
Romanien kanssa on 
helppo ystävystyä. 
He ovat avoimia ja 
huumorintajuisia. 
Romanit, kuten 
valtaväestökin, 
voivat olla myös 
tulisia ja herkästi 
loukkaantuvia. 
Tämän vuoksi ei 
kuitenkaan kannata 
jättää tutustumatta 
ainutlaatuisiin 
romanipersooniin.

Romaniväestön 
integroituminen  
seurakuntaan
Romanit ovat suomalainen kielellinen ja kulttuu-
rinen vähemmistö, joka on asunut Suomessa yli 
500 vuotta. Romaneita arvellaan olevan Suomes-
sa noin 10 000. Tämän lisäksi Ruotsissa asuu noin 
3 000 suomalaista romania. Euroopassa romanei-
ta arvellaan olevan noin 15 miljoonaa. 

Vielä jokin aika sitten jopa vi-
rallisissa yhteyksissä puhut-
tiin mustalaisista. Romanit 

itse kokevat asiallisemmaksi, että 
valtaväestö kutsuu heitä romaneik-
si.  Keskenään ja joidenkin tuttujen 
kesken saatetaan edelleen käyt-
tää sanaa mustalainen silloin kun 
ei ole vaaraa, että sitä tulkittaisiin 
loukkaavaksi tai vähätteleväksi. 
Romanikielen ihmistä tarkoittavan 
sanan mukaan Suomen romanit 
nimittävät itseään myös tummiksi 
sekä kaaleiksi.

Sopeutumisen haaste
Helluntaiseurakunnilla on pitkä ko-
kemus yhteistyöstä romanivähem-
mistön kanssa. Tasa-arvoisuus on 
päällisin puolin kunnossa.  Siitä huo-
limatta romanit ovat edelleen etäällä 
kokonaisvaltaisesta integraatiosta ja 
sopeutuminen valtaväestön hallitse-
miin seurakuntiin on haaste. Esimer-
kiksi romaninuoret eivät ole hyvin 
sopeutuneet seurakuntien yleiseen 
nuortentoimintaan, eivätkä suuret 
määrät romaneja helluntaiherätyk-

sen kesäkonferenssissa anna to-
dellista kuvaa paikallisseurakunnan 
realismista. Tutkimustulokset kui-
tenkin vahvistavat, että mikäli ro-
manit kokevat seurakunnassa tasa-
arvoa ja yhdenvertaisuutta, heidän 
tapakulttuurin erityispiirteensä ote-
taan huomioon ja heidät valtuutetaan 
mukaan seurakunnan toimintaan, niin 
integraatio heidän kohdallaan pää-
see toteutumaan.

Romanien kanssa on helppo ys-
tävystyä. He ovat avoimia ja huu-
morintajuisia. Romanit, kuten valta-
väestökin, voivat olla myös tulisia 
ja herkästi loukkaantuvia. Tämän 
vuoksi ei kuitenkaan kannata jättää 
tutustumatta ainutlaatuisiin roma-
nipersooniin. Evankeliumin työ on 
uskoville romaneille sydämen asia. 
Kaaleet eivät ole vain seurakuntien 
viihdyttäjiä musikaalisuutensa ansi-
osta. He ovat osa yhteistä seurakun-
taa, johon kaikki kuuluvat.

Vahva identiteetti
Romaneilla on pääosin selkeä nä-
kemys omasta romani-identiteetis-

tään. Tämä viestii tervettä itsear-
vostusta ja varman vähemmistön 
tunnusmerkkejä. Käytännössä 
romanit kuitenkin kokevat laaja-
mittaista syrjintää jokapäiväisessä 
elämässään. Kulttuurin erityispiir-
teisiin pitäytyminen johtaa ongel-
matilanteisiin ja syrjintään muun 
muassa viranomaisten kanssa. Pe-
rinteisesti pukeutuneita syrjitään 
työhönotossa ja julkisilla paikoilla 
liikuttaessa. Suurimpina ongelmina 
ovat yksittäisten romaneiden ko-
kemat syrjimistapaukset, joita ei 
yleensä raportoida.

Tavat ja käytännöt 
Vanhempien ihmisten kunnioitus 
on romaniväestölle kaikkein tär-
kein ja arvokkain kulttuurielement-
ti. Sen ympärille on syntynyt monia 
eri tapoja osoittaa kunnioitusta. 
Tästä periaatteesta selittyvät mo-
net käytännön tavat, joita valta-
väestö ei aina miellä vanhempien 

kunnioitukseksi, vaan on niistä häm-
mentynyt. Tällaisia ovat esimerkiksi 
istumajärjestys seurakuntasalissa, 
etuisuudet kahvi- ja ruokailutilan-
teissa ja eri kerroksissa samaan ai-
kaan oleilun ongelmat. Esimerkiksi 
eri sukupuolta olevat vanha ja nuori 
henkilö eivät koskaan istu vierek-
käin tai samassa pöydässä eivätkä 
muutenkaan oleskele samassa huo-
neessa. 

Jos paikalla on eri-ikäisiä roma-
neja, niin kannattaa puhua harkiten 
asioista, joihin liittyy häveliäisyys-
sääntöjä. Asioihin, kuten parisuh-
de- ja seurusteluasioihin kannat-
taa keskittyä romaneiden kanssa 
kahden kesken, jolloin henkilö voi 
puhua avoimesti henkilökohtaisis-
ta asioista. Jos romanit vaihtavat 
puheenaihetta tai laskevat päänsä 
häpeän merkkinä, on paras jättää 

Syksyämme varjostaa Suomen valtion kehitysyhteis-
työmäärärahojen rajut leikkaukset. Emme vielä tiedä 
miten työmme tulee jatkumaan. Mahdolliset leikkauk-
set poistavat edellytyksiä lieventää monenlaista inhi-
millistä kärsimystä. Luotamme työmme Jumalan käsiin 
tässäkin vaikeassa tilanteessa.

–Olisin voinut menettää 
tämän kaiken, ja siksi olen 
erittäin kiitollinen. Enää 
en haikaile koko ajan lisää. 
Saan myös elää todellises-
sa suhteessa Jeesuksen 
kanssa. Minulla on tulevai-
suus ja toivo, joka ei tuota 
pettymystä.

Kehitysyhteistyön määrärahaleikkaukset 
huolestuttavat kentällä

”Kiitollinen siitä, 
mitä on nyt.”
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Lähettien terveiset takasivulla

Lue Mertsi Florinin  
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Jatkuu seuravalla sivulla

VALOKuVA: JyRKi PALMi

Romanos-lauluyhtye esiintymässä Elämä ja Valo ry:n 50-vuotisjuhlissa Jyväskylässä marraskuussa 2014.
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”T ämän jälkeen 
näin suuren 
kansanjoukon, 

niin suuren, ettei kukaan 
kyennyt sitä laskemaan. 
Siinä oli ihmisiä kaikista 
maista, kaikista kansois-
ta ja heimoista, ja he pu-
huivat kaikkia kieliä. He 
seisoivat valtaistuimen 
ja Karitsan edessä yllään 
valkeat vaatteet ja kä-
dessään palmunoksa ja 
huusivat kovalla äänellä: 
– Pelastuksen tuo meidän 
Jumalamme, hän, joka is-
tuu valtaistuimella, hän ja 
Karitsa!” (ilm. 7:9–10)

Tässä kohdassa Johannes saa nähdä näyn, jossa Jumalan kan-
sa on koottu Jumalan luokse. Tuossa näyssä Jumalan omat 
koostuivat kaikista kansoista ja heimoista.

Läpi Raamatun sanoman yhtenä punaisena lankana kulkee 
Jumalan ajatus ennalleen asettaa ja yhdistää. Tämä koskettaa 
myös ihmiskuntaa. Samalla kun Jumalan Sana jakaa ihmiskun-
nan uskoviin ja uskottomiin, se toimii myös yhdistäjänä niiden 
keskellä, jotka ottavat Sanan vastaan ja saavat kokea syntien 
anteeksisaamisen.

”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeu-
tuneet Kristukseen. Tässä ei ole juutalaista eikä kreikkalais-
ta, ei orjaa eikä vapaata, ei miestä eikä naista, sillä Kristuk-
sessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.” (Gal. 3:27–28)

Seurakunnassa me opettelemme myös tätä taitoa ikuisuutta 
varten. Pyhä Henki pyrkii avartamaan sydäntämme toinen 

toistamme kohtaan riippumatta taustastamme. Jokainen 
Kristuksen verellä puhdistettu ihminen on jo nyt sisällä Juma-
lan valtakunnassa. 

Meidän luontomme asettaa tässä haasteen. Joskus asen-
teemme saavat meidät torjumaan läheisemme. Voi jopa olla, 
että sallimme itsellemme tietyn ”piilossa tapahtuvan” syrjivän 
ajattelutavan. Jumala haluaa valaista sydämemme ja vapaut-
taa meidät vääristä asenteista, että hänen valtakuntansa saisi 
enemmän tilaa sydämissämme. Astutaan yhdessä rohkeasti 
Pyhän Hengen avaamaan yhteyteen seurakunnassa.

Kenneth Karppinen

Jumalan valtakunnan avaama yhteys

Jatkoa edelliseltä sivulta.
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-Olisin voinut menettää tä-
män kaiken, ja siksi olen 
erittäin kiitollinen. Enää 

en haikaile koko ajan lisää. Saan myös 
elää todellisessa suhteessa Jeesuk-
sen kanssa. Minulla on tulevaisuus ja 
toivo, joka ei tuota pettymystä.

Elämään on kuitenkin mahtunut 
myös vaikeita aikoja:

– Olin yrittänyt aiemmin olla uskos-
sa, mutta uskonelämästäni puuttui 
Sanan lukeminen, eikä henkilökoh-
tainen jumalasuhde päässyt syvene-
mään. Tämä oli suurin syy sille, että 
uskonelämä lähti ajautumaan väärille 
teille. Aloin rakentaa elämääni maa-
ilman materiaaleilla. Ajattelin varal-
lisuuden hankkimisen tuovan onnel-
lisuutta ja rauhaa. Kuitenkin sisälläni 
oli koko ajan valtava tyhjyys. 

Mertsi kertoo, kuinka alkoi ajau-
tua kauemmas Jumalasta:

– Jossain vaiheessa tapahtui lan-
keemus. Sen seurauksena aloin ha-

kea lohtua vääristä asioista ja ajau-
duin huumemaailmaan. uskoni ei 
kestänyt, koska se perustui väärille 
asioille.

Huumemaailma sai Mertsistä sel-
laisen otteen, että hän oli menettää 
henkensä. Kun pää sitten alkoi sel-
vitä, sisimmän valtasi syvä tuska ja 
ahdistus. Mertsi oli rakentanut iden-
titeettinsä omaisuudelle, joka oli nyt 
menetetty. Mertsi kertoo, kuinka 
Jumala puhui ahdistuksen keskellä: 
”Mertsi, mitä se olisi hyödyttänyt, 
vaikka olisit voittanut koko maail-
man omaksesi, mutta saanut sielul-
lesi vahingon?” 

– Se oli käännekohta; ensimmäi-
nen kerta, kun Jumala puhui minulle 
konkreettisesti. Oli valtavaa, kun 
kaikkivaltias Jumala, taivaan ja 
maan luoja, puhui minulle henkilö-
kohtaisesti. Silloin ymmärsin Juma-
lan rakkauden syvemmin kuin kos-
kaan aiemmin.

Vaikka koulu jäi aikanaan käymät-
tä eikä Mertsi osannut lukea, hän 
päätti silti alkaa tutkia Raamattua. 
Ahmiessaan Sanaa Mertsi sai huo-
mata sen eheyttävän vaikutuksen. 
Pikkuhiljaa Mertsi oppi myös luke-
maan ja sai löytää henkilökohtaisen 
suhteen Jeesukseen. 

uudistumisensa jälkeen Mertsi 
ei enää kokenut bisnesmaailmaa 
omaksi paikakseen, vaan alkoi etsiä 
muita töitä. Pian hän sai aloittaa työt 
Jyväskylän Katulähetyksellä. nyt 
hän on ollut vajaa viisi vuotta töissä 
Kankitien päihdeasuntolassa, ja on 
suorittanut työnsä ohella päihde-
työn ammattitutkinnon.

– Työni on asiakkaiden arkielämän 
tukemista. Oma taustani auttaa, sil-
lä ymmärrän asiakkaita ja osaan oh-
jata heitä ammattiauttajalle. Päihde-
asuntolassa työskentely on lisännyt 
kiitollisuuttani; olisin itse voinut olla 
yksi asiakkaista. 

Mertsi palvelee seurakunnassa 
aktiivisesti: niin vahtimestarina 
kuin lauluryhmissä ja romanityön 
diakonina.  yhdessä vaimonsa Kirsin 
kanssa hän järjestää myös kahvilail-
toja Huhtasuolla. idea lähti heidän 
halustaan tehdä jotain oman kau-
punginosansa asukkaiden hyväksi. 

– Seurakunta on koti, jonne voin 
tulla uudistumaan, lepäämään ja 
kokemaan yhteyttä. Rukoukseni on, 
että Jumala saisi kasvattaa ja voisin 
kuulla Hänen äänensä. Minulla on 
palava halu lähteä tulevaisuudessa 
opiskelemaan Sanaa, mutta odotan 
Jumala järjestävän oikean hetken 
sitä varten.

• SuVi LEinOnEn

asia sillä erää ja palata siihen sopi-
vamman tilanteen tullen. Esimer-
kiksi puhe seurustelusta ja parisuh-
teesta on liian intiimiä kohdattavaa 
silloin, kun vanhempia romaneja on 
paikalla. Vanhemmat toivovatkin 
erityisesti, että seurakunta opet-
taisi romaninuoria näistä asioista, 
koska he itse eivät voi sitä tehdä. 
Tämä on kipukohta, jossa seura-
kunta voisi auttaa romaninuoria. 
Kulttuurivaatetus puolestaan on 
nimenomaan suomalaisen romani-
väestön tunnuspiirre, koska muissa 
maissa pukeutuminen on enemmän 
valtaväestön kaltaista.

yhteinen toiminta  
yhdistää
Romanit kokevat helluntailaisen ju-
malanpalveluksen soveltuvan heille 
ja heidän tapoihinsa hyvin. Jumalan-
palveluksen muodossa ei ole ollut 
muita negatiivisia kokemuksia kuin 
joskus lapsen siunaamistilanteissa 
esiin tulleet häveliäisyystunteet. 
Seurakuntien edustajien on tärkeää 
huomata, että tapojen noudatta-
misen velvollisuus tulee romanien 
omasta kulttuurista, eikä seura-
kunnan tule niistä hämmentyä. Ro-
maneille on erityisen tärkeää, että 
heidät kutsutaan ja valtuutetaan 
mukaan kaikkeen seurakunnan toi-
mintaan. Se on heille merkki hyväk-
synnästä ja yhdenvertaisuudesta. 
Romanit kaipaavat positiivista huo-
miota, rakkaudellisia ihmissuhteita 
ja yhteisöllisyyttä.

• JyRKi PALMi

Lähde:  
Palmi, Jyrki. 2008. Romaniväestön 
integroituminen Helsingin Saalem 
-seurakuntaan. Pro gradu -tutkielma, 
iso Kirja -opisto/university of Wales.

”Kiitollinen siitä,  
mitä on nyt”
Mertsi Florinista paistaa syvä kiitollisuus. 
Huhtasuolla vaimonsa Kirsin kanssa asuva 
Mertsi osaa olla onnellinen siitä, mitä hänellä 
nyt on.

Koti kaikille
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Voionmaa-vaihtoehto  
selvittelyssä  
UKK-hankkeessa

Synnyin Viitasaarella ja kotikylälläni suhtautuminen ro-
maneihin oli varauksellista. Se vaikutti lapsuudessa 
minunkin asenteisiin. Muutos kohdallani tapahtui kuu-

sitoistavuotiaana, kun kohtasin Viitasaarella suunnilleen ikäi-
seni romanipojan. Ei meistä sydänystäviä tullut, mutta hänen 
aito ja konstailematon olemuksensa muutti suhtautumiseni 
myönteiseksi pysyvästi.

Tultuani uskoon Lahdessa, Mauri Vikstenin opetus seurakunnalle 
oli selkeää: Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia Jumalan edessä. 
Jumala on värisokea, Hän rakastaa kaikkia ihmisiä, Hän ei erottele. 

Siirryin Savonlinnaan, jossa seurakunnassa kävi reipas joukko ro-
maneja. Muistoni heistä on erittäin myönteinen. Elämäni vaikeina 
hetkinä he seisoivat rinnallani yhdessä seurakunnan kanssa.

Muutimme Jyväskylään, kun otin vastaan Keski-Suomen koulu-
pastorin tehtävän. Seurakunnassa tutustuin Armas Hagertiin, 
jonka kanssa ideoimme yhdessä romanikulttuuritunnin koulu-
laisille. Vierailujen tarkoitus oli tuoda erilainen kulttuuri lähelle 
lapsia sekä hälventää ennakkoluuloja.

niin, ne ennakkoluulot – niitähän meillä on seurakunnassakin. 
niistä selvitään, jos lähestymme asiaa rakentavasti, vaikka 
kysymällä. Minullakin oli ennakkoluuloja ja joissain tilanteissa 
menin ikään kuin kipsiin, en uskaltanut tehdä mitään. Hyvä roma-
niystäväni vapautti minut sanomalla: ”Ole oma itsesi, ei kukaan 
odota sinulta mitään muuta.” näinhän se on puolin ja toisin. Jos 
lähestymme toisiamme, huomaamme kulttuurirajojen sulavan 
pois väliltämme.

Jäätyäni eläkkeelle Jumala uskoi minulle vielä tehtäviä, joista 
yksi on romanikansa. Olen kiitollinen siitä, millä lämmöllä minut 
on otettu vastaan heidän keskuuteensa. Raamattu sanoo, että 

jos lähestyt Jumalaa, Hän lähestyy 
sinua. Seurakunnassa voisimme sa-
noa myös – lähesty ihmistä, niin hän 
lähestyy sinua.   

Markku Mäkinen

Lähesty ihmistä

Poimintoja vanhimmiston 
ja hallituksen päätöksistä
Huhtikuussa uudet vanhimmistoon 
tutustujat olivat ensimmäistä ker-
taa mukana. Jyrki piti ensimmäisen 
perehdytyksen vanhimman roolista. 
Käytiin keskustelua nuorisopastori 
Jani-Matti Korpelan opintovapaan 
sijaisuuden täyttämisestä. Esiin 
nousi muutama potentiaalinen eh-
dokas. Jyrki valtuutettiin jatkamaan 
keskustelua ehdokkaiden kanssa ja 
esittämään sijaista vanhimmistolle. 
Kuultiin tilatoimikunnan terveiset ja 
valtuutettiin heidät jatkamaan kes-
kustelua kaupungin kanssa.

Toukokuussa päätettiin siunata 
Jarkko Ketola vuodeksi nuoriso-
pastorin opintovapaan sijaiseksi. 

Hallitus teki virallisen päätöksen ja 
työsopimuksen Jarkon kanssa. 

Kesällä vanhimmisto kokoontui 
kerran käymään läpi ajankohtaiset 
asiat ja viimeisimmät kuulumiset 
uKK-hankkeessa. 

Elokuun kokouksessa kuultiin 
kuulumiset kesän aikaisista seura-
kunnan tapahtumista. Käytiin läpi 
tulevien valtakunnallisten Syyspäi-
vien asialista ja päätösasiat. Seu-
rakunnan kanta Syyspäivien pää-
töksiin muodostetaan vasta, kun 
saadaan kaikki taustamateriaalit 
luettavaksi.

• ARi KuiSMA

Viime kevään jäsenkyselyssä Voionmaa sai eniten kannatusta vaihtoehtoi-
sena uuden kirkon rakennuspaikkana. Tällä hetkellä Voionmaan lukiokortte-
lin tilannetta selvitetään yhdessä kaupungin, seurakuntamme ja mahdollis-
ten koulutilojen tulevien vuokralaisten kanssa. Seuraava yhteisneuvottelu 
on 5.10.2015.

Alustavissa kaavailuissa seu-
rakuntamme ostaisi kou-
lukorttelista oman tontin 

kirkkoa varten. Ennen tontin mah-
dollista myyntiä kaupunki haluaa 
selvittää tontilla sijaitsevan vanhan 
koulurakennuksen tulevan käytön. 
uutta kirkkoa ajatellen paikka vai-
kuttaa hyvältä. Se on 15 minuutin 
kävelymatkan ydinkeskustasta ja 
aivan tontin vierestä kulkevat bussi-
reitit. Hippoksen tuleva hyvinvointi-
alue sopisi naapuriksi, ja yliopisto ja 
pääosa kaupungin muista kouluista 
ovat lähellä nuorisotyötä ajatellen.

uuden kirkon päätoiminnot on 
tarkoitus saada samaan kerrokseen 
katutasoon esteettömyyden ta-
kaamiseksi. Alustavien arkkitehti-
luonnoksien perusteella tämä vaatii 
noin 1 500 m2 tilan, joka on 300 m2 

nykyistä tonttiamme isompi. Sa-
massa tasossa tiloista on helpompi 
tehdä muunneltavat ja monikäyttöi-
set. uuteen kirkkoon on kaavailtu 
pääsalia vähintään 1 000 hengelle, 
pienempää 200–300 hengen moni-
toimisalia, avaria yhteisöllisyyttä 
tukevia aulatiloja, noin 250 paikan 
ruokasalia sekä riittäviä pienryhmä- 
ja toimistotiloja. 

Pysäköintipaikkojen riittävyys on 
keskeinen kysymys kirkon paikan 
valinnassa. Tältä osin Voionmaa-
vaihtoehtokin vaatii vielä lisäsel-
vittelyä. ideaalitilanteessa omia 
pysäköintipaikkoja olisi 50–100 ja 
lisäksi lähistöllä vähintään 100–200 
maksutonta autopaikkaa.

Anssi Maaranen on valittu seu-
rakuntamme projektipäälliköksi 
Voionmaa-korttelin suunnitteluun, 

mikäli tämä vaihtoehto etenee. 
Marko Kulju laatii alustavia suunni-
telmia uudesta kirkosta ainakin han-
kesuunnitelmavaiheeseen saakka. 
Molemmat veljet ovat vahvoja alan-
sa ammattilaisia näissä tehtävissä.

Kaupungin tavoitteena on saada 
nykyisen korttelimme uusi asema-
kaavaluonnos valmiiksi viimeistään 
ensi keväänä. Tätä ennen meidän 
on päätettävä uuden kirkkomme ra-
kennuspaikka.

• JARi nOJOnEn
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Jyväskylän helluntaiseurakunta on Jumalan läsnäolosta elävä paikallisesti ja kansainvälisesti 
vaikuttava yhteisö, joka kutsuu ja kasvattaa Jeesuksen opetuslapsia ja on sitoutunut rakkaudelliseen 
yhteyteen sekä lähimmäisten palveluun.
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JYVÄSKYLÄN HELLUNTAISEURAKUNTA | Toimisto avoinna: MA–KE  klo 10–13  |  Lyseonkatu 3, puh. 050 409 9170, toimisto@jklhelluntaisrk.fi, www.jklhelluntaisrk.fi
KESKIPISTE, Jyväskylän helluntaiseurakunnan lehti  |  ilmestyy seuraavan kerran marraskuussa |  Julkaisija: Jyväskylän helluntaiseurakunta |  Päätoimittaja: Jyrki Palmi  |  Toimitussihteeri: Vesa Halonen

ajan- 
kohtaista

SEuRAKunnAn  
PAnKKiyHTEyS
KS Osuuspankki
Fi54 5290 0220 2926 09

Seurakunnalle viite 12001
Lähetykselle viite 11222
RV-lehti   viite 12700

To 17.9. klo 18  
Uskon perusteet -kurssi alkaa

Ilmoittaudu Kivisen Timolle: 
uskonperusteet@jklhelluntaisrk.fi, 
044 332 2249.

La 26.9. klo 16  
RistiAalto:  
Muuttuuko seurakuntayhteisö?

Yhteiskristillinen rukousyö

Pe 25.9. klo 21  
Satamaseurakunnassa

Pe 30.10. klo 21  
Helluntaiseurakunnassa

Pe 27.11. klo 21  
Helluntaiseurakunnassa

Kastejuhlat

Su 27.9. klo 11  
Jumalanpalveluksessa

Su 11.11. klo 19 Tukikohdassa

Su 6.12. klo 11  
Jumalanpalveluksessa

Rakas kotiseurakunta!

Lämpöiset terveiset Arushasta! 
Saimme viettää tärkeitä hetkiä Suo-
messa heinäkuussa. Lapset nauttivat 
puhuessaan äidinkieltä, tavatessaan 
ystäviä ja sukulaisia sekä muistel-
lessaan suomalaisia tapoja viettää 
kesää. Me aikuiset nautimme voi-
maannuttavista kohtaamisista, läm-
pöisistä suihkuista, toimivasta netis-
tä ja Suomi-herkuista.

Paluu Tansaniaan tuntui kotoi-
salta ja koemme, että olemme oi-
keassa paikassa. Kouluarki ja työt 
pyörähtivät nopeasti tuttuihin kuvi-
oihin. Katukuvassa ja puheissa ovat 
läsnä lähestyvät presidentinvaalit. 
Tunnemme päivittäin sähköyhtiöön 
liittyvän politikoinnin pitkinä sähkö-

katkoina. Muistakaa rukouksin vaa-
leja, että tilanne pysyisi rauhallisena 
ja maa saisi oikean johtajan.

Syksyämme varjostaa Suomen 
valtion kehitysyhteistyömäärä-
rahojen rajut leikkaukset. Emme 
vielä tiedä miten työmme tulee jat-
kumaan. Mahdolliset leikkaukset 
poistavat edellytyksiä lieventää 
monenlaista inhimillistä kärsimystä. 
Luotamme työmme Jumalan käsiin 
tässäkin vaikeassa tilanteessa.

Kiitos teille, että kannatte itäistä 
Afrikkaa sydämessänne ja rukouk-
sissanne!

Rakkain terveisin
Virpi, Tero, Alvar, Linnea ja Ellen

Rakkaat esirukoilijamme! 

Kiitos muistamisesta! Olemme kii-
tollisia, jos jaksatte muistaa meitä 
ja työtämme rukouksin, kun elämme 
muutosten keskellä. Olemme muut-
taneet Suomeen ns. Kela-vuotta viet-
tämään, mutta jatkamme työtämme 
Suomesta käsin.

Valitettavasti Jounin hengitysvai-
keudet eivät ole loppuneet, joten hä-
nellä aloitettiin astmatutkimukset. 
Pyytäisimme esirukousta Jounin 
terveyden ja kodin löytymisen lisäk-
si poikiemme puolesta. Erityisesti 
Leeville muutos on suuri, sillä hän on 
asunut puolet elämästään unkaris-
sa ja kaikki tuntuu uudelta ja haas-
teelliselta Suomessa. 

Meillä on seurakuntavierailujen 
lisäksi suunnitelmissa muutama 
matka Budapestiin syksyn ja kevään 
aikana. Tarkoituksenamme on muun 
muassa järjestää 30.11. ”sovitusta-
pahtuma” n. 600 holokaust-vanhuk-
selle. Muistakaa tätä, että saisimme 
kulkea järjestelyissä Pyhän Hengen 
johtamina. Tarvitsemme silkkihan-
sikkaat sensitiivisen aiheen käsit-
telyyn, sen olemme viiden vuoden 
aikana oppineet! 

Lähettinne
Annu, Jouni, Emppu ja Leevi

Tervehdys kotiseurakuntaan!

Olemme palanneet takaisin kotiin 
Kambodžaan ja arki on taas alkanut 
tropiikissa. Pekko on ollut mukana 
nuorisokeskushankkeissa, Heidi 
auttanut taloushallinnossa kumppa-
neita ja lapset nauttineet koulun al-
kamisesta ja ystävistä. Kaikki on siis 
hyvin. Olemme saaneet kokea uutta 
intoa työssämme ja elämässämme 
täällä ja sitä juuri oikealla paikalla 
palvelemista. 

Samalla mielessä pyörii Fidan yt-
neuvottelut ja niiden vaikutukset. 

Rukoillaan, että leikkaukset voitai-
siin tehdä parhaalla mahdollisella 
tavalla ja että apu heikoimmassa 
asemissa oleville voisi löytää uusia 
reittejä. Rukoillaan myös rauhallista 
ja levollista mieltä itse kullekin, sillä 
tällaiset tilanteet vaikuttavat koko 
työyhteisöön ja työhön täällä ken-
tälläkin.

Siunattua syksyä teille kaikille!
Heidi, Pekko, Manu ja Lumia

Sato kypsyy!

Lämpöiset, +36 °C, terveiset Alba-
niasta. Viiniköynnökset notkuvat 
nyt rypäleistä ja muistuttavat meitä 
konkreettisesti siitä, miten riippuvai-
sia olemme Jeesuksesta (Joh. 15:5).

Essi oli viikonloppuna seurakun-
nan nuorten leirillä albanialaisen 
ystävättärensä kanssa. Tänään al-
koi Essin koulu uuvuttavassa läm-
mössä.

Meillä oli muutama päivä sitten 
kadulla täsmäjohdatus tavatessam-
me erään tuntemattoman naisen. 
Jumala tietää tarkasti tiemme ja 
askeleemme. Bathoren seurakun-
taistutuksella aloitimme jälleen vie-
railut kodeissa ja pidimme ulkoilma-
tilaisuuden koulun pihalla.

Kiitosaiheita: Olemme terveitä, 
saimme paljon rohkaisua kesällä ko-
tiseurakunnassa ja lähettien välillä 
on hyvä yhteys.

Rukousaiheita: Motoristityössä 
ja Bathoren seurakuntaistutuksella 
tarvitaan hengellisiä läpimurtoja. 
Essille ja Tarulle voimia koulunkäyn-
tiin helteen keskellä.

Rakkain terveisin
Taru, Matti ja Essi

www.jklhelluntaisrk.fi
Tapahtumat – Uutiset – Livelähetykset

Uutta kotia kohti  
-rakennushanke

Fi36 5290 0220 4531 77 
viite 1025


