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Terveiset Saksasta!  
Kevättalvi on ollut täällä kelien suhteen vaihteleva niin kuin Suomessakin. Nyt kuitenkin jo 
muutamat luonnon kukkaset ovat alkaneet kukkia pihamaalla. Helmikuussa alkoi monissa kouluissa 
uusi lukukausi. Robin jatkaa lukiossa joka on Suomen kontekstissa 8. luokka. Ella opiskelee 
edelleen oppisopimuksella kehitysvammaisten ohjaajaksi. Opiskelua harjoittelun ohessa olisi vielä 
jäljellä puolitoista vuotta. Ellan silmän revennyt verkkokalvo on edelleen rukousaiheemme. 
Lääkärit ovat päättäneet että eivät tee leikkausta korkeista silmänpaineista huolimatta ja vain 
Jumala voi korjata tilanteen. Jasminin kolmas vuosi opettajaksi opiskelussa on puolessa välissä ja 
parin viikon päästä  on edessä kolmen viikon työharjoittelu opettajana. Myös Johanna on aloittanut 
palvelutehtäviensä ohessa opiskelemaan etänä  monimuotokouluna  sielunhoito-terapiaa mikä on 
positiivinen haaste Johannan arkeen ja antaa myös käyttökelpoisia työkaluja sielunhoitotehtäviin 
täällä. 

Evankeliointia Mannheimissa 
Awakening Europe-järjestö organisoi Mannheimissa joka toinen torstai evankeliointia jossa myös 
Ella ja Markku pyrkii olemaan Jasminin kanssa yhdessä evankelioimassa aina kun se vain on 
mahdollista. Olemme nähneet uskoontuloja sekä parantumisia kun ollaan kadulla saatu keskustella 
ja rukoilla ihmisten puolesta. Awakening Europe haluaa keskittyä Mannheimiin sillä täällä on 
erittäin suuri saatananpalvojien keskus. Sitä kutsutaan jopa Mannheimin suurimmaksi 
seurakunnaksi.  

Vamos opetuslapseuskoulu 
Vamoksen toimintasuunnitelmat ovat jo 
pitkällä tulevaa syksyä varten. Markku on 
mukana operatiivisessa tiimissä ja pyrkii 
auttamaan syksyllä yhtenä opettajana ja 
kampus-pastorina Vamoksella niin paljon kuin 
mahdol l is ta . Tammikuussa Vamoksen 
johtotiimi kokoontui Fidan paastoviikolla 
Suomessa muutaman päivän mittaiseen 
palaveriin, missä saimme tehdä hyviä 
päivityksiä siihen miten opetuslapseuskoulua 
tullaan viemään Euroopassa eteenpäin.  

Lähetyskurssi Albaniaan 
PEM:n lähetyskurssin suunnittelu Albaniaan 
jatkuu kaiken aikaa. Markku on vihdoin saanut 
sovittua niin paikasta, budjetista, muutamasta 
opettajasta sekä avustuksista Balkanilta 
tuleville oppilaille. Vielä on kuitenkin paljon 

haasteita ja soviteltavaa ennen kuin kurssi  
               Kuva Mannheimin srk:sta                         syksyllä pidetään. Kurssin mainonta on myös  
                 Markun harteilla.  
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Aktio Mannheimissa 
Kesäkuussa järjestämme T_ur_kki.laisen seurakunnan kanssa aktion Mannheimissa. Käytännössä 
kaikki järjestelyt ja lupien hankkimiset on meidän tehtävä niin kuin aina ennenkin. Ryhmä on 
tulossa Kouvolasta ja Inkeroisista. Etsimme vielä mahdollisimman edullista ja käytännöllistä 
majoituspaikkaa tiimille. Ennen pandemiaa pystyimme majoittamaan ryhmiä seurakunnassa mutta 
nykyään se ei ole enää mahdollista.  

Solutoiminta 
Aloitimme joulukuussa uuden kotisolun jossa olemme lähinnä lähetysasioiden äärellä. Parhaillaan 
opetamme TUS-kurssia eli Tarina jatkuu-kurssia. Se on lyhennetty ja tiivistetty Kairos-kurssi. 
Olemme päässeet tässä jo hyvään vauhtiin ja saaneet myös jakaa paljon rukousaiheita lähetystyön ja 
saavuttamattomien kansojen puolesta.  

Kiitosaiheet 
* Olemme saaneet olla työkunnossa 
* Awakening Europe-aktiot Mannheimissa 
   innostavat monia evankelioimaan 
* Olemme saaneet PEM:lle työharjoittelijan 

Vamos-kurssilta joka auttaa erityisesti 
Markkua toimistotehtävissä, tapahtumien 
suunnittelussa sekä markkinoinnissa.  

Rukousaiheet  
* Belgia-aktio la 25.2. 
* Mannheim-akt ion jä r jes te ly t sekä 

majoitusasiat 10.-19.6. 
* Johdatusta oikeiden ovien avautumiseen 

Euroopan nuortentapahtumiin kertomaan 
lähetyskoulutuksista sekä tulevista 
aktiotapahtumista  

* Herätystä ja lähetystulen leviämistä 
Eurooppaan 

* Maaliskuun PEM:n ja PEF:n konferenssit 
Puolassa. Markulla ja Jasminilla on siellä 
myös vastuita  

* Uudet aktiosuunnitelmat ja visiot vuodelle 
2024 sekä niiden markkinointi 

  Siunattua kevättalvea!   

  Terveisin Saksasta, 
  Markku & Johanna 


