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LähetystyönViesti

Syksyllä 1996 sitten muutimme Istan-
buliin, jossa olemme asuneet reilut 20 
vuotta. Tuosta ajasta voisi kirjoittaa 
kirjan, sillä mielenkiintoa on riittänyt 
sekä evankeliumin rintamalla että pai-
kallisen kulttuurin ja politiikan saralta. 
Turkkia ovat rasittaneet suuret maanjä-
ristykset, terroristien itsemurhapommit 
sekä pitkään jatkunut sotatila Itä-Tur-
kissa. Poliittinen tilanne ei ole vielä-
kään helpottunut viime kesän vallan-
kaappausyrityksen johdosta. Maata 
hallitaan diktaattorimaisesti niin, että 
opposition ääni vaimennetaan vanki-
lanmuurien taakse. Demokratiasta ei 
näillä näkymin ole tietoakaan ja maata 
hallitaan jo useasti jatketun poikkeus-
tilan varjolla.
     Työ evankeliumin saralla kuitenkin 

menee eteenpäin niin, että uusia seu-
rakuntia perustetaan aina silloin täl-
löin, kun ihmisiä tulee uskoon uusilla 
paikkakunnilla. Kasvu on hidasta, kun 
työtä tehdään islamilaisessa maailmas-
sa, jossa myös nationalismi eli kansal-
lismielisyys on voimakkaasti hallitseva 

voima, mikä ei suosi evankeliumin tuo-
mista. Elon Herra kehottaakin lähet-
tämään työmiehiä tällekin elopel-lolle 
ennen kuin yö saapuu. Tarve on suu-
ri tämän noin 80-miljoonaisen kansan 
keskellä, joka on strategisesti sijoittu-
nut idän ja lännen portiksi.
     Toisaalta on vaikeaa irrottautua tästä 
niin monikasvoisesta ja mielenkiintoi-
sesta maasta ja sen tarjoamista haasteis-
ta voittaa kansaa taivaanvaltakuntaan. 
Mutta kun ”pilvi” lähtee liikkeelle niin 
sitä on seurattava. Tosin irtileikkaa-
minen meidän kohdalla tulee tapah-
tumaan vaiheittain niin että muutto-
kuormamme on jo matkalla Suomeen. 
Anne jatkaa vielä syksystä vuodenvaih-
teen tienoille opetus- ym tehtävissä 
koulun opettajapulan vuoksi, samalla 
kouluttaen uusia tulokkaita tehtävään-
sä. Hank tulee jatkamaan vielä kesken-
eräisten projektien viimeistelyä sekä 
myös jatkaa paikallisten kouluttamista 
eri tehtäviin.

    Tarkoituksemme olisi asettua Keski-
Suomeen, jossa myös molemmat poi-
kamme asuvat. Parhaillaan etsimme 
asuntoa Jyväskylä-Laukaa-Äänekoski 
sektorilta. Tähän ja muutenkin tule-
vaisuutemme liittyvissä asioissa toivoi-
simme esirukouksianne, sillä Taivaan 
Isä tietää parhaiten mitä meidän tule-
vaisuus pitää sisällään ja sen mukaan 
haluaisimmekin toimia. Oikein hyvää 
ja siunattua kesää teille kaikille sekä us-
kollisuutta sillä elopellolla, joka juuri 
sinulle on uskottu hoidettavaksi. Olkaa 
valmiit sillä ette tiedä hetkeä.

Anne, Hank, Kenny, 
Kevin & Vilhelmiina

Uudet tuulet Turkin Vainioilla...
Reilut kaksikymmentä vuotta olemme toimineet Turkissa mitä moninaisim-
missa tehtävissä. Itse asiassa ensimmäiset kosketukset tähän työhön saim-
me jo 1994 kun kävimme kuvaamassa paikallisten seurakuntien käyttöön 
evankelioivaa videota, jonka sitten editoimme Suomessa. Samalla mat-
kalla rakensimme myös äänitysstudion radiontyön käyttöön.

Anne ja Hank, hääpäiväkakku

Viimeiset metrit Aasian puolella - ol-
laan ylittämässä Bosporin salmea.

Kevin kuskina ja Lily kartanlukijna - 
edessä noin 3500 km.

Vaikka puolituhatta vuotta vanhat komeat rakennukset seisovat 
paikallaan Brysselin keskusaukiolla, ympäristö ja olosuhteet ovat 
muuttuneet. 

Poliisit pilleineen ja armeijasotilaat vartiopisteineen ovat jokseenkin nä-
kyvä osa Belgialaista arkipäivää.
 Brysselin ulkopuolella Hallen kaupungissa tapasimme ystävämme 
Hanneke ja Piet Krijnen. Yli kaksikymmentä vuotta Piet on toimi-
nut seurakunnan pastorina oman työnsä ohella. Seurakunnan suuruus 
on parhaimmillaan ollut 70-80 henkilöä. Heidän kanssaan kävimme 
tervehtimässä iäkkäitä seurakuntalaisia jotka eivät enää jaksaneet tul-
la mukaan kokouksiin omalla tutulla kylällämme Vlezenbeekissä. Oli 
rohkaisevaa todeta, että Jumalan läsnäolo ja rauha on osa heidän arki-
päivää.
 CTS:ssä (Continental Theological Seminary) tapasimme tuttuja 
collegoita mutta oli ilo havaita, että koulu on saanut myös uusia opetta-
jia viimeisen viiden vuoden aikana. Raamattukoulussa on tällä hetkellä 
120 oppilasta kaikilla kursseilla yhteensä. Raamattukoulu on saanut li-
sääntyvää hyväksyntää paikallisten taholta ollen jopa mukana kunnan 
koulutusta suunnittelevassa komiteassa.

Anne Tuppurainen

Terveisiä Euroopasta

Tuppuraisen perhe, Riku, Anne ja Alex ja Hanneke ja Piet Krijnen



OLEMME NAIMISISSA!

Ensimmäinen raporttimme Mr. ja 
Mrs. UE:na. Alle kolmen vuoden 
seurustelun ja seitsenkuisen  kihlois-
saolon jälkeen häitämme vietettiin 
Kanadassa kauniina, mutta kylmänä 
tammikuun päivänä. 

Meitä ympäröi läheinen perhe ja ystä-
vät, se oli täydellinen päivä! Olimme 
niin iloisia, kun seitsemän Jypen per-
heenjäsentä saapui Uudesta Kaledoni-
asta asti! Monet sukulaisistani lensivät 
Kanadan toisesta laidasta, samoin mo-
net ystävät eri puolilta maailmaa juh-
limaan kanssamme. Suuret KIITOK-
SEMME KAIKILLE, jotka olitte läsnä 
tai sitten ajatuksissa mukana, samoin 
siitä rakkaudesta ja tuesta mitä saimme 
osaksemme jo häävalmisteluihinkin.   
Häämatkamme suuntautui Maui:lle ja 
sen jälkeen matkustimme Uuteen Ka-
ledoniaan juhlimaan Jypen perheen 
kanssa, ennen paluutamme Perth:iin 
helmikuun alussa. 

KRYSTAL KERTOO KODISTA
 Palasimme takaisiin Perth:iin 
helmikuussa ja olemme asettumas-
sa uuteen kotiimme. Jumala on hyvä. 
Meidän asunto (jota kutsutaan flat 
Australiassa) tuntuu jo kodilta ja pi-
dämme siitä. Alussa minusta tuntui 
kuin ’leikkisin kotia” ja että joku voi-
si tarttua minuun ja heräisin unesta, 
mutta se on todellisuutta - olemme nai-
misissa, yhdessä teemme kotimme viih-
tyisäksi ja iloitsemme tästä.

MINISTRI
 Olemme tehneet tär-
keän päätöksen sitoutu-
malla vielä kahden vuo-
den jaksoon YWAM 
Perthin kanssa. Tun-
nemme sydämissämme, 
että tämä on vielä paik-
kamme. Haemme lähe-
tystyöntekijöiden viisu-
mia.  Koska olemme osa 
YWAM:n eri työmuoto-
ja, opettelemme kannus-
tamaan toinen toistam-
me siinä mihin Jumala 
on meidät kutsunut. Jype 
jatkaa johtajuuttaan Re-
vive ministrissä, mikä 
auttaa nuoria nousemaan 
vaikeista, vaarallisista 
olosuhteista. Itse työsken-
telen edelleen Priceless 
ministrissä, mikä koskee 
erityisesti naisten pros-
tituutiota tai muita haa-
voittuvissa olosuhteissa 
olevia.
 Viime kuukausina Jy-
pellä on ollut tilaisuus 
opettaa nuoria sudani-
laisia pakolaisia. Revive 
valmistautuu kolmeen eri 

matkaan Kimberley:lle tänä vuonna. 
Kuuden viikon ajan Jype auttoi kahta 
pientä suomalaista tyttöä ranskan kie-
len kotitehtävissä. Heidän vanhempan-
sa osallistuivat campus-seminaariin! 
Jypesta se oli hauskaa ja minulla on 
myös niin hauskaa puhua suomea suo-
malaisen perheen kanssa. Työskentelen 
jälleen pakistanilaisen perheen kanssa. 
Opetan nuoria tyttöjä ja rakennan ys-
tävyyttä heidän äitinsä kanssa.

DJERAN CAMP
 Jype:  Huhtikuun 9-13 päivinä pi-
dimme joka vuotuisen leirin alkupe-
räisväestölle. Tänä vuonna oli suurin 
leiri, viisikymmentä 9-18 vuotiaita lap-
sia. Yli puolet heista ei ollut koskaan ol-
lut kristillisellä leirillä. Leirin teema oli 
”Merkitys, päämäärä ja identiteetti.” 
Suurin osa lapsista on joko menettä-
nyt yhden tai molemmat vanhempansa 
tai lastensuojelunlaitos on ottanut hei-
dät suojaan. Lapset olivat avoimia ker-
tomaan oman tarinansa. Krystal: Mi-

nulla oli lyhyt keskustelu yhden nuoren 
pojan kanssa. Jypen kanssa olimme 
viemässä joukon poikia heidän mökil-
leen nukkumaan. Vaikka en ollut aikai-
semmin puhunut hänen kanssaan, hän 
alkoi kertoa minulle koko tarinansa. 
Alkoholin, väkivallan ja kaiken muun 
ansiosta, kumpikaan hänen vanhem-
mistaan ei enää ollut hänen elämässään. 
Hän puhui minulle noin 5-10 minuut-
tia. Annoin hänelle lasin vettä ja ennen 
kun hän käveli huoneeseensa, hän sanoi 
(kaksi kertaa): ”Sinä olet kuin äiti mi-
nulle.” Se särki sydämeni. Niin monet 
näistä lapsista kaipaavat vanhempaa, 
rakastavaa aikuista elämäänsä. Olin 
juuri tavannut tällaisen pojan, ja pieni 
huomionosoitukseni, merkitsi hänelle 
näin paljon. 
 Jype: Leirillä oli veljekset, jotka oli-
vat menettäneet molemmat vanhem-
pansa ja nyt kyseenalaistivat Jumalan 
hyvyyttä, kaiken sen jälkeen mitä oli-
vat käyneet läpi. Saimme mahdollisuu-
den todistaa heille. Toinen heistä antoi 
sydämensä Jeesukselle ja hänet kastet-
tiin viime viikolla! Kaiken kaikkiaan 
leiri meni todella hyvin ja lapset odotta-
vat ensi vuoden leiriä! Olemme edelleen 
yhteydessä heihin koko vuoden aikana 
ja luotamme siihen, että monet heis-
tä antavat elämänsä Herralle ja alkavat 

ymmärtää, että mitä he etsivät, sen he 
voivat löytää vain Jumalassa.

MEGAKAUPUNGIT
 Megacities, YWAM Perth:in mi-
nistri, sitoutuu yhden, väkiluvultaan 
yli miljoonan kaupungin evankelioi-
miseen yhden vuoden ajan, kehittäen 
verkostoja kirkkojen, avustusjärjestöjen 
ja hallituksen kanssa. Yhdessä kaupun-
gin Kristuksen ”seurakunnan” kans-
sa, pyrimme vahvistamaan sitä, mikä 
on jo olemassa ja luomaan sitä, mitä ei 
vielä ole. Megacities 2017 on parhail-
laan käynnissä Filippiineillä Manilas-
sa, ja Perthin ja koko maailman jouk-
kueet ovat tehneet yhteistyötä Manilan 
kirkon kanssa. Ensimmäisten kolmen 
kuukauden aikana (tammi-maaliskuu) 
olemme nähneet 4400 ihmisen tule-
van uskoon ja 2750 parantumistapaus-
ta kaupungissa - Jumala vaikuttaa voi-

makkaasti!

RAKENNUSOHJELMA
 Viime vuosina YWAM Perth on 
kasvanut tasaisesti ja nyt tarvitsemme 
enemmän tilaa tuleville lähetyssaarnaa-
jille, joita koulutetaan tehtäviin eri mai-
ta varten. Olemme parhaillaan rakenta-
massa uutta rakennusta, jossa on tilaa 
lähes sadalle lähetystyöntekijälle. 
 Kiitämme teitä rukouksista ja tuesta 
vuosien varrella ja vastakin, jatkaessam-
me tätä työtä yhdessä! 

Rakkaudella ja siunauksilla, 
Jype ja Krystal

myheavenly@hotmail.com
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Uutisia Perth, Australiasta

KIITOSAIHEET

Jälleen yksi bordelli esikaupunki 
alueella, missä Priceless tekee sään-
nöllisesti työtä on suljettu. Kaik-
kiaan kolme julkista salonkia on 
suljettu kahden vuoden sisällä. Sa-
massa lähiössä olemme aloittaneet 
lukea Raamattua bordellin omista-
jan kanssa.  

RUKOUSPYYNNÖT

•	 Voimia,	viisautta	ja	johdatusta		
eteenpäin kantaessamme vastuu-
ta ministeriöissä. Terveyttä, turval-
lisuutta ja suojelua kaikessa mitä 
teemme.
•	 Voidaksemme	 pitää	 henkilökoh-
taisen suhteemme Jumalaan ensisi-
jalla elämässämme. Jatkamaan vah-
van avioliiton rakentamista
•	 Pitämään	 yllä	 hyvä	 yhteys	 per-
he/yhteisöön asuessamme  kaukana 
omista perheistämme
•	 Seuraavan	Australian	Visa	
asian sujuvaan käsittelyyn
•	 Varoja	jatkuvien	menojen	katta-
miseksi ja myös odottamattomia tar-
peita varten. 

INDIA, AFGANISTAN & 
IRAQ

Terrori-iskut kirkoihin ja kristittyihin 
Intiassa, Afganistanissa ja Irakissa 
ovat lisääntymässä. Terroristiryh-
mät polttivat Intiassa kaksikymmen-
tä kirkkoa ja tarkoitus on tuhota 
yli 200 kirkkoa ja tappaa 200 lä-
hetyssaarnaajaa 24 tunnin sisalla.  
Kaksikymmentäkaksi kristittyä lä-
hetyssaarnaaja-perhettä tuomitaan 
teloitettaviksi Afganistanissa. On 
raportoitu, että Irakissa surmataan 
satoja miehiä, naisia ja lapsia. Ru-
koile Jumalan varjelusta ja armoa 
näiden alueiden kristityille, sillä 
monet heistä ovat piilossa. Rukoile 
myös, että Jumala vaikuttaisi näiden 
terroristien sydämissä ja elämässä 
niin, että he kääntyvät pimeydestä 
Kristuksen valkeuteen. 

                      PAOC Missions hotline

Jype opettaa


