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Itä-Suomen piirin tulevan  

työntekijän tervehdys 
 

 

Taisto Sokan kirjetervehdys – 23.4. 
 

Hyvät Itä-Suomen Sleyn työn ystävät, 

Olen kiitollinen siitä, että minut on valittu Sleyn Itä-Suomen piirityöntekijäksi sen jälkeen, kun Olli 

Olenius lähti lähetystyöhön Viroon. Nimeni on Taisto Sokka, ja olen kotoisin Jyväskylästä, mutta asun 

Helsingissä opiskelujeni ja vaimoni Annan töiden vuoksi. Valmistun tänä keväänä teologian maisteriksi, 

ja työni Itä-Suomen piirissä alkaa elokuussa. 

Tässä kirjeessä kerron hieman itsestäni ja tulevasta työstäni Itä-Suomen piirissä. Sen jälkeen jaan 

muutamia ajatuksia uskosta ja seurakunnasta Suomen nykyisessä tilanteessa. 

 

Vapaaehtoisesta työntekijäksi 

Olen lapsesta saakka ollut mukana Sleyn 

toiminnassa ja se on aina ollut minulle 

hengellinen koti. Siionin kantelen laulut ja 

lähetysmyyjäiset tuovat mieleen muistoja niin 

lapsuudesta kuin myöhempääkin nuoren 

elämäni varrelta. Viimeaikoina sitoutumiseni 

evankeliseen liikkeseen on näkynyt muun 

muassa Helsingin Luther-kirkon vapaaehtoisena 

erityisesti kansainvälisessä työssä. Koen 

saaneeni evankelisuudesta paljon, ja on suuri 

etuoikeus palvella omaa liikettä vapaaehtoisena 

ja pian myös työntekijänä. Minulle Sleyn 

identiteetti lähetysjärjestönä on lähellä sydäntä, 

ja pidän lähetystyötä tärkeänä niin kotimaassa 

kuin maailmalla. Olen käynyt Sleyn kautta 

Keniassa työharjoittelussa keväällä 2019, ja 

lähetyskipinä on sitä myötä saanut lisää hehkua. 
Evankeliumijuhla Porissa 2019.

Vapaa-aikanani harrastan monipuolisesti liikuntaa: pyöräilyä, lenkkeilyä, pallopelejä ja patikointia 

mahdollisuuksien mukaan. Pidän myös lukemisesta ja musiikista. Soitan kitaraa ja laulan yhdessä 

vaimoni kanssa. Ylipäätään pidän yhdessä harrastamisesta, sillä siinä saa samaan aikaan tehdä kivoja 



asioita ja viettää aikaa hyvässä seurassa. Olen rauhallinen ja sosiaalinen, ja viihdyn erityisesti toisten 

seurassa. Toisinaan minunkin on myös hyvä vetäytyä, jotta aikaa riittää omalle ajattelulle. 

Odotan innolla Itä-Suomen piirissä työskentelyä ja olen saanut siitä perehdytystä Ollilta. Odotan monien 

uusien tuttavuuksien tekemistä ja yhdessä vietettyä aikaa. Hengellisenä työntekijänä haluan jakaa 

hengellistä evästä ja kuulla teidän ajatuksianne. Haluan myös oppia teiltä uutta, ”jotta puolin ja toisin 

saisimme rohkaisua yhteisestä uskostamme” (Room. 1:12).  

Näen Itä-Suomen työssä tärkeäksi sen, että useammalla paikkakunnalla voitaisiin järjestää jotakin 

toistuvaa toimintaa. Haluan pitää yllä perinteeksi muodostuneita kokoontumisia ja kehittää tarvittaessa 

jotakin uutta. Valitettavasti en pysty osallistumaan niin moneen asiaan kuin Olli ja muut edeltäjäni, sillä 

tuleva työni on vain osa-aikainen (60%). Siksi tulevina aikoina toiminta tarvitse tavallista enemmän 

osastojen omaa aktiivisuutta, jottei toiminta kutistuisi, vaan evankelinen perinne saisi edelleenkin jatkua. 

Työni on lisäksi määräaikainen, elokuusta joulukuuhun 2020. Työn tulevaisuuden kannalta tuki 

rukouksin ja taloudellisesti on tärkeää. Toivon, että otat osaa tähän yhteiseen työhön vastuuta kantaen, 

rukoillen tai taloudellisesti kannattaen. Jos voit tehdä jotakin näistä tai useampaa, niin kiitos sinulle siitä! 

Myös valtakunnallinen Sleyn työ riippuu meidän tuestamme erityisesti nyt, kun kolehteja kerätään 

vähemmän tilaisuuksien peruuntumisen vuoksi. Yhteinen halu ja sitoutuminen ovat avaimia tämän työn 

ja hengellisen toiminnan jatkamiseen. Herra siunatkoon sen sadon, mikä tässä työssä kylvetään. 

Tule rohkeasti mukaan tukirenkaaseeni tukemaan tätä työtä rukouksin tai taloudellisesti. Liittyminen ei 

vielä sido mihinkään. Tukirenkaan jäsenenä saat ystäväkirjeeni säännöllisin väliajoin, johon liitän myös 

aiheita, joiden puolesta rukoilla. Lisäksi saat henkilökohtaisen viitenumeron, jota käyttämällä voit 

kätevästi antaa työhön myös taloudellista tukea. Lisätietoa tukirenkaasta löydät ohessa tulevasta kortista. 

 

Seurakuntaelämää nyt 

Näinä epävakaina ja toisista eristäytymisen aikoina mieleeni tulee Raamatun sanat kristittyjen yhteydestä 

ja toinen toistemme rohkaisemisesta.  

 
”Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien 
opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat 
yhdessä leipää ja rukoilivat.” (Ap.t. 2:46)  

”Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä, niin kauan kuin tuo 
sana ’tänä päivänä’ on voimassa, ettei kukaan teistä lankeaisi 
synnin viettelyksiin ja paatuisi.” (Hepr. 3:13) 

 

Kuva: Anemone123/Pixabay 

Näiden raamatunkohtien kautta katson tätä päivää ja huomista. Yksi keskeinen asia molemmissa 

raamatunkohdissa on seurakunnan yhteisöllisyys. Usko ei ole yksilölaji, vaan me tarvitsemme toinen 

toistamme. Siksi Jumala on antanut Raamatussa ohjeet seurakunnille niiden yhteiseksi hyväksi. 



Vaikka nyt kirjoitushetkellä virustartuntojen ehkäisemiseksi kehotetaan pitämään fyysisesti etäisyyttä 

toisiin ihmisiin, ei se tarkoita sosiaalisten suhteiden etäännyttämistä ja muutoinkin elämässä 

passivoitumista. Vielä vähemmän se tarkoittaa kristittyjen yhteyden katkaisua. Olemme edelleen yksi 

Kristuksen ruumis maan päällä, mutta yhteydenpito ja konkreettinen yhteys näkyvät toisella tavalla. Mitä 

keskinäinen yhteys, rukous ja toinen toisensa rohkaisu tässä tilanteessa merkitsee? Miten rakkauden 

vaatimus lähimmäisemme palvelemiseksi olisi nyt tulkittava? 

Kehotan itseäni ja teitä kaikkia erityisesti rukoilemaan yksin ja yhdessä sopien niin yksityisten kuin 

yhteisten rukousaiheiden puolesta. Kehotan ottamaan yhteyttä naapuriin, lähetyspiirin ystäviin ja muihin 

kristittyihin. Kehotan keskustelemaan mieltä painavista ja piristävistä aiheista ja rohkaisemaan toinen 

toistamme yhteisestä uskosta. Seurakunta on vahva, kun se pysyy yhdessä. Mutta sielunvihollinen 

viettelee kristittyjä ensimmäisenä siellä, missä he ovat jääneet yksin. 

Nyt on onneksi hieno mahdollisuus osallistua Sleyn 

jumalanpalveluksiin etäältä internetin tai radion välityksellä. 

Yksin jäämistä vastaan voimme toimia kukin omalla 

paikallamme tai tarttua Sleyn järjestämään keskusteluapuun. 

Hengellistä ravintoa saamme tietysti Raamatusta, mutta 

tähän on avuksi myös paljon hengellistä materiaalia netissä 

ja ohjeita kotihartauksien pitoon. Nämä kaikki ja paljon 

muuta löydät internetistä alla olevista osoitteista. 

https://www.sley.fi/verkossa/ 

https://www.sley.fi/ajankohtaista/ 

Tässä elämässä toivomme riippuu kuitenkin Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen lunastustyöstään. Taivaan 

kotiin matkalla teemme vain sen, minkä voimme niillä lahjoilla ja voimilla, joilla hän on meitä siunannut. 

Toivotan Herran rauhaa sinulle ja kaikille läheisillesi. 

 

Taisto Sokka 

taisto.sokka@sley.fi 

puh. +358407352081 

 

ps. Jos sinulla on ehdotuksia, milloin ja mihin tilaisuuteen haluaisit pyytää minua tulemaan, ota yhteyttä! 

Voisitko myös kertoa tästä kirjeestä muillekin Sleyn työn ystäville? 

Haluaisitko tukea Taisto Sokan työtä? Voit lahjoittaa seuraavilla tavoilla:  

- Pääset helposti lahjoittamaan verkkosivultamme www.taivaallinenlahja.fi.  

- Voit myös lahjoittaa suoraan antamalla tilisiirrolla haluamasi summan Sleyn lahjoitustilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH.  

o Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jotta lahjoituksesi kohdennetaan Taisto Sokan työhön Itä-Suomessa.  

Viitenumeron saat Anna Poukalta puh. 09 251 39 220 tai anna.poukka@sley.fi.  

 

Tukesi tekee mahdolliseksi evankelisen työn jatkumisen Itä-Suomessa. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon. 

Keräyslupa: 2017-2021: RA/2017/100 
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