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Perhe 
Vaimo Anne on tätä 
kirjoittaessa Japanissa 
tapaamassa lähettejämme. 
Lapset ovat Ateenassa ja 
Tukholmassa.  
 

Rukousaiheita 
-Koko perheemme. 
-Voimia ja viisautta 
johtamistehtäviin. 
-Viisautta myös julistamiseen. 
-Vierailumme  syksyn aikana 
Kansanlähetyspiireihin. 
-Hengellinen herätys 
Suomessa. 
-Lähettäjiä lähetystyöntekijöille 
ja kotimaan työssä puurtajille. 
-Rukousherätystä minulle ja 
koko Suomeen. 
-Viisautta, miten toimia jos 
avioliittolaki astuu voimaan. 
 

Kiitosaiheita 
-Jumalan lapsena on hyvä ja 
turvallista elää! 
-Työtoverit 
Kansanlähetyksessä. 
-Kristilliset kirkot ja järjestöt 
muun muassa Suomen 
Teologinen Instituutti ja 
Suomen Evankelinen 
Allianssi. 
-Vapaus uskoa, toimia ja 
opettaa Raamattua 
Suomessa. 

 

 
Kiitollisena! 
Monesti mietin, miksi juuri minä olen kristitty ja kuulun pelastettujen 

joukkoon. Samalla monet ystävät ja sukulaiset elävät Jumalasta erossa. 

Olen syntynyt maahan, jonne Jumalan ainutlaatuinen ilmoitus 

Jeesuksesta on tuotu, ja jossa hänen sanaansa julistetaan ja Raamattu on 

kaikkien saatavilla. Satojen vuosien ajan täällä on kuultu evankeliumia, 

meillä on paljon kristillisiä kirkkoja ja järjestöjä. Olen kiitollinen 

kaikesta tästä! Miksi kysymykset jäävät Jumalan salaisuudeksi. 

 

Piirivierailuja 
Piirikierroksemme 17 maakunnallisessa kansanlähetyspiirissä jatkuvat. 

Olen apulaislähetysjohtaja Teijo Peltolan ja aluekoordinaattori Anssi 

Savosen kanssa käynyt 10 piirissä ja marras-joulukuussa odottaa vielä 

7 piiriä. Monien vaikeuksien ja kysymyksien keskellä meidät on 

vallannut Joosuan ja Kaalebin tavoin uskon henki. Yhteisellä 

työllämme ja Kansanlähetyksellä on hyvä tulevaisuus edessään! 

Kansanlähetyspiirit ovat erityisesti painottaneet yhteisöllisyyden ja 

raamattuopetuksen merkitystä. Vahvuuksista on noussut esille 

erityisesti halu rakentaa toiminta Jumalan sanan perustalle. 

 

Opetuksia, saarnoja ja kirjoituksia 
Työstäni suuri osa tapahtuu työhuoneessani palavereissa, puhelimessa, 

opetusten, saarnojen ja kirjoitusten valmistelussa. En halua olla vain 

hallinnollinen johtaja vaan kutsumukseni on evankeliumin viemisessä 

ja työntekijöiden rohkaisemisessa. Suuria hetkiä on päästä opettamaan 

Raamattua ja julistamaan evankeliumia. Sekä niille, jotka eivät vielä 

usko että myös väsyneille ja vaivatuille uskoville. Molemmat 

tarvitsevat sanomaa Jumalan täydellisestä rakkaudesta Jeesuksessa. 

Toivon, että pystyisin varaamaan valmisteluihin enemmän aikaa. 

http://www.mikatuovinen.net/
http://www.facebook.com/RevMikaTuovinen/
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Porissa piirikiertueella tapasimme 
muun muassa Kansanlähetyksen 
pitkäaikaiset lähetit Eila ja Seppo 
Mäki-Arvelan. Minulla ja Anssilla 
on kunnia olla kuvassa heidän 
kanssaan. 
 

 
 
Kansanlähetyksen entinen johtaja 
Timo Rämä kävi juuri hakemassa 
painosta tulleen kirjansa ”Kun 
Jumala herätti toimimaan”. 
Nappasin Timosta komean 
kuvan. Viikon päästä vietämme 
Timon syntymäpäiviä ja kirjan 
julkaisujuhlaa Kouvolassa. 
Minulla muuten tuli täyteen viisi 
vuotta Kansanlähetyksen 
johtajana. 

Suuria haasteita ja kysymyksiä 
Yksi kuormittava asia on sen pohtiminen, miten tulee toimia uuden 

avioliittolain tullessa mahdollisesti voimaan 1.3.2017. Sekä kirkossa että 

järjestöissä tarvitaan viisautta. Arvostan niitä kirkon johtajia – kuten omaa 

piispaani Simo Peuraa – jotka odottavat papistonsa pysyvän kirkon 

nykyisessä Raamattuun perustuvassa avioliittokäsityksessä ja sen 

mukaisissa käytännön ratkaisuissa. Kansanlähetyksessä ja myös minulle 

asia on selvä. Sukupuolineutraalille avioliitolle eikä homoseksuaalisten 

suhteiden kirkolliselle siunaukselle ei löydy Raamatusta perusteluja. 

Samalla jokainen ihminen on Jumalalle rakas ja hän haluaa kaikille 

ihmisille hyvää ja pelastaa kaikki. Nyt pohdimme, miten toimia uudessa 

tilanteessa. 

 

Yhteistyötä 
Neljän vanhan herätysliikkeen – rukoilevaisuus, lestadiolaisuus, 

herännäisyys ja evankelisuus – lisäksi maassamme vaikuttaa 

viidesläisyys, joka on 1900-luvulla syntynyttä luterilaista 

herätyskristillisyyttä. Kansanlähetyksen, Kylväjän, Opiskelija- ja 

Koululaislähetyksen ja Suomen Raamattuopiston johtajien kanssa olemme 

muutaman kerran kokoontuneet pohtimaan tulevaisuuden haasteita. 

Tarkoituksena ei ole yhdistää liikkeitämme, mutta samankaltaisen näyn 

omaavina yhteistyötä kannattaa tehdä. Yksi tärkeä asia on mielestäni 

viidesläisen luterilaisen herätyskristillisyyden teologian selvitystyö. 

Tällaista ei ole vielä tehty. 

 

Olen mukana myös Suomen Teologisen Instituutin hallituksessa. STI 

kokoaa laajan joukon kirkon järjestöjä yhteen ja tukee erityisesti teologian 

opiskelijoita Helsingissä. Viikko sitten minut valittiin jatkokaudelle 

Suomen Evankelisen Allianssin hallitukseen. Tässäkin olen mielelläni 

mukana, sillä tuen kristittyjen yhteyttä. En tässäkään ajattele, että kaikkien 

kristittyjen tulisi liittyä yhteen (se on sitten Jumalan ihme taivaassa), 

mutta tarvitsemme kristittyinä toistemme tukea sekä Raamatusta nousevaa 

vaikuttamista yhteiskunnassamme ja kirkoissamme. 

 

Kiitos kun olet lähettämässä! 
Kiitos sinulle rukouksistasi ja taloudellisesta tuesta! Sinua 
kiitollisena ajatellen laitan tämän kirjeen matkaan. 

 
 Lähetyksen ja evankelioimisen terveisin Ryttylästä    

Mika  


