
Kiitollisena maaliskuussa 

Miksi tämä kirje? 

Mika Tuovisen lähettäjäkirje 

kirkkoja. Kristittyjen hajaan-

nus itsessään ei ole kiitok-

sen aihe, mutta Jumalan an-

tama yhteys ja keskinäinen 

rakkaus eri tavoin ajattele-

vien kristittyjen välillä on 

ihme ja kiitollisuuden aihe. 

Kiitollisuuden syvin aihe on 

Jumalan tunteminen uskon 

kautta Jeesukseen Kristuk-

seen. 

 

Olen kiitollinen mies!   

Kiitollisuus ei tarkoita kaik-

kien asioiden sujumista lup-

sakkaasti ja mallikkaasti.  

Minulla kiitollisuus tarkoittaa 

syvää tietoisuutta siitä, että 

olen Jumalan lapsi, pelastet-

tu, armahdettu ja Jumalalle 

kelpaava Jeesuksen Kristuk-

sen tähden. Kiitollisuuden 

ankkuri ei ole minussa itses-

säni vaan ulkopuolellani Ju-

malan lupauksissa. 

Olen kiitollinen, että olen 

saanut syntyä maahan, jossa 

evankeliumia on julistettu 

kohta tuhannen vuoden ajan. 

Oma luterilainen kirkkoni ja 

monet muut julistavat evan-

keliumia. Tämä on suuri siu-

naus, koska iso osa maail-

man ihmisistä ei ole koskaan 

kuullut sanomaa Jeesuksesta. 

Olen kiitollinen että kuulun 

siihen herätyskristilliseen 

perinteeseen, joka vuosisa-

tojen ajan on muokannut 

maatamme ja kirkkoamme. 

Herätysliikkeet ja niiden 

synnyttämä lähetysliike on 

yksi suuri syy, miksi kirk-

komme on ollut siunaukseksi  

eri puolilla maailmaa. 

Olen kiitollinen koska saan 

lukea Raamattua äidinkielel-

läni. Tässäkin olen etuoikeu-

tetussa asemassa. 

Olen kiitollinen toisista usko-

vista. Jumalan valtakunta on 

laaja ja siihen kuuluu monen-

laisia kristittyjä, ryhmiä ja 

Rohkaisen sinua toimimaan 

Jumalan valtakunnan työssä 

rukoilijana ja antajana. Mo-

lemmat ovat tärkeitä tehtä-

viä, joilla palvelemme Juma-

laa. Kirje on tärkeä linkki 

minun ja lähettäjäjoukkoni  

välillä. 

Saat tämän kirjeen kahdesta 

syystä. Olet  sähköpostilistal-

lani tai joku on linkittänyt 

tämän sinulle sosiaalisessa 

mediassa.  

Kirjeessä kerron sinulle 

omasta työstäni ja Kansanlä-

hetyksen työstä. Kansanlähe-

tys on lähetysherätysliike, 

joka kutsuu ihmisiä uskoon, 

auttaa uskovia kasvamaan 

Jumalan tuntemisessa. Tässä 

kristittyjen yhteys, opetuslap-

sena eläminen ja raamat-

tuopetus ovat tärkeitä. Myös 

lähetystyö Euroopassa, Aasi-

assa ja Afrikassa tulee kirjeis-

säni esille. 
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Olen on pappi, lähetyssaarnaa-

ja, evankeliumin julistaja ja 

Kansanlähetyksen johtaja.  Olin 

lähetystyössä Virossa ja Saksas-

sa 1995-2010. 

On etuoikeutettua kuulua nii-

den joukkoon, jotka ovat kuul-

leet evankeliumin Jeesuksesta. 

Toinen etuoikeus on saada olla 

viemässä evankeliumia mah-

dollisimman monelle suomalai-

selle.  

Sydämelläni on myös lähetys-

työ. Se, että  kerran taivaassa 

olisi mahdollisimman paljon 

ihmisiä eri puolilta maailmaa. 

Siksi  sitoudun omalta osaltani 

lähetystehtävän toteuttamiseen. 

Maailmassa on vielä paljon 

tehtävää. Haluan osaltani 

auttaa. Jos en voi auttaa tuhan-

sia, haluan auttaa yhtä. Tehtävä 

on niin suuri, että siinä tarvi-

taan kaikkien kristittyjen yh-

teistyötä. Olethan yhteistyössä 

suuressa mukana. 

Lähetysjohtaja Mika Tuovisen kirje lähettäjäjoukolle  -  Maaliskuu 2016 

Neuvostoliiton uskoville vangeille ja sotilaille 1980-luvulla jaettu Johannek-

sen evankeliumi. Tämä niin sanottu vankievankeliumi on erikoismuovista 

tehty ja kestää repimistä, kuraa ja kastumista.  



Kaksi tytärtämme ovat jo muuttaneet 

opiskelujensa vuoksi kotoa pois. He 

opiskelevat Järvenpäässä ja Tukhol-

massa.  

Anne-vaimon työtehtävät Kansanlähe-

tyksessä vaihtuivat ja nyt hän vastaa 

aluekoordinaattorina meidän Japanin, 

Venäjän, Kreikan, Kenian ja Kyprok-

sen työstämme. Yhteiseksi harras-

tukseksi olemme löytäneet kuntosalil-

la käynnin.  

 
Kuntosali on tarpeen itselleni myös 

painonhallinnan vuoksi ja istumatyön 

vastalääkkeeksi. Ikääntyvä tarvitsee 

myös ruumiillista harjoitusta.  

Edessäni onkin pian jo 49. kerran syn-

tymäpäivien vietto. Vuosiluku tuntuu 

korkealta, kun sisimmässä asuu pieni 

poika, jota virallisissa tilanteissa yritän 

pitää aisoissa. Muuten yritän antaa si-

säiselle pikkupojalle hänen vaatimansa 

tilan. 

Opetusvuorossa Yksimielisyyden Ohje 

Pidin Kansanlähetysopistolla luentopäi-

vän luterilaisen kirkon Tunnustuskirjoi-

hin kuuluvasta Yksimielisyyden ohjeesta. 

Se on Tunnustuskirjoista viimeisin (1580) 

ja käsittelee luterilaisten teologien kes-

kinäisiä kiistakysymyksiä.  

Sekavassa hengellisessä ajassamme 

kannattaa lukea myös näitä uskonpuhdis-

tuksen aikana syntyneitä tekstejä. Silloin 

käytiin keskustelua monista asioista, 

jotka nykyäänkin nousevat kristikunnas-

sa kiistakysymyksinä esiin.  

Minä luen Tunnustuskirjoja monesta syys-

tä. Ne kertovat minulle mihin Suomen 

luterilainen kirkko on sitoutunut eli näyt-

tävät sen, mitä kirkon kannanotoissa ja 

saarnatuoleissa tulisi kuulla. Luen niitä 

myös hengellisenä harjoituksena ja usko-

nelämän hoitamisena. Tekstien tehtävä on 

avata kristikansalle Jumalan suuria pelas-

tustekoja meidän puolestamme. Tutkin 

tekstejä kiitollisin mielin: Tämänkin Juma-

la on tehnyt minun hyväkseni! 

Kannattaa tutustua! 

Kansanlähetyksen kuulumisia 

Kodin kuulumisia 
 

 

 

 

 

Lähetimme muutama viikko sitten kol-

me viime vuonna lähetyskurssin suorit-

tanutta maailmalle.  

Medialähetystyökumppanimme SAT-7 

Kyproksella vie evankeliumia satojen 

miljoonien ihmisten koteihin. Uusi 

työntekijämme aloitti työnsä televisio-

asemalla maaliskuussa. 

Syksyllä lähetimme Saksaan työnteki-

jän seurakuntaan, jossa on kastettu jo 

satoja entisiä muslimeja. Evankeliumi 

menee eteenpäin! 

Lähetystyöntekijämme Englannissa 

kirjoitti juuri, että hän rukoili New Age 

–festivaaleilla viiden ihmisen kanssa. 

Nämä halusivat tulla uskoon! 

Tallinnassa perustamme ensimmäistä 

luterilaista seurakuntaa pääkaupungin 

suurimpaan lähiöön 120 000 asukkaan 

Lasnamäellä. 

Raamatunkäännöstyömme kautta val-

mistui Raamattu kielelle, jonka puhujia 

on enemmän kuin Suomessa asukkaita. 

Etiopiassa kummilapsityömme kautta 

moni saa koulunkäyntimahdollisuuden. 

Kustannamme kasvavan Mekane Yesus 

–kirkon evankelistojen palkkoja. 

Kotimaassa iloitsen sitoutuneista työn-

tekijöistämme. Päämajassamme Rytty-

lässä erityisesti lapsi–, nuoriso– ja per-

hetyömme kasvu on ollut niin suurta, 

että majoitustilojen puute tulee kasvun 

esteeksi.  

Huolenaiheena on hengellisen herätyk-

sen puute ja kiristynyt taloustilanne. Ne 

ovat osittain sidoksissa toisiinsa. 



Haluan nähdä uudenlaisen Jumalan 

kansan liikkeellelähdön evankeliumin 

puolesta.  

Haluaisin nähdä sen, että suurin osa 

kansastamme tulee uskoon. Se voi tun-

tua utopistiselta, mutta se on Jumalan 

tahto. Hän haluaa, että kaikki ihmiset 

oppivat tuntemaan Jeesuksen pelastaja-

naan ja pelastuvat.  

Näkisinpä lähetysherätyksen, jossa 

uskovat laittavat itsensä likoon maail-

man evankelioimisen puolesta.  

Tällä hetkellä minua innostaa seuraavat 

asiat. 

Lähetyskentiltä kuulen viestejä uusista 

kristityistä.  

Suomessa meillä on paljon hyvää työtä, 

jonka kautta moni oppii tuntemaan 

Jeesuksen pelastajanaan. Raamattua 

opetetaan kodeissa, järjestöissä ja seu-

rakunnissa. 

Taloudellisen tilanteen haaste. Moni 

järjestö on vaikeassa tilanteessa juuri 

nyt täyttäessään Jumalalta saatua tehtä-

vää ja näkyä. Tämä koskee myös Kan-

sanlähetystä. Tämä tietysti rasittaa, mut-

ta samalla innostaa siksi, että uskon 

Jumalan puhuvan monelle uskovalle 

antamisesta tällä hetkellä.  

Jumalan valtakunta tulee! On innostavaa 

olla voittajan puolella. Odotan Jeesuk-

sen paluuta ja toimin sen hyväksi, että 

sekä Suomessa että lähetyskentillä mo-

ni voisi olla pelastettujen joukossa. Suu-

ri kutsumus innostaa!  

Tarvitsen rukoilijoita ja työn tukijoita!  

Mitä haluan vielä nähdä? 

 

 

Valittelin joskus hengellisen työn moni-

toimimiehelle Isto Pihkalalle sitä, että 

työni on suurelta osalta puuduttavaa 

johtamista. Sanoin haluavani olla ihan 

oikeassa hengellisessä työssä ihmisten 

keskellä evankeliumia julistamassa. 

Iston radikaali kielikuvavastaus jäi mie-

leeni: ”Palopäällikön tuska on siinä, että 

hänen pitää lähettää muita tuleen eikä 

pääse sinne itse!” Tämä visio toisten 

kutsumuksen mahdollistajana, antaa 

iloa palvella suuren organisaation joh-

tajana. 

Viime päivinä tähän on kuulunut Kan-

sanlähetyksen laajan hallintosäännön 

tarkastamista ja päivittämistä, yhdistyk-

sen sääntöjen uudistusprosessin aloit-

taminen, vuoden 2015 toimintakerto-

muksen laadinta ja vuoden 2017 toi-

mintasuunnitelman ja –talousarvion 

aloitus. Vuosien 2016 ja 2017 Ryttylän 

Kansanlähetyspäivien toimikunnat  ja 

uusien majoitustilojen rakennustoimi-

kunta vievät myös aikansa. 

Vastuulleni kuuluvat myös yhteydenpi-

to kirkkoon. Olen valittu piispainko-

kouksen asettamaan jumalanpalve-

lusyhteisöjä käsittelevään työryhmään. 

Työryhmä valmistelee esityksen säädös-

muutoksista tai esittää suosituksia seura-

kunnille vuoden 2016 loppuun mennessä.  

Olen  Suomen Evankelisen Allianssin 

hallituksessa. Suomen Teologisen Insti-

tuutin kolmivuotinen hallituksen pu-

heenjohtajuus juuri päättyi ja jatkan 

hallituksen jäsenenä. 

Arkityöhön kuuluu myös seurakunta-

vierailuja, opettamista, kirjoittamista ja 

paljon keskusteluja työntekijöidemme 

kanssa. 

 

 

Kaikkien kristittyjen tulee olla kiinnos-

tuneita Jeesuksen lähetyskäskyn toteu-

tumisesta. Jokaisella ihmisellä on oi-

keus kuulla sanoma Jeesuksesta sillä 

tavoin, että hän ymmärtää sen ja voi 

ottaa Jeesuksen vastaan herranaan. 

Kutsun sinua olemaan mukana maail-

manlaajassa työssä. Yksi mahdollisuus 

on liittyä lähettäjärenkaaseeni, joka 

rukoilee ja antaa omastaan työhön lä-

hetyskäskyn toteuttamiseksi kotimaas-

sa ja lähetyskentällä. 

Paavali pyysi usein seurakuntaa rukoi-

lemaan puolestaan: ”että minulle, kun 

suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat 

rohkeasti julistaakseni evankeliumin 

salaisuutta” (Ef. 6.19). 

Evankeliumin vieminen tarvitsee varo-

ja. Paavali kirjoitti 2. kirjeen korinttilai-

sille varojen saamista varten. Tässä 

kirjeessä hän totesi näin: Antakoon ku-

kin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei 

surkeillen eikä pakosta, sillä iloista an-

tajaa Jumalan rakastaa.  

Omaa arkityötäni 

Lähetysjohtajan työhön kuu-

luu Raamatun opettamista, 

julistamista sekä hallintoa ja 

neuvotteluja. 

Miksi jaksan innostua? 



Rukousaiheita 

-Suomen evankelioiminen ja lähetys-

työntekijämme eri puolilla maailmaa. 

-Viisautta ja pitkämielisyyttä työtehtä-

vien hoitoon. 

-Sydämien avautuminen tämän hetki-

selle taloudelliselle ahdingolle Kan-

sanlähetyksessä, jotta lahjoitusten 

kautta pääsisimme taloudessa nor-

maaliin tilanteeseen. 

-Tasapainon löytäminen työn ja muun 

elämän välillä. 

 

Joitakin tapahtumia rukousaiheeksi 

19.3. Kirkkokansan Raamattupäivä, 

Kallion kirkko, Helsinki. Kuuntele Ra-

dio Deistä. 

20.-27.3. Kauan kaivattu hiihtoloma. 

1.-2.4. Kansanlähetyksen liittohallitus. 

Tärkeitä asioita ja päätöksiä. 

3.4. Opetus Varikkomessussa, Mikaelin 

kirkko,  Turku. 

6.4. Raamattuavain Extra –radio-

ohjelman äänitys. 

8.-9.4. Evankelioimisen NÄKY-

viikonloppu Ryttylässä. Teoriaa ja käy-

täntöä. Suosittelen kaikille evankelioi-

misesta kiinnostuneille. 

10.4. Saarna Simpeleellä ja raamat-

tuopetusta Lappeenrannassa. 

23.4. Missioforum Ryttylässä lähetys-

työn vastuuhenkilöille. 

24.4. Raamattuopetusta Porissa 

”Ilmestyskirjan seitsemän seurakunnan 

sanoma nykyajallemme” ja saarna 

messussa. 

 

Rukousaiheita ja tulevia tapahtumia 

Kun olin perheeni kanssa lähetystyössä meillä oli oma lähettäjärengas, 

jossa oli paljon rukoilijoita ja tukijoita. Kansanlähetyksen kotimaantyönte-

kijöillä näitä renkaita ei ole viime aikoihin asti ollut.   

On harhakuvitelma, että vain lähetystyöntekijät tarvitsevat esirukousta, 

tukea ja varoja työhönsä. Myös me kotimaassa työskentelevät tarvitsem-

me kaikkea tätä. Monen kristityn sydämellä on erityisesti Suomessa teh-

tävä työ ja he haluavat suunnata tukensa oman maamme hengellisen elä-

män virvoittumiseen.  

Tämä kirje on myös kutsu kuukausilahjoittajaksi. Olen päättänyt kertoa 

tämän tarpeen avoimesti. Tällä hetkellä kuukausilahjoittajia on kaksi, ha-

luaisin nähdä tämän satakertaisena!  

LAITAN TÄMÄN KIRJEEN JAKOON SOSIAALISEEN MEDIAAN. Jos haluat 

olla tukijoukoissa seuraamassa, tukemassa ja rukoilemassa, liity lähettä-

järenkaaseen laittamalla viestiä sähköpostiin (mika.tuovinen@sekl.fi) tai 

tekstiviestillä (044 5505899). Kerro nimesi, osoitteesi ja sähköpostisi niin 

olen sinuun yhteydessä. 

Rakkaudella, 

 

Mika Tuovinen 

Opistotie 1 

12310 Ryttylä 

mika.tuovinen@sekl.fi 

puh. 044 5505899 

www.mikatuovinen.net  
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”Rukoillen samalla meidänkin edes-

tämme, että Jumala avaisi meille sa-

nan oven puhuaksemme Kristuksen 

salaisuutta.” (Kol. 4:3)  

 

Lähetystyötä Suomessa 


