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Kevät on ehtinyt jo hyvään vauhtiin ja Vainiotkin 
ovat nyt sitten asettuneet Suomeen ja Äänekos-
kelle. Annella alkoi heti työt Äänekosken Terveys-
keskussairaalassa ja muutenkin asettuminen suo-
malaiseen kulttuuriin on sujunut kommelluksitta 
eli siis pikkuhiljaa totuttelemalla! 

Oman paikan löytäminen paikkakunnalla ja seura-
kunnassa vie oman aikansa ja lienee myös oikeutettua 
käydä läpi kaikki eri vuodenajat ennen kuin voi sanoa 
asettuneensa hyvin ”uuteen” ympäristöön ja kulttuu-
riin. 

Lähes neljännesvuosisataa Turkissa...

1994 Ensimmäinen lähetysmatkamme Turkkiin ta-
pahtui Matikaisten kutsusta keväällä 1994. Tuon 
matkan aikana rakensimme studion Mediakeskuk-
selle Istanbuliin sekä kuvasimme evankelioivia vi-
deoita turkkilaisten seurakuntien käyttöön. Tämän 
matkan jälkeen teimme vielä muutaman työmat-
kan Turkkiin ennen kuin muutimme sinne syksyllä 
1996  asumaan ja työskentelemään yhdessä Matikais-
ten kanssa medialähetystyön merkeissä. Aluksi Me-
diakeskus toimitti turkinkielisiä radio-ohjelmia sekä 
musiikkia. Meidän tehtävänä oli luoda myös TV- ja 
videotuotanto Mediakeskuksen toimintakuvioon, jo-
ten sen myötä Mediakeskuksesta tuli Turkin ensim-
mäinen täydenpalvelun kristillinen mediatalo.
1999 Mediakeskus oli muutosten edessä, sillä radio-
toiminta, joka oli yhteistyöprojekti Ruotsin IBRA-ra-
dion kanssa, kansallistettiin ja sen myötä myös toimi-
tilat annettiin pois joten jouduimme etsimään uudet 
tilat tai vaihtoehtoisesti lopettamaan Mediakeskuk-
sen toiminnan kokonaan. Uudet tilat löytyivät ja työ-
tä laajennettiin niin, että mukaan tuli myös Satelliitti 
TV-ohjelmien tuottaminen turkin kielellä.
2000 Uusi ääni/videostudio rakennettiin ja uusi oh-
jelmatuotanto saatiin jälleen käyntiin. Paikallisten 
kristittyjen kouluttaminen mediatyöhön on ollut 
myös tärkeä osa Mediakeskuksen toimintaa. Aloitta-
mamme satelliitti TV-toiminta jatkuu edelleenkin ja 
siitä vastaa SAT-7 Turkki. Nämä turkinkieliset satel-
liitti TV-ohjelmat näkyvät Turkin lisäksi myös suu-
rimmassa osaa Eurooppaa ja Lähi-Itää.
2013 Istanbuliin perustettiin ensimmäinen turkin-
kielinen helluntaiseurakunta. Toiminnasta vastasi 
toimikunta, johon kuului kaksi amerikkalaisperhet-
tä sekä kaksi suomalaisperhettä (Kuosmaset ja me). 
Tämä seurakunta on ollut myös mukana synnyttä-
mässä uuden paikallisseurakunnan Alanyaan sekä 

tukemassa parhaillaan Antalyaan suunnitteilla olevaa 
paikallisseurakuntaa.
2015  Siirtyminen uusiin haasteisiin toisen paikal-
lisseurakunnan lastentyöhön, josta Annella oli pää-
vastuu.
2017 Turkissa tapahtui vallankaappausyritys jon-
ka seurauksena maa on ollut siitä asti poikkeustilas-

sa. Turkin tilanteen epävarmuuden vuoksi päätimme 
toteuttaa Hankin eläkkeelle siirtymisen ja muuton 
Suomeen. Kansainvälinen kristillinen koulu pyy-
si Annea jatkamaan vielä ensimmäisen puolivuotis-
jakson opettajapulan vuoksi, johon siis vastasimme 
myönteisesti seurakuntien mukanaolon myötä.
2018 Lopullinen muutto Suomeen ja työsuhteen 
päättyminen toteutui siis helmikuussa 2018. Haikein 
tunnelmin jätimme Turkin ja siellä olevat monet ys-
tävämme, mutta emme kuitenkaan hylkää heitä vaan 
jatkamme esirukoustaistelua heidän puolestaan sekä 
vierailemme siellä mahdollisuuksien mukaan jatkos-
sakin.
1994 - 2018   Tähän 24-vuoden jaksoon mahtuu pal-
jon mielenkiintoisia tapahtumia ja tapaamisia sekä 
haasteita laidasta laitaan, eikä tässä olekaan mahdol-
lista niitä käydä läpi, mutta tulkaa visiitille niin jutel-
laan lisää.
2018 No, mitäs tästä nyt sitten eteenpäin?! Vain Tai-

vas tietää eikä siitä ole vielä meille kerrottu eli vede-
tään vähän henkeä.  Katsotaan sitten mitä tulevaisuus 
tuo tullessaan eli rukousta ja lisää rukousta 
sekä palvelusalttiutta tässä ja nyt!

Turkintyön tulevaisuus...
 Onko turkintyöllä tulevaisuutta kun 50% Fidan 
kautta kentällä olevista läheteistä palaa kotimaahansa 
ja jäljelle jää vain yksi pariskunta? Vantaan Minttu-
kirkolla huhtikuussa 2018 järjestetyillä ”Turkkipäi-
villä” oli mukana kolmisenkymmentä turkintyöstä 
kiinnostunutta henkilöä eri puolilta Suomea. Päivien 
anti oli rohkaiseva, sillä Antalyaan ollaan perustamas-
sa paikallisseurakuntaa yhteistyössä Kurtulus-seura-
kunnan, paikallisten kristittyjen ja paikkakunnal-
la toimivien Fidan lähettien, Mikkoloiden kanssa. 
Myös aktiotoiminta jatkuu aktiivisesti useiden tiimi-
en kanssa. Ei myöskään tule unohtaa työssä mukana 
olevia eläkeläisiä ja työnsä ohella toimivia henkilöi-
tä, jotka tukevat paikallista toimintaa. Nyt tarvitaan 
esirukoilijoita, lähettäjiä ja lähtijöitä, ”...sillä eloa on 
paljon mutta työmiehiä vain vähän, rukoilkaa siis elon 
Herraa!”
 Sydämelliset KIITOKSET teille jokaiselle kun 
olette olleet mukana matkassamme kaikki nämä 
vuodet ja tehneet mahdolliseksi kaikki eri työmuodot 
joita Turkin kentällä on voitu tehdä ja toivommekin, 
että jatkatte myös tästä eteenpäin Turkin työn muis-
tamista ja tukemista eri tavoin, ”sillä kansan joka pi-
meydessä vaeltaa tulee nähdä valkeus!”
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Israel juhli itsenäisyyttään
Israel juhli eilen 70-vuotista itsenäisyyttään Hertzel-
vuorella Jerusalemissa. Tänä vuonna 1 500 tanssijaa, 

puhujaa ja esiintyjää osallistui tähän vuosittaiseen ta-
pahtumaan, jossa oli läsnä 6 500 vierasta. Juhlan ai-
kana sytytettiin 12 soihtua Israelin yhteiskunnan mer-
kittävien henkilöiden kunniaksi, symboloiden Israelin 
kahtatoista heimoa.
 Ensimmäisenä soihdun pääsi sytyttämään hyvin 
tunnettu kielitieteilijä ja radiopersoona Avshalom Kor. 
Hänen jälkeensä soihtuja pääsivät sytyttämään muun 
muassa druusiyhteisön hengellinen johtaja Shaykh 
Mowafaq ja lääketieteen professori Marcelle Machlouf. 

Pääministeri Benjamin Netanjahu sytytti itsenäisyys-
päiväsoihdun Israelin 70-vuotisen hallitushistorian 
puolesta. Tilaisuudessa puhuivat sekä knessetin puhe-
mies Yuli Edelstein että pääministeri Netanjahu. Netan-
jahu käytti puheessaan paljon metaforia ja puhui me-
norasta, joka symboloi juutalaisen 
valtion ”henkiin heräämistä ja uu-
delleen syntymistä”.

                             Lähde: The 
Jerusalem Post 18.4.2018


