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Evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys on yksi Suomen Evankelisluteri-
laisen kirkon lähetysjärjcstöistä. Sen tehtävänä on toteuttaa osaltaan Jeesuksen
antamaa lähetyskäskyä lähellä ja kaukana. Työalat Egypti, Englanti, Etiopia,
Japani, juutalaistyö, Kenia, Saksa, Venäjä ja Viro, sekä raamatunkäännöstyö.
Yhteensä 76 1ähetystyöntekijää (31 .1 2.2011 ). Suomessa toimii 1 8 piirijärjes-
töä ja Ruotsissa yksi. Kansanlähetyksellä on yhteistyötä paikallisseurakuntien
kanssa. Se kouluttaa lähetystyöntekijöitä ulkokenttätyöhön Ryttylän Kansanlä-
hetysopistossa ja auttaa Kristukseen uskovia löytämään oman paikkansa maa-
ilmanlaajuisessa 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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Pääkirjoitus

Sakari Kalliomaa

Lopunaikojen loppuhet-
ki ja demoninen uskon-
nollisuus

VAIN RISTI PALAUTTAA YHTEYDEN

Joh. 1 7:1 7. "Pyhitä heidät totuudessa; sinun
sanasi on totuus."
Joh. 1 7:21 . "että he kaikki olisivat yhtä, niin-
kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa,
että hekin meissä olisivat, niin että maailma
uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt."
Isä Poika ja Pyhä Henki ovat meille esimerk-
kinä täydellisestä yhteydestä.

Saimme iloita viikonloppuna Anna Talvitien
vahvasta opetuksesta lähetyskodilla, aiheena
Annalla oli yhteys. Yhteys on alussa ollut täy-
dellinen ja yhteys tulee lopussa jälleen täydel-
liseksi.

Adamilla ja Evalla ei ollut napanuoraakaan,
koska Jumala oli heidät luonut, valaisi Anna
puheessaan. Uudessa ruumiissa ei myöskään
ole napaa, koska olemme uusiluomus Kristuk-
sessa. Täydellinen yhteys tarkoitti ehjää ih-
mistä, joka ei kokenut syyllisyyttä eikä häpe-
ää. Häpeää ei ollut alastomuudesta, mutta ei
mistään muustakaan, koska yhteys oli täydel-
linen Jumalaan, Hänen huolenpitoonsa ja rak-
kauteensa. Yhteys siis sisältää sen rakkauden,
joka poistaa pelon. "Pelkoa ei rakkaudessa
ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon,
sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se
ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa." (1 .
Joh. 4:1 8)

Rukousaiheita

Piirihallitus.

Susanne ja Kari Valkama
sekä Kl:n työ eri maissa.

Sakari Kalliomaa, Kari Tei-
kari ja muut vastuunkanta-
jat.

Toiminta paikkakunnilla ja
lähetyskodilla.

Ruotsinsuomalaisten tavoit-
taminen.

Vierailevat puhujat.

Uskollisuutta Sanassa ja
työssä meille kaikille!

Vainotut kristityt.

Israel.

Tarvittavat varat työhömme.

Ruotsin ja Suomen kansat
kääntyvät pois pahoilta
teiltään Jumalan puoleen.

Kiinteistön hoito.

Maakuntakierrokset.

Sananl. 1 6:3

Heitä työsi Herran
haltuun, niin sinun
hankkeesi menestyvät.
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Tänään on yhteiskuntamme arvot
keskittyneet ihmisten omien tarpei-
den ja ilojen täyttämiseen. Miksi?
Koska ihminen saa ilonsa vain li-
han himojen tyydyttämisestä, liha
pyörii oman navan ympärillä ja
yleinen ilmapiiri ja yhteiskunta
rohkaisee individualismiin, suoras-
taan hedonismiin (itsensä ja omien
himojen palvominen ja tyydyttämi-
nen vailla rajoja). Individualismi
tarkoittaa alunperin ykseyttä, mutta
ei egoistista pröystäilyä tai sitä pe-
tosta johon ihmisiä kehoitetaan it-
seä korostavilla valinnoilla. Saat it-
se valita sen mikä "tuntuu" hyvältä.
Tämän valinnan tulisi kuitenkin
kohdistua Jumalaan eikä itseemme.

Jumalan Sanan täytyy saada leikata
liha pois yhteyden palauttamiseksi
ja tämä leikkaus tekee omille ta-
voitteille kipeää. Adamilla ja Eval-
la ei ollut häpeän tunnetta täydelli-
sestä yhteydestä johtuen. Yhteydet-
tömyys johtaa syyllisyyteen, koska
ihminen tekee syntiä eli rikkoo Ju-
malaa vastaan, muu on seurausta
pahasta olosta. Syyllisyys johtaa
ylpeyteen ja häpeään, jotka saavat
meitä käyttämään erilaisia naa-
mioita suojellaksemme sisintämme
loukkaantumisilta.

Saatanan nimikin on hajoittaja ja
hän näyttää onnistuneen hyvin yh-
teiskunnan rikkomisessa. Tänään
yhteiskuntamme hoitaa rauhatto-
muutta ja syyllisyyttä kemiallisesti.
Arvot ovat kadonneet niin kodeista
kuin yhteiskunnastakin. Harvat

ovat edes kiinnostuneita muusta
kuin siitä, että itsellä menee hyvin
tai kohtuullisesti. Siitä mikä on oi-
kein ja väärin ei uskalleta puhua tai
ymmärretä koska Jumalan Sana on
niin halveksittu.

Syyllisyys ja paha olo eli rauhatto-
muus lakaistaan maton alle kemial-
lisesti. Mitä tällöin itseasiassa ta-
pahtuu? Kemiallinen hoito syylli-
syyteen vie mahdollisuuden tai
vaikeuttaa Jumalan totuuden koh-
taamista ja rauhan savuttamista an-
teeksiannon kautta. Lisätään an-
nosta, jos olo pahenee, petos on
maailmanlaajuinen ja suuri bisnes.

Hylkäämisen kokemukseen liittyy
häpeä. Äiti saatta sanoa ettei jaksa,
lapsi käsittää ettei rakasta.
Seksuaalinen hyväksikäyttö saa hä-
peämään vaikka syy on käyttäjäs-
sä. Pelko ja häpeä, niitä pitää peit-
tää koska heikkous ei ole muotia,
mutta heikkoina tulemme väkevik-
si vakuuttaa Raamattu.
Ylpeyden kuori estää haavoittu-
masta, ylpeydellä peitetään häpeä
ja syyllisyys. Kaksi kuorilla varus-
tettua ihmistä kun kohtaa, niin it-
seasiassa silloin kohtaa vain naa-
miot ja kuoret.

Jumalan Sanan totuus on ainoa to-
dellisen eheyden ja rakkauden kä-
sittämisen mahdollisuus, koska
kaikki muu perustuu tunteisiin ja
tunteet kun vaihtelevat tilanteiden
mukana kuten omatuntokin venyy
tarpeen mukaan. Jumalan Sanan
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totuus läpäisee kuoret ja paluttaa
yhteyden, koska se pohjautuu ar-
moon ja anteeksiantoon, joka Jee-
suksessa on kaikkien satavilla il-
man syytöksia ja vaatimuksia.

DEMONINEN LOPUNAIKA

Ilm. 1 3:1 6. "Ja se saa kaikki, pienet
ja suuret, sekä rikkaat että köyhät,
sekä vapaat että orjat, panemaan
merkin oikeaan käteensä tai otsaan-
sa,"

Ilm. 1 3:1 7. "ettei kukaan muu voisi
ostaa eikä myydä kuin se, jossa on
merkki: pedon nimi tai sen nimen
luku."

Ilm. 1 3:1 8. "Tässä on viisaus. Jolla
ymmärrys on, se laskekoon pedon
luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja
sen luku on kuusisataakuusikym-
mentäkuusi."

Saimme tällä viikolla todistaa Raa-
matun Sanan luotettavuutta ja ajan-
hetkeä arjessa, kun Kauppalehti
uutisoi historiallista rahansiirtoa ih-
misen käteen seuraavasti: "maail-
man ensimmäinen rahansiirto ihmi-
seen tehdään Suomessa."

Merkittäväksi tämän uutisen tekee
uskoville ensiksi se, että Raamattu
on kertonut tämän meille jo 2000 v.
sitten ja toiseksi siksi, että saat elää
näitä ihmeellisiä aikoja tänään.
Raamattu puhuu samassa yhteydes-
sä ajasta jota nyt elämme, Ilmes-
tyskirjan luvun 13 mukaan saamme

olla nyt todistamassa pedon valta-
kunnan syntymisen / toteutumisen
hetkiä.

Mitä tämä tarkoittaa? Raamattu
kertoo eksytyksen tulevan voimalla
ja vallalla ihmeiden kautta keskuu-
teemme. Ihmeet ja merkit eksyttä-
vät ja ihmiset valitsevat pedon
merkin, se saa kaikki, pienet, suu-
ret, köyhät, rikkaat kumartamaan
petoa ja hänen arvojansa. Eli ly-
hyesti raha vai Jumala. Ihminen
löytää varmasti syitä selittää tämä-
kin selkeä ilmoitus ulos elämäs-
tään, kuten meillä on myös tapana
Raamatustakin valita itsellemme
sopivia kohtia, jos elämme vailla
Totuutta.

Mikä avuksi? Evankelistat kehoit-
tavat valvomaan, koska kaikki nu-
kahtavat, mutta toisilla on öljyä
toisilla ei (Matt. 25). "Valvokaa ja
rukoilkaa, ettette joutuisi kiusauk-
seen; henki tosin on altis, mutta li-
ha on heikko." (Matt 26:41 )

Mitä on valvominen? Ajan viettä-
minen Jeesuksen kanssa, Sana, ru-
kous ja seurakunnan yhteys. Valvo-
minen on siis Sanan todesta otta-
mista. Toinen osa on toinen toi-
semme tukeminen ja rohkaisu koh-
data totuus kaikessa elämässämme,
valoon tuleminen, armon omista-
minen ja yhteyden saavuttaminen
ja ylläpitäminen elävään Jumalaan.
Kilvoittelu on itseasiassa yhteyden
ylläpitämistä elävään Jumalaan.
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Uskonnollisuus ja oman mielen ra-
kentama "hyvyys" taitavat olla ai-
kamme pahimpia esteitä Krituksen
kohtaamiselle. Ihminen saattaa se-
littää Jumalan elämänsä ulkopuo-
lelle monin eri tavoin. Ajatus siitä,
että kyllä Jumala tietää minun ha-
luavan hyvää, enkä nyt niin paha-
kaan ole, en tapa enkä kiroile, au-
tankin välillä lähimmäisiäni. Ei mi-
nun Jumalani ole niin paha, että
heittäisi helvettiin, eikä yliopiston
professoreidenkaan mielestä hel-
vettiä ole olemassakaan. Yhteis-
kunta ja kirkkokin saattavat osal-
taan olla tukemassa vääristynyttä
Totuutta. Ihmiset elävät ilman öljyä
lampuissaan ja saavat tukea vääris-
tyneille arvoilleen. "Kaikkihan näin
tekevät."

Riittääkö tämä? Ei, vakuuttaa Raa-
mattu, vain Jeesuksen risti eli suos-

tuminen tulemaan syntiseksi ihmi-
seksi ja vastaanottamaan pelastus
täydellisenä lahjana Jumalalta. Tä-
mä on armoa, joka on kaikille tar-
jolla, rohkaiskaamme itseämme,
toisiamme ja etenkin niitä jotka ei-
vät Jeesusta vielä tunne, vastaanot-
tamaan ilosanoma.

Pöytä on katettuna kaikille (Luuk.
14) ja Jumalan tahto on, että kaikki
pelastuvat ja tulevat tuntemaan To-
tuuden (1 . Tim. 2:4).

Siunaten ja kiittäen kaikkia työm-
me vapaaehtoisia,
Sakari veljenne Herrassamme Jee-
suksessa.
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Tiili
Nyt jäsenil lämme on mahdoll i-
suus ostaa kuvaannoll isesti
"tii l i" ja tukea lahjoituksellaan
Kansanlähetyksen työtä Ruot-
sissa. "Tii len" osto tapahtuu
siten, että lahjoitat til i l lemme
yhden tai useamman tii len
hinnan. Myös puoli ti i ltä ja
neljännestii l i on mahdoll ista
ostaa Yksi tii l i maksaa 3000
kruunua. Kun ostat tii l iä, niin
kirjoita maksun viestiksi "nel-
jännestii l i", "kolmannestii l i",
"puoli ti i ltä", "yksi tii l i", "kaksi
tii ltä" jne. Tii l ien ostoista saa-
dut lahjoitusvarat käytetään
toimintamme kuluihin.

Herra siunatkoon sinua ja lah-
jaasi!

Hall itus

Jer. 1 5:1 6
Sinun sanasi tulivat, ja minä söin
ne, ja sinun sanasi olivat minulle
riemu ja minun sydämeni ilo.

Piirihallituksen
kokoukset

Lähetyskodil la

Sankta Marias väg 40,

Finspång

28.03.201 5 klo 09.00
24.04.201 5 klo 1 4.00

Luonto herää

Tapahtumakalenterin
osoite netissä
http://ruotsinkl.palvelee.fi/kalenteri.
html
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Tammipäiviltä

Seuroista

Ahdas portti Arpajaisvoittojen jako

Annikin synttäriseurat

Surahammarin seuroista Tukholman seurat Elsa Kaunisharjulla

Motalassa

Skövden seurat
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Talvipäiviltä

Annikin kokoamassa kuorossa lauloivat
Kerttu, Maila, Annikki ja Liisa.

Sakari

Anna

Heleena ja Eino

Päätöstilaisuus
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Seurat
Maaliskuu

Pe 20. 1 8.30 Skövde, S:t Markus kyrka, Lundenvägen 1
La 21 . 1 3.00 Herrljunga, Församlingshem, Ö. Kyrkog. 1
La 21 . 1 7.00 Göteborg, (Surte)
Su 22. 1 3.00 Trollhättan, Lextorpskyrkan, Lantmannavägen
Su 22. 1 8.00 Grums, Församlingshem, Orrbygatan 6
Ma 23. 1 8.00 Karlskoga, Församlingshem, Kungsvägen 39
Ti 24. 1 8.00 Sandviken, Björksätra kyrka, Björksätra mitt
Ke 25. 1 4.00 Kolsva, Brukskyrkan, Prästgårdsvägen 8
Ke 25. 1 7.00 Surahammar, Nybyggsvägen 4
To 26. 1 8.00 Motala, Församlingshem, Sjögatan 9
Pe 27. 1 8.00 Finspång, Lähetyskoti, Sankta Marias väg 40
Su 29. 1 6.00 Tukholma (kahvitus 15.00)

Huhtikuussa ei seuroja

Toukokuu

Pe 15. 1 8.30 Tidaholm, Norra Kungsvägen 6
La 16. 1 3.00 Herrljunga, Församlingshem, Ö. Kyrkog. 1
La 16. 1 7.00 Göteborg, (Surte)
Su 17. 1 3.00 Trollhättan, Lextorpskyrkan, Lantmannavägen
Su 17. 1 8.00 Grums, Församlingshem, Orrbygatan 6
Ma 18. 1 8.00 Karlskoga, Församlingshem, Kungsvägen 39
Ti 19. 1 8.00 Sandviken, Björksätra kyrka, Björksätra mitt
Ke 20. 14.00 Kolsva, Brukskyrkan, Prästgårdsvägen 8
Ke 20. 1 7.00 Surahammar, Nybyggsvägen 4
To 21 . 1 8.00 Motala, Församlingshem, Sjögatan 9

Uudet tukijat Suomessa!
Voit osallistua evankeliumin julistamiseen Ruotsissa rukoilemalla
työmme puolesta. Halutessasi voit tukea Suomen Ev.lut. Kansan-
lähetys ry:n Ruotsissa tekemää työtä taloudellisestikin.
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry
Tili: FI1 3 2070 1800 0130 95
BIC: NDEAFIHH
Viite: 6200 56609
Keräyslupa Suomessa, POL-2014-11731 on voimassa 31 .1 2.2016
saakka. (Tili on siis suomalaisessa pankissa.)
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Kevätkokous
Kevätkokous pidetään 28.03.2015
klo 11 .00 Lähetyskodilla. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat.

Hallitus

Raamattupäivät
24. – 26.04.201 5
Lähetyskodilla
Sankta Marias
väg 40, Finspång

Vieraina Outi ja Tommi Cappel
Opetus: Outi Cappel
Musiikki: Tommi Cappel

Perjantai

17.00 tulokahvi
18.00 seurat
20.00 iltaruokailu

Lauantai

07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 aamuhartaus ja rukous
10.00 raamattutunti
11 .00 lauluhetki
11 .30 tauko
12.00 lounas
1 3.30 raamattutunti
1 4.30 lähetyskahvio
15.00 jumalanpalvelus
16.30 päivällinen
17.30 raamattutunti
1 8.30 ystäväseurat
20.00 iltapala ja saunat

Sunnuntai

07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 aamuhartaus ja rukous
10.00 raamattutunti
11 .00 päätöstilaisuus
12.00 lounas ja päätöskahvi

Lähetyspäivät
28. – 29.03.201 5
Lähetyskodilla
Sankta Marias
väg 40, Finspång

Opetus: ks. Tapahtumakalenteri

Lauantai

12.00 lounas
1 3.00 alkuhartaus
1 3.30 lähetyskatsaus
14.30 lähetyskahvio
15.00 jumalanpalvelus
16.30 päivällinen
17.30 raamattutunti
1 8.30 ystäväseurat
20.00 iltapala ja saunat

Sunnuntai

07.00 sana ja rukous
08.00 aamiainen
09.00 aamuhartaus
10.00 raamattutunti
11 .00 päätöstilaisuus
12.00 lounas ja päätöskahvi
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Ester
Anna Talvitie

Puurim ja Es-
terin kirjan
muistutus

Esterin kirjasta
tuttua puurim-

juhlaa vietetään tä-
nä vuonna 4.-5. maaliskuuta ”kos-
ka juutalaiset niinä päivinä olivat
päässeet rauhaan vihollisiltaan. Sii-
nä kuussa murhe oli kääntynyt
heille iloksi ja suru juhlan vietoksi.
Siksi heidän tuli viettää niitä päiviä
pitojen ja ilon päivinä ja lähettää
toisilleen maistiaisia ja köyhille
lahjoja.” (Ester 9:22)

Tänä puurimina mieleeni nousee
erityisesti kuningatar Vasti, joka ei
noudattanut kuninkaan sanaa. Hän
menetti kuninkaallisen arvonsa,
koska kieltäytyi tottelemasta ku-
ninkaan käskyä. Kuninkaallinen ar-
vo annettiin toiselle, Esterille, jon-
ka Herra oli tehtävään valmistanut.

Tehtävämme on noudattaa kunin-
kaan, Herramme Jeesuksen Sanaa.
Vaikka kuka tahansa olisi missä
asemassa tahansa, hän ei voi pysyä
Kuninkaallisessa arvossa, ellei
noudata Kuninkaan sanaa. Herral-
lemme kuuluu Seurakunta, jolle
Hänen Sanansa on arvokas ja kal-
lis.

Muistetaan Esterin kirjan opetukset
ja rukoillaan myös Israelin ja juu-
talaisten puolesta.

Siunauksin
Anna

Kansa kristikunnan

vanhemmista – kertovat oman

matkansa.

Ei estä tän maan meno, kun

tietävät et apu on Herrassa!

Kunpa polvi nuorikin vain

ottais opikseen.

Kertois tarinaansa ja ottais

Jeesuksen Herrakseen.

Tieto, viisaus ja taito vuosien –

koottu yhteen on seurakunnaks

ihmisten.

Keskellä yksin Sana aina on –

ei koita pimeys, ei oo kukaan

arvoton.

Voimalla Jumalan on kaikki

mahdollista.

Apu tulee ylhäältä – ei ole

maallista!

Rikkaus on köyhyyttä Hengen –

voimamme heikkous vain on

. . . siitä saamme kerskata ja

ikuisesti iloita!

Tommi Räsänen
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Ovelta ovelle
Kari Teikari

Pidä minut estettynä

Saavuttuamme
helmikuun alku-
puoliskolla Lähe-
tyskodille (Pirkko,
Tommi ja minä)
vietimme aluksi
muutaman päivän
rukoillen ennen
kuin lähdimme tavoittamaan evan-
keliumin sanalla suomalaisia per-
heitä Finspångissa.

Luukkaan evankeliumin luvussa
neljätoista Jeesus kertoo vertauksen
suurista illallisista: "Eräs mies
laittoi suuret illalliset ja kutsui
monta. Ja illallisajan tullessa hän
lähetti palvelijansa sanomaan kut-
sutuille: 'Tulkaa, sillä kaikki on jo
valmiina'. Mutta he rupesivat kaik-
ki järjestään estelemään. Ensim-
mäinen sanoi hänelle: 'Minä ostin
pellon, ja minun täytyy lähteä sitä
katsomaan; pyydän sinua, pidä mi-

nut estettynä'. Toinen sanoi: 'Minä
ostin viisi paria härkiä ja menen
niitä koettelemaan; pyydän sinua,
pidä minut estettynä'. Vielä toinen
sanoi: 'Minä otin vaimon, ja sen-
tähden en voi tulla'. "

Kun kohtasimme ihmisiä heidän
ovillaan, useat heistä sanoivat, että
he eivät nyt ehdi puhua Jeesukses-
ta, koska heillä on:
a) saunavuoro,
b) tärkeä puhelu tai
c) juuri nyt työhön lähtö

Onko sinulla jokin este Jeesuksen
kohtaamiselle? Kun Jeesus tulee
itse, joudut joka tapauksessa
kohtaamaan Hänet - joko Herranasi
tai kadotustuomion antajana. Hän
on sovittanut syntisi. Tee parannus
ja ota anteeksiantamus Häneltä
vastaan uskossa ennen kuin Hän
tulee.

Siunaten
Kari
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Maksuohje
Maksaessasi ole hyvä ja mer-
kitse viestitietoihin maksun
aihe tai tarkoitus, esimerkik-
si: kuukausiuhri, tiili, lähe-
tystyö, ruotsintyö, kiinteistö,
kirjat, cd:t, lehdet, jäsenmak-
su, Finspångin tapahtuman
osallistumismaksu, Sakarin
palkka jne.

"Evangelisera folket til l att evangelisera folken"
Sveriges Finskspråkiga Evangelisk-lutherska Folkmission är en del av
Finlands Evangelisk-lutherska Folkmission, som är en av Finska kyrkans
missionsorganisationer. Dess ändamål ar att förverkliga nära och fjärran
missionsbefallningen som Jesus givit oss. Vi betonar vikten av frivillighe-
ten i vår verksamhet. Folkmissionen bedriver arbete i Europa, Asien, Af-
rika samt Oceanien. I hemlandet (Finland) finns en rikstäckande distrikt-
sorganisation (Totalt 1 8 distrikt). Folkmissionen utbildar missionsarbetare
i Ryttylä folkhögskola i Finland och hjälper de troende att hitta sin plats
vid det globala uppdraget. Folkmissionen i Sverige är en förening och ar-
betar främst bland de finsk-språkiga. Folkmissionen vill ge städ och bef-
rämja evangelisationsarbete, samt arbeta för utlandsmissionen inom för-
samlingarna.

Pankkitil i
Sveriges Finskspråkiga
Evangelisk-lutherska Folkmission
Sankta Marias väg 40
612 92 Finspång

Nordea
IBAN SE28 9500 0099 6034 0041 5406
BIC NDEASESS
Plusgiråt 4 15 40-6

Lähetyskodin tapahtumiin ilmoittautumiset netissä tai puh. 0122 211 55
tai email ruotsinkl@sekl.fi. Ruoka ja majoitukset 300 kr (raamattupäivät
350 kr), omat liinavaatteet. Lapset alle 7 v. ilmaiseksi, nuoret 7-16 v.
1 50 kr (raamattupäivät 175 kr).

Arvoisat Ystävä-lehteen kirjoittajat!

Lähettäkää meille kirjoituksia Ystävä-lehteen. Toivomme, että kirjoituk-
senne eivät ylitä A4-kokoisen paperiarkin tekstimäärää. Ystävällisesti
pyydämme huomioimaan tämän ohjeemme.

Pirkko






