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Kesätervehdys! 
 
”Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, 
mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen Hengestä 
syntyneen laita.”(Joh. 3:8)  
 
Kristillinen usko on yhtä aikaa tietoa ja epätietoisuutta, näkemistä ja 
näkemättömyyttä. Elämässämme tapahtuvien yksittäisten asioiden 
merkitystä emme usein kykene ainakaan heti näkemään. Emme aina ole 
varmoja, mikä vaihtoehto pitäisi valita. Emme ymmärrä, miksi Jumala 
sallii sen, mitä sallii. Emme tiedä miksi Jumala johdattaa, kuten 
johdattaa. Emme useinkaan pääse kuin ainoastaan aavistelemaan Herran 
mielenliikkeiden syviä merkityksiä. 
Samalla kaiken tällaisen epätietoisuuden ja lyhytnäköisyytemme 
keskellä saamme kuitenkin Jumalan sanasta riittävästi tietoa ja valoa 
nähdäksemme olennaisen. Olennainen on siinä, että joka päivä 
kanssamme on Jumala, jolla on kaikessa hyvä tahto meitä kohtaan. 
Tässä kohdassa ei kenenkään tarvitse epäillä tai olla epätietoinen, niin 
vahvalla rautalangalla Jumalan armo on sanassa meille väännetty. 
Elämän yksityiskohtien merkityksiä emme siis ymmärrä, mutta Jumalan 
sanan kautta ymmärrämme kokonaiskuvan. 
Tässä maailmassa ja jokaisen ihmisen elämässä pätee se lainalaisuus, 
että olemme luonnostamme kaukana Jumalasta ja hänen hyvistä 
suunnitelmistaan. Tällaisen tilamme keskelle Raamattu ilmaisee 
Jumalan hyvät ajatukset ihmiskuntaa kohtaan. ”Herra ilmestyi minulle, 
hän tuli kaukaa ja sanoi: - Minä olen sinua aina rakastanut, Israel, siksi 
vedän sinua luokseni uskollisesti.” (Jer.31:3). Nytkin helluntain 
jälkeisenä aikana Pyhä Henki haluaa kutsua, etsiä ja johdattaa jokaista 
ihmistä lähellä ja kaukana. Rakas ystäväkirjeemme lukija, meidät kaikki 
on kutsuttu olemaan mukana tässä Jumalan suuressa missiossa. 
Kulunut kevät on ollut meidän perheelle yhtä aikaa raskas, mutta 
rohkaiseva. Olisi tuntunut niin hyvältä kulkea alkuperäisten 
suunnitelmien mukaisesti. Siinä tapauksessa olisimme parhaillaan 
pakkailemassa tavaroitamme palataksemme Japaniin. Kuten edellisessä 
kirjeessämme kirjoitimme, Isabellan puheen kehittyminen vaatii tueksi 
viikoittaista puheterapiaa. Lapsen hyvinvointi menee lähetystyöhön 
lähtemisen edelle ja jäämme toistaiseksi kotimaahan. 
Kotimaahan jääminen on selkiyttänyt sitä lähetyskutsua, joka meillä 
perheen vanhemmilla on. Samalla kun olemme tehneet surutyötä tämän 
Suomeen jäämisen takia, olemme jatkaneet suunnitelmia siitä, missä 
aikataulussa voisimme palata lähetystyöhön. Pyrimme palaamaan 
lähetyskentälle kesällä 2016, jos perheemme tilanne sen sallii. Emme 
ole sulkeneet pois mahdollisuutta palata Japaniin, mutta olemme 
pohtineet myös lähempänä olevien lähetyskenttien mahdollisuuksia. 
Lähempänä olevalta lähetyskentältä olisi helpompi hoitaa 
välttämättömiä kotimaan yhteyksiä, kuten puheterapian kontrolleja. 
Kansanlähetyksen Kotimaisen ja ulkomaisen työn osasto lähetti 
toukokuussa meidät tutustumaan Virossa tehtävään lähetystyöhön. 
Kahden päivän mittainen reissu Kansanlähetyksen lähettien Kai ja 
Mirva Lappalaisen sekä Kirsti Malmin vieraina oli antoisa ja innostava. 

Lähettävien Kansanlähetyspiirien yhteystiedot:
Keski-Suomi: Päivi ja Aki-Matti Itkonen 

044-2951456 
                     itkoset@gmail.com           
Päijät-Häme: Sinikka Savonen 
   050-4148425 

        sinikka.savonen@gmail.com 
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. 
 



Kansanlähetyksen työpanosta Viron ev.lut kirkon työyhteydessä 
näytettiin todella tarvitsevan. Uutena työmuotona on puoli vuotta sitten 
alkanut seurakuntaa muodostava työ Tallinnan Lasnamäen 
kaupunginosassa. Tutustuessamme tuohon työhön, meille tuli elävästi 
mieleen HAT-Koben kerrostaloalue Japanissa. Molemmissa kohteissa 
Kansanlähetys on pioneerityössä, kylvämässä sanan siementä uusien 
ihmisten sydämiin. Viron reissu vahvisti kutsumustamme olla Jumalan 
suuressa mukana siellä, mihin hän näkee hyväksi meidät johdattaa. 
Pyydämme Sinua ystävämme rukoilemaan, että paikkamme 
lähetystyössä aukeaisi selvällä ja luottamusta herättävällä tavalla, jos 
niin on Jumalan tahto. Tahdomme ottaa vastaan myös ovien 
sulkeutumista, mikäli Jumalan hyvät ajatukset sitä edellyttävät. 
Toivomme myös lähettäviltä seurakunniltamme ja yksittäisiltä työmme 
tukijoilta kärsivällisyyttä pysyä työmme säännöllisinä tukijoina. Tällä 
hetkellä Savosten työn hyväksi antamanne uhrit käytetään 
Kansanlähetyksessä Anssin tekemän kotimaan työn kustannuksiin. 
Ylijäävä osa tuesta käytetään Japanin lähetystyöhön.  
Anssi jatkaa julistustyössä kiertäen seurakunnissa ja 
kansanlähetyspiireissä eri puolilla maata. Työtehtäviä on myös Ryttylän 
Lähetyskeskuksessa. Lisäksi Anssilla tulee olemaan säännöllisiä 
tehtäviä Hämeen Kansanlähetyksessä ja Helsingin Kansanlähetyksessä. 
Syksyn kalenteri on viikonloppujen osalta täynnä, arkitilaisuuksia 
varten on vielä jonkin verran vapaita ajankohtia.  
Kaarina lähtee kesäkuussa kahdeksi viikoksi pakkausmatkalle Japaniin. 
Lähettitoverimme Ulla Pendolinin asunnossa on paljon Japaniin 
jättämiämme tavaroita, joista Kaarina menee ottamaan selvää. Osa niistä 
lähetetään rahdilla iloksemme Suomeen, esimerkiksi astiastojamme on 
jo ollut ikävä. Ne tavarat, joita emme Suomessa tarvitse, jäävät 
lähettitovereidemme käyttöön. Japanin matkalla Kaarina hoitaa myös 
virastoasioitamme ja tapaa japanilaisia ystäviämme, mikäli ylimääräistä 
aikaa tiiviillä pakkausmatkalla jää. 
Kaarinan pakkausmatkan aikana Anssi saa keskittyä lasten ja kodin 
hoitoon Ryttylässä. Lapset ovat kesällä paljon kotona, koska Isabellan 
kerho päättyi ja pian päättyy myös koulu. Onneksi kotipihallamme ja 
Ryttylän alueella muutenkin on paljon mielenkiintoista ulkoilupuuhaa. 
Hiljattain kävelemään oppinut Natanaelkin viihtyy ulkona vaikka 
kuinka pitkään. Toivottavasti saamme lämpöisen kesän. 
Kaarinan pakkausmatkan jälkeen kesän ohjelmassamme on mm. leirejä, 
kursseja ja tapahtumia. Odotamme kovasti myös mökkeilyä sekä 
osallistumista ystäviemme juhannushäihin. 
Meillä on syytä kiittää Jumalaa monista asioista. Suomessa lapsiperheet 
saavat paljon tukea kasvatustehtäväänsä esimerkiksi koulun ja 
terveydenhuollon kautta. Toivomme, että Suomen uusi hallitus on 
kaukokatseinen näissä asioissa myös jatkossa. Kiitämme myös 
lastemme kahdesta mummosta, joiden tarjoaman lastenhoitoavun turvin 
kykenimme mm. tekemään mainitsemamme Viron reissun. Olemme 
kiitollisia jokaisesta esirukoilijasta ja ystävästä. 
  
Tavataan vaikkapa Turun Kansanlähetyspäivien lähetysnäyttelyssä! 
 
Siunaavin terveisin 
 
 Kaarina, Anssi, Mauno, Simeon, Isabella ja Natanael Savonen 
 

 

Taloudellisen tuen työllemme 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! 
Tätä ystäväkirjettä voi levittää vapaasti eteenpäin. 

Savosten yhteystiedot: 
Osoite: Savonen,  

Aarnikuja 2, 12310 Ryttylä 
S-posti: anssi.savonen@sekl.fi, 
             kaarina.savonen@sekl.fi 
Skype-tunnus: anssi_ja_kaarina 
Puh:  040-8379338 (Anssi)  

050-3776774 (Kaarina) 
Kotisivut: www.anssisavonen.fi 

 Kiitämme: 
- Kaikista kesän iloisista asioista 
- Jumalan hyvyydestä ja huolenpidosta 
- Siunauksesta, jota Jumala jatkuvasti antaa 
Kansanlähetyksen työlle 
Pyydämme muistamaan:  
- Meidän perheen tulevaisuuden suunnitelmat 
- Kaarinan pakkausmatka Japaniin 3.6.-
17.6.2015 
- Isabellan puhumaan oppiminen 


