.04.2020

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
Syrjätie Tapio
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 Eero Kangas nukkui pois 19. helmikuuta 
70 vuoden iässä. Hän pääsi kotiin ja sai kohdata Herransa Jeesuksen 
Kristuksen. 

Eeron 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.


