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Alajärven seurakunnan nimikkolähettien ja -kohteiden esittelyä
Tiina Akomeah

”

Menkää ja tehkää
kaikki kansat minun
opetuslapsikseni….”
alkaa raamatun lähetyskäsky (Matteus
28:16-20) Raamatun lähetyskäsky on ikään kuin sanan
siemen, jota lähetystyössä
kylvetään eteenpäin palvelun, lähimmäisavun ja evankeliumin avulla. Evankeliumi
velvoittaa meitä rukoukseen,
kutsumiseen ja lähettämiseen
niin, että jokainen maailmassa saisi kuulla evankeliumin
ilosanoman, niin kuin raamattu sen julistaa.

Kysymykset
nimikkoläheteille:
1. Mistä osa-alueista lähetystyösi koostu kohdemaassasi?
2. Miten vietät kristillistä
joulua tänä koronavuonna?
3. Mitkä ovat rukousaiheesi
tällä hetkellä?
4. Mikä kohta jouluevankeliumista puhuttaa sinua erityisesti?
MERJA KRASMU, Pietari, Inkerin kirkko, Venäjä, Ely
Merja on kasvatustieteen maisteri ja luokanopettaja.
Lähetystyössä kohdemaassa
v:sta 1999 alkaen
1. Työskentelen Inkerin kirkon keskuskansliassa piispan sihteerinä ja kansainvälisenä sihteerinä. Työni
sisältää muun
muassa Inkerin kirkon
sisäisten
asioiden lisäksi myös
ulkomaan
asioita. Eli ts.
delegaatioiden
vastaanottamiseen ja lähtemiseen
liittyvät valmistelutyöt.
Yhteistyö Suomen kirkkohallituksen kanssa ja Luterilaisen Maailmanliiton kanssa. Kokoukset, seminaarit ja tulkkaus.
2. Vietän joulua koronatilanteen takia Suomessa ja hyvin
rauhallisesti perheeni kanssa.
Luen, syön, kuuntelen musiikkia ja katson elokuvia. Tapaan
myös ystäviäni.

3. Rukousaiheeni tällä hetkellä on tietysti tämä vallitseva korona-aika ja sen päättyminen niin Suomessa kuin Inkerin kirkossa, että voitaisiin
taas normaalisti kokoontua. Ja
tietenkin tänä poikkeustila-aikana nähdä ne mahdollisuudet julistaa, näkyä ja kuulua
esimerkiksi netin välityksellä.
4. Jouluevankeliumissa puhuttavat paimenet, työtä tekevät ja tavalliset ihmiset sekä
Itämaan tietäjät, viisaat ja oppineet miehet. Nämä kuvat joulusta kertovat kaksitahoisesti
siitä, että evankeliumi kuuluu
kaikille.
Merjan tavoittaa e-mail:
merja.kramsu@evankeliset.
net ja osoitteesta Ilmarisenkatu 6 D 42, 60100 Seinäjoki.
LIISA ROSSI, Viro, Sley
Liisa on teologian maisteri jataloushallinnon
merkonomi
1. Olen työskennellyt Viron
ev. lut. kirkon ja
sen
Lähetyskeskuksen työyhteydessä vuodesta 2017 ja tällä
hetkellä vastuualueenani on Lähetyskeskuksen koulutustyö. Tavoitteena on tukea ja vahvistaa
seurakuntia kouluttaen niiden
työntekijöitä ja aktiivijäsenien
pientä joukkoa, jotta he entistä paremmin pystyisivät
tavoittamaan evankeliumin sanomalla niitä ihmisiä, joille

Pietarin lähetti Merja
Kramsu
kodissaan
Seinäjoella
odottamassa
lähtökäskyä
Inkerin kirkon
tehtäviin.
Jeesus on vielä vieras. Osa työpanoksestani kohdistuu myös
Tallinnan tuomiokirkkoseurakuntaan. Koronatilanne on
patistanut myös nettikurssien
suunnitteluun.
2. Vaikka kristityt nykyään
ovatkin Virossa vähemmistössä, joulun aikaan näkyy maan

Japanissa on talvella usein aurinkoista.
pitkä kristillinen historia
melko samoin kuin Suomessa. Kulttuuriin kuuluu, että
aattohartauksissa
kirkot täyttyvät, samoin
monissa

Liisa
Rossin
johdatus lähetystyöhän Viroon
on ollut alusta
alkaen selvien
askelmerkkien seuraamista
joulukuun aikana pidettävissä konserteissa. Täällä on siis
helppoa viettää kristillistä joulua, joulunpyhät ovat virallisia vapaapäiviä ja kirkoissa
pidetään monta jumalanpalvelusta. Tänä vuonna korona
tietenkin asettaa omat kysymysmerkkinsä. Joulusuunnitelmiini joka tapauksessa kuuluu jumalanpalveluksiin osallistuminen - kirkossa tai etänä
- ja muuten rauhallisen kotijoulun viettäminen kotona ja ehkä
myös lähettiystävän kanssa yhdessä.
3. Pyydän rukoilemaan viisautta koulutustyöhön ja sen
kehittämiseen sekä seurakuntien pastoreille ja seurakuntalaisille innokkuutta tarttua
koulutusmahdollisuuksiin,
samoin virolaisille kristityille rohkeutta näyttää uskoaan
ulospäin. Itselleni pyydän rukoilemaan raskaan vuoden

päätteeksi voimia ja terveyttä.
Liisan tavoittaa e-mail: liisa.
rossi@eelk.ee tai liisa.rossi@
sley.fi ja osoitteestaq Liivaoja
10-10, 10155 Tallin, Estonia
JOHANNA JA SHUHEI YAMAGUCHI, Japani, Sekl,Länsi-Japanin luterilainen kirkko
Shuhei on sosionomi-nuorisotyöntekijä (AMK) ja Johanna
kielen
aineopettaja ja kulttuurienvälisen viestinnän maisteri
1. Työmme on Länsi-Japanin luterilaisessa kirkossa ja seurakunnassa lapsi- ja
nuorisotyötä.
2. Jouluaattona käymme kirkossa. Usein lapset saavat sieltä mukaan pienen lahja. Jouluruoka on meillä tänä vuonna
japanilaista jouluruokaa eli friteerattua kanaa ja täytekakku.
Kakku sopiikin pöytään erinomaisesti, koska on Jeesuksen
syntymäpäivä. Joulukoristeet
ovat meillä yksinkertaiset:
seimiasetelma, kuusi, kynttilät ja tähti.
3. Olemme nyt ensimmäistä joulua lähetystyöntekijöinä maailmalla. Toivomme rukousta koko perheen sopeutumisen puolesta.
4. Idän tietäjät, jotka kulkivat pitkän matkan nähdäkseen
Jeesuksen. He eivät tulleet ihailemaan söpöä vauvaa, vaan
nämä aikuiset olivat tulleet
katsomaan kuningasta.
Yamaguchit tavoittaa ja
heidän yhteystietonsa löytyy
ystäväkirjeestä
osoitteesta:
https://kansanlahetys.fi/työntekijat-ja-kohteet/yamaguchijohanna-ja-shuhei/

Joulun ajan tapahtumat
Tiina Akomeah
oulua vietetään nyt poikkeusoloissa
viranomaistahojen rajoitteita tarkasti
seuraten. Striimattuna Alajärven ev.
lut. seurakunnan fb-sivulla on seurattavissa aaton 24.12. klo 16 jouluhartaus Gabrielin kirkossa ja lisäksi jouluyön hartaus klo
22, Lasse Pesu, seurattavissa tallenteena.
Lehtimäen kirkossa aattohartaus on klo
14. Jouluaaton hartaudet toimittaa Terho
Kanervikkoaho.

J

Joulupäivänä sanajumalanpalvelus Alajärven kirkossa 25.12. klo 8 ja Lehtimäen kirkossa klo 10, saarnaa Harri Silvolahti. Perinteinen Tuomasmessu on Tapaninpäivänä
26.12. Alajärven Gabrielin kirkossa klo 18,
Juha Vihriälä saarna, liturgi Ann-Mari Häggman-Niemi, musiikki Bodil, Petri Lakaniemi
ja Sarita Orava, striimataan. Sunnuntaina
27.12. sanajumalanpalveluksessa saarnaa
Ari Auranen klo 10 Alajärven kirkossa ja
klo 13 Lehtimäen kirkossa, striimataan.

Etiopian aids-orpojen kanssa tehtävä työ estävät heitä
syrjäytymästä ja joutumasta kadulle.

Aids-orvot -kohde,
Mekane Yesus kirkko, Etiopia, Sls

Lähetyön avun kohde perustettiin alun perin aids-orpotukihankkeen avuksi luomaan lapsille ja nuorille mahdollisuuksia oppia sellaisia tietoja ja taitoja, joita he eivät
koulussa saa Afrikan Etiopiassa.
Kohdetuki tarjoaa myös paikan, jossa voi tavata toisia lapsia ja harrastaa yhdessä, ettei tarvitse viettää aikaa kadulla.
Toimintakeskuksia on kolmella paikkakunnalla, Dessiessä,
Kombolchassa ja Woldiyassa. Osassa paikkakuntia kokoontuu vaikeasti vammaisten lasten tukiryhmä

Raamatunkäännöstyö suomensukuisille
kansoille, Suomen Pipliaseura

Pipliaseura kääntää Raamattua eri kielille osana kirkkojen lähetystehtävää. Ihminen tavoitetaan parhaiten hänen omalla kielellään. Ensimmäisen käännöksen yhteydessä luodaan usein myös kirjakieli. Kirjakieli tuo yksittäisille ihmisille välitöntä toivoa – mahdollisuuden oppia
lukemaan.
Lukeminen omalla kielellä on perustava ihmisoikeus
ja avain moneen: koulutustason nousu vaikuttaa asenteisiin, edistää demokratiaa, lisää tasa-arvoa ja vähentää
köyhyyttä.
Pipliaseuran työn kautta myös syrjäytetyt saavat ihmisarvon. Lähimmäisenrakkaus voimistaa ihmistä.

Kehitysvammakoulun työn tukeminen
Kisumussa Keniassa, Sley

Kisumussa Sley tukee kehitysvammakoulun toimintaa.
Sleyn lähetystyöntekijät toimivat julistus-, opetus- ja diakoniatehtävissä.
Evankeliumin julistaminen uusille alueille on lähetyksen perustehtävä. Keniassa sitä on tehty maasai- ja samburualueilla, joista löytyy vielä kyliä ilman kirkkoa. Myös
Keniassa olevia pakolaisia eri heimoista ja kansoista pyritään tavoittamaan.

Lähetyskohde Israelissa, Alajärven seurakunta

Keren Ahvah Meshihit on messiaaninen järjestö Israelissa, joka julkaisee ja levittää heprean- ja venäjänkielistä
evankelioimis- ja opetuskirjallisuutta.

Toivoa naisille -työ Suomessa,
Medialähetys Sanansaattajat, Sansa

Toivoa naisille -työ toimii sen puolesta,
että yhä useammat naiset ympäri maailmaa voisivat kuulla olevansa arvokkaita, saada toivon Jeesuksessa ja ihmisarvoisen elämän.
Työn ydin on rukouskalenteri, jossa on lyhyt rukous joka
päivälle. Kalenteri välittää myös tietoa naisten tilanteesta.
Toivoa naisille -työ tuottaa ja lähettää kristillisiä ohjelmia, pääsääntöisesti radion kautta. Ohjelmissa
käsitellään arjen asioita ja niissä kerrotaan ilosanoma
Jeesuksesta, Hänen rakkaudestaan. Nainen
saa kuulla olevansa
arvokas.

TN-työstä vastaa
Suomessa verkostokoordinaattori
Satu Hauta-aho Alajärven Lehtimäeltä
satu.hauta-aho@sansa.fi
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