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Syksyiset terveiset Saksasta! 
 
Perheen kuulumisia  
Elo- ja syyskuussa oli täällä todella helteiset kelit mutta viime 
kuun lopusta alkoi syksy ja ilmat viilenivät yhdessä yössä. 
Jasmin on hyväksytty Karlsruhen korkeakouluun (lähelle 
Ranskan rajaa) kansainväliselle opettajalinjalle musiikkia ja 
englantia opiskelemaan. Koulu alkaa poikkeuksellisesti vasta 
marraskuun alussa. Ella lähti Ruotsiin Uppsalan 
Raamattukouluun elokuun lopussa. Molempien tyttöjen 
asuntoasiaa rukoiltiin pitkään ja nyt siihenkin on vihdoin saatu 
upea rukousvastaus. Molemmille löytyi viimein heille sopivat 
vuokra-asunnot. Robin meni elokuussa lukion 6:lle luokalle 
k o t i k a u p u n g i s s a m m e F r a n k e n t h a l i s s a . M e i d ä n 
asuntoasiassamme ei ole vielä mitään uutta. Asuntomme on 
myynnissä, vuokranantaja on ilmoittanut nostaa vuokran hintaa 
ja odottelemme mitä hän meille jatkossa tiedottaa.  

PEM:n vuosittainen konsultaatio  
Euroopan helluntailiikkeiden lähetysjärjestöjen vuotuinen konferenssi pidetään tällä kertaa kaksi 
päiväisenä netin kautta. Koordinaatio tiiminä olemme sen toteutuksesta suurelta osin vastuussa 
yhdessä PEM:n puheenjohtajan ja hallituksen kanssa. Siksi olemme lähes viikottain etänä koolla ja 
selvittelemme konferenssin järjestelyihin liittyviä asioita. Teimme lisäksi perheenä aamun 
rukoushetkiin musiikit valmiiksi täällä Mannheimissa muutaman paikallisen muusikon 
avustuksella. Äänitykset ja kuvaukset oli yllättävän pitkä prosessi. Nyt meidän pitää vielä saada 
editointi ja miksaus valmiiksi ennen marraskuun konferenssia. 

Vamos 
Olemme pitäneet syksyn aikana useita palavereja ja erillisiä viikottaisia rukoushetkiä Vamos 
työryhmän kanssa. Tarkoitus on aloittaa syksyllä 2021 kolmen kuukauden opetuslapseuskoulutus 
Espanjassa. Tämän jälkeen oppilaat voivat mennä työharjoittelijoiksi seurakuntiin niin Espanjassa 
kuin muuallekin päin maailmaa. Otamme sinne myös työharjoittelijoita auttamaan työssä. Olemme 
suunnitelleet tätä jo pitkään Fidassa mutta nyt tarkoituksemme on avata tämä PEM:n kautta 
vahvemmin kansainväliseksi työpisteeksi. Uskomme että nyt on hyvä aika tarjota paikkaa ja selkeää 
konseptia miten eri puolilta Eurooppaa voisi uusi sukupolvi lähteä saamaan eväitä ja vahvistaa 
näkyä lähetystyöhön. Suomesta paikan päälle lähtevät opetuslapseuskoulua johtamaan Jaakko ja 
Marjo Hallapuro perheineen. Muuten työryhmänä suunnittelemme ja koordinoimme tätä projektia 
yhdessä.  

Aktio Berliinissä 
YWAM (Missionuoret) kutsui minut opettamaan heidän kurssillensa ja aktioon Berliiniin 26.-30. 
lokakuuta. Alun perin oli tarkoitus toteuttaa tämä Bulgariassa mutta matkustusrajoituksien tähden 
siirsimme aktion Berliiniin. Vielä on epävarmaa missä ryhmänä yövymme sillä YWAM:n kurssi 
lähtee Berliiniin etelä-Saksasta. Toivomme että muuttuvat pandemiarajoitukset eivät pääse 
sotkemaan enempää hyviä suunnitelmiamme.  
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Vajaat kaksi viikkoa Suomessa 
Olemme mahdollisesti seuraavat pari viikkoa Suomessa jHs. Hoidamme kesällä kesken jääneitä 
käytännön asioita ja jatkamme töitä tänne etänä sen minkä pystymme. Lentoyhtiöt ovat jonkin 
verran peruneet lentoja, ja meidänkin lentojärjestelyt sekä aikataulut ovat muuttuneet jo pariin 
kertaan. Onneksi saimme vihdoin tältä lentoyhtiöltä keväällä maksettujen, mutta peruttujen lentojen 
rahat hyvityksenä tälle matkalle.  

Naisten tilaisuus  
Johanna järjestää tiiminsä kanssa vuosittain 
muutaman naisten aamupalatilaisuuden srk:ssa 
johon on yleensä tullut reilut sata naista. Tämän 
kertainen syyskuun lopulla pidetty tilaisuus 
jouduttiin järjestämään vain pienellä välipalalla 
runsaan aamupalan sijasta ja naisia oli paikalla vain 
kolmisenkymmentä, mutta tilaisuus oli koskettava 
ja mukaan oli saatu myös niitä, jotka eivät vielä 
tunne Jeesusta henkilökohtaisesti.  

Kiitosaiheet  
 • Vamos projektin eteneminen rajoitteista huolimatta www.vamosformissions.info 
 • Onnistunut naisten aamutilaisuus käytännön haasteista huolimatta 
 • Johanna aloitti ystävänsä kanssa viikottaisen naisten solun 
 • Mannheimin seurakunta lähti mukaan kannattamaan meitä lähetystyössä 
 • Asuntojen järjestyminen Jasminille Karlsruhessa ja Ellalle Uppsalassa 

Rukousaiheet  
 • PEM:n lähetyskurssin kohdemaan löytyminen vuodelle 2021 
    • Käynti Suomessa ja monien käytännön asioiden järjestelyt siellä  
 • Osa maaliskuun korvaamattomista lentomatkoista on vielä saamatta takaisin 
 • Etsimme edelleen lisää kannattavia seurakuntia. Kannatuskassaan tuleva kuukausittainen 

vajaus on nyt enää 440€ / kk. 

Siunattua Syksyä! 
Terveisin, Markku & Johanna sekä lapset 

    Kastetilaisuus syyskuun puolivälissä       Mukana Fidan rukousillassa 1.lokakuuta 

http://www.vamosformissions.info

