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Adventtitervehdys Ryttylästä!
Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon
ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. (Jer.29:11)

Kuinka helpottavaa onkaan jäädä sen tulevaisuuden ja toivon varaan, jonka Herra antaa.
Meidän ihmisten käsissä tulevaisuus näyttää useimmiten synkältä ja toivottomalta. Jumalan
mahdollisuudet sen sijaan ovat kaikissa olosuhteissa rajattomat. Siksi sana kehottaa meitä
jokaista rohkeasti nostamaan päämme ja katsomaan toiveikkaasti tuleviin mahdollisuuksiin.
Kerromme aluksi, mitä lähetyskuvioihimme on viimeisen puolen vuoden aikana kuulunut.
Alkukesän suuri ponnistus oli Kaarinan pakkausmatka Japanissa. Kahdessa viikossa Kaarina
sai monia virallisia asioitamme hoidettua. Hän teki myös selvityksen tavaroistamme, osa
päätyi lähettitovereille, osa kaatopaikalle ja suurin osa saapui rahtina Suomeen. Tällä
hetkellä meillä ei ole keskeneräisiä sitoumuksia Japanissa.
Kaarina tapaili pakkaamisten lomassa useita japanilaisia. Ilahduttava oli mm. erään HATKoben seurakunnan suomipiiriläisen tapaaminen. Hän kertoi alkaneensa rukoilemaan
avukseen Jeesusta. Rukoilemme, että Jumala jatkaisi hyvää työtään hänessä.
Lähettitovereilta olemme myös kuulleet, että HAT-Koben seurakunnassa on odotettavissa
erään henkilön kastejuhla jouluna! Kiitos rukouksistasi Japanin lähetyksen puolesta!
Anssin
työtehtävät Kansanlähetyksen
kotimaantyössä
ovat
moninaiset.
Puheita,
raamattuopetuksia ja saarnoja on paljon. Lähetyskasvatusta ja Kansanlähetyksen
lähetystyön edustamista on myös tehtävälistalla. Toimintakenttänä on koko Suomi. Helsinki
ja Hämeenlinna ovat tällä hetkellä erityisiä painopistealueita.
Anssi toimii myös lähetystyöntekijöiden edustajana Liittohallituksessa, joka kokoontuu noin
kerran kuukaudessa päättämään Kansanlähetyksen asioista. Rukoillaan päätöksentekijöille

viisautta edistää lähetystyön asiaa tiukan taloustilanteen keskelläkin.
Perheen kuulumisia. Kuten arvata saattaa, kuusihenkisen perheemme arki koostuu sekä
säännöllisistä että välillä yllättävistäkin kuvioista. Mauno on neljäsluokkalainen ja hän on
aloittanut partioharrastuksen. Simeon aloitti koulun ja käy jalkapalloharjoituksissa. Isabella
meni päiväkotiin, hänen harrastuksenaan on tanssi. Natanael ei vielä harrasta mitään, mutta
aloitti lyhyet päivät perhepäivähoidossa. Hoitojärjestelyiden myötä Kaarina pystyy aiempaa
paremmin toimittamaan kaikenlaisia perheemme asioita ja ottamaan välillä aikaa myös
itselleen.
Perheellämme on ollut suurena tulevaisuuden suunnitelmana ja haaveena päästä vielä
uudestaan lähetystyöhön. Tällä hetkellä on kuitenkin käynyt selväksi, että jäämme nyt
pysyvämmin Suomeen. Luopuminen on tehnyt kipeää, mutta perheemme hyvinvoinnin
kannalta selvästi oikeiden valintojen tekeminen on tuonut levollisuutta kaiken keskelle.
Lasten hyvinvointi edellyttää niitä palveluita, joita vain Suomessa on meille saatavilla.
Tästä tuli nyt siis jonkinlainen ”jäähyväiskirje”, mutta tarkoituksenamme on kirjoittaa teille
myös tulevaisuudessa kertoaksemme miten asiamme etenevät jatkossa. Toivomme, että
vuosien varrella muodostuneiden hyvien yhteyksien ei tarvitse katketa, vaikka lähetysmaille
lähtemisellemme tulikin toistaiseksi piste. Täällä kotimaassa voimme olla edelleen yhdessä
Suuressa Mukana.
Jos olet tukenut Kansanlähetyksen työtä taloudellisesti meidän perheemme viitenumeron
kautta, voit toistaiseksi jatkaa tuen antamista samalla viitenumerolla ja samoilla
tilinumeroilla.
Suomen
Evankelisluterilainen
Kansanlähetys
evästää
lähettäviä
seurakuntiamme lähiaikoina tarkemmin. Jatkossa osaamme antaa myös tarkempia vinkkejä,
ketkä lähettitovereistamme ovat erityisesti taloudellisen tukenne tarpeessa tai millä muilla
tavoin voit antaa lahjasi Suuressa Mukana - työlle. Kiitos taloudellisesta tuestasi!
Olemme näiden vuosien aikana yrittäneet joka kirjeessä ilmaista syvää kiitollisuutta, jota
koemme teitä lähettäjiämme kohtaan. Haluamme tässä vielä alleviivata sitä, kuinka
jokaisella lähettävällä seurakunnalla, lähettävillä Kansanlähetyspiireillä sekä yksittäisillä
lähettäjillä on tärkeä paikka sydämissämme. Kiitämme lähettisihteereitämme merkittävästä
panoksesta lähetystyön hyväksi! Kiitämme työtovereitamme ja Suomen Evankelisluterilaista
Kansanlähetystä, joka on työnantajanamme toiminut hyvin kaikissa tilanteissa. Kiitämme
lämpimästi Sinua, joka olet ollut kanssamme monenlaisten vaiheiden vuosina 2009-2015!
Esirukouksiasi tarvitsemme edelleen joka päivä.

Rakkain, kiitollisin ja siunaavin terveisin
Kaarina, Anssi, Mauno, Simeon, Isabella ja Natanael Savonen

Lähettävien Kansanlähetyspiirien
yhteystiedot:
Keski-Suomi: Päivi ja Aki-Matti Itkonen
044-2951456
itkoset@gmail.com
Päijät-Häme: Sinikka Savonen
050-4148425
sinikka.kaarina@suomi24.fi
Etelä-Savo:
e-savonkl@sekl.fi
Häme:
hameenkl@sekl.fi
Lähettävät seurakunnat: Akaa,
Hirvensalmi, Hämeenkosken
kappeliseurakunta, Kuhmoinen,
Salpausselkä ja Äänekoski sekä
Jyväskylän seurakunnan Huhtasuon ja
Palokan alueseurakunnat.

Rukousaiheita.
Kiitämme:
- Kuluneista
yhteistyön vuosista
teidän lähettäjiemme
kanssa
- Jumalan
varjeluksesta,
johdatuksesta ja
avusta kaikissa
tilanteissa
Pyydämme
muistamaan:
- Meidän perheen
tulevaisuus
- Kansanlähetyksen
työ ulkomailla ja
kotimaassa

Savosten yhteystiedot:
Osoite: Savonen,
Aarnikuja 2, 12310 Ryttylä
S-posti: anssi.savonen@sekl.fi,
kaarina.savonen@sekl.fi
Puh: 040-8379338 (Anssi)
050-3776774 (Kaarina)
Kotisivut: www.anssisavonen.fi
Taloudellisen tuen lähetystyölle voit osoittaa
Keski-Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen tilille:
FI 19 1581 3000 0342 30, viitenumero: 23854
Päijät-Hämeen Ev.lut. Kansanlähetyksen tilille:
FI 49 8000 1100 3004 67, viitenumero 23854
Etelä-Savon Ev.Lut. Kansanlähetyksen
tilille:FI38 5271 0420 0493 23, viitenumero 23854
Kiitos lahjastasi!

