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Sadekausi on alkanut, mutta työ jatkuu, kuten kuvista näkyy.

Syksyllä 11.9.2001 olin suorittanut koulut ja armeijan urheilukoulussa. Yövartiossa olin kirjoittanut
Gideoneiden miniRaamatun Joh. 14:13-14 kohdan perään ... ”Tee minusta hävittäjälentäjä”, josta toivoin
ammattiani. Pisteet eivät kuitenkaan riittäneet. Urheilu-urastani luovuin , kun ymmärsin, että minun
lahjoillani ei pelkällä näkkileivällä päästä ammattiurheilijaksi. Varavaihtoehto oli teologinen, jonka
pääsykoekirjat olin lukenut Espanjassa harjoitusleirillä ollessani ja pääsin yllätyksekseni 0,25 pisteellä
sisään.
Opiskelun alku oli vaikea, kun tuntui, että teologisessakin kaikki olivat syntisiä. Olen aina uskonut Jumalaan
ja tehnyt parhaani palvellakseni Häntä. En ymmärtänyt miksi unelmani eivät toteutuneet ja päädyin
teologiseen. Etsiessäni Hänen tahtoaan, kävin myös Tähtitorninmäen liepeillä Pyhän Henrikin katollisessa
kirkossa kysymässä miten pääsisin munkiksi. Nykyinen katollinen piispa neuvoi silloin tutustumaan ensiksi
katolliseen perinteeseen. Samalla matkalla kävelin Tähtitorninkadun ohi ja huomioni kiinnittyi
Lähetyskirkon patsaisiin.
Yhtenä yönä Jumala osoitti, että olen itse syntisistä suurin ja tarvitsen Jeesus Kristusta elääkseni. Tähän
”uudelleen ohjelmoitiin” Hän antoi myös näyn-kaksi kuvaa toisessa lentokone sinisellä taivaalla ja toisessa
toribasaari, jossa myytiin erilaisia asioita. Ajattelin, että minun tehtäväni liittyisi lentämiseen ja
lähetystyöhön. Vuonna 2001 jatkoin teologian opintoja ja aloin suorittaa yksityislentäjän lupakirjaa
Malmilla. Malmin lentokentällä ollessani näin yhdessä ovessa Gospel flightin kyltin ja oivalsin ensimmäistä
kertaa, että on olemassa sellaistakin työtä kuin lähetyslento. Opin, että sitä tekee MAF -niminen järjestö.
Kävin myös Opiskelijoiden lähetysliiton illoissa Vuorimiehenkadulla, SLSn alakerrassa, siis samassa
rakennuskompleksissa, jonka ohi olin kävellyt.
Vuonna 2002 kävin SLSn esikoulutuskurssin ( ja olin ilmeisesti ainoa, joka lähti siltä kurssilta
lähetystyöhön). Samana vuonna tapasin myös tulevan vaimoni Piritan hautausmaalla kesätöissä. Hänen
tätinsä oli tehnyt elämäntyönsä SLS:n palveluksessa Namibiassa. Valmistuin papiksi ja ansiolentäjäksi ja
kiitos sukulaisten ja ystävien sain lennettyä yli 500 tuntia kasaan, jotta pystyin hakemaan MAFin
palvelukseen. Minusta ei tullut munkkia vaan perheenisä. 2012 teimme SLS kansainvälisen työn kurssin.
2013 meidät hyväksyttiin SLSn yhteistyöjärjestön MAF in palvelukseen ja siunattiin työhön Tansaniaan,
jossa aloitimme syksyllä 2013.
Nyt elämme maaliskuuta 2017 ja kerroin tämän tähänastisen polkumme, koska strategiamuutoksen myötä
SLS:n yhteistyö MAF:n kanssa päättyy. Tämä on siis viimeinen uutiskirjeemme ja kuukautemme
Tansaniassa SLS:n lähettämänä. On aika kiittää SLSää kaikesta tuesta vuosien varrella. Erityisesti
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henkilöstöjohtaminen on ollut SLSn ydinosaamista. Lämpimät muistot jäävät myös kurssi- ja
työkavereistamme.

Iiris kasvaa. Lits läts!

Työmme Tansaniassa jatkuu myös kesän jälkeen –tällä kertaa MAF Suomen lähettämänä. Jumala toteutti
lupauksensa ja olemme itse lupautuneet seuraavalle kaudelle. Lentosafareilla pyritään edelleen tavoittamaan
eristyksissä olevat heikommat ihmiset ja ihmisryhmät. Jos haluat jatkossa olla tukemassa työtämme ja saada
uutiskirjeemme, niin otathan suoraan yhteyttä meihin (jarkko.korhonen@maf.org).
SLS:n työkauden loppuessa kierrämme Suomessa seurakuntia, jotka ovat tukeneet meitä taloudellisesti ja
rukouksin, ja siten mahdollistaneet meidän lähettämisemme. Alla tämänhetkinen ohjelmamme, tarkemmat
tiedot saat seurakunnista. Karibu sana eli olet erittäin tervetullut kuulemaan lisää työstämme Tansaniassa!
Viikko 14 Tikkurilassa , messussa 9.4. Tiistait 4 ja/tai 18.4 Leppävaarassa. Viikko 16 Rekolassa, messussa
17.4. Nurmes 8-9.5., muuten viikolla 19 Pieksämäellä, messussa 14.5. Viikolla 20 Raisiossa, ei varmistettu.
22-23.5 Lapinlahdella, 24-25.5 Outokummussa, 28-30.5 Rautalammilla. 6-7.5 Salossa.

Pirita ja Jarkko Korhonen Työskentelemme
Tansaniassa Suomen Lähetysseuran lähettäminä
lähetyslentojärjestö MAF:n (Mission Aviation Fellowship)
palveluksessa. MAF tukee SLS:n strategian tavoin kaikkein
heikoimmassa asemassa olevia, naisia ja lapsia, sekä
syrjittyä ihmisryhmiä kuten masai-heimoa. Saavuimme
Tansaniaan vuoden 2013 lopussa. Rukousaiheet:
Kiitos menneistä vuosista SLSn palveluksessa. Suomen
jakso ja srk-vierailut. Tulevat muutokset työnantajan
suhteen. Jarkon vierailu Australiassa MAFin managereiden
kokouksessa huhtikuun lopussa. MAFn tiimi Tansaniassa.

Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme
lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Tule
mukaan rakentamaan oikeudenmukaista
ja inhimillistä maailmaa.

Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän nimi.
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