Kesäinen tervehdys täältä Oulusta!
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Tahdomme tässä vaiheessa vuotta kiittää teitä kaikenlaisesta tuesta ja yhteydenpidosta,
yhteistyöstä jota olemme saaneet toteuttaa eri tavoin.
Meille on ollut tärkeää, että olemme saaneet työskennellä kanssanne, kiitos kaikista järjestelyistä
tapahtumien, rippikoulujen, kouluvierailujen, Jumalanpalvelusten ja monien muidenkin työtehtävien
suhteen.
Meitä on erityisesti ilahduttanut se tosiasia, että monin tavoin lähetys nähdään ja koetaan kaikkia
työaloja koskettavana, kirkon perustyönä. Kirkkomme on lähettävä kirkko, joka on laittanut meidät
kaikki toimimaan.
Minulta (Pia) kysytään välillä, mikä on lähetin kotikirkko. Vastaan aina samalla tavoin: kotikirkkoja
on ihan yhtä monta, kuin missä saa käydä töissä ja missä on kokenut yhteyttä muiden
seurakuntalaisten kanssa. Kiitämme teitä kaikkia tästä yhteydestä.
Kevät on ollut poikkeuksellinen meille kaikille mutta haluamme kiittää siitäkin. Seurakunnat ovat
jalkautuneet virtuaalisesti ihmisten koteihin ennennäkemättömällä tavalla ja voimalla. Olemme
itsekin vetäneet niin uskontotunteja kuin rippikoulutunteja, nuorteniltoja, kirkkokahveja ja
puhetervehdyksiä, saarnanneet ja saaneet osallistua ihan uusilla tavoilla seurakuntien ohjelmiin.
Näin kiertävinä työntekijöinä olemme seuranneet mielenkiinnolla teidän kaikkien tarjontaa myös
itse ja olleet seurakuntalaisianne etänä. Mielenkiintoinen kevät kaikenkaikkiaan.
Yhteistuumin kiitämme teitä erityisesti kouluvierailujen mahdollistamisesta tai siitä, että olette
tulleet mukaan, kun koulu on kysynyt meitä vierailulle. Koulutyö on äärimmäisen tärkeää koko
kirkon tulevaisuudelle ja sitä kautta myös lähetystyölle.Tulevaisuuden vastuunkantajat ovat nyt
kouluiässä! Kiitos erityisesti niille työntekijöille, jotka ovat ylläpitäneet seurakunnan yhteyttä
kouluihin.
Osa teistä on jo lomilla ja loputkin ehkä kohta. Myös me olemme vuosilomalla heinäkuun ja
palaamme elokuussa maisemiin. Elokuussa jatkamme tätä samaa työtä eli olemme
käytettävissänne ainakin vuoden loppuun saakka. Sellainen muutos on elokuusta lähtien, että Pia
jatkaa opintojaan seuraavat pari vuotta, emmekä siis ole lähdössä kokonaisena perheenä töihin
muualle vuoden vaihteessa. Elokuusta alkaen Mikko jatkaa samoin kuin tähänkin asti kotimaan
kiertävänä työntekijänä ja Pia 60% työajalla opintojensa vuoksi.
Monia asioita on sovittu syyspuolelle, mutta edelleen haluamme muistuttaa, että olemme
käytettävissänne. Jos tarvitsette meitä/jompaakumpaa esim. Joululauluihin juontajaksi tai johonkin
muuhun erityispäivään töihin niin laittakaa meille varaus mahdollisimman aikaisin. Jotenkin nuo
erityispyhät ja etenkin joulunajan viikonloput tuntuvat täyttyvän niin aikaisin.
Haluamme vielä mainostaa kolmea asiaa:
Kemissä järjestettäviä Oulun Hiippakunnan Lähetysjuhlia, jotka ovat nyt syyskuussa. Ne tulevat
valtakunnallisen radio Dein kautta. Olemme ohjelmassa mukana.Tervetuloa mukaan
kuuntelemaan!
Toisekseen parhaillaan on menossa Lähde Liikkeelle- kurssi, joka toteutetaan ensi syksynä
Oulussa. Mainostakaa erityisesti nuorille aikuisille ja työikäisille, sekä heille joita kansainvälinen työ
on oman työn tai harrastuksen kautta läsnä. Onko seurakunnassasi vapaaehtoisia, joita tämä
kiinnostaisi? Kurssi sopii kaikille yli 20 vuotiaille Kirkon lähetystyöstä kiinnostuneille ja on 5 ov
arvoinen kurssi.Fyysisesti kurssilla ollaan läsnä 3 viikonlopun aikana ennen joulua, joten onnistuu
työn ohessa.

Kolmannekseen, olemme molemmat mukana työstämässä myös valtakunnallisia suuria
Lähetysjuhlia, jotka ovat vuoden 2021 toukokuussa Oulussa yhdessä Kirkkopäivien kanssa.
Ottaisitteko ohjelmaan retken sinne! Haastamme erityisesti tuomaan nuoret retkelle, tutustumaan
kansainväliseen lähetysmeininkiin!
Siunattua ja rauhallista kesää teille kaikille, toivottavasti tapaamme teidän kaikkien kanssa
syyspuolella. Suurella ilolla ja lämmöllä,
Pia ja Mikko Pyhtilä, Suomen Lähetysseura.
pia.pyhtila@felm.org ja mikko.pyhtila@felm.org

