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Terveiset keski-Euroopasta! 
Kevät on täällä jo pitkällä ja 
ensimmäiset muutaman päivän 
helteetkin ehdittiin jo kokea kunnes 
talvitakki piti kaivaa uudelleen esiin. 
Pääsiäisen jälkeen vanhin tyttömme 
Jasmin sa i ras tu i koronaan ja 
jouduimme koko perheenä 14:n vrk:n 
kotikaranteeniin. Robin ei tästä syystä 
päässyt vieläkään kouluun vaikka 
koulut aukesivat samaan aikaan. 
Joulun jälkeen pojalla on ollut vain 
kaksi oikeaa koulupäivää. Myös 
s e u r a k u n t a m m e s u l j e t t i i n 
varotoimeksi viikoksi. Onneksi 
sentään Jasminin ankarasti alkanut 
tauti helpotti viidessä päivässä. Me  
pääsemme   todennäköisesti  karantee-                 Kuva: Päivätilaisuus Mannheimissa 
nista pois viikonlopuksi.  

Kohti muuttoa 
Olemme etsineet ja rukoilleet asuntoa, mutta vielä emme ole sitä 
löytäneet. Asunnonhakijoita on tällä hetkellä paljon ja jokainen 
sopiva jota olemme yrittäneet on poistunut netin tarjoussivustolta 
ja mennyt jollekin toiselle. Meillä on aikaa vielä vajaat 3 kuukautta 
muuttaa pois nykyisestä asunnostamme, joka on menossa myyntiin. 

Naistenkokous 
Johannan järjestämään naistenkokoukseen 13.3. pääsi 
osallistumaan 40 naista, mikä on hyvä osallistujamäärä tällaisena 
aikana. Tilaisuus onnistui kaikin puolin hyvin niin hengellisen 
ravinnon kuin musiikin ja pienen välipalankin puolesta.  

Rukousta tarvitaan 
PEM:n (Euroopan helluntailiikkeiden lähetysjärjestöjen verkosto) 
keskiviikon aamurukoukset kaksi kertaa viikossa ovat selkeästi 
s y v e n t ä n e e t o rg a n i s a a t i o i d e n j o h t a j i e n j a m e i d ä n 
koordinaatiotiimin luottamusta keskenään. Uskomme että 
säännöllinen rukousyhteys on pohjustamassa jotain uutta ja hyvää 
Euroopassa. PEM järjesti pari viikkoa sitten 24:n tunnin 
rukousketjun netissä saavuttamattomien kansojen puolesta. 
Vuorokauden aikana mukana oli yhteensä n. 350 rukoilijaa 22:sta 
maasta. Lisäksi mm. Intiassa jotkut seurakunnat ottivat tähän osaa 
järjestämällä samaan aikaan omat rukoustilaisuutensa samojen 
aiheiden puolesta.  
   
Kuva: Jasminin opiskelija-asunnon remonttia 

   
PEM:n strategia  
Työstämme parhaillaan PEM:lle uutta strategiaa seuraavalle kymmenelle vuodelle. Strategia on 
työllistänyt odotettua enemmän, mutta on ollut yhtä aikaa sekä taakka että ilo saada olla osaltaan 
tekemässä yhteistä suunnitelmaa, joka tukee lähetyskoulutuksen lisäämistä ja keskittämistä Euroopassa  
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sinne missä sitä on vähiten tarjolla. Tavoitteena on mm. saada nuoria mukaan lähetysprosessiin. 
Haluamme myös lisätä lähetystyötä saavuttamattomien kansojen parissa. Onhan se juuri meidän  
uskovien tehtävä että jokainen joka ei ole vielä kuullut saisi kuulla evankeliumin. Jos lähetysnäky saa 
vallata meidät uskovat, olisi täysin mahdollista täyttää tämä tehtävä nykyisen sukupolven aikana. 

Turvallisuuskoulutusta 
Maaliskuussa Markku oli pyydetty pitämään kahden päivän aikana turvallisuusluento Volksmissionin 
lähetysorganisaation saksalaisille lähetystyöntekijöille, joita oli etänä mukana neljästä maanosasta. Se 
oli mielenkiintoinen mahdollisuus saada tutustua heihin sekä nähdä lähettejä monien erilaisten 
haasteiden keskellä missä he työtä tekevät.  

Mentorikoulutus 
Perjantaina osallistuimme Johannan kanssa Vamoksen mentoreille tarkoitetuttuun perehdytykseen  
voidaksemme olla tukemassa Vamoksen opetuslapseuskouluun tulevia oppilaita. Kolme kuukautta 
kestävä Vamos olisi tarkoitus alkaa Espanjassa syyskuussa.  

Aktiotyön tiiminjohtajakoulutus 
Tänäkään vuonna tiiminjohtajakoulutus ei jäänyt Suomen osalta tekemättä vaikka matkustaminen on 
juuri nyt hankalaa. Onnistuimme Fidan aktiotyön neuvonantajatiiminä yhdessä Legacyn tiimin kanssa 
tuottamaan etäkoulutukseen. Ilmoittautujia oli reilut 70 ja koulutus toteutettiin viime perjantain ja 
lauantain aikana. Rukoilemme että koronarajoitukset helpottaisivat kesäksi ja aktioryhmät pääsisivät 
evankelioimaan ja tekemään osaltaan lähetystyötä eri puolilla maailmaa. Myös Mannheimiin on tulossa 
mus…aktioon ryhmä Suomesta heinäkuun puolessa välissä. Haasteita on toki vielä mm.            
rajoituksissa, koronatestauksien hintatasossa ja  majoituksen onnistumisessa.  

Kiitosaiheet        Kuva: Robin nauttimassa karanteenipäivistään 

 • Kiitolliset siitä että saamme täyttää 
kutsumustamme juuri tänä erityisenä 
aikana  

 • Jasmin on parantunut hyvin koronasta, 
vaikka vielä olemmekin karanteenissa 

Rukousaiheet  

 • PEM:n 10-vuotisstrategian valmistelu 
 • P a n d e m i a n l o p p u m i n e n j a 

matkustusrajoituksien poistuminen 
  • Vi isaut ta ja voimia Mannheimin 

pastoritiimille seurakunnan opettamisessa 
ja seurakuntalaisten yhteydenpidossa. 
Mannheimiin ollaan saamassa uusi 
pastori kesäkuun alussa.  

 • Vamoksen suunnitelmat, koulutuksen markkinointi Euroopassa ja kurssin toteutus 
 • Mannheim T-aktion suunnittelu ja toteutus heinäkuulle 
 • PEM:n lähetyskurssin järjestelyt Portugaliin vuodelle 2022 
 • Muutama koronatartunnan saanut seurakuntalainen toipuisi nopeasti. Tauti on ottanut erityisen 

koville erään  perheen kohdalla, joka vieraili meillä pääsiäisen jälkeen.  
 • Sopivan uuden asunnon löytyminen mahdollisimman nopeasti 
 • Robin pääsisi pian taas kouluun 

Siunattua kevättä! 
Terveisin, Markku & Johanna sekä lapset   


