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Rakkaat ystävät ja työtoverit

Puksutimme eteenpäin Sambesi-joella veneenkuljettajan 
vuosien kokemuksen varassa. Jokilaivan moottoria täytyi 
viilentää säännöllisesti. Kapteenin apulainen heitti veteen 
mustan, yläsosastaan auki leikatun muovikanisterin, ja veti 
sen ylös käyttäen varpaitaan koukkuna. Alus ei tämän vuok-
si missään vaiheessa hidastanut vauhtiaan vaan kulki va-
kaasti eteenpäin. 

En voi aliarvioida krokotiilien valtavaa pahuutta. Ne kykene-
vät työntämään koko kehonsa pystysuorassa ylös vedestä 
voidakseen pyydystää jopa matalalla lentävän linnun. Sam-
besin tulvien aikana krokotiilit uivat pieniin kaupunkeihin jot-
ka ovat veden alla, ja kaappaavat lapsia, jotka ovat tulvavesien ympäröimiä eivät-
kä pääse pakoon. Joskus aiemmin krokotiilit sukelsivat yöllä ankkuroitujen alusten 
alle ja raapivat veneen puista pohjaa vastaavanlaisilla matkoilla, joilla en itse ollut 
mukana. Alukset ovat hyvin rakennettuja, ja niissä on korkeat kyljet, minkä vuoksi 
krokotiilit eivät kykene pääsemään niihin. Kuitenkin tuo kokemus oli vähintäänkin 
pelottava. 

Meillä on lähetyskoti Nkhotakotassa Malawi-järven rannalla. Sen vierestä menee 
pieni puro. Kaksi vuotta sitten paikalliset ihmiset pieksivät hengiltä yli nelimetrisen 
krokotiilin sen jälkeen, kun se oli tappanut nuoren pojan. Samankokoinen krokotiili 
tapettiin samassa joenmutkassa myös kaksi viikkoa sitten sen jälkeen, kun se oli 
aiheuttanut vahinkoa kyläläisten keskuudessa tappamalla  heidän vuohiaan. Näil-
lä pedoilla ei ole kunnioitusta ihmistä kohtaan. Ne vaikuttavat niin harmittomilta ot-
taessaan aurinkoa jokien rantatöyräillä. Mutta ne ovat kaikkea muuta kuin harmit-
tomia. Joitain vuosia sitten valtava myrsky yllätti meidät Niilillä. Kova tuuli keikautti 
jokialuksen ja työnsi sitä kovalla vauhdilla kohti rantaa rankkasateen piestessä 
meitä samalla. Niilin krokotiilit havaitsivat lähestyvän hätätilanteen ja ilmaantuivat 
joka puolelta odottaen tilaisuutta, että joku tipahtaisi veteen. Mikä kauhistuttava 
kokemus tämä olikaan. Ylistys Jumalalle siitä, että Hän varjeli meidät tuossa tilan-
teessa ja pysyimme kaikki elossa Hänen armostaan. Tällaiset kokemukset ovat 
sellaisia, jotka on paras unohtaa, vaikkei se olekaan koskaan täysin mahdollista. 
On hetkiä, jolloin ne ”heräävät eloon” ja palaavat kalvamaan mieltä sillä, minkä-
laista suurta tuhoa niissä olisi voinutkaan tapahtua.

Palataan Sambesi-joelle. On kaikenlaisia kuviteltavissa olevia asioita, mitä matkal-
la voisi sattua, aina koneviasta lähtien. Vuorovesien aiheuttamat virtaukset saat-
taisivat helposti vetää jokialuksen joen pyörteisiin. Sambesi jakautuu moniin sivu-
jokiin. Väärä käännös sivujoen haarassa veisi kokemattoman kapteenin väärään 
suuntaan, mikä saisi aikaan tuhoisan lopun. Se, kuinka nämä kapteenit navigoivat 
joen on ihmeellisen taitavaa. Joki oli sysimusta keskellä yötä ja silti he ohjasivat 
jokilaivan täsmälleen oikeaa reittiä, kun minulla itselläni ei ollut aavistustakaan 
siitä, missä olimme menossa. Koko matka kesti yli 12 tuntia. Toisinaan ilma oli niin 
kylmä, että tuntui vaikealta uskoa, että olimme tropiikissa emmekä lumimyrskyssä 
Mount Everestillä. Ilma muuttui niin kylmäksi, että kaipasin nähdä auringon ja tun-
tea oloni vähän lämpimämmäksi. Tuntui ikuisuudelta, ennen kuin aurinko tuli esiin 
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tuoden ensimmäiset lämmön ja toivon säteet mukanaan. Kun on aivan kylmissään tuntuu siltä, kuin kaikki toivo olisi mennyt 
ja silloin odottaa vain noita ensimmäisiä lämmön ja toivon säteitä. Lukijoista saattaa tuntua siltä, että tämä on liioittelua, että 
olosuhteet olivat pahat vain minulle, mutta mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Eräs talvi eteläisessä Zimbabwessa 
oli niin kylmä, että täydet vesisangot jäätyivät kokonaan.

Saavuimme perille paikallisten uskovien toivottaessa meidät riehakkaasti tervetulleeksi, mutta paluumatkamme oli täynnä 
viivästyksiä ja vastoinkäymisiä. Vuoroveden vuoksi vedet olivat vetäytyneet rannasta, joten lähtömme viivästyi ja viivästyi, 
kunnes veden syvyyden ollessa riittävä pääsimme lopulta vasta keskiyön jälkeen lähtemään matkaan jokilaivallamme, jolla 
oli kyydissään kallisarvoisia sieluja. Lähdön viivästyminen ei kyennyt riistämään sitä voittoa, jonka jätimme taaksemme 
Hänen Sanansa vakaan opetuksen kautta. Vastuksista, ongelmista ja todellisista vaaroista huolimatta olimme murtautu-
neet lävitse monien kylän ihmisten elämässä, joissa oli orjuutta ja surkeutta; päästäneet heidät vapauteen, läheisempään 
vaellukseen Kristuksen kanssa. 

Oliko koko matka, mukaan lukien sen huomattavat taloudelliset kustannukset, kaiken vaivan arvoinen? Vastaukseni tuohon 
kysymykseen on, että valmistelemme paluumatkaa ensi vuonna, voidaksemme kylvää Jumalan kallisarvoista siementä 
näihin syrjäseudun kylien ihmisiin, joilla on hyvin vähän, tai ei ollenkaan mahdollisuuksia kuulla totuutta. Sisälläni minulla 
on tunne, villi kutsu palata ja perustaa tänne työ. Olen kokenut tällaisen villin kutsun niin monta kertaa aiemmin, ja se on 
johtanut monien seurakuntien ja palvelutöiden perustamiseen eri puolilla Afrikkaa. Henki kutsuu vierailemaan Kongossa, 
Itä-Ugandassa ja tietenkin laajassa palvelutyössä Etelä-Sudanin pakolaisleireillä. Mikä kutsuu meitä jatkuvasti takaisin näi-
den syrjäisten ja vaarallisten unohdettujen maiden perille? Hän on Pyhän Hengen ääni, joka vastaa Kristuksen pasuunan 
kutsuun mennä edemmäs ja voittaa yhä enemmän kansoja ja yhteisöjä Hänen Valtakuntaansa. Tahdotko sinä ottaa osaa 
Hänen kutsuunsa?         
    
- Pastori Michael Howard

Kalibun Etelä-Sudanin työ alkanut

Kalibun palvelutyö rekisteröity Etelä-Sudanissa

Kalibu aloitti virallisesti palvelutyön Etelä-Sudanissa nimellä Kalibu Kwa Yesu Ministry 10.7.
Kuvat aloitusseremoniasta ja Jubaan rakennettavan kirkon rakennustöistä.
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Tervetuloa Apostoliseen konferenssiin Pihlavan leirikeskukseen Säkylässä!

Järjestämme 28.11. – 4.12. Apostolisen konferenssin Säkylä-Köyliön seurakunnan leirikeskuksessa Säkylässä (os. Leh-
muuntie 35, 27800 Säkylä). Konferenssi alkaa ilmoittautumisella ja lounaalla maanantaina 28.11. klo 12.30 ja päättyy 
lounaalle sunnuntaina 4.12. klo 12.30. Apostolisen konferenssin puhujana toimivat pastorit Michael Howard Malawista ja 
Dutch VanderVlucht Yhdysvalloista. Konferenssin aihe on ”Tuntea Hänet!”.

Konferenssipaikka:
Pihlavan leirikeskuksen esittelyn löydät osoitteesta www.sakyla-koylionseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/pihlavan-leirikeskus. 
Leirikeskus sijaitsee saaressa, jonne pääsee autolla siltaa pitkin. Jokaisesta huoneesta on järvinäköala.
 
Konferenssin hinnat: 
Apostolisen konferenssin kokonaishinta on 390€ (6 vrk + lounas) tai osan aikaa osallistuville 65€/vrk. Hintaan sisältyy 
täysihoito omilla liinavaatteilla. Liinavaatteet on mahdollista saada myös leirikeskuksesta 15€ lisämaksua vastaan. Täy-
sihoito ilman majoitusta maksaa 49€/vrk. Mikäli osallistut konferenssiin vain osaksi aikaa, kerro tarkasti ilmoittautuessasi 
tulo- ja lähtöaikasi (ruokailujen mukaan, että voimme ilmoittaa tarkan hinnan konferenssillesi esim. maanantain lounaalta 
torstain päivälliselle). 

Konferenssin majoitus:
Konferenssin majoitus on Pihlavan leirikeskuksessa 4-5 hengen huoneissa, joihin majoitetaan 3-4 henkilöä. Aviopareille 
järjestetään omat huoneet. Kerro ilmoittautuessa huonekaveritoiveesi. Jokaisessa huoneessa on oma suihku ja wc. Halu-
tessasi voit myös hankkia itsellesi toisen majoituspaikan.

Konferenssin ruokailut: 
Konferenssissa tarjottava ruoka on laktoositonta. Ilmoita mahdolliset erityisruokavaliosi ilmoittautumisen yhteydessä. 

Konferenssiin saapuminen:
Kätevimmin Pihlavan leirikeskukseen pääsee omalla autolla. Pihassa on parkkipaikkoja 14 autolle. Julkisilla liikennevä-
lineillä Säkylään pääsee bussilla. Järjestämme autokyydin bussiasemalta leirikeskukseen. Turun ja Harjavallan rautatie-
asemilta on bussiyhteydet Säkylään.

Konferenssiin ilmoittautuminen:
Konferenssia koskevat tiedustelut ja ilmoittautuminen tuijahintzell@gmail.com tai tekstiviestillä numeroon 
044-0837822 keskiviikkoon 16.11. mennessä. 

Ilmoittautuessasi tarvitsemme sinulta seuraavat tiedot:

 1. Etu- ja sukunimi
 2. Osallistumisaika (koko konferenssi vai erilliset päivät)
Mikäli olet vain osan aikaa, ilmoita mahdollisimman tarkasti lähtö- ja saapumisaikasi ruokailujen mukaan.
 3. Majoituspaikkasi (missä majoitut, tarvitsetko mahdollisesti kämppäkaveria/kavereita)
 4. Sähköpostiosoite infokirjettä varten ja puhelinnumero.
 5.  Mahdolliset ruoka-aineallergiat. Kaikki ruoka on laktoositonta.
 6. Tarvitsetko kyytiä Säkylän linja-autoasemalta.  

Konferenssimaksu maksetaan ennen konferenssin alkua Out of Africa ry:n tilille FI82 1257 3000 5321 29. Viite 2778. 

Tarkemmat konferenssia koskevat ohjeet ja aikataulu lähetetään sähköpostitse infokirjeessä noin viikkoa ennen konfe-
renssin alkua.  

Lämpimästi tervetuloa Säkylään!

Out of African tiimin puolesta,

Antti Mustakallio

Apostolinen konferenssi Säkylässä
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Olin tänä kesänä ensimmäistä kertaa Malawissa. Ne olivat upeat kaksi viikkoa täynnä elämää, tunnetta, kokemuksia ja 
rakkautta! Tapasin aivan upeita, Jumalalle kuuliaisia, lämpimiä ihmisiä. Todistukseni täyttyisi nimistä, jos kertoisin kaikista 
kohtaamisista heidän kanssaan.

Pastori Michael opetti pastoreiden konferenssissa, että elämämme syvin ja tärkein tehtävä on kirkastaa Herraa joka päivä. 
Tämä opetus jäi elämään sydämeeni, ja on siitä hetkestä lähtien toiminut ohjenuoranani. Kaikessa yksinkertaisuudessaan 
voin jokaisessa arkisessa hetkessä kysyä; kirkastaako tämä valintani Herraa, vai olisiko se syytä jättää tekemättä?

Merkittäviä kohtaamisia syntyi myös ihmisten kanssa kylissä. Vierailimme pastori Errolin kanssa Chikwawan alueen ky-
lissä ja pidimme niissä ryhmämme kanssa kokouksia. Lapset olivat luonnollisesti kiinnostuneita meidän seurastamme, ja 
pistivät parastaan tanssiessaan ja hakiessaan huomiota katsein ja vilkutuksin. Olen onnellinen että saimme huomioida 
monia heistä, ja näin Jumala sai koskettaa heitä kauttamme.

Afrikassa todella osataan ylistää Herraa, Halleluja! Kylissä nimittäin tanssittiin, laulettiin, soitettiin, vihellettiin ja ylistettiin 
väsymättömästi ja suurella riemulla Herran nimeen. Naiset ottivat minut mukaan tanssiin ja opettivat heidän tapaansa 
tanssia. Kohtasimme naisten kanssa sellaisella tasolla, joka ilman Pyhää Henkeä ei olisi mitenkään ollut mahdollista. Koin 
hengessä, kuinka todella olemme toistemme siskoja ja veljiä. Tunnen suurta rakkautta ja kunnioitusta heitä kohtaan. Eräs 
naisista halusi jopa solmia ystävyyden kanssani, ja olisi halunnut antaa minulle lahjaksi kanan. Kiitin ystävyydestä, mutta 
kana piti jättää matkasta. Mitähän tulli olisi tuosta lahjasta tuumannut..?

Kohtaamiset ihmisten kanssa olivat jokainen ainutlaatuisia ja merkittäviä. Matkan anti ei kuitenkaan jäänyt siihen. Pastori 
Errolin sydämentehtävä on nimittäin opettajaa meille Pyhän Hengen luonteesta ja kohtaamisesta. Kuuntelin hänen ope-
tustaan ja neuvojaan herkällä korvalla. Avaa sydämesi ja tyhjennä mielesi omista ajatuksistasi, ja anna Pyhän Hengen 
puhua ja opastaa sinua. Näin pastori Errol opetti meitä kuuntelemaan Pyhää Henkeä.

Eräänä iltana yksin ollessani mietin matkaani. Muistin, kuinka olin herkistynyt monesti matkan aikana, ja pohdin, mitä se 
vähän selittämättömäksi jäänyt herkistymisen tunne oikein tarkalleen oli. Rohkenin kysyä; ”Oletko se sinä, Pyhä Henki?” 
Ensimmäistä kertaa elämässäni k u u l i n, kuinka Henki vastasi minulle selkeällä äänellä: ”Minä se olen.” Itkin ilosta, on-
nesta, hämmennyksestä. Miten minulle tapahtuu jotakin näin ihmeellistä?

Palattuamme Kalibuun koin vielä jotakin uutta ja todella ihmeellistä. Heräsin yöllä ja aloin rukoilla. Pyhä Henki tuli minuun 
ja alkoi liikutella kasvojani. Kasvoni hymyilivät. Kokemus oli hyvin hengellinen ja samaan aikaan selkeän fyysinen. Se 
oli samaan aikaan jännittävää, ihanaa, ihmeellistä, pelottavaakin. En voi yhäkään käsittää, että se kaikki tapahtui juuri 
minulle.

Kaikki ihanat ihmiset, upeat kohtaamiset ja uudet kokemukset ovat juurtuneet sydämeeni pysyvästi. On yhä uskomatonta, 
että kaikki ne mielettömät asiat ovat tapahtuneet juuri minulle. Tunnen arjessani suurta kiitollisuutta ja Pyhän Hengen 
läsnäoloa aivan eri tavalla, kuin koskaan ennen.

Piia Jämsä

Malawin matka todistuksia
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Ajankohtaista Out of African kaupasta
Uusi painos Rees Howells – Esirukoilija kirjasta on ilmestynyt! Kirja myynnissä Out of African kaupassa nyt hintaan 15€ + 
postikulut. Kolme kirjaa hintaan 40€, neljä kirjaa 50€. Hanki tämä kirja, joka kertoo Walesin Raamattukoulun perustajan ih-
meellisestä elämästä Jumalaan luottaen. Raamattukoulun, jonka esirukoukset muuttivat toisen maailmansodan suunnan. 

Talven 2021 Apostolisen konferenssin Mene ottamaan maa haltuusi – äänitteet ovat saatavilla hintaan 60€ mp3-muodos-
sa muistitikkuna. 

Molempien tilaukset kauppa@ooa.fi tai p. 044-0837822

kuva kirjan etusivusta kuva kirjan takasivusta

Malawin matka todistuksia

Pääsin kuluneena kesänä matkustamaan seitsemännen kerran Afrikkaan tutustumaan Kalibun palvelutyöhön ja palvele-
maan kyläseurakunnissa. Tämä matka oli kaikista reissuistani pisin, kestoltaan yli kuusi viikkoa. Se oli myös hengelliseltä 
anniltaan kaikista paras matka. 
Meitä oli tänä vuonna reissussa 6-henkinen suomalainen tiimi. Jumala hioi meitä yhteen matkan aikana. Meillä oli todella 
hyvä yhteishenki, pidimme toisistamme huolta. Haasteitakin matkalla oli, kun moni meistä sairastui vuorollaan sitkeään 
influenssaan, joka vei voimat. Pidemmän Afrikassa vietetyn ajan ansiosta pääsimme tekemään palvelutyötä kyläseura-
kunnissa useamman viikon ajan. Itse pääsin osallistumaan myös kaksiviikkoiselle Mosambikin matkalle Sambesi joella. 

Kyläreissuilla saimme kokea sitä, mitä on olla Pyhän Hengen käytössä, kun palvelimme paikallisia seurakuntia. Mutta 
mikä vielä tärkeämpää, kuinka Hän teki työtä meissä.
Tämä oli matkan paras kokemus. Ryhmänjohtajamme pastori Errol haastoi minua luottamaan Pyhään Henkeen koko-
uksissa. Että en valmistelisi tai miettisi saarnojani etukäteen, vaan pyytäisin häneltä aihetta kokousten alussa ylistyksen 
aikana. Tämä kuulosti hirvittävän pelottavalta aluksi. Mitä jos ”mokaan”, en saakaan mitään aihetta ja seison vain seura-
kunnan edessä osaamatta sanoa mitään?
Tämäkin mahdollisuus täytyi vain hyväksyä, että on valmis vaikka ”menettämään kasvonsa” palvelutyötä tehdessä. Pyhä 
Henki ei tietenkään sitten pettänyt, vaan antoi aina jaettavaa kokouksissa. Hänen varassaan oleminen tyhjeni omasta 
suunnitelmista ja ajatuksista ja toi levon ja tyytyväisyyden.

Antti Mustakallio



Yhteystiedot:

Out of Africa ry
Murtomäentie 4-6 F 47 
33470 Ylöjärvi

puhelin:
+358 44-0837822.
Sähköposti: 
info@ooa.fi, 
kauppa@ooa.fi 

Lesken Ropo -projekti: 
Puhelin: 
+358 44-0837822.
leskenropo@ooa.fi
-----------------------------------

Tilinumero:

IBAN 
FI52 1257 3000 5352 88
SWIFT-tunnus: NDEAFIHH

Lahjoitusten viitenume-
rot:

Viite 3007
– Yleinen lahjoitusviite (kattaa 
koko työn, niin koti- kuin ulko-
mailla)

Viite 1177
– Afrikan työn yleinen viite  (sis. 
Kalibu-Raamattuyliopiston, 
Kalibu-Akatemia-koulun, pasto-
rikannatuksen ja humanitääri-
sen avustustyön, mm. Ugandan 
pakolaisleirityö)

Viite 5225
– OoA:n vanhustyö/Lesken 
Ropo -projekti (sis. Lesken-Ro-
po-vanhuskylän ja Kalibun 
klinikan)

Huom.! Vanhat viitenumerot
6004, 2011 ja 1012 sekä 1371 
ovat poistuneet käytöstä.

Rahankeräyksen järjestäjä: Out of Africa ry
Lupanumero: RA/2020/1540
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään:
1. Etelä-sudanilaisten pakolaisten keskuudessa tehtävään avustustyöhön Bidibidin pakolaisleirillä Ugan-
dassa. Varoilla mahdollistetaan toimintaa tukemalla työntekijöitä taloudellisesti, järjestämällä koulutusta-
pahtumia sekä rakentamalla ja korjaamalla asuin- ja toimitiloja. Koulutustapahtumat tähtäävät sovinnon 
saavuttamiseen eri ihmisryhmien (heimojen) välillä.
2. Katastrofiavun antamiseen. Malawia ja Mosambikia ovat koetelleet viime vuosina tulvat sekä toisaalta 
kuivuus. Varoja käytetään hädän lievittämiseen mahdollisten luonnonkatastrofien kohdatessa näitä mai-
ta. Hätää lievitetään jakamalla avustuspakkauksia, joissa on välttämättömiä elämiseen liittyviä tarvikkeita 
kuten ruokaa, astioita ja pesuaineita. Varoja käytetään myös Covid-19 pandemian aiheuttamien taloudel-
listen ja sosiaalisten vahinkojen lievittämiseen.
3. Katastrofiavun antamiseen Mosambikissa. Kerättäviä varoja käytetään kodeistaan pakenemaan joutu-
neiden ihmisten auttamiseen Kalibu Ministriesin seurakuntatyön kautta Mosambikissa.
4. Vanhustyön toteuttamiseen. Varoja käytetään vanhusklinikan toiminnan mahdollistamiseen Chinche-
ressä, Malawissa. Varoilla lähetetään avustuskontteja, osallistutaan toiminnasta koituviin kuluihin, sekä 
rahoitetaan toiminnan laajentamista (kuntoutusosasto vanhuksille v. 2021). Vanhusklinikan terveydenhoi-
topalvelut ovat vanhuksille (yli 60-vuotiaat) ilmaisia. Varoilla rakennetaan myös koteja heikoista elinolo-
suhteista kärsiville vanhuksille. Varoja käytetään myös mahdollisten kehitysyhteistyöhankkeiden, jotka 
tähtäävät vastaavan vanhustyötoiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen alueella, omarahoitusosuuk-
siin.
5. Koulutuksen järjestämisen tukemiseen taloudellisesti. Varoja käytetään Kalibu Akatemian toiminnan 
mahdollistamiseen. Akatemia koostuu ala- ja yläkoulusta (Primary School, Secondary School). Yläkoulun 
oppilaista suurin osa asuu koulun kampuksella sisäoppilaitostyyppisissä olosuhteissa. Kalibu Akatemialla 
on stipendijärjestelmä, jolla tuetaan sellaisten oppilaiden opintoja ja jatko-opintoja, joilla ei muuten olisi 
mahdollisuutta opintoihin. Kalibu Akatemia on tarjonnut myös turvapaikan joillekin albiino-opiskelijoille, 
jotka ovat haavoittuvassa asemassa Malawissa ja Afrikassa. Varoja käytetään myös Malawin pääkaupun-
kiin Lilongween rakennettavan alakoulun rakentamisen kustannuksiin.
6. Taloudellisen tuen antamiseen Kalibu Ministriesin toiminnan mahdollistamiseksi. Varoja käytetään 
Kalibu Ministriesin omistukseen rakennettavan pienen hotellin rakentamiseksi Nsanjeen, Etelä-Malawiin 
alueen omavaraisuuden ja huoltovarmuuskapasiteetin kasvattamiseksi. Rahankeräysvaroja käytetään 
projektiin alle 10 % kokonaishinnasta. Hotellin rakennus palvelee alueen asukkaita ja alueen kehittämistä 
yhteisenä kokoontumistilana. Hotellista aikanaan saatava taloudellinen tuotto ohjautuu kokonaan Kalibu 
Ministriesin toiminnan ja rakennushankkeiden (esimerkiksi Lilongwen alakoulu) rahoittamiseen.

Out of African tapahtumia 2022

Kokoukset Jyväskylässä
Yhteydenotot ta.minkkinen@gmail.com

Kokoukset Kuopiossa
Yhteydenotot paula.kjp@gmail.com

28.11.-4.12. Apostolinen konferenssi, Säkylä
Puhujat pastori Michael Howard, pastori Dutch VanderVlucht

24-26.2.2023 Talviseminaari, Hilkan Tupa, Laukaa

Kaikki tiedot päivittyvät nettiin www.ooa.fi. Tarkempia tietoja 
kokouksia koskien puh. 044-0837822. tai kauppa@ooa.fi.

HUOMIO! Muistathan ilmoittaa meille osoitteenmuutoksestasi! Lähetä uutiskirjeen tila-
usta, peruutusta tai osoitteenmuutosta koskevat sähköpostit osoitteeseen kauppa@ooa.
fi (myös kirja- ja äänitetilaukset). Muistathan myös aina laittaa viitteen maksuusi tehdes-
säsi lahjoituksen rahankeräystilillemme. Kiitos! 

Olemme alkaneet veloittaa kirja- ja äänitemyynnin tilauksissa todelliset postikulut vuo-
den 2022 alusta lähtien koskien 1-5 kirjan tilauksia. Suuremmissa tilauksissa postimak-
suissa joustetaan harkintamme mukaan.  


