Katseet uuteen vuoteen
Uutiskirje 1/2021 – 20.1.2021

Hyvät Sleyn Itä-Suomen työn ystävät,
Edellistä kirjettä lähettäessäni elettiin syksyn viimeisien tilaisuuksian aikaa ja toimintamme jäi
joulutauolle. Nyt uutta vuotta Itä-Suomen piirin toiminnassa käynnistellään ja siihen on tullut matkalla
joitakin muutoksia. Ehkä suurin näistä muutoksista on se, että syksyn YT-neuvottelujen seurauksena
muutamia eri työalueita jouduttiin järjestelemään uudelleen ja samassa säästettiin työntekijäkuluissa.
Itä-Suomeen se vaikuttaa siten, että minun työni Itä-Suomessa valitettavasti päättyi vuoden vaihteessa.
Itä-Suomen työtä jatkaa Savo-Karjalan piiristä tuttu Kirsi Ryösö 30% työosuudella. Olisimme toivoneet
suurempaa työpanosta molempiin piireihin, mutta taloustilanteen vuoksi tämä ratkaisu jouduttiin
tekemään.
Onneksi voin jo kokemuksesta sanoa, että Kipa on erittäin hyvä työntekijä ja onkin jo osalle Itä-Suomen
väestä tuttu. Lisäksi minäkin tulen tekemään vielä pari vierailua Itä-Suomessa: vierailu Joensuun
Evankelisissa Opiskelijoissa 14.4., Kirkkopyhä Kuhmossa 7.2. ja Itä-Suomen evankeliumijuhla
Rautavaarassa 21.2. Erityisesti tähän viimeisimpään kutsun lämpimästi kaikkia itä-suomalaisia.
Rautavaaraan on hyvä tulla yhteiskyydein, ja näitä kyytejä voi sopia oman alueen toimitaryhmän tai
osaston aktiivien kanssa. Tietysti koronarajoitukset voivat vaikuttaa tilaisuuksiin, mutta rukoilemme,
että nämä suunnitelmat voisivat toteutua.
Mitä alkanut vuosi tuo tullessaan?
Vuodenvaihteen pyhien teksteissä käsitellään ajan
kulumista ja Jumalan uskollisuutta. Nyt vietämme armon
vuotta 2021. Tulevaa vuotta katsellessa saamme kaikesta
huolimatta olla kiitollisia. Tähänkin asti Jumala on
johdattanut ja varjellut meitä. Emme ymmärrä kaikkia hänen
tekojaan, ehkä jälkeenpäin opimme niiden merkityksestä
enemmän. Kuitenkin alkaneena vuonna saamme kokoontua
Jumalan sanan ääreen ja keskinäiseen yhteyteen. Olin viime
viikolla etänä opettamassa Joensuun opiskelijoita ja toivon
mukaan lähiviikkoina paikan päällä pidettävät tilaisuudet
voivat taas jatkua. Kirsi tulee vierailemaan eri puolilla piiriä
ja tulee varmasti monien uusienkin kanssa tutuiksi. Minulle
alkanut vuosi on samaan aikaan haikea ja toiveikas. Niin kuin
moni varmaan muistaa, olen vaimoni Annan kanssa Sleyn
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lähetyskurssilla, joka kestää toukokuuhun asti. Lisäksi olen toiminut aktiivisesti Helsingin
maahanmuuttajatyössä ja jatkan sitä edelleen. Itä–Suomen työn jättäminen on tuntunut vaikealta,
mutta minullekin on luvassa Jumalalta jotakin uutta. Tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, että tulen
olemaan jatkossa entistä enemmän lähetys- ja kansainvälisessä työssä mukana.
Muutoksia tukirenkaaseen
Tämän kansainvälisen työn ja lähetyskutsun vuoksi olemme tulleet siihen tulokseen, että tukirenkaani
olisi syytä jatkua, mutta se siirtyisi lähetysosaston alle. Tulevaisuudessa tukirenkaan tuotoilla
katettaisiin saarna- ja raamattuopetuspalkkioni, joita teen kuukausittain tässä työssä. Tukirenkaan
uutiskirjeissä kerron kuulumisia niin kansainvälisestä työstä kuin lähetyskurssilta, ja toivottavasti
tulevaisuudessa myös lähetyskentältä, mikäli pääsemme sinne lähtemään.
Tiedän, että moni teistä on liittynyt tähän tukirenkaaseen juuri Itä-Suomen työn tukemisen vuoksi. ItäSuomen työtä voit jatkossa tukea Kipan tukirenkaassa, sillä hänen työnsä kattaa nyt sekä Savo-Karjalan
että Itä-Suomen alueen. Rohkaisen kaikkia liittymään siihen ja tukemaan Itä-Suomen työtä
vastaisuudessa. Kipan tukirenkaaseen voit liittyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
kirsi.ryoso@sley.fi tai anna.poukka@sley.fi tai soittamalla numeroon +358442167628. Voit myös liittyä
tukirenkaaseen internetissä osoitteessa https://www.taivaallinenlahja.fi/kirsi-ryoso
Kipa tulee kirjoittamaan jatkossa Itä-Suomen työn uutiskirjettä.
Hän onkin jo ollut moniin yhteyksissä ja keskustellut Sleyn
toiminnasta ja sen jatkosta. Monet toiminnot on jo suunniteltu
kevättä
varten,
mutta
seuraamme
viranomaisten
koronasuosituksia ja kokoontumiset aloitetaan siinä vaiheessa,
kun se on mahdollista.
Mitä kansainvälisessä työssä on pinnalla juuri nyt?
Sleyn tekemä kansainvälinen työ pääkaupunkiseudulla oli
pitkään odotettu työnsarka kotimaan työssä. 2015 tulleeseen
pakolaisaaltoon haluttiin reagoida nopeasti, ja Richard Ondicho
palkattiin tekemään tätä työtä vuodesta 2016 alkaen. Keniasta
kotoisin oleva ja muslimien kanssa jo työtä tehnyt Richard
ymmärtää Lähi-Idästä tulleiden ihmisten kokemusmaailmaa ja
elämää Suomessa varsin hyvin. Itsekin olen päässyt oppimaan
paljon viimeisen kolmen vuoden aikana, jolloin olen toiminut
vastuunkantajana ja apuopettajana tässä työssä.
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Moni seurakuntalaisistamme on onnellinen ja kiitollinen Kristukselle siitä, että hän on löytänyt heidät.
Moni on tulkinnut elämänsä polkua niin, että heidän piti tulla Suomeen asti, jotta voisivat tutustua
Jeesukseen. Joillakin on ollut kiinnostus jo pidemmän aikaa, mutta islamilainen valtio ja kulttuuri
kieltävät muslimien olemasta tekemisissä kristittyjen ja heidän opetuksensa kanssa. Nyt Suomeen
tultuaan moni on tullut kiinnostuneena kirkkoon ja kastekoulun jälkeen saanut kasteen. Heidän
harmikseen monet entiset ystävät ovat suhtautuneet heihin ikävästi, kun he ovat kääntyneet islamista
kristinuskoon. Omien sanojensa mukaan näin heille kuitenkin on parasta.

Tässä työssä kaksi asiaa ovat kovin tärkeitä: kristillinen opetus
ja yhteisöllisyys. Moni maahanmuuttaja kokee yksinäisyyttä, ja
erityisesti nyt korona-aikana kirkoilla olisi tuhannen taalan
paikka tavoittaa niitä, jotka tarvitsevat apua tai sosiaalisia
kontakteja. Pienetkin raamattupiirit ja ehtoollishetket ovat
tärkeitä kohtaamisia, joissa konkreettinen seurakuntayhteys
elää. Näissä kohtaamisissa saa nähdä toisesta kulttuurista
tulevan kristityn kautta uuden palan siitä, millainen Kristuksen
ruumis on.
Kulttuurien moninaisuus voi olla joskus haastavaa, mutta ennen
muuta se on rikkaus. Meillä on erityinen vastuu ja mahdollisuus
siinä, että yksi vaikeimmin tavoitettavista lähetyskentistä onkin
tullut tänne omaan maahamme. Viime sunnuntaina kastettiin
kaksi uutta ihmistä Kristuksen kirkkoon. Kaikissa olosuhteissakin
Herra tekee työtään. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden
parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on
suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. (Room. 8:28).
Kiitän kovasti siitä, että olette tukeneet tätä työtä ja rukoilleet sen ja minunkin puolesta. On ollut todella
hienoa tutustua ja kokoontua yhteen eri paikkakunnilla, jakaa sanomaa Jeesuksesta ja kuulla Jumalan
teoista itse kunkin elämässä. Tässä taitekohdassa päällimmäisenä mielessäni on kaikesta huolimatta
kiitollisuus siitä, että Jumala on johdattanut ja varjellut, ja hän tulee tekemään sitä myös
vastaisuudessa. Hänen uskollisuutensa meitä kohtaan on loputon. Iäti kestää hänen armonsa!
Tämä tukirengas tulee jatkossa olemaan tekemäni kansainvälisen työn uutis- ja lahjoituskanava. Voit
halutessasi poistua siitä ilmoittamalla minulle tai Sleyn keskustoimistoon (anna.poukka@sley.fi).
Jos haluat tukea jatkossa työtä Itä-Suomessa, ole yhteydessä Kirsi Ryösöön: +358442167628,
kirsi.ryoso@sley.fi. Löydät meidät molemmat myös alla olevista internetistä osoitteista:
https://www.taivaallinenlahja.fi/kirsi-ryoso

https://www.taivaallinenlahja.fi/taisto-sokka

Herran siunausta ja varjelusta toivottaen,
Taisto Sokka
taisto.sokka@sley.fi
puh. +358407352081

Haluaisitko tukea Taisto Sokan työtä pääkaupunkiseudun kansainvälisessä työssä? Voit lahjoittaa seuraavilla tavoilla:
-

Pääset helposti lahjoittamaan verkkosivultamme: https://www.taivaallinenlahja.fi/taisto-sokka
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 kansainväliseen työhön pääkaupunkiseudulla. Viitenumeron
saat Anna Poukalta puh. 09 251 39 220 tai anna.poukka@sley.fi. Voit vaihtoehtoisesti kirjoittaa viestikenttään ”Pääkaupunkiseudun
kansainvälinen työ”.

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