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Elo-syyskuun ohjelmaa
Olen nyt siis asettumassa ainakin vuodeksi
kotimaahan. Yksi työkausi on onnellisesti ohi.
Viime kirjeessä kerroin, että jäisin elokuun alusta
vuorotteluvapaalle. Koska monet
seurakuntavierailut olisivat saattaneet jäädä
tekemättä, lykkäsimme vuorotteluvapaan
alkamista reilulla kuukaudella. Nyt on
vuorotteluvapaan ajankohdaksi sovittu 9.9.20196.3.2020. Toivottavasti tämä pitää!

on tullut. Loma oli hyvä, se tuli vietetyä
enimmäkseen kotinurkissa ja mökillä, ystäviä
tavatessa ja Ruotsissakin meni viikko autolomalla.
Ruotissa käytiin mm. Astrid Lindgren -maassa
katsomassa Eemeliä ja Peppiä. Kuvassa Liina
lipputangossa,

Olemme nimikkoseurakuntien kanssa koittaneet
saada sovittua vierailuja, alla on se mitä nyt on
tiedossa. Lämpimästi tervetuloa mukaan:




SU 1.9. Mänttä-Vilppula jumalanpalvelus
ja lähetystilaisuus
TI 3.9. Tikkurilan srk, Lähetyksen
päiväpiiri klo 13-14:30
KE 4.9. Hämeenkyrön srk klo 14

Tällä hetkellä vierailut Naantalin ja Turun
Henrikin seurakuntiin on vielä sopimatta. Koitan
käydä molemmissa, joten kannattaa seurata
ilmoittelua. Alakuvassa kesän ensimmäinen
Mongolia-tilaisuus.

Kesälomalla
Tulossa olevasta vuorotteluvapaasta huolimatta
pidin ihan normaalin kesäloman. Huomaan nyt,
että se tuli tosi tarpeeseen. Yleensä minulle on
riittänyt kentältä palautumiseen normaalin
pituinen loma, mutta tällä kertaa tuntuu, että
heti tuloon liittyvät 4 viikkoa sairaslomaa ja
pitämättömät vapaapäivät plus vuosiloma ovat
olleet tarpeen. Sen verran työkaudella rasitusta

Karlskronassa näimme vanhoja laivaston
linnoituksia,

Ystadissa seurasimme Wallanderin jalanjälkiä ja
Kööpenhaminassakin tuli piipahdettua.
Vuorotteluvapaan ohjelma on vielä vähän auki.
Kun olen siitä jutellut, jotkut ovat kehottaneet
kehittämään itseään ja investoimaan tulevaan.
Toisten mielestä taas vuorotteluvapaallla
nimenomaan ei pidä tehdä mitään rasittavaa,
vaan nauttia elämästä. Toivoisin että joku sopiva
kurssi vaikka Raamattuun liittyen voisi löytyä.
Kaikenlaista järjestämistä ja selvittelyä on
edelleen paljon tekemättä. Suuri osa tavaroista
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odottaa edelleen mökin vintillä purkamista. Olisi
hyvä voida kunnostaa mökkiä ja mennä myös
ihan rauhassa tavaroita ja asioita läpi.
Kylväjässä odotamme mielenkiinnolla tuoko
lähetysjohtajan vaihtuminen jotain uusia tuulia.
Omat tehtävätkin ovat osittain auki, kun juuri
kentältä tulleena minulla ei ole valmista roolia.
Kentälle lähtiessä sovittiin, että voin palata
samaan kehitysyhteistyön hankekoordinaattorin
tehtävään, josta viimeiselle työkaudelleni lähdin.
Omalta osaltani en osaa vielä päättää lähdenkö
jälleen uudelle työkaudelle. Ehkä ne päätökset
myös muotoutuvat. Semmoinenkin
mielenkiintoinen yksityiskohta selvisi, että ainakin
tällä hetkellä Mongoliassa on mahdollista saada
työluvat 60 vain ikävuoteen asti, mikä on siellä
useimmilla ikäraja, jolloin viimeistään jäädään
eläkkeelle. Oma matkamittari näyttää sellaisia
lukemia, että tuota ennen voisi ehtiä yhden
työkauden tekemään. Niin ne vuodet kuluvat!
Kesäloman viimeisenä päivänä tuli yllätyspuhelu
tuntemattomasta numerosta. Siellä tarvittiin
mongoliantaitoista asiointitulkkia. Numeroni oli
vanhastaan tulkkikeskuksessa. Niinpä olen nyt
saanut treenailla mongolian taitoja täällä
Suomessa.
Tapaamisiin ja siunausta sinulle ja suuret kiitokset
sinulle, joka olet ollut mahdollistamassa tätä
kaikkea! Olisi kiva tavata ja vaihtaa kuulumisia!
Rukouksiinne:







Syksyn seurakuntavierailut
Uudet vastuunkantajat Mongolian työssä:
kotimaassa Juri, kentällä Janne ja Ella
Vuorotteluvapaa voisi olla lataava ja myös
uusia ajatuksia suuntia antava
Kiitos teistä kaikista tukijoista, tähän asti
on Herra meitä auttanut.
Uuden lähetysjohtajan myötä mahdolliset
tulevat uudet tuulet Kylväjässä.

T: Mika (21.8.2019)

Tässä pari ajatusta hiljattain pitämästäni
hartauspuheesta:
Hyvä on Herraa kiittää ja veisata kiitosta
sinun nimellesi, sinä Korkein, aamulla julistaa
sinun armoasi ja yön tullen sinun totuuttasi.
(Ps 92:2-3)
Psalmin kirjoittaja kertoo kuinka Jumala on
armollinen ja totuudenmukainen. Armo on
hyvinkin kristillinen käsite. Sitä ei sillä tavalla
kuin me olemme sen saaneet kristittyinä
Raamatun Sanan opetuksen kautta, ei juurikaan
tunneta kristillisen uskon ulkopuolella. Mekin
opettelemme sitä kovasti täällä, ja ihmettelemme
mitä se armo on. Armo on Jumalan rakkautta
meitä kohtaan, sinua ja minua kohtaan. Armo on
se piirre Jumalassa, jonka varassa me uskallamme
lähestyä Häntä, armo on se jokin, joka avaa tien
Taivasten valtakuntaan. Olen tavannut
Mongoliassa monia ihmisiä, joita mahdollisuus
saada vanha paha anteeksi, ja mahdollisuus
aloittaa uusi elämä, on koskettanut syvästi.
Jumalan rakkauden ja anteeksiannon takia
saamme jatkaa anteeksiannettuina ja
puhdistettuina, ei meidän omien tekojemme
tähden.
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