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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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Joh. 14:9
Jeesus sanoi hänelle: ”Niin 
kauan aikaa minä olen ollut tei-
dän kanssanne, etkä sinä tunne 
minua, Filippus!

Pääkirjoitus
Sakari Kalliomaa
piirijohtaja

Elämme jännittävää 
aikaa, Raamatun 

profetiat toteutuvat sil-
miemme edessä.

Helsingin yliopiston Vanhan testamentin tun-
nustettu professori opetuksessaan 1900-luvun 
alun vuosikymmeninä, opetti luennoillaan He-
sekielin luvun 36-37 jne. profetioiden Israelin 
valtiosta ja kansojen kokoomisesta olevan 
vertauskuvallisesti luettavaa. 

Kun Israelin valtio perustettiin 1947 profes-
sori sanoi, että kyllä Raamatun profetioiden 
sitten pitääkin toteutua niin kirjaimellisesti ja 
muutti opetustaan.

Suomessa on nyt Jumalan Sanasta kiinnipitä-
minen haastettu oikein valtakunnan syyttäjän 
toimesta. Tämän lisäksi otsikoihin on nous-
sut kirkoissa pidettävien juhlien järjestämisen 
laillisuus.

Mutta näin täytyykin tapahtua, sillä laittomuus 
pääsee valtaan ja silloin kysellään mihin mei-
dän uskomme on perustettu. Hebrealaiskirjeen 
mukaan maailma on rakennettu Jumalan Sa-
nalla ja sen varaan (Hebr. 11:3). Nyt kun tämä 
perusta poistuu luopumisen kautta, sortuu tie-
tenkin koko rakennus. 

Näinhän on tapahtunut Ruotsissa yhteiskunta-
rakenteiden murtuessa ja sama seuraa Suomea-
kin. Isiltä peritty usko ja kulttuuri murskataan 
nyt tasa-arvon, vihapuheiden, syyllistämisen 
ja loukkaantumisen sekamelskaan.

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. Ruotsinsuo-
malaisten tavoittaminen.

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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”Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, 
että taivaat ja samoin maa, vedestä ja 
veden kautta rakennettu, olivat Juma-
lan Sanan voimasta rakennettu ikivan-
hastaan.” (2 Piet. 3:5)

Roomalaiskirjeen 1. luvussa tämä 
kerrotaan vielä selvemmin mikä luo-
pumista seuraa. Roomalaiskirje va-
kuuttaa Jumalan vihan (ero Jumalasta) 
seuraavan sitä kun pidetään totuutta 
vääryyden vallassa, koska se mitä Ju-
malasta voidaan tietää on ilmeistä ja 
ihminen ei voi mitenkään puolustau-
tua sitä vastaan ettei se olisi nähtävissä 
luonnossa ja sen järjestyneisyydessä.
(Room. 1:19-20)

Mitä tämä tarkoittaa?
Jumalan Sana vakuuttaa kaikkien ih-
misten ymmärtävän Jumalan olevan 
olemassa, kaikki aavistavat sen taval-
la tai toisella. Ihmisellä on tutkimus-
ten mukaan myös tietoisuus lopussa 
kohtaavasta rangaistuksesta ja elämän 
jatkuvuudesta. Tämä tietoisuus täytyy 
siis kieltää.

Tämä kieltäminen johtaa yhteiskun-
nalliseen sekasortoon ja turvallisuuden 
kadottamiseen, kuten edellä mainittu.
Jakeen 21 mukaan totuudesta luo-
pumista seuraa, että ihminen tulee 
tyhmäksi ja turhanpäiväiseksi ajatuk-
siltaan ja että heidän ymmärtämätön 
sydämensä tekee heistä tyhmiä. Tämä 
tyhmyys tarkoittaa seuraavan jakeen 
mukaan Jumalan kirkkauden kadotta-
mista. Siis yhteyden mahdollisuus on 
vaihdettu ihmisten, lintujen, nelijal-
kaisten yhteyteen. Kaikkea tätä seuraa 

maailmalliset tavoitteet, jotka ovat ku-
lutustavaraa ja lopulta kaikki häviävät 
tai todetaan kestämättömiksi.

Tämän voimme nähdä esim.evoluutio-
teorian uskoon maailmassa. Teoriaan 
jolle ei löydy yhtään tieteellistä fak-
taa. Kaikki johtopäätökset osoittavat 
viisaidenkin ihmisten kevyet perusteet 
kaikelle näkyvälle.

Elämme lopunaikaa ja sen viimeisiä 
hetkiä, Jumala puhdistaa morsiamensa 
ja noutaa sitten äkkiarvaamatta kotiin. 
Puhdistaminen tarkoittaa tutkimista, 
perustan tarkastelua, sillä mikään muu 
perustus kuin se mikä rakennettu on 
Jumalan toimesta meille lahjana, ei 
kestä lähdön hetkellä kutsun kuulues-
sa.

Nyt on ystävät aika tukea ja rohkaista 
toinen toisiamme Sanasta kiinni pitä-
miseen, kentältä kuuluu huolestutta-
via viestejä. Jopa herätysliikkeiden 
keskuudessa Sanan selkeää viestiä 
laimennetaan maailman eli rahan vaa-
timuksista.

Luopuminen johtaa penseyteen ja toi-
vottomuuteen, hedelminään pelko, 
rauhattomuus ja epävarmuus. Tartu 
ystävä lujasti Sanaan, se kantaa ja kan-
nattaa.

”Jumala puhui muinoin monesti ja 
monen tavoin isille profeettojen kaut-
ta. Näinä viimeisinä päivinä hän on 
puhunut meille Pojan kautta, jonka 
hän on pannut kaiken perilliseksi ja 
jonka kautta hän on luonut maailmat. 
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Poika on Jumalan kirkkauden säteily 
ja hänen olemuksennsa kuva, ja hän 
ylläpitää kaikkea Sanansa voimalla. 
Toimitettuaan puhdistuksen synneistä 
hän on istuutunut Majesteetin oikealle 
puolelle korkeuksissa.

Siunattua joulunaikaa ja rauhaa Jee-
suksessa Kristuksessa, kiitos jälleen 

kaikille teille lukemattomille vapaa-
ehtoisille, jotka mahdollistavat tämän 
työn jatkumisen. Lukemattomia yö-
pymisiä, herkkuruokia ja ystävällistä 
kohtelua kaikkialla missä liikumme-
kin. KIITOS.

Bro Sakari

Hiljaisina hetkinä
Eila Hansson

Meitä on var-
maan mo-

nia, jotka kärsivät 
unettomuudesta 
öisin. Siinäkin 
saattaa olla Juma-
lan käsi mukana. 
Jollei Hän pääse 
päivällä puhu-
maan  meille, niin 
Hän saattaa tehdä sen yön hiljaisina 
hetkinä.

Monesti tänään puhutaan ja uskotaan 
myös, että Jumala on rakkaus ja katsoo 
sormiensa läpi miten elämme. Mut-
ta Hän on myös pyhä ja vanhurskas. 
Sen unohdamme monesti. Taivaallinen 
Isämme  on armollinen ja anteeksian-
tavainen ja parempi kuin meidän maal-
liset isämme, jotka kuitenkin odottavat 
lapsiltaan tottelevaisuutta. Kuinka ei 
Taivaan Isä  sitten odottaisi?  Mutta 
syntisiä kun olemme, Hän ei silti ha-

luaisi, että vain   välinpitämättöminä 
vetoaisimme   Hänen armoonsa. Se on 
liian kallista armoa. Hänhän sanoo sa-
nassaan, että meillä on ainainen taiste-
lu syntiä ja lihaa vastaan. Ja kun meistä 
itsestä ei siihen ole, vie se meidät pie-
nelle paikalle. Joudumme todellakin 
valvomisen ja rukoilemisen paikalle, 
jotta voisimme edes pienessä määrin 
pysyä  kilvoituksessa.
 
Vihollinen kyllä meinaa, että kun ker-
ran olemme heikkoja ja vajavaisia, 
niin tyytykäämme siihen. Siksi tarvit-
semme koko ajan etsiä  Jumalan kas-
voja ja kysyä Hänen tahtoaan ja  pyy-
tää Häntä osoittamaan meille  sen sekä 
voimansa, jonka Hän on meille siihen 
varannut. Sanassaan Hänellä on meille 
sekin elämän leipä. Tämä vie meidät 
lähelle Jeesusta. Hänessähän meidän 
tulee elää. Muutoin jäämme  hengelli-
sesti omiin mielipiteisiimme  ja yrityk-
siimme elämässämme. Parannukseen 
sana meitä kehottaa. Kunhan emme 
vaan jää siihen luuloon, että meidän 
tulee itse parannella itseämme. Siihen 
meistä ei ole.
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Sanan ruokaa ahkerasti syödessämme 
meille kasvaa halu olla Taivaan Isälle 
iloksi ja kiitolliseksi. Hänhän rakastaa 
lapsiaan niin suuresti, että on uhrannut 
kaikkensa meidän puolestamme. Var-
masti Hän iloitsee nähdessään lapsen-
sa halun ilahduttaa Isän sydäntä seu-
ratessaan Hänen tahtoaan niin pitkälle 
kuin Hänen tahtonsa on, ja mihin Hän 
voimansa antaa.

Epäonnistuminen panee meidät mata-
liksi: ”Mua, Herra, auta,  mä pyydän 
vaan, vaikkei ois toivoa ollenkaan. En 
päästä Sua, ennenkuin mua käyt siu-
naamaan”. Kas, siellähän toivomme 
onkin!
 
En sano, että näinä yön hiljaisina het-
kinä näkisimme vain syntimme ja lai-
minlyöntimme. Tosin mitä lähempänä 
pyhää Vapahtajaa elämme, sen sel-
vemmin syntisyytemme näkyy ja sen 
seurauksena myös suuri tarpeemme, 
että Jeesuksen veri puhdistaisi meidät.
Kun sana meille siitä vakuuttaa, niin 
riemu ja ylistys pursuaa sisimmästäm-
me.  ”Oi, ääretön armo ja laupeus Her-
ran!”
 
Mikä armo ja autuus saada olla Tai-
vaan ja Maan Herran oma!  Hän,  kaik-
kinäkevä, kaikkitietävä ja kaikkivoi-
pa huolehtii meidän pienimmistäkin 
asioista.  Minäkin, joka  en ole viimei-
sen 10 vuoden aikana saanut mitään 
apua lääkäreiltä, olen saanut olla Tai-
vaallisen Lääkärin hoidossa koko ajan. 
Niin monet vaivat ja kivut ovat päälle-

ni hyökänneet, mutta Isä on koko ajan 
auttanut ja vienyt läpi vaikeimmankin 
yön. Joka aamu on saanut laulaa kiitol-
lisena: ”Oi, Jeesus, lohdutukseni ja au-
tuus, riemu sieluni, Sinulle kiitokseni 
soi, kun uuden aamun koitti koi. Yön 
yli jälleen suojelit, vahingot, vaarat 
karkoitit.”
 
Nämä hiljaiset keskustelumme ja ko-
kemuksemme Jeesuksen kanssa, joista 
on joskus kuultu sanottavan, ettemme 
saisi niistä muille kertoa, ovat mitä 
ihanimpia hetkiä kuin kahden rakas-
tavaisen kesken. Niissä saa kokea 
niin suuren ilon ja kiitollisuuden Va-
pahtajamme yhteydessä, että tuskat ja 
murheet unohtuvat. Vain Hän on jäljel-
lä, kun kaikki muu niin terveys, oma 
voima ja kiinnostus tämän maailman 
asioihin riisutaan pois.
 
”Näin Autuuden Ruhtinaan kiitosta soi                   
nyt lauluni.
Taivaan Hän tänne jo toi
Pois kerran kun lähden mä jättäen 
maan
Niin silloinkin armoonsa turvata saan                      
Niin ääretön armonsa on”.

Sydämelliset kiitokset kai-
kille  ruokahuollossa 
palvelleille sisa-
rille ja veljil-
le!
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Seurat
Tammikuu
Pe 17. 13.00 Motala, Församlingshem, Sjögatan 9
Pe 17. 18.30 Tidaholm, Norra Kungsvägen 6
La 18. 13.00 Herrljunga, Församlingshem, Ö. Kyrkog. 1
La 18. 17.00 Surte, Församlingshem, Kvarnvägen 7
Su 19. 17.00 Borås, Fristadsvägen 104 a 
Ma 20. 13.00 Grums, Församlingshem, Orrbygatan 6
Ma 20. 18.00 Karlskoga, Församlingshem, Kungsvägen 39
Ti 21. 15.00 Sandviken, Pingstkyrka, Torggatan 3
Ke 22. 12.00 Hallstahammar, Skolgatan 15
Ke 22. 16.00 Vårby Gårds kyrka, Vårby allé 5, Vårby 

Helmikuu
Pe 7. 13.00 Motala, Församlingshem, Sjögatan 9
Pe 7. 18.30 Skövde, Västra Skogsrovägen 2 
La 8. 13.00 Herrljunga, Församlingshem, Ö. Kyrkog. 1
La 8. 17.00 Surte, Församlingshem, Kvarnvägen 7
Su 9. 17.00 Borås, Fristadsvägen 104 a 
Ma 10. 13.00 Grums, Församlingshem, Orrbygatan 6
Ma 10. 18.00 Karlskoga, Församlingshem, Kungsvägen 39
Ti 11. 14.00 Stjärnsund, Församlingshem
Ke 12. 12.00 Surahammar, Folketshus, Köpmangatan 26
Ke 12. 16.00 Vårby Gårds kyrka, Vårby allé 5, Vårby
 
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 Sandviken, Pingstkyrka, Torggatan 3
Ke 18. 12.00 Hallstahammar, Skolgatan 15
Ke 18. 16.00 Vårby Gårds kyrka, Vårby allé 5, Vårby
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

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

https://tinyurl.com/y2tgq6f7
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Pietarin vieraitamme Risingen kirkossa polvistuneina Herran eteen.

Vieraiden kanssa yhteiskuvassa.

Sapattiaterialla.
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Seurat Trollhättanissa marraskuussa.

Seurat Boråsissa marraskuussa.

Seurat Motalassa marraskuussa.
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Julia sai avata sydämensä ja kohdata 
Jeesuksen Risingen kirkon alttarilla.

1. Tess. 5:1-6
Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; sillä 
itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. Kun 
he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä 
turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mut-
ta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin 
varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole 
yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan 
valvokaamme ja olkaamme raittiit. 

Saamme jälleen kiittää Herraa, että Hän varusti meidät pitämään vierainamme 
Lähetyskodilla juutalaisia Pietarista 22.-28.09.2019. Herra oli armollinen ja 
antoi useiden heistä avata sydämensä Hänelle.

Pirjo Karttunen ja Sakari Kalliomaa 
rukoilivat Israelin puolesta.
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Raamattu- ja rukouspäivät Finspångissa syyskuussa.

Marraskuun päivillä saimme esimakua jouluateriasta.

Aamut alkoivat sanan luvulla ja rukouksella Kasvupäivilläkin.
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Lähetyspäivät
21.–22.03.2020

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

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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Herran tulemus on lä-
hellä 

Olkaa tekin 
kärsivälli-

siä, vahvistakaa 
sydämenne, sillä 
Herran tulemus 
on lähellä. Jaa-
kobin kirje 5:8.
Pyhä sana ke-
hottaa kärsi-
vällisyyteen lä-
himmäistemme kansa, ettemme olisi 
kenellekään loukkauksena. Kuinka sit-
ten voisimme ja taitaisimme elää har-
monisina ihmisinä toinen toistemme 
kanssa kotiympäristössä sekä kaikkien 
lähimmäistemme kanssa.

Kyllä, uskossa Jumalaan ja Vapahta-
jaan saamme voimaa arkielämäänkin. 
Eri asia on, jos annetaan sielunvihol-
liselle valtaa. Useasti sielunvihollinen 
kiusaa ihmistä. Todellakin, sanan mu-
kaan. – Vastustakaa perkelettä, niin se 
teistä pakenee. – Jumalan sanan voi-
malla saamme vastustaa pahaa henkeä. 
Niin Jeesuskin teki, kun Hän erämaas-
sa oli kiusattuna pahalta hengeltä. Kun 
se kehotti Jeesuksen kumartamaan 
itseään, niin Jeesus viittasi kirjoituk-
siin ja sanoi: – Herraa sinun Jumalaasi 
pitää sinun ainoastaan kumartaman ja 
Häntä ainoastaan palveleman.– Herran 

sanan voimalla saamme vastustaa kiu-
sausta ja se meistä pakenee.

On uskovaisia, joidenka pitäisi antaa 
todistus Vapahtajasta, mutta he eivät 
voi sitä tehdä, kun pahahenki kuis-
kaa: - Ole nyt hiljaa, älä puhu mitään. 
– He vaikenevat, eivätkä puhu silloin, 
kun on otollinen aika puhua. Tässäkin 
asiassa tulisi pyytää Herralta apua ja 
voimaa puhumiseen. Voisi olla vaikka 
sellainenkin tilaisuus, että maailman 
ihminen yrittää laittaa uskon asiaa ma-
talaksi, mutta kukaan ei pysty uskoa 
puolustamaan. Sinulla, kellä on usko 
sydämessäsi, avaa suusi kaikella kär-
sivällisyydellä ja selitä asiaa. Silloin 
sydämesi saa suuren ilo, koska Juma-
la siunaa todistuksesi ja antaa sinulle 
voimaa enemmän ja enemmän, ja siten 
todistusintosi kasvaa. Sinä voit käyttää 
sitä Herran työhön. Saat olla Herran 
koulussa ja kasvaa eteenpäin Herran 
tiellä. Kun ollaan kärsivällisiä lähim-
mäistemme kanssa, niin siten sydänkin 
vahvistuu ja saa elää suuressa ilossa ja 
kiittää Herraa kaikesta siunauksesta.

Jumalan sanan mukaisesti Herran tu-
lemus on lähellä. Jospa saisimme olla 
valmiina kohtaamaan Herran silloin, 
kun Hän saapuu. Hän saapuu jokaisen 
meidän kohdalla aikanansa.

Sanelma Jauhiainen
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Siunattua joulunaikaa
sekä

uutta vuotta 2020
kaikille lukijoillemme!

Ruotsin Kansanlähetyksen väki
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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

Jes. 6:8
Ja minä kuulin Herran äänen sanovan: ”Kenenkä minä lähetän? Kuka 
menee meidän puolestamme?” Minä sanoin: ”Katso, tässä minä olen, lä-
hetä minut”.

Lähetyskodin tilaisuuksiin ilmoittautuminen on välttämätöntä ruoka-
huollon takia netissä tai s-postilla kari@teikari.org tai puh. +358 50 590 
5077. Ruoka ja majoitukset 300 kr, omat liinavaatteet. Lapset alle 7 v. 
ilmaiseksi, 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:

Elina Pääkkö   70 v 02.01.2020
Johannes Syväoja 90 v 13.02.2020
Arja Häggebrant 70 v 11.03.2020

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 sisaremme Herrassa Sanelma Jauhiainen nukkui pois marras-
kuussa 91 vuoden iässä. Hän pääsi kotiin ja sai kohdata Herransa Jee-
suksen Kristuksen. Eriyisesti kiitämme Herraa Sanelman annista seura-
kunnalle Ystävä-lehden kirjoitusten kautta. 

Sanelman 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.


