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Ahkeruus on ilomme, laiskuus
intohimomme
oli tapana sanoa lapsuudessani.
Sanonta tuli mieleeni, kun tein pientä remonttia Tuutarin kirkolla. Pari ruuvia piti laittaa ja ajattelin, että
en viitsi hakea isompia tikkaita varastosta, vaan hoidan asian ”keittiötikkailla”.
Kaikki meni hyvin siihen asti, kunnes tikkaat kaatuivat – voi olla, että joku tikkaiden neljästä jalasta osui
myyränkolon päälle.
Kun makasin selälläni nurmikolla, mieleeni tuli kaksi tapausta.
Aikanaan suomalaiset menestyivät erittäin hyvin ”maailman vahvin mies” –kisoissa. Voittojakin tuli.
Kisoja näytettiin Eurosport-kanavalla.
Eräällä kerralla suomalainen kilpailija pudotti 125 kiloa painaneen pyöreän kiven niskaansa – se piti

Motonetissä myydään oikeannimisiä pensseleitä….
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nostaa pylvään päälle, mutta nosto meni ”yli” ja kivi putosi niskaan. Kun häntä haastateltiin, hän valitti,
että tämä osa kilpailusta meni heikosti, kun ”aika meni tuossa sannassa makoiluun”.
Päätin, että parempi nousta nurmikolta, vaikka se oli ihmeen kuiva ja pehmeä. Päätin lähteä hakemaan
paremmat tikkaat kirkon varastosta.
Toinen mieleen tullut tapaus oli ajalta, jolloin Sley lähetti kotimaantyöntekijöitä tutustumaan
lähetyskenttiin. Minäkin kävin vuonna 1990 Jussi Järvisen ja Einari Rädyn kanssa tutustumassa
Japanin-lähetykseen.
Kun erästä kotimaantyöntekijää pyydettiin lähtemään, hän kieltäytyi. Perustelu oli väkevä: ”Ruotsiin
voin lähteä saarnamatkalle. Uida vähän osaan, mutta lentää en ollenkaan!”
Totesin, että jos olisin osannut lentää edes metrin, ei olisi ollut mitään ongelmia.
Tietysti Murphyn valikoiva painovoimalaki (kappale putoaa sinne, missä se aiheuttaa suurimman
vahingon) kävi toteen: tikkaat jäivät vasemman jalkani alle. Reiteen tuli pari kunnon iskua.
Seuraavana yönä reittä alkoi kivistää. Heräsin ja otin kaapista kaksi ibuprofeiinia. Totesin, että
viimeinen käyttöpäivä oli ollut sana 10 vuotta aikaisemmin eli heinäkuussa 2009. Tuumasin, että se oli
varmaan oikein hyvä ibuprofeiinivuosikerta.
Loppuyön sain nukuttua ongelmitta.
Ei minua ainakaan (särky)lääkkeiden liikakäytöstä voi syyttää.
Isommilla tikkailla remontti onnistui ongelmitta.
Riitta on sitä mieltä, että minun pitää pysyä pois korkeista paikoista ja vältellä teräviä esineitä…

Edellisen kirjeen jälkeen tapahtunutta
1. Kurkkuja?
Erehdyin ostamaan Citymarketista avomaankurkkuja. 2.99 euroa kilo.
Makua ei oikeastaan ollut.
Kun olen Venäjällä, ostan kylillä ihmisiltä kurkkuja – moni kaupittelee niitä tien varrella. Tai itse
asiassa usein mummot laittavat matkaan omia kurkkujaan. Niissä on ”mukana maku”.
Tehoviljely tuottaa ehkä suuria määriä, mutta laatu on kelvotonta.
Venäjällä kaupoissa on pitkiä avomaankurkkuja – noin 20 senttisiä – voisi sanoa, että ne ovat
näöltään kuin lavakurkku, mutta maku on avomaankurkku. Niistä kannattaa maksaakin.
2. Tatuointi on kallista ja poistaminen vielä kalliimpaa
Jossakin kirjeessä ihmettelin tatuoinnin suosiota. Lomalla näki kirjaimellisesti ”karmeita
ihomaalauksia”.
Helsingin Sanomien naistoimittaja kertoi, kuinka oli tullut hankkineeksi tatuoinnin. Oikeastaan ei olisi
halunnut, mutta kun oli varannut ajan, ei enää kehdannut kieltäytyä. Tatuointi maksoi 350 euroa.
Nyt hän on käyttänyt sen poistamiseen 3500 euroa ja homma on ehkä puolivälissä.
3. Päivi on paha!
Suomessa nousi kohu, kun Kirkkohallitus päätti ryhtyä homoseksuaalien pride-juhlinnan tukijaksi.
Paljastui, että virkamiehet olivat ylittäneet toimivaltansa.
Kansanedustaja Päivi Räsänen kysyi arkkipiispalta, miten näin voidaan tehdä. Eikö Raamattu ole
homoseksuaalisuutta vastaan. Räsänen myös sanoi, että harkitsee liittymistä Inkerin kirkkoon.
Vastaus oli ”uutta liturgiaa”: ”Kirkko kutsuu kaikkia ihmisiä.”
Pian alettiin valittaa, että Räsäsen takia väki eroaa taas kirkosta.
Suvaitsenpa epäillä. Minultakin tultiin kysymään, kuinka Inkerin kirkkoon voi liittyä. ”Tämä oli
viimeinen pisara, enää en voi olla tällaisen kirkon jäsen!” Toiset sanoivat: ”Eihän enää voi mennä

mihinkään kauppaan, kun kaikki kauppaketjutkin tukevat prideä!”
On helppo ottaa ”vanha maalitaulu”. Sen sijaan pitäisi miettiä sitä, että moni aktiivinen kristitty on
lopen kyllästynyt ”homohyysäämiseen”, kuten Arvo Survo asian ilmaisee.
4. Almupalvelu
Venäjän suurin pankki, valtion omistama Sperbank, osti 25% PayZakat –palvelusta.
Tuo palvelu on tarkoitettu muslimeille almujen ja lahjoitusten maksamiseen.
Jutussa kerrottiin, että muslimit maksavat vuodessa noin 500 miljardia dollaria (noin 450 miljardia
euroa) almuja.
Paljonkohan kaikkien kirkkojen kolehdit ovat vuodessa? Tai lähetysjärjestöjen lähetystyöhön
käyttämä rahasumma.
Jos joku tietää, olen kiinnostunut.
5. Ollako vai eikö olla?
Suomi sijoittui toiseksi maailman tasa-arvovertailussa. Kärki oli tyypillinen: 1. Tanska, 2. Suomi, 3.
Ruotsi, 4. Norja. Venäjä oli 59. eli hieman puolivälin yläpuolelle, viimeinen eli 129. oli Tšad.
Kuitenkin samaan aikaan Helsingin Sanomissa oli urheilu-uutinen, että Emma Kimiläinen (ei liene
sukua Kimi Räikköselle) menestyi ”naisten formula-kilpailuissa”. Naiset eivät siis osaa ajaa autoa
yhtä hyvin kuin miehet, kun naisille pitää olla oma sarja?
6. 150 ystävää
6.5. Helsingin Sanomissa oli kirjoitus, jonka mukaan 150 ystävää vie ihmisen ajan – enemmän on
liikaa. Aivot eivät pysty käsittelemään isompaa joukkoa.
Luin aikanaan kirjan, jossa sanottiin, että pastori pystyy huolehtimaan 190 seurakuntalaisesta.
Melko lähellä tätä uutta tutkimusta.
Osoittaa myös sen, että evankeliointi palkkatyönä on mahdotonta – tarvitaan mukaan maallikot ja
heidän ystävänsä, oli heitä sitten yksi, 150 tai tuhansia, kuten joillakin on internetissä..

Internet-ongelmia
Keväällä asensimme Tuutarin kirkolle oman ”verkon”: internetmodeemi kytkettiin routeriin ja sen
jälkeen sitä voi käyttää useampi yhtä aikaa.
Meni aikansa, kunnes löysimme paikan, josta oli hyvä yhteys sekä kanttorimme Nikolain
tietokoneeseen, että minun tietokoneeseeni.
Mutta kesäkuussa internet alkoi toimia huonosti. Välillä ei toiminut lainkaan.
Kun otin modeemin suoraan omaan koneeseeni, kaikki toimi kuten aiemminkin. Sanoin Nikolaille, että
pitää ostaa uusi router, vanha näkyy olevan rikki. Nikolai oli eri mieltä: ”Vika on GSM-firmassa!”
Sanoin, että miten vika korjautuu, kun laitan modeemin suoraan omaan tietokoneeseeni! Nikolai ei
antanut periksi.
Päätin ostaa uuden routerin. Nikolai oli samana päivänä ostanut uuden modeemin. Nikolain poika
asensi molemmat ja nyt internet taas toimii, joka aikaisempaa nopeammin, kun uusi modeemi ja router
toimivat 4G:ssä edellisen 3G:n sijaan.
Kun oli lomalla Ranskassa, internet alkoi hidastella. Sähköposteja pystyi lukemaan vain kello kolmen ja
kuuden välillä yöllä. Valitin asiasta suomalaiseen kännykkäfirmaan. He väittivät, että vika on
”kansainvälisissä yhteyksissä”, joille he eivät voi mitään. Riitan englantilainen GSM toimi ilman mitään
ongelmia. Enkä minä päässyt katsomaan edes ranskalaista sääennustetta.
Palaan asiaan, kunhan on aikaa. Minusta vika on ranskalaisessa GSM-firmassa: liikaa asiakkaita –
sillä oli ratikkapysäkeillä mainoksia: 8.99 euroa kuukausi.

Inhottaa, että on niin riippuvainen tuollaisesta tekniikasta. Onneksi Venäjällä asiat yleensä toimivat
hyvin: siellä tietotekniikka yleistyi vasta Suomea myöhemmin ja monet asiat ovat ”seuraavaa
sukupolvea” Suomeen verrattuna.

Ilmastointi-ongelmia
Heinäkuun alussa oli muutamia lämpimiä päiviä. Totesin, että auton ilmastointi ei toimi – se oli kuin
lehmänhenkäys.
Ostin sisä-ulko-lämpömittarin ja asensin sen ulkolämpötila-anturin auton tuuletuskanavaan. Lämpötila
ei laskenut alle +23:n, vaikka olisi laittanut ilmastoinnin asetukseksi +16.
Onneksi Luoja hoiti asian: helteet loppuivat ja tarvitsinkin viilennyksen sijaan lämmitystä.
Kävin kuitenkin ennen lomalle lähtöä varaamassa autolle korjausajan – takuu on vielä pari kuukautta
voimassa. Menin tänään korjaamolle. Ja ilmastointi toimi!!! Sanoinkin töiden vastaanottajalle, että usein
vika korjautuu samalla, kun kurvaa korjaamon pihaan.
Kävin samalla reissulla myös vakiokorjaamollani – jolla ei ole oikeutta tehdä takuukorjauksia. Sen
johtaja sanoi, että voi olla, että ilmastoinnin jäähdytysaine on ”melkein loppu” ja sen takia se ei aina
toimi. Muistaakseni, kun nestettä on alle 30%, automatiikka estää ilmastoinnin kompressoria
toimimasta. Totesimme, että täytetään ilmastointi. Vaan eipä onnistunut. Autossani on uusi systeemi,
jossa on eri jäähdytysneste kuin aikaisemmin. Vanhan koneen letkut eivät käy minun autooni.
Soittelin useampaan ilmastointikorjaamoon Helsingissä. Kukaan ei täytä uutta mallia. Pitäisi olla oma
kone niitä varten ja niitä lienee toistaiseksi niin vähän, että ei kannata hankkia sellaista.
Merkkikorjaamosta uudenmallinen kone varmaan löytyisi, mutta aikaa ei näin kesälomien aikana ole
helppo löytää.
Pyysin Vladimir Batuhtinia selvittämään, onnistuisiko täyttö Narvan Peugeot-huollossa – olen
huomenna menossa Tallinnan ja Narvan kautta Pietariin.
Jälleen kerran: pitää tehdä joku muutos, että kaikki vanha tekniikka jää ”vanhanaikaiseksi”.
Nyt ilmastointi toimii, mutta saa nähdä, josko kohta taas hikoillaan. Sääennuste tosin näytti alle +20
asteen lämpötiloja seuraavaksi viikoksi.

Ei ammattitaitoa
Luin lomalla kaksi dekkaria, joissa oli kummallinen virhe.
Amerikkalainen dekkari kertoi, kuinka viimeisillään raskaana oleva nainen ajoi miehensä – joka oli
juopotellut – Ferrarilla synnytyssairaalaan. Vakiokorjaamollani on Ferrari. Sen ratin taakse on jo
vähänkin lihavamman ihmisen mahdoton istua. ”Maha pystyssä” homma ei onnistu lainkaan.
Turha virhe: olisi voitu ottaa taksi tai kirjan sankarilla olisi voinut olla vaikkapa Rolls-Royce.
Ruotsalaisessa dekkarissa kerrottiin, kuinka rikollinen ampui poliisiauton tuulilasiin ja poliisi piti viedä
sairaalaan, kun hän oli saanut haavoja lasinsirpaleista.
Tuulilasi on laminoitua lasia: kahden lasikerroksen (tai itse asiassa muovikerroksen) välissä on sitkeä
muovikalvo. Jos siihen ammutaan, syntyy pieni siisti reikä. Eikä lainkaan ”lasinsirpaleita”. Autojen
sivulasit taas ovat yleensä karkaistuja: jo ne rikkoutuvat, niistä tulee pieniä rakeita, joita näkyy usein
kolaripaikoilla.
Eikö tuo kuuluisa ruotsalainen kirjailija ole nähnyt yhtään kuvaa liikenneonnettomuudesta. Eikö
kustannustoimittaja uskaltanut vai osannut korjata virhettä?
Tämäkin virhe oli turha: ambulanssia ei kirjan juonen etenemisen takia olisi lainkaan tarvittu.

Jos pastori alkaisi puhua Uudessa testamentissa olevista ”Johannes Kastajan evankeliumista” tai
”Paavalin evankeliumista”, valtaosa kuulijoista ihmettelisi, mitä hän oikein sekoilee.
Vaikka en ole pohjalainen, silti ärsyttää tuollainen hutilointi.

Aurinkolomalle Lontooseen?
Luin The Moscow Timesistä, että tutkimuksen mukaan vuoteen 2050 mennessä Euroopan kaupungit
”siirtyvät tuhat kilometriä etelään”. Madridin ilmasto vastaa Marrakeshiä, Lontoon ilmasto Barcelonaa
jne.
Tosin tutkimuksessa oli maininta, että siirtyminen tapahtuu 20 km/vuosi – minusta vuoteen 2050 on
alle 50 vuotta.
Eli muutaman vuoden kuluttua Helsingin ilmasto vastaa nyky-Tallinnaa.
Vuonna 2050 Inarissa on nyky-Helsingin ilmasto. Taitaa Lapin hiihtokeskuksille tulla kovat ajat.
Helsinki ”siirtyisi” Itä-Puolassa olevan Ljublinin ilmastoon. Lännessä samalla tasolla on mm. Bryssel.
Jos elän yhtä pitkään kuin äitini, näen, kuinka käy.

Loma loppui
Kirjoitan tätä ensimmäisenä työpäivänä heinäkuun lomajakson jälkeen. Elokuussa on vielä pari viikkoa
lisää lomaa.
Kävin Sleyn toimistolla ennen lomalle lähtöä. Vain Sanansaattajan toimituksessa oli kaksi ihmistä
paikalla.
Kun säästötoimien takia on myös lomautuksia, kesä toimistolla on todella hiljainen. Aika moni näkyy
tulevan töihin 5.8.
Aulis Anttila oli pitkään Keski-Pohjanmaan piirisihteeri. Kerran hän sanoi: ”Minä voisin pitää helposti
kaksi kuukautta kesälomaa. Olisin kesäkuun kesälomalla ja heinäkuun töissä – mutta eihän silloin ole
mitään työtä!”
Olin lomalla Etelä-Ranskassa. Sielläkin ”ilmastointilaite oli rikki” – lämpömittareissa oli +32, +35 ja
parhaimmillaan +37.
Kun internet vielä jotenkin toimi, luin Helsingin Sanomien verkkolehdestä ihotautilääkärien
pelottelukirjoituksia: jos otat aurinkoa nyt, ihosi kärsii siitä vielä ensi kesänäkin. Annettiin ohjeita etelänmatkaajille: pitää olla varjossa, ei mennä päivällä aurinkoon jne.
Sama kuin autokauppias sanoisi: ”Auton maalipinta haalistuu auringossa. Älä aja auringonpaisteessa
ja pysäköi auto aina autotalliin. Jos sinulla ei ole autotallia, vie auto kauppakeskusten parkkitaloihin!”
Eivätkö nuo ihosyöpäuhkailijat ymmärrä, miksi ihmiset menevät kesällä etelän aurinkoon? Istumaan
varjossa?
Jos he olisivat tosissaan, he tekisivät esityksen, että etelänmatkailu on kiellettävä tai ainakin vaadittava
jokaiselta suostumus siihen, että syöpä hoidetaan yksityissairaalassa, ettei yhteiskunnalle tule kuluja
tuollaisesta edesvastuuttomasta toiminnasta.

Tilastoihin ei oikein jaksa uskoa
Luin, että puolet venäläisistä ansaitsee alle 550 dollaria kuussa – siis noin 500 euroa kuussa. Kuitenkin
rakennetaan hienoja taloja, ostetaan kalliita autoja, käydään lomamatkoilla jne.
Venäjällä on sana ”haltura”, joka tarkoittaa ”pimeää työtä”, siis työtä, josta ei makseta veroja jne. Moni
tekee kahta työtä, usein niin, että ”varsinaisesta työstä” maksetaan verot ja sosiaaliturvamaksut, sen
sijaan halturasta saadaan palkka suoraan käteen, ilman ”turhia viranomaiskuluja”.

Kännykkähän kuluttaa sähköä!
Helsingin Sanomissa oli juttu siitä, kuinka paljon internet-kauppa tuottaa hiilidioksidipäästöjä. Niistä osa
on lisäksi täysin turhia, kuulemma jopa puolet tilatuista vaatteista palautetaan – ja sen jälkeen ne usein
tuhotaan, kun niiden uudelleen pakkaaminen jne. olisi liian kallista. Eli vaatteen tekeminen ja sen
kuljetus Kiinasta Eurooppaan ja takaisin menee kokonaan ”Kankkulan kaivoon”.
Oli myös tutkimus siitä, kuinka paljon elokuvan katsominen internetin toistopalvelusta tuottaa
hiilidioksidipäästöjä. Pahimmillaan jopa yli 500 grammaa. Eniten päästöjä tulee nimenomaan
langattomasta tiedonsiirrosta – siis kännykällä tai tabletilla katsomisesta. Kumma, kun asiaan vasta nyt
on herätty. Tietysti sähköä kuluu enemmän, jos 200 ihmistä katsoo elokuvan yksikseen kuin silloin, kun
nuo 200 ihmistä ovat elokuvateatterissa.
Lisäksi tulee vielä ”sivukulutus” – olin opiskeluaikana vartijana eräässä tietokonekeskuksessa, josta
ohjattiin sähköverkkoa. Eräs päivystäjistä kertoi, että kun hän tulee töihin, hän katsoo televisioohjelmat: jos katsotaan televisiota, keitetään myös kahvia jne. Sähkönkulutus nousee paljon enemmän
kuin television kuluttama sähkö.
Olin vähän aikaa sitten jossain tilaisuudessa, jossa joku ”älykännykkäuskovainen” alustaja paheksui
sitä, että Helsingissä ratikka- ja bussipysäkeille on asennettu näyttötauluja, joista näkee, koska bussi
tai ratikka tulee. ”Jokaisellahan on taskussaan jo laite, josta sen näkee. Tieto pitäisi toimittaa
kännykkään.” Ja taas kuluisi sähköä.
Aikanaan väitettiin, että kodinkoneiden ns. valmiustila kulutti Saksassa yhden ydinvoimalan sähkön. Eli
televisio ei ollutkaan kokonaan pois päältä, vaan valmiustilassa, että se käynnistyisi nopeammin.
Lontoossa oli kuuluisa musiikkiliike ”His Masters Voice”, josta sai ostaa myös elokuvia ym. Vaan ei ole
enää. Internet toi sille konkurssin.
Helsingissä monet vaateliikkeet valittavat, että on asiakkaita, jotka tulevat sovittamaan vaatteita, mutta
kun pitäisi alkaa tehdä kauppaa, he sanovat: ”Minä tulin vain tarkastamaan, mikä on oikea koko. Ostan
tietysti internetistä!”
Kärpäsmyrkkyä mainostettiin aikanaan ”Raid tappaa talossa ja puutarhassa”. Nykyään voi sanoa, että
internet tappaa kauppoja kaupungissa ja maaseudulla. Ikävä kyllä Venäjällä tilanne menee samaan
suuntaan: monta asiaa saa hankituksi vain internetistä = Kiinasta. Onneksi eräs seurakuntalainen
mielellään tilaa, mitä tarvitsen. Viimeksi auton videotallentimen akun, tulee kuulemma kahdessa
viikossa.

Huumori on välttämätöntä
Siperiassa on taas kerran valtavat metsäpalot. Viimeinen tieto oli, että metsää palaa Krimin niemimaan
kokoisella alueella. Sammutus alkaa olla mahdotonta, kun metsät ovat vielä kaukana asutuksesta.
Osa metsistä on salaman sytyttämiä, mutta suuri osa ihmisten aikaansaannosta – marjastajat tekevät
nuotioita jne.
Samaan aikaan on ollut valtavia tulvia. Eräässä kaupungissa vesi nousi kuulemma 13 metriä,
viidenteen kerrokseen asti.
Krasnojarskin alueen johtaja meni tapaamaan alueen itäosissa tulvissa kärsineitä ihmisiä. Hän alkoi
haukkua ihmisiä. Seuraavana päivänä hän esitti anteeksipyynnön mm. eräälle naiselle, jota hän oli
haukkunut.
Ikävä kyllä tämä tuo esiin venäläisen byrokratian heikkouden: kansa on virkamiehiä varten, eivät
virkamiehet kansaa varten.
Johtajalla oli ”nimi miestä myöten”: hänen sukunimensä oli Ass. Englanniksi tuo sana tarkoittaa ”aasi”,
”typerys” ja slangissa myös ”perse”. Kuten Inkerin kirkon pääsihteerinä aikoinaan toimineella Isto
Pihkalalla oli joskus tapana sanoa: ”Tämä projekti meni päin istumalihaksia!”

Venäläisiä erikoisuuksia
Venäjän ja Viron rajalla Ivangorodissa on varsinkin vapaapäivinä pitkät autojonot.
Nyt joku on keksinyt bisneksen: jos maksat 5000 ruplaa (noin 70 euroa), pääset jonon ohi. Palvelua
mainostetaan internetissä.
Systeemi toimii niin, että kun maksaja haluaa tulla rajalle, jonon keskelle ilmestyy ”paksu äijä”, joka
pysäyttää jonon. Sivutieltä tulee auto jonoon.
Kun olin menossa Narvaan, yksi tuollainen jononohittaja tuli. Edessäni ollut virolaismies meni
sanomaan, että eipäs etuilla. Pian paikalle ilmestyi toinen ”paksu mies”, joka olisi mieltä, että kyllä voi,
jos vain maksaa meille.
Mielenkiintoista nähdä, koska poliisi puuttuu asiaan. Vai käykö niin, että bisnes saa jatkua, mutta osa
rahoista pitää maksaa poliisille.

Tavaraa kaivataan
Erityisiä toiveita ei nyt ole.

Pieni opetuksen sana
Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se
valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu.” (1 Moos
1:28)

Tämä raamatunkohta tuli mieleeni, kun luin Helsingin Sanomista (15.7.) jutun, jossa kerrottiin, että jos
kärpänen loukkaantuu, se voi kärsiä kroonisista kivuista lopun elämäänsä.
Juttu ei ollut aivan sitä, mitä otsikko antoi ymmärtää. Kyse olikin siitä, että kärpäsen hermoston
muutoksia tutkimalla voidaan löytää apua ihmisen kivunlievitykseen.
Ikävä kyllä evoluutioteoria on yhä enemmän alentamassa ihmisen vain ”yhdeksi eläimeksi”.
Helsingin Sanomissa on nykyään mahdollisuus toivottaa hyvää syntymäpäivää lemmikille – oikein
kuvan kanssa. ”Onnea Mirrille, joka täyttää tänään kymmenen vuotta!” Toivottavasti kyse on vain siitä,
että lehti yrittää paikata laskeneita mainostulojaan – internet nekin vei – uudella idealla. Vai onko
todella ajatus, että isäntä ottaa kissan syliinsä ja näyttää sen onnitteluilmoitusta?

Kiitos- ja rukousaiheita


Inkerin kirkolle valitaan lokakuussa uusi piispa. Nyt on meneillään ehdokasasettelu.
Jumalan johdatusta valintaan.
Seurakuntien kesäajan työjärjestelyt. Lomia on vaikea pitää, kun ei tahdo löytyä sijaisia.
Vainotut kristityt eri puolilla maailmaa.
Evankeliumiyhdistyksen talouden parantumista. Tehdyt päätökset eivät vielä korjaa koko
tilannetta. Parasta olisi saada lisää tuloja.
Kiitosaihe: lomalla oli hyvä sää, vain yhtenä päivänä satoi.






Tämän renkaan yhdyshenkilönä toimii Pasi Hujanen. Hänelle tulee ilmoittaa osoitteenmuutokset jne. Mikäli
ystäväsi/tuttavasi/naapurisi haluaa renkaan jäseneksi, ilmoitathan siitä Pasi Hujaselle,
Sley, PL 184, 00181 Helsinki tai pasi.hujanen@sley.fi
Lähetyskannatus Pasi Hujasen työn tukemiseksi
Sleyn tilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC:DABAFIHH





henkilökohtaisella viitenumerollasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi
lähetyskannatuksena. Henkilökohtaisen viitenumeron saat Sleystä Anna Poukalta puh. 09 251
390 tai anna.poukka@sley.fi
tai kirjoittamalla viestikenttään Pasi Hujasen rengas + oma kotiseurakuntasi
tai Pasi Hujasen renkaan yleisviitenumerolla 10078 89200 30001 01518

Internetissä: www.taivaallinenlahja.fi/pasi-hujanen
Mikäli haluat avustaa diakoniatyötä, on vuonna 2019:kin koko vuoden kestävä keräys diakonia-avun
saamiseksi Inkerin kirkon seurakuntiin. Jos haluat antaa lahjasi tähän tarkoitukseen, käytä tiliä:

IBAN: FI13 8000 1500 7791 95

viite 10078 89200 30010 04517

Käytä viitettä, se takaa, että raha menee oikeaan kohteeseen, lisäksi se vähentää työtä ja
kuluja Sleyn keskustoimistolla.
Keräyslupa 2017-2021: Poliisihallituksen 31.1.2017 myöntämän keräysluvan RA/2017/100 mukaisesti Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry voi kerätä varoja 31.1.2017-31.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun
ottamatta julistus-, opetus- ja diakoniatyöhön kotimaassa sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.

