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                            Suonenjoella 29.5.2014 
Loppukevään tervehdys Sisä-Savosta, rakkaat ystävät.  

Vaiherikas viikko nimikkoseurakunnassamme Suonenjoella on lopuillaan. Ilmojen 
puolesta olemme eläneet todella monipuolisen ajan: välillä viikonloppuna oli lämpöä 
lähes +30 astetta. Sitten vuorokauden sisällä koettiin hurja pudotus, kun maanantaina 
päivällä lämpöä oli +5, ja tiistaina aamuvarhaisella lämpötila oli jo nollassa. Viikon 
edetessä on lämpöä tullut vähitellen jonkin verran lisää. 

Nimikkoseurakunnassa Meillä on kaikkiaan kuusi nimikkoseurakuntaa. Kahdessa seurakunnassa vierailemme  
nyt keväällä, muissa ensi syksyn mittaan syys-, loka- ja marraskuussa. - Kuopion 
Männistössä olimme jäähyväisvierailulla huhtikuussa. Sekä Männistön että tämän 
Suonenjoen nimikkolähettejä olemme olleet vuodesta 2000 alkaen, eli 15 vuotta.  

Suonenjoen 6000-henkisessä seurakunnassa on 13 toimivaa seurakuntapiiriä (lähetys-
piiriä). Niistä vanhin juhlii tänä vuonna 100-vuotista taivaltaan. Parilla kyläkunnalla 
olemme käyneet piirissä paikan päällä ja helatorstaina vietettiin piirien kevätkauden 
päätöstä samalla kun muutenkin vietettiin lähetysjuhlaa meidän vierailujaksomme pää-
tökseksi. Anna-Kaarina ja minä saarnasimme ”Karjalaisen kansan messussa”; messun 
jälkeen lähetyslounaalla oli tuolloin noin 120 ruokailijaa. 

                                          Suonenjoen Jalkalan-Hulkkolan seurakuntapiiri kokoontui metsästysmajalla. 
          Seurakuntakodilla vietettiin lähetysjuhlaa helatorstaina. 

Monenlaisia tilanteita Monenlaista mahtui vierailukierrokseemme. Jalkalan Erämiesten erämajalla pidettiin 
 seurakuntapiiriä monenlaisten täytettyjen saaliiden katsoessa seiniltä. Marttoja tapa- 

simme kaupungintalon alakerrassa. Nuorten talolla pohdimme ”Vanhenevien paris-
kuntien illassa” avioliiton peruskysymyksiä mm. 52 vuotta naimisissa olleen paris- 
kunnan kanssa. – Eräänä päivänä olimme ”seurakuntalaisten tavattavissa” kirkkoher-
ranvirastolla; siellä vieraili myös Sisä-Savo -lehden toimittaja meitä haastattelemassa.  
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Työttömien ruokailun ja erinäisten muiden tilanteiden yhteydessä saimme monia 
mahdollisuuksia tavata tavallista Suonenjoen väkeä. Todella iloinen yllätys oli kohda-
ta yläkoululla parin päivän aikana kaikki paikkakunnan 7-luokkalaiset luokittain. Ylä-
koululaiset käyttäytyivät erinomaisesti, jopa kysymyksiäkin tehden.  

Pääsimme mukaan myös Lähetystyön johtokuntaan, kirkkovaltuustoon ja työntekijä-
kokoukseen esittelemään perhetyötä eri maissa. Suonenjoen kaikki nimikkolähetit ja -
stipendiaatti ovat nyt vuoden sisällä lopettamassa ”kauttansa”, joten meillä oli nyt hy-
vä tilaisuus kertoa lukuisille eri kohderyhmille, että työ jatkuu monissa eri maissa, 
vaikka nykyiset nimikkolähetit eivät enää siinä mukana olisikaan. 

    (Kuvat yllä) Suonenjoen lähetystyön johtokunta… ja kirkkovaltuusto kokouksissaan 
                                                       (Kuvat alla) Lähetyssihteeri ja kirkkoherra nimikkolähettien kanssa; Seurakuntakodin ilmoitustaulu 

Lähettäjien tuki on korvaamattoman arvokasta 

Olemme olleet Karttulan (nykyisen Kallaveden) nimikkolähettejä 40 vuotta, Pieksä-
mäen kaupunkiseurakunnan (nykyisen Pieksämäen) 39 vuotta, Suonenjoen, Siilinjär-
ven ja Kuopion Männistön 15 vuotta ja Vantaankosken runsaat seitsemän vuotta.
Ilman lähettäjien tukea ei lähetystyö olisi mahdollista. Olemme todella kiitollisia siitä 
monimuotoisesta tuesta, mitä olemme lähettäjiltämme ja tukijoiltamme saaneet. 
”Yksin emme työtä tee, toinen toista tarvitsee, tuomme vaihtopöydälle, lahjamme ja 
puutteemme.” Kovin totta ovat nämä virren sanat.  

Iloa perheestä ja ystävistä Toukokuun alun pari viikkoa olimme vuosilomalla. Äitienpäivän viikonloppuna  
Jouni-poikamme perhe vieraili Kuopiosta luonamme. Toukokuuhun sisältyi myös mo-
nenlaisia muitakin sukulais- ja ystävätapaamisia ja muuta mukavaa. Niistä vähän 
enemmän tämän kirjeen lopussa olevien kuvien myötä. 

alkaneen kesän kiitollisin terveisin Matti   (ja Anna-Kaarina) 
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”Kristityt näyttävät olevan ihmisiä, jotka on täytetty Jumalan Hengellä. Tämän seurauksena heidän yllään olevan  
Hengen voitelun tulisi ilmetä heidän sanoissaan ja teoissaan. Jumalan Henki vaikuttaa Jeesuksen todellisten seuraajien  

sanoissa ja teoissa. Missä ikinä Jumalan Henki on, siellä on myös hänen voitelunsa.  

Jos Hengen vaikutus ei mitenkään tule esille ihmisen elämässä, silloin on jotain vialla. Täytyy selvittää, missä on menty vikaan ja pyy-
tää voitelua takaisin. Päästäksemme takaisin Hengen voitelun alle meidän tulee nostaa katseemme  

Jeesukseen ja ottaa oppia siitä, kuinka hän pysyi Hengen täyttämänä läpi koko elämänsä. 

Henki pysyi Jeesuksessa rukouksen avulla. Rukouksessa hänet ikään kuin ladattiin uudelleen Hengellä. Siitä syystä Jeesus mielellään 
rukoili usein. Me saatamme ihmetellä, mikä rukouksesta tekee niin tärkeän. Rukous on meidän keinomme kertoa asioitamme, anoa, 
kiittää ja puhua Jumalan kanssa ja Jumalalle. Jeesus halusi puhua Jumalan kanssa joka päivä. Toisinaan hän teki sitä läpi yön.”

                                                                                      

Gerson Mgaya, Kanssasi kulkemaan, s. 20-21

- Sähköpostissa tulevassa ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta pääset Internetiin Etiopianpalmujen kotisivuille;
- Internet-ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta voit avata ja tulostaa pdf-muodossa olevan kirjeen otsakekuvioineen;
- Voit lukea ja halutessasi tulostaa ystäväkirjeemme valokuvineen internet-osoitteessa 
- Saadaksesi laajemman kuvan lähetystyöstä vierailepa Lähetysseuran kotisivulla osoitteessa http://www.suomenlahetysseura.fi/ls_fi/
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/

TÄMÄN KIRJEEN KUVAT (nettiversiossa nämä kaikki):
1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Aasi Helsingin senaatintorilla; [2-11 Suonenjoelta]  2)Kirkko; 3) Lähetyssihteeri ja kirkkoherra  
nimikkolähettien kanssa; 4) Jalkalan-Hulkkolan seurakuntapiiri; 5-6) Lähetystyön johtokunta… ja kirkkovaltuusto; 8) Yläkoulun 7. lk;  
9) Seurakuntakodin ilmoitustaulu; 10-11) Lähetysjuhla helatorstaina seurakuntakodilla; 12) MP vappuna Helsingin senaatintorilla;
13-15) Tähtitorninmäen kukkia vappuna; 16-18) Kuopion palmutyttöjä Kaivokselassa; 19-21) Puolimaratoonarit; 22-29) Kuopion tyttöjen 
Helsingin-retki; 30-31) Äitienpäivänä Myyrmäen kirkossa; 32-33) Äitienpäivänä Kaivokselassa; 34) Väitöstilaisuus Helsingin yliopistolla;
35-37) Ystävien ja sukulaisten vierailuja Kaivokselassa ja Palmurannassa; 38-43) Palmurannan kevätkukkia; 44) Sisä-Savo -lehden juttu. 

    (Kuvat yllä) Suonenjoen lähetystyön johtokunta… ja kirkkovaltuusto kokouksissaan 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
- Keväästä ja kesästä, vuodenaikojen ihanasta vaihtelusta;
- Suonenjoen seurakunnasta ja sen lähetystyöstä; 
- Monista myönteisistä kohtaamisista Suonenjoella  

nimikkoseurakuntavierailumme aikana; 
- Uskollisista lähetystyön tekijöistä ja tukijoista Suonen-

joen seurakunnassa ja sen 13 seurakuntapiirissä; 
- Siitä, että pastori Genneti on toipumassa huhtikuun alun 

sydänkohtauksestaan; 
- Siitä, että perhetyö todella jatkuu eri työalueilla; 

- Siitä, että Jeesus, lähetyksen Herra, on kutsunut 
kaikki seuraajansa palvelukseen, omilla paikoillaan.

RUKOILKAA SIIS: 
- Sydänkohtauksesta toipuvan etiopialaispastori Gennetin 

puolesta, että lääkehoito tehoaisi; 
- Perhetyön vastuunkantajien puolesta Etiopiassa, Tansa-

niassa, Israelissa ja Palestiinalaisalueilla, Nepalissa, Kam-
bodzhassa ja muuallakin; 

- Perhetyön projektin evaluaation puolesta; 
- Rauhaa maailman levottomille alueille; 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:
* 6.-8.6. SLS:n Lähetysjuhlat ja vuosikokous Vaasassa; 
* Perhetyön ohjausryhmä SLS:ssa 10.6.2014. 
* Perhetyön strategiapäivät Päiväkummussa 12-14.8.2014.

Etiopianpalmujen vierailuohjelmia nimikkoseurakunnissa 2014 - jos Jumala suo ja elämme: 
[1) Kuopion Männistö totetutui huhtikuussa; 2) Suonenjoki toteutui toukokuussa] 3) Karttula / Kuopion Kallavesi 21-28.9.;  
4) Pieksämäki 6-12.10;  5) Siilinjärvi 10-16.11., ja 6) Vantaankoski marraskuussa 2014 sekä 6.1.2015. 
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