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Hei, 

Tänä syksynä meistä moni on joutunut pohtimaan pelastusta ja mitä se tarkoittaa yksilölle tai
kirkolle. Tarkoitan tällä sitä, että Se löytyi - kampanja on haastanut suurinta osaa
suomalaisista pohtimaan suhdettaan Jumalaan. Kampanja on tullut ihmisiä lähelle ja antanut
selkeän kuvan siitä, että meillä todellakin on Jumala, joka on kiinnostunut jokaisesta
ihmisestä ja joka kutsuu ihmistä yhteyteensä. 

Tänä syksynä myös kirkko on pohtinut käsitystään pelastuksesta synodaalikokouksissaan,
joita pidettiin syyskuun lopulla jokaisessa hiippakunnassa. Ainakin oman kokemukseni
puitteissa eväät, joita hiippakuntamme päivässä pohdittiin, sai aikaan hämmennystä. Minun
oli pakko kysyä itseltäni kysymys, että onko todella niin, että me papit joko emme tiedä, osaa
tai halua kertoa selkeästi sitä, missä on ihmisen pelastus. 

Samalla tämä hämmennys saa olla toisaalta itselleni ja meille piirinä muistutuksena
tehtävästämme kertoa ja julistaa Jeesuksen nimeä maakuntamme ihmisille. Tämä on
tehtävämme ja tässä tehtävässä emme ole yksin, koska Jeesus itse on meidän kanssamme. 
 Tämä on suuri etuoikeus, koska kanssamme on ja seisoo itse Jumalan Poika ja joka on
työmme varsinainen voimavara. 

Ystävät, pirijohtajana minulla on ilo olla tekemässä tätä työtä yhdessä teidän kanssanne.
Saamme piirinä olla mukana tekemässä myös maailmanlaajuista lähetystyötä, joka on
velvollisuutemme lisäksi myös suuri rikkaus. Lähetystyön kautta meillä on mahdollisuus
saada tietoa lähetyksen arkipäivästä, mutta myös kokea kristittyjen yhteyttä. 
Joulun lähestyessä saamme olla jälleen kerran ihmettelemässä Jumalaa ja Hänen hyvää
tahtoaan. Ihmisen yritys elää elämäänsä hyvin oli täydellisesti epäonnistunut Jumalan edessä
ja siksi Jumala tuli ihmistä vastaan Jeesuksessa. Jumala lähetti oman Poikansa maailmaan
sinun ja minun vuokseni, jotta meillä olisi pelastus. Ja tämä pelastus Jeesuksessa on lupaus
myös elämästä, jossa meillä on rauha. 

Rukoukseni on se, että sinä hyvä ystäväni osaisit tänä jouluna muistaa sen, että meillä on
pelastus Jeesuksessa. Ja kun meidän pelastuksemme on Jeesuksessa, niin hänen
seurassaan oleminen tarkoittaa myös lepoa Hänessä. Ja juuri lepoa ja Jeesuksen seurassa
olemista toivon sinulle ystäväni arjessasi sekä juhlassa ja erityisesti nyt lähestyvässä joulun
suuressa juhlassa. Juuri sinua varten Jeesus tuli maailmaan, koska sinä olet hänelle tärkeä ja
rakas!

Siunattua joulua ja hyvää uutta vuotta 2023! 

Mika Lehtinen

Pääkirjoitus





Puheenjohtajan palsta
Vuosi sitten ystäväkirjeessä kerroin tällä palstalla piirijohtajan vaihtumisesta, joka toteutui
suunnitelman mukaisesti. Gerson Mgaya siirtyi vuoden 2022 alusta lukien SEKL:n
lähetystyöntekijäksi Tansaniaan ja Mika Lehtinen aloitti piirijohtajan tehtävässä kesäkuun
alusta osa-aikaisena ja marraskuun alusta täysiaikaisena. 

Tällä kertaa luon katsausta piirimme toimintaan ja talouteen kuluvan vuoden aikana.
Olemme päässeet pandemian jälkeen melkein normaaliin toimintaan niin, että olemme
voineet kokoontua yhdessä erilaisiin tilaisuuksiin. 

Leipäsunnuntain tilaisuudet on järjestetty joka toinen sunnuntai Joensuussa. Tilaisuuksia
järjestettiin myös kesällä kaksi kertaa Männikköniemen kesäkodilla. Leipäsunnuntain
tilaisuuksissa on toteutettu muutamia pieniä uudistuksia, jotka ovat toimineet hyvin. Lapsille
on järjestetty pyhäkoulu opetuksen aikana. Tilaisuuden lopussa oleva tarjoilu tuo
mahdollisuuden tavata kaidan tien matkalaisia ja keskustella heidän kanssaan. Tällöin on
kohdattu myös uusia kuulijoita ja toivotettu heidät tervetulleeksi seuraaville kerroille.
Opetuksia on kuunneltavissa nettisivuillamme. Osanottajien määrä on ollut ilahduttava.
Osallistuminen Herran Pyhään Ehtoolliseen merkitsee myös yhteisöllisyyden ja yhteyden
kokemista.

Vuoden aikana on järjestetty lähetyspyhiä, opetusiltoja kerran kuukaudessa sekä tapahtumia
maakunnan seurakunnissa. Ne ovat koonneet vaihtelevasti osanottajia. Pienryhmät ovat
jatkaneet uskollisesti toimintaansa eli raamatun tutkimista ja rukousta.

Lasten toimintailta Donkkis Big Night on järjestetty Joensuussa Noljakan kirkossa kerran
kuukaudessa ja Ylämyllyn seurakuntatalossa kaksi kertaa syksyisin ja keväisin. Lisäksi kesällä
järjestettiin Donkkis Big Camp -leiripäivä. Nuorten toiminta, Pointti-illat ovat orastavassa
vaiheessa. Opiskelijailta Kolme Kohtaamista on järjestetty kaksi kertaa kuukaudessa
Joensuussa. Opiskelijatyön saralla selvitetään yhteistyön mahdollisuuksia muiden vastaavaa
työtä järjestäjien kanssa. 

Lähetystyö on toteutunut kuuden lähettiyksikön työn tukemisella. Jukka ja Kaisa Sadeharju
perheineen ovat palanneet Suomeen kuuden vuoden työjakson jälkeen. Kiitos Sadeharjuille
yhteistyöstä Jumalan lähetyksen työsaralla. Iloitsemme, että yhteys kanssanne jatkuu.
Olemme yhteistyössä SEKL:n kanssa esittäneet uutta nimikkolähettiä Sadeharjujen perheen
tilalle. Tällä hetkellä voimme ilolla todeta, että Kontiolahden ja Joensuun seurakunta ovat
tehneet sopimuksen Gerson Mgayan työn tukemiseksi. Ennen pandemian alkamista
kokoontunut lähetyksen päiväpiiri on ollut tauolla edelleen. Piiri kokoontui kodeissa
Joensuussa. Kyselemme, miten jatkamme lähettäjien kokoontumista?



Teemme työtä ystävien lahjoitusvarojen avulla. Kiitollisena saamme todeta, että saadut
tuotot ovat kattaneet menot. Lähetystyölle tulleet lahjoitukset olemme lähettäneet SEKL:lle
piirin ja liiton välisen sopimuksen mukaisesti. Piirihallitus on asettanut tavoitteeksi talouden
vakauttamisen toiminnan menojen kattamiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Tämä asia on
valmisteluvaiheessa. 

Toimintamme tukeutuu työntekijöiden lisäksi suurelta osin vapaaehtoisten tekemään työhön.
Tästä ja esirukouksistanne lämpimät kiitokset kuluvan vuoden osalta. Tarvitsemme myös
uusia ideoita toimintaamme. Kuinka tavoitamme evankeliumin osallisuuteen lähimmäisiäm-
me aikanamme, on jokaisen sukupolven kristittyjen kysymys; erityisesti myös meille, jotka
elämme monien muutosten keskellä ihan arkielämää ajatellen. ”Meidän on vain jatkettava
eteenpäin siitä, mihin olemme päässeet.” (Fil.3:16). 

Jatketaan matkaa yhdessä rukoillen ja toisiamme siunaten.

Heimo Karhapää

Lämmin kiitos kuluneen vuodesta!
Riemullista Vapahtajamme Jeesuksen syntymäjuhlaa

Joulua ja Siunausta vuodelle 2023!
 

T: PKKL Piirihallitus ja työntekijät



Kiitämme ja iloitsemme, että luokkaan on saatu hyvä kamera. Toivomme
Vodacomin internetiä Kidugalan seminaarille. Tähän saakka olemme turvautuneet
mobiili-datan käyttöön, mikä on vähän kallista. Sähköön liittyy ongelma, koska
generaattorin polttoaineen hinta kohoaa jatkuvasti. Opetustilaksi olisi hyvä saada
luokkahuone, joka olisi rakennettu juuri online-opiskelua varten. Oppimateriaali ja
lähdekirjat ovat suuri haaste, koska niitä ei ole. Nyt opetan Suomesta käsin netin
kautta. Lähden Tansaniaan perheeni kanssa 30.12.2022. He ovat kanssani kolme
viikkoa. Itse palaan takaisin Suomeen 20.3.2023.

Gerson

Jukka on ollut tyytyväinen uuteen työhönsä ja tykännyt siitä. Koemme suurena
johdatuksena, että Jukka sai heti Suomeen tultua sopivan työpaikan. Syksy on
kuitenkin melko tiukka, kun viikot menee uudessa työssä ja useat viikonloput
seurakuntavierailuilla eri puolilla Suomea. Rukoillaan voimia tiiviin aikataulun
kanssa. Kaisa jatkaa edelleen Kansanlähetyksen töissä tämän syksyn ajan.
Rukousaiheeksi jätämme Kaisan tulevaisuuden kuviot, että alkuvuodesta voisi löytyä
sopiva työpaikka.

Lasten syksy on sujunut mukavasti ja jokaisen arki Suomessa on lähtenyt sujumaan
hyvin. Lapset ovat saaneet ystäviä ja löytäneet mukavat harrastukset, Leevi jatkaa
pasuunan soittoa sekä partiota, Helmi aloitti saksofonin soiton ja Lenni sählyn.
Lapset ovat todenneet, että elämä Suomessa onkin ihan kivaa, vaikka etukäteen
muutto Suomeen ei houkutellut. Olemme kokeneet Jumalan huolenpitoa niin
suurissa kuin pienissäkin asioissa palatessamme Suomeen.

Jukka ja Kaisa



Matkalla kävin tutustumassa myös Jimman hiippakunnan (synodin) koulutuskeskus
hankkeeseen, jota Kansanlähetys tukee yksityisrahoitteisesti lähetyksen ystävien

tuella Suomesta. Myös piirimme antoi vuoden 2021 lopulla merkittävän
testamenttilahjoituksen hankkeeseen. Vastaavasti Jimman hiippakunta on sitoutunut

hankkeessa omarahoitusosuuden keräämiseen.
 

Tällä hankkeella on ollut monia esteitä alkaen jo rakennusluvan saamisesta, jota
muslimiviranomaiset eivät mielellään olisi halunneet antaa Mekane Yesus kirkolle.

Tämän lisäksi korona sekä Etiopian sisällisota on hankaloittanut hanketta. Esimerkiksi
rakennustarvikkeiden hinnat ovat moninkertaistuneet alkuperäisestä

budjettisuunnitelmasta, ja joka on hankaloittanut hankkeen etenemistä.
 

Hanke on kuitenkin tärkeä hiippakunnalle, jossa on noin 200 seurakuntaa sekä 50
saarnapaikkaa, sekä noin 100 työntekijää. Tämä jo osoittaa osaltaan sen, mikä tarve

on uusien pastoreiden, lapsityöntekijöiden ja etiopialaisten lähetystyöntekijöiden
koulutuksella. Tämän hetkellä hanke on hyvässä alussa ja rakennusten on tarkoitus

valmistua suunnitelmien mukaan vuoden 2024 loppuun mennessä.
 
 

Matkalla Etiopiassa
Terveiset Etiopiasta!

 
Vierailin työn merkeissä

Etiopiassa lokakuussa. Matka oli
kestoltaan vain viikon mittainen

ja täynnä ohjelmaa ja paljon
matkustuskilometrejä. Ja taas
kerran sain kokea myös sen,

kuinka huonoja paikalliset tiet
saattavat olla :)

 

Matkani tarkoitus oli vierailla
jokaisella Kansanlähetyksen
kummiohjelmaan kuuluvalla

paikkakunnalla. Tämä
suunnitelma toteutui hyvin ja

näin konkreettisesti sen, kuinka
paljon kummiprojektien kautta
voidaan auttaa paikallisia lapsia

ja heidän huoltajiaan. Lapset,
joita on yhteensä 440, tulevat
perheistä, joiden päivittäinen

toimeentulo on vaikeata ja
elämää eletään päivä

kerrallaan. Samalla työmuoto
on meille kaikille muistutuksena

siitä, kuinka etuoikeutetussa
asemassa me olemme täällä
Suomessa. Tämä huolimatta

siitä tosiasiasta, että meilläkin
on kyllä köyhyyttä, mutta

kokemukseni mukaan siinäkin
on suuria eroja.

 



Matkani yksi kohokohta oli osallistuminen paikallisen Mekane Yesus kirkon
jumalanpalvelukseen. Suomalaisena kristittynä oli hienoa nähdä, kuinka paljon kirkossa
oli nuoria sekä lapsia. Samoin kuin nähdä ja kokea se, että usko Jeesuksen on monen

ihmisen elämässä ensimmäisellä sijalla. Tämä myös osoittaa sen, mikä merkitys on
yhteisellä työllämme ja matkallamme etiopialaisten kristittyjen sisarien ja veljien kanssa.

Matkaterveisin, Mika 



Taloustilanne 1.1.-25.11.2022 

VARSINAINEN TOIMINTA                                        
 
Tuotot (esim. kirjamyynti, tarjoilutulot)                               5 010,97 €

Henkilöstökulut (esim. palkat, TyEL, sos.kulut)                -48 883,71 € 
Muut kulut (esim. toiminnan menot, postitus, tiedotus)    -39 693,52 € 
Lähetyskannatus lähetetty SEKL:lle                                   -59 140,39 €                      
VARAINHANKINTA                                    

Kolehdit (srk tilittämät PKKL tilaisuuksista)                         17 917,33 €
Muu kannatus (esim. myyjäistulot srk kautta)                        6 828,93 €
Yksityisten henkilöiden lahjoitukset                                     94 087,95 €
Tapahtumalahjoitukset                                                          9 562,20 €
Henkilöjäsenmaksut                                                               1 220,00 €
Testamenttitulot                                                                        288,75 €
Keräysmenot                                                                            -712,67 €
Testamenttimenot                                                                 -3 364,41 €

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 

Omaisuuden tulot (vuokrat huoneistoista)                            13 527,44 €
Omaisuuden menot (vastikkeet huoneistoista)                     -11 763,23 €

TILIKAUDEN TULOS                                                           - 15 096,56 €
 

Kiitos esirukouksista ja lahjoituksista, sekä yhteistyöstä!
 

”Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä 
ja myös teette niin kuin on hänen 

hyvä tarkoituksensa.”
Fil. 2:13

 

Talousuutiset



TESTAMENTILLA voit olla mukana arvojesi mukaisessa kristillisessä työssä
tulevienkin sukupolvien aikana. Testamenttilahjoitukset ovat tärkeä osa järjestömme
toiminnan rahoitusta ja ne menevät kokonaisuudessaan toimintamme tukemiseen. 

 
Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää! Lisätietoja Kansanlähetyksen
hallintojohtaja Samuli Virtanen p. 044 447 7829 samuli.virtanen@sekl.fi

kansanlahetys.fi/suuressa-mukana/lahjoita/testamentti-ja-arvopaperilahjoitus
hyvatestamentti.fi

Viitenumerot lahjoittamiseen

Mahdollisuus testamenttilahjoitukseen



ENO
Sanan Aika raamattupiiri ma 12.12., 23.1., 20.2., 13.3., 17.4., 15.5. klo 17 srk-talolla,
Enontie 30 A.

JOENSUU 
Leipäsunnuntai, HPE, pyhäkoulu klo 16 srk-keskuksessa Kirkkokatu 28 (11.12. Noljakan
kirkossa!), 8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5. ja 28.5.
Rukouspiiri ma klo 9 ja raamattupiiri ke klo 9 PKKL toimistolla.
Donkkis Big Night koululaisten toimintailta pe 9.12., 13.1., 10.2., 17.3., 14.4. ja 12.5. klo
18-20 Noljakan kk alakerta, Kervilänkuja 2.
Pointti nuorten illat pe 20.1., 17.2., 3.3., 31.3., 21.4. ja 19.5. klo 18 Noljakan kirkon
alakerran takkahuoneessa, Kervilänkuja 2.
Kolme Kohtaamista nuorten aikuisten ja opiskelijoiden ilta to 8.12., 12.1., 2.2., 23.2.,
16.3., 30.3., 20.4. ja 11.5. klo 18 srk-keskuksen nuorisotilassa, Kirkkokatu 28.
Kaikille avoin joulujuhla su 18.12. klo 14 srk-keskuksessa.
Ystävien päivä la 6.5. klo 10-15 Noljakan kirkossa, Kervilänkuja 2.

JUUKA 
Kevättapahtuma 23.-24.4.
Raamattuhetki klo 18 ke 11.1., 8.3. ja 10.5. srk-keskuksessa.
Raamattupiiri klo 13 ma 5.12., 9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 8.5. lähetyssopessa, Kauppakuja 2 B 4. 

LIEKSA 
Sanan ja rukouksen ilta klo 18 ti 10.1., 14.2., 14.3., 11.4. ja 9.5. srk-keskuksessa,
Mönninkatu 13.

LIPERI 
Donkkis Big Night koululaisten toimintailta pe 9.12., 3.2. ja 31.3. klo 18-20 Ylämyllyn srk-
talossa, Katajakuja 1.

NURMES 
Sanan ja lähetyksen ilta klo 18 to 19.1., 16.2., 16.3. ja 20.4. srk-keskuksessa, Ikolantie 3.
Kevättapahtuma 7.-8.5. kirkossa ja srk-keskuksessa, Ikolantie 3.

OUTOKUMPU 
Messu ja toivelauluhetki su 22.1., 26.2. ja 23.4.
Kevättapahtuma 19.-20.3. kirkossa ja srk-salissa, Kummunkatu 19.

POLVIJÄRVI
Valoa kohti -ilta klo 17 pe 27.1., 24.3., 28.4. ja 26.5. srk-talolla, Pappilantie 1 B.
Lähetyspyhä su 26.2. srk-talolla.

PYHÄSELKÄ 
Raamattupiiri klo 18 to 5.1., 2.2., 2.3., 13.4. ja 4.5. Reijolan srk-talolla, Santerintie 11.

Tulevia tapahtumia



RANTAKYLÄ
Talvitapahtuma 29.-30.1. kirkolla, Rantakylänkatu 2.

TOHMAJÄRVI 
Filia -ryhmä klo 18 su 29.1., 26.2., 26.3., 30.4. ja 28.5. Maija Kukkosella, Sarvikankaantie
23.
KL lähetyspiiri klo 13 ti 10.1., 14.2., 14.3., 11.4. ja 9.5. Emmalassa, Kirkkotie 23.
Värtsilän lähetyksen päiväkahvit parittomien viikkojen to klo 13.30 Auralanrannassa,
Lampelantie 2 A 5.

Pienryhmien kokoontumisista voit kysyä toimistolta p.050 470 7448 tai p-karjalankl@sekl.fi

Ohjelmaan voi tulla muutoksia. Seuraa ajankohtaisia ilmoituksia Uusi Tie -lehden
Kansanlähetyksessä tarjolla -palstaa ja PKKL:n kotisivua: pohjois-karjala.kansanlahetys.fi
Facebook: Kansanlähetys Pohjois-Karjala
3K - Kolme Kohtaamista Joensuu
Instagram: pohjois_karjalankl
YouTube: Pohjois-Karjalan Kansanlahetys

Tule yhdistyksemme jäseneksi
 

Pohjois-Karjalan Ev.lut. Kansanlähetys ry on yhdistys, joka on yksi Suomen
Kansanlähetyksen 16 piirijärjestöstä. Tehtävämme on julistaa ja johdattaa ihmisiä Jeesuksen

Kristuksen tuntemiseen sekä Pohjois-Karjalassa, että maailmalla. Jos koet arvomme
omiksesi, niin jäsenyyden kautta voit olla vaikuttamassa piirimme toimintaan. 

Olet tervetullut mukaan!
Lisätietoa toiminnastamme kotisivullamme: pohjois-karjala.kansanlahetys.fi

 

YHDISTYKSEEN LIITTYMINEN: 
Henkilöjäseneksi voit liittyä yksityishenkilönä. Jäsenmaksu on vuodessa 20 € / henkilö.
Jos olet kiinnostunut jäsenyydestä, niin ota yhteyttä toimistoomme p. 050 470 7448 
tai p-karjalankl@sekl.fi, niin saat jäsenhakemuskaavakkeen täytettäväksi ja säännöt
hyväksyttäväksi. Tai voit suoraan netissä täyttää Kansanlähetyksen jäsenlomakkeen:

https://kansanlahetys.fi/jaseneksi/
Piirihallitus hyväksyy jäsenyydet.

 

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen jäsenyyteen, ota rohkeasti yhteyttä p-karjalankl@sekl.fi
 



Mikä motivoi minua tekemään vapaaehtoistyötä?
 

Se, mitä Jeesus on tehnyt puolestamme 100%:sti Golgatalla. Me emme voi tehdä mitään
muuta, kuin kiittää ja ylistää Hänen suurta armoaan meitä syntisiä kohtaan. 

Tämä palvelustyö, jota teemme on kiitosta Jumalalle. 
 

Siunattua adventin aikaa ja joulua Teille kaikille!
Terveisin, Armi

 

Ps. Kiitokset vapaaehtoisille, jotka ovat niin monessa mukana 
ja alttiisti palvelemassa Herran työssä!

Kuvaterveisiä 
vapaaehtoistyöstä

Pohjois-Karjalan, Pohjois-
Savon ja Kainuun KL:n
yhteinen piirifoorumi

piirihallituksien jäsenille,
työntekijöille ja
paikkakuntien

yhteyshenkilöille /
vastuunkantajille järjestettiin
la 19.11.2022 Nurmeksen

srk-keskuksessa.
Piirifoorumiin osallistujien

lisäksi paikalla oli aktiivinen
ryhmä Nurmeksen naisia!

He tekivät vapaaehtoistyötä
keittiöllä, jotta tarjoilu pelasi

ja paikat siistittiin
tilaisuuksien jälkeen.
Lämmin kiitos teille

jokaiselle! 
Sinikka ja Armi

Eija ja Pirjo



Yhteystiedot

Pohjois-Karjalan Ev.lut. Kansanlähetys ry
Kauppakatu 17 B, 80100 Joensuu
Y-tunnus 0290305-1

Toimisto avoinna ke klo 10–14
Puh. 050-470 7448

S-posti: p-karjalankl@sekl.fi
Kotisivu: pohjois-karjala.kansanlahetys.fi
Facebook: Kansanlähetys Pohjois-Karjala, 3K - Kolme Kohtaamista Joensuu
Instagram: pohjois_karjalankl

Youtube: Pohjois-Karjalan Kansanlahetys

Työntekijät

Piirijohtaja Mika Lehtinen
Puh. 040-532 5352 S-posti: mika.lehtinen@sekl.fi

Toimistotyöntekijä Tuija Arday 
Puh. 050-470 7448 S-posti: tuija.arday@sekl.fi

Piirihallitus 2022
Piirihallituksen puheenjohtaja
Heimo Karhapää
Puh. 050-554 0731
S-posti: heimo.karhapaa@kolumbus.fi
Tanja Eskelinen, Markku Fräntilä, Mari Jolkkonen, Veikko Kettunen, 
Antti Martikainen, Eija Romppanen, Urpo Sormunen

Kuvat:
Etukansi Pixabay.com,  s.2 Tania Lehtinen, s.5 Heimon kotialbumi, s.6 canva, s.7-8 Mika
Lehtinen, s.9 canva ja s.13 Armi Kurki

Taitto: Tuija Arday




