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Tervehdys keski-Euroopasta!  
Tilanteet näyttävät muuttuvan maailmassa nopein kääntein ja uutiset ovat pullollaan 
koronaepidemiaa, pakolaistulvaa ja talouden taantumaa. Onneksi meillä on Hyviä Uutisia 
kerrottavana siitä että Herramme Jeesus Kristus elää ja haluaa pelastaa jokaisen joka huutaa 
avukseen Hänen nimeään. On etuoikeus saada julistaa tätä Sanomaa tämän päivän Euroopassa. 
Rukoilemme että nämä maailmanlaajuiset haasteet avaisivat ennen kaikkea ihmisten sydämet 
ottamaan vastaan sen Sanoman jota haluamme kaikille täällä välittää.  

Jasmin palasi takaisin Norjan kautta Papua-Uudelta-Guinealta helmikuun puolessa välissä. Oli 
mahtavaa kuulla että heidän aktionsa kautta lähes 300 ihmistä oli tehnyt ratkaisun Jeesuksen 
puoleen ja monet olivat parantuneet kun he rukoilivat sairaiden puolesta. Jasmin haluaa välittää 
kiitoksensa häntä taloudellisesti tai esirukouksin muistaneille juuri päättyneen Missionuorten 
opetuslapseuskoulun aikana.  

Naisten aamupalatilaisuus Mannheimissa 
Johannan vetämä naistentyön tiimi järjesti jälleen aamupalatilaisuuden. Tällä kertaa paikalle tuli 
130 naista. Tilaisuuden juonsi juuri kotiin palannut Jasmin, musiikin hoiti On Fire-bändi (joka on 

tehnyt kiertueen meidän 
k a n s s a m m e S u o m e s s a 
kahtena kesänä). Puhujaksi 
oli kutsuttu suomalainen 
evankelista, Awake the 
Nations- lähetysjärjestön 
johtaja ja perustaja Kaisa 
Koistinen Frankfurtista. 
Monet tulivat rukoiltavaksi 
j a h a l u s i v a t u u d i s t u a 
uskossaan. Pari henkilöä 
teki myös uskonratkaisun.  

Maailmankonferenssi Madridissa 
Markku ja Jasmin ovat osallistumassa 19.-22.3. New Generation-konferenssiin Madridissa mikäli 
Koronavirus ei pääse sotkemaan tapahtuman toteuttamista. Otamme osaa nuorten konferenssiin sillä 
aktiotyö on enimmäkseen nuorten parissa tehtävää työtä. Aikomuksemme olisi tavata 
nuorisotyöntekijöitä eri puolilta maailmaa ja innostaa heitä aktiotyöhön.  

Koulutus Tampereella 
Tammikuun lopussa sain olla mukana kouluttamassa aktiotyön tiiminjohtajia. Fidan aktiotyön 
asiantuntijatiiminä pidämme tämän koulutuksen kerran vuodessa. Vapaakirkko oli yhteistyössä 
mukana antaen siihen tilat Tampereen Teopoliksella sekä kutsui sinne myös omat koulutettavansa. 
Fidan tiiminä hoidimme koulutuksen. Nyt mukana oli n. 100 koulutukseen ilmoittautunutta yli 
seurakuntarajojen. Tavoitteena on saada lisää lähtijöitä aktioihin ja näyttää vahvasti siltä että tämä 
yhteinen näky tulee toteutumaan.  

Paluumatkalla pidimme ensimmäistä kertaa PEM:n koordinaatiotiimillä palaverin Suomessa. 
Tapaaminen järjestettiin Fidan tiloissa Helsingissä.  
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Aktiotyö 
Järjestelyjen alla on nyt ensisijaisesti kesäkuun bändi-aktio Kreikkaan ja T-aktio Mannheimiin.  
Kreikan matka on ollut jo tipalla peruuntua sillä se osoittautui hinnaltaan kalliiksi. Silti päätimme 
lopulta ryhmänä lähteä uskossa tälle kiertueelle. Lisäksi Markku on mukana maaliskuussa 
Sotkamon pastorin vetämässä aktiossa Espanjalle kuuluvassa Meli_-llassa.  

MOVE-konferenssi  
Meidän helluntailiikkeemme (Volksmission) Etelä-Saksassa järjestämä johtajuuskonferenssi 
osoittautui työmme kannalta yhdeksi parhaimmaksi ja rohkaisevammaksi Euroopan kollegojen 
tapaamispaikaksi. Markku sai tavata siellä useita yhteistyökumppaneita eri maista sekä keskustella 
työmahdollisuuksista heidän kanssaan. Rukouksenne todella tuntuivat näissä tapaamisissa ja 
yllättävissäkin kohtaamisissa.  

Kolme lomapäivää Sveitsissä 
Saimme käydä tutustumassa Sveitsissä 
helikoptereilla vaikeissa olosuhteissa 
lähetystyötä tekevään Helimissionin 
toimintaan ja sen 92-vuotiaaseen 
perustajaan. Yövyimme Missionin 
tiloissa ja kuulimme suurista Jumalan 
teoista ja ihmeistä tuon työn kautta eri 
puolilla maailmaa. Samalla hoidimme 
myös muutamia aktiotyöhön liittyviä 
j ä r j e s t e l y j ä j a t a p a s i m m e 
ystäväpariskuntaa. Ennen kaikkea oli 
ilo päästä pitkästä aikaa yhdessä koko 
perheenä tekemään tämä pieni 
piristävä matka kauniisiin Sveitsin 
maisemiin.   

Kiitosaiheet  
 • Terveys 
 • Huhtikuussa saamme avuksemme Ison Kirjan työharjoittelijan 
 • Onnistunut Lähetysnuorten opetuslapseuskoulu ja aktio Papua-Uudella-Guinealla jossa 

Jasmin oli mukana.  

Rukousaiheet  
 • PEM:n lähetyskurssin kohde on edelleen haussa 
 • Kreikka-kiertueen järjestelyt kesäkuulle 
 • Kadulla pidettävän evankelioimistapahtuman järjestelyt ja koulutus Mannheimissa  
 • Useat palaverit sekä saarna- ja musikkivastuut Saksassa  
 • Ellan työpaikka / oppisopimus tai koulutuspaikan löytyminen 
 • Heinäkuun lopussa päättyvän työsopimuksen uusiminen  

Siunattua kevättalvea! 
Terveisin, Markku & Johanna sekä lapset 


