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Apostoli ei enää kulje sandaaleissa, 
kuoro ei laula kitaroiden kaulat pystys-
sä, eikä ”pirunkeuhkolla” lyödä tahtia 
nuorisotapahtumissa. Muuttuvat asiat 
muuttuvat. Seurakunnan tehtävä on 
julistaa ja opettaa pysyvää sanomaa ai-
kaan sopivalla tavalla. Raamatun arvot 
ja etiikka ohjaavat aina tervettä muu-
tosta.

Uusi strategia
on valmistunut

2
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Jatkuu seuravalla sivulla

Selkeät rakenteet mahdollistavat uudistumisen
Suunnitelmallisuus ja rakenteet ovat niitä 
elementtejä, joilla uudistuminen saadaan 
onnistumaan, Samuel toteaa.

Takana on kolme vuotta inten-
siivistä teologian opiskelua 
Englannissa ja tohtorin väi-

töskirja on viimeistelyä vaille valmis. 
Samuel kertoo kokeneensa suurta 
vapautta, kun on saanut kokonaan 
paneutua opiskeluun. Pieni etäisyys 
pastorintyöhön on selvästi tehnyt 
miehelle hyvää.

Tedder on nähnyt ja kokenut mon-
ta erilaista seurakuntakulttuuria 
muun muassa kiinalaistaustaises-
sa seurakunnassa Amerikassa ja 
viimeksi pienessä seurakunnassa 
Englannissa. Durhamissa sijaitseva 
Kinǵ s Church on baptisti-karis-
maattinen seurakunta, johon Ted-
derit osallistuivat opiskelun ohessa.  
– Se oli positiivinen kokemus. Seura-
kunnalla ei ollut vahvaa kirkkokun-
taidentiteettiä, mutta se toimi vah-
vasti paikallisseurakuntapohjalta. 
Seurakunta oli hyvin evankelioiva ja 
sen näkynä oli olla missionäärinen 
yhteisö, joka tavoittaa oman paik-
kakuntansa asukkaat. Muun muassa 
vanhuspalvelu ja tuen antaminen 
opiskelijoille olivat tavoittavan työn 
kärkihankkeita. Samuelin tulkinnan 
mukaan seurakunta oli löytänyt vah-
vuutensa suunnitelmallisuudesta, 
pienuudesta ja kyvystä sitouttaa 
ihmiset tavoittavaan työhön.

Henkilökohtaiseen kysymykseen, 
viihtyisivätkö Tedderit paremmin 
pienessä vai suuressa seurakunnas-
sa, Samuel taiteilee vastauksensa 
pienemmän seurakunnan eduksi 

juuri yhteisöllisyyden ja yhteyden 
kokemisen vuoksi. – Koti on aina 
siellä, missä kulloinkin asutaan ja 
iloitsemme nykyisestä seurakun-
takodistamme Jyväskylässä.  Toi-
voisimme kuitenkin löytävämme 
täälläkin avaimia syvempään yhtei-
söllisyyden kokemiseen.

Suunnitelmallisuus auttaa
Samuelin mukaan pienempää yhtei-
söä on helpompi uudistaa kuin suurta 
seurakuntaa. Jokaisessa seurakun-
nassa on omat vahvuutensa ja heik-
koutensa. King´s Church ei sekään 
ollut täydellinen seurakunta, vaan 
sen taustalla oli jakaantuminen, joka 
oli pakottanut uudistumisen tielle. 
Usein uudistuminen tapahtuukin pa-
kon sanelemana. Silti suunnitelmal-
linen ja rakenteellinen uudistuminen 
olisi ihanne ja tapahtuisi ilman turhia 
ristiriitoja. – Vanhemmankaan seura-
kunnan ei tulisi tuudittautua hyvään 
ilmapiiriin, vaan sen tulisi herätä uu-
distuksen tarpeeseen. Uudistuminen 
ei ole pinnallista uudistumista, joka 
liittyy esimerkiksi musiikkiin tai tyyli-
seikkoihin. Sen on liityttävä perusasi-
oihin, kuten miksi seurakunta on ole-
massa ja mikä tehtävä sillä on tässä 
maailmanajassa, Samuel pohtii.

Onko uudistuminen  
vaatimus?
Uudistumisen ei tulisi aiheuttaa 
ahdistusta, vaan parasta olisi jos 

uudistuminen alkaisi yhteisen halun 
kautta. Samuel ajattelee ihmisillä 
olevan tarve olla mukana jossain 
sellaisessa, mikä menee eteenpäin 
ja missä on selkeä näky. Toisaalta 
myös merkityksen kokeminen on 
tärkeää joka asiassa.  – Ihmiset ovat 
kyllä valmiit antamaan myös vapaa-
ehtoisen työpanoksensa asioihin, 
joilla on merkitys. Uudistamaan 
ei voi ruveta myöskään käskyttä-
mällä, vaan parhaiten se syntyy 
tasapainoisen opetuksen kautta, 
Samuel toteaa.

Kuinka uudistus  
toteutetaan?
Nimenomaan vanhan seurakunnan 
uudistamisessa liian rajut ja nopeat 
liikkeet voivat olla vaarallisia. Tar-
vitaan taidollisuutta havainnoida, 
missä tahdissa ”lauma” voi liikkua. 
Toinen vaihtoehto on avata enemmän 
liikkumatilaa niille, joiden kyky muu-
tokseen on ketterämpi. Esimerkkinä 
tästä voisi olla vaikkapa uudentyyp-
pinen rinnakkainen jumalanpalvelus, 

Pastori Samuel Tedder pohtii uudistumisen haastetta

Usein uudistuminen 
tapahtuukin pakon 
sanelemana. Silti 
suunnitelmallinen 
ja rakenteellinen 
uudistuminen olisi 
ihanne ja tapahtuisi 
ilman turhia 
ristiriitoja.

Tansaniassa kärsitään vaikeasta kui-
vuudesta, Kambodžan nuorisokes-
kustyössä odotetaan uusien alkujen 
nousemista ja Papua-Uudella-Guine-
alla työllistää pyhäkoulumaterialin 
tuottaminen. Osallistuthan näihin 
haasteisiin rukouksin!

Lähetyskentillä 
kaivataan sateita
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Jatkuva uudistuminen on elinehto

Jatkoa edelliseltä sivulta.

Seurakuntamme 
strategiatyöryhmä 
on saanut työnsä 
päätökseen. 
Vajaan vuoden 
mittaiseen prosessiin 
osallistui koko 
seurakuntaneuvosto ja 
seurakuntalaisillakin 
oli mahdollisuus tuoda 
esiin näkemyksiään 
prosessin aikana. 
Seurakunnan 
vanhimmisto 
viimeisteli ja hyväksyi 
valmistuneen 
strategian, Näky 
2019:n, maaliskuun 
kokouksessaan.

Edellisistä viisivuotisista Näyis-
tä poiketen päädyimme aset-
tamaan tavoitteet tulevalle 

kolmelle vuodelle. Jos Uutta kotia 
kohti -hanke etenee suunnitellusti, 
odotettavissa on muutto uusiin tiloi-
hin vuonna 2019. Tämä tulee olemaan 
erityinen, uusia mahdollisuuksia 
avaava vaihe seurakunnallemme. 
Siksi näimme hyväksi aloittaa melko 
pian uuden, laajasti seurakuntalaisia 
osallistavan Näky 2025 -strategia-
prosessin, jossa tarkennamme seu-
rakunnan työn suuntaa ja tavoitteita 
uuteen vaiheeseen.

Arvot haastavat  
jokaisen
Näky 2019:n keskeinen sisältö muo-
dostuu näkylauseesta, arvoista ja 
tavoitteista. Huolellisesti muotoil-
tuun näkylauseeseen halusimme 
tiivistää sen, millainen seurakunta 
haluamme olla. Näkylauseen adjek-
tiivit armollinen, turvallinen ja roh-

kea kertovat oleellisen. Haluamme 
olla yhteisö, johon on helppo tulla, 
jossa on turvallista kasvaa ja jossa 
saa eväitä elämään kristittynä.

Uudessa Näyssä painottuvat 
arvot ja niiden todeksi eläminen. 
Prosessin aikana nimesimme viisi 
keskeistä arvoa: osallisuus, uudis-
tuminen, turvallisuus, uskollisuus ja 
rakkaus. Näitä pidämme tärkeinä ja 
vahvistamisen arvoisina. Arvot tule-
vat näkymään toiminnan eri tasoilla 
ja ne haastavat meidät niin yhteisö-
nä kuin yksilöinä. Myös strategian 
tavoitteet nousevat arvoista. 

Tavoitteena  
toimiva yhteisö
Kirjasimme Näkyyn seitsemän tavoi-
tetta. Tavoitteiksi valitsimme asioita, 
joita tällä ajanjaksolla haluamme eri-
tyisesti kehittää. On tärkeä huomata, 
että hyvä työ jatkuu entiseen tapaan 
myös niillä osa-alueilla, joita ei ole 
erikseen listattu tavoitteisiin.

Tavoitteista tärkeimmäksi nousi 
osallisuuden kokemuksen kasvatta-
minen kaikissa ikäryhmissä. Tähän 
pyrimme muun muassa vahvista-
malla yhteisöllisyyden kokemusta 
sekä tukemalla ystävyyssuhteiden 
ja pienryhmien syntymistä. Tämän 
tavoitteen toteutuminen heijastuu 
muihin tavoitteisiin, kuten pyrki-
mykseemme suunnata kohti moni-
kulttuurista seurakuntayhteisöä.

Haluamme lisäksi vahvistaa 
työmme peruspilareita evanke-
liumin levittämistä, lähetystyötä 
sekä diakoniatyötä, jotta voimme 
paremmin vastata ajankohtaisiin 
haasteisiin. Arvioimme jatkossa 
toimintamuotojemme elinvoimai-
suutta systemaattisesti ja haluam-
me kiinnittää enemmän huomiota 
vapaaehtoistyöntekijöiden työhy-
vinvointiin. Tärkeä tavoite on myös 
UKK-hankkeen onnistunut loppuun-
vieminen.

Näky 2019 on teemana tämän vuo-
den Keskipisteissä. Sitä avataan ju-
malanpalveluksissa ja muissa yhtei-
sissä kohtaamisissa. Näky 2019 on 
julkaistu seurakunnan kotisivuilla ja 
se tulee painettuna versiona jakoon 
temppelin aulaan toukokuussa.

Strategiatyöryhmän puolesta
Minna Kallinen-Kuisma,  
fasilitaattori

jota toteuttamaan voisivat tulla ne, 
joilla on palo tehdä jotain uutta. Tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että 
seurakunnan johdon on annettava 
tällaiselle toiminnalle tarvittava tila. 
Samalla tulisi panostaa myös siihen, 
että perinteinenkään toiminta ei jä-
mähdä. Samuelin mukaan uudistami-
sessa tarvitaan paljon viisautta, ettei 
seurakunta ajaannu toiminnalliseen 
häiriötilaan.

Kohti pienempiä  
ryhmiä
Vastaanottavan ison seurakunnan, 
kuten Jyväskylän helluntaiseura-
kunnan, ongelmaksi voi tulla oman 
paikkakunnan saavuttamisen soke-
us. – Meille liittyy paljon uusia jäseniä 
ja lähetämme lähettejä maailmalle, 
mutta samalla saatamme unoh-
taa varsinaisen perustehtävämme 
omalla paikkakunnalla. Mutta miten 
pystyä olemaan saavuttava yhteisö 
ilman tekemiseen painostavaa vaa-
timusta?  – Tähän avaimena voisi olla 
selkeät rakenteet. Jos esimerkiksi 
evankeliointi jää vain epämääräi-
seksi vaatimukseksi, se ei koskaan 
toteudu. Jos seurakunta pystyisi itse 
luomaan selvät palvelumuodot ja 
ohjauksen, moni asia olisi helpompi. 
Asioiden ei tarvitse olla turhan mo-
nimutkaisia. Esimerkiksi hyvin raken-
nettu jumalanpalvelus voisi sellaise-
naan olla saavuttava toimintamuoto. 
Jumalanpalvelusten lisäksi ihmiset 
tarvitsevat pienempiä ryhmiä, jois-
sa kohdata toisia uskovia enemmän 
arkisissa ympyröissä. Tähän on vas-
taus on selkeät rakenteet. Olkoon 
se sitten solu tai pienryhmä, kunhan 
se on selkeärakenteinen, niin silloin 
asiat toimivat luontevasti, Samuel 
summaa.

• JYRKI PALMI

Uuden strategiamme, Näky 2019:n, yksi keskeisistä ar-
voista on uudistuminen. Uudistumisen ehtona on halu jat-
kuvaan muutokseen. Jatkuvalla uudistumisella on monta 
ulottuvuutta. Yrityselämässä uudistuminen on elinehto 
yrityksen menestymiselle. 

Uudistuminen on prosessi, joka helposti unohtuu hyvinä 
aikoina. Uudistumisen voimaa ei aina ymmärretä. Hyvinä 
aikoina ei saisi tuudittautua hyvän olon tunteeseen ja sen 
ylläpitämiseen, vaan tulisi varmistaa hyvien tuulten jatku-
minen myös tuleville vuosille. 

Uudistuminen on eloonjäämistaistelua ja keino pärjätä. 
Toimialasta riippumatta organisaation ja seurakunnan tu-
lisi koko ajan uudistua, seurata toimintaympäristöä ja olla 
avoin muutokselle. Uudistuminen voi kuulostaa vaikealta 
ja työläältä, mutta jos elämme ajassa ja ajan hermolla, uu-
distuminen tapahtuu kuitenkin kuin itsestään. 

Uudistumiseen tarvitaan ketteryyttä ja joustavuutta. Ai-
kaansa seuraava organisaatio ennakoi muutokset, oppii 

virheistä ja toimii nopeasti. Jatkuvasti uudistuvassa seu-
rakunnassa on luonnollisesti innostunut ja motivoitunut 
henkilöstö sekä selvä visio siitä, mihin ollaan menossa.

Näin haluamme toimia myös Jyväskylän helluntaiseura-
kunnassa. Emme unohda, emmekä hylkää ikiaikaisia ar-
voja tai periaatteita, vaan sopeutamme muuttumattoman 
sanoman muuttuvaan maailmaan. Roomalaiskirje muis-
tuttaa meitä olemaan mukautumatta maailman menoon, 
mutta samalla muuttumaan ja uudistumaan aina kulloi-
sessakin ajassa. Kehotus sisältää myös hienon lupauksen. 
Kun uudistumme, niin samalla saamme viisauden arvioi-
da, mikä on hyvää ja Jumalan tahto omassa ajassamme 
(Room. 12:2).

Menestyksen yksi vahva resepti on siis uudistuminen. 
Miksi emme ottaisi uudistumista jatkuvaksi elämäntavak-
si? Uudistuminen pitää meidät elossa ja turvaa tulevaisuu-
den uusille sukupolville.

Jyrki Palmi

NÄKY2019



3KESKIPISTE   02  |  2017

kolumni

Uudistutaan. Uuden kirkon seinään uusi nimi: The hou-
se of the holy lambs. Siion painuu historiaan ja työkieli 
muuttuu, ensin musiikissa. Jumalanpalvelus brändätään 

formaatiksi, jossa äänet, valot, kuvat, tarjoilut ja savut integ-
roituvat imuvoimaiseksi elämykseksi. Ja siellä kaikilla on niin 
mukavaa.

Laukalle lähtee, mutta ajan muutos puristaa seurakuntaa. Tulevai-
suuskeskustelu ajautuu helposti näkemysten ristiriitoihin. Tutut 
tavat ja historia uhkaavat kasvua ja jatkuvuutta. On tunnistettava, 
mikä on pysyvää ja mikä on muuttuvaa.

Pysyvissä asioissa uudistuminen on palaamista alkuperäiseen. 
Uskonpuhdistuksessa puoli vuosituhatta sitten kaivettiin armo 
esiin anekaupan alta. Vastaavaa uudistumista tarvitsemme jat-
kuvasti. Ehtoollinen on uudistumisen paikka. Siinä palaamme 
sivupoluilta päätielle, ja pysyvät asiat yhdistävät lujasti myös su-
kupolvia. 

Kristinusko otti ensiaskeleensa kirjavan uskonnollisen ja filoso-
fisen kulttuurin keskellä. Toiminta sopi hyvin aikaansa ja apostoli 
kehui muuntautumiskykyään eri kulttuurien keskellä. Apostoli ei 
enää kulje sandaaleissa, kuoro ei laula kitaroiden kaulat pystyssä, 
eikä ”pirunkeuhkolla” lyödä tahtia nuorisotapahtumissa. Muuttu-
vat asiat muuttuvat. Seurakunnan tehtävä on julistaa ja opettaa 
pysyvää sanomaa aikaan sopivalla tavalla. Raamatun arvot ja 
etiikka ohjaavat aina tervettä muutosta.

Vuosikymmenen alkupuolella elin 
lähellä kahden seurakunta-aktii-
vin viimeisiä hetkiä. Muuttuvat 
himmentyivät ja pysyvät kirkas-
tuivat. Loppusuoralla kuiskattiin: 
”Isä, sinun käsiisi minä annan hen-
keni.” Nuoremmat tulevat oman 
aikansa tyylillä perässä. Matkan-
pää on sama ja pysyvä. 

Timo Toivanen

Pysyvät ja muuttuvat

VALO
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Vanhimmat valokeilassa:

Seurakuntaamme 
johtaa 16–henkinen 
vanhimmisto, jonka 
työskentelyyn 
pastorit osallistuvat. 
Juttusarjan aiemmat 
osat ovat luettavissa 
seurakunnan 
nettisivuilla. 

1. Kuka olet? 
- Olen Ari Kuisma, 39. Olen kotoisin 
Anjalankoskelta, josta kuljin Lapin 
kautta Keuruulle ja sieltä opiske-
lemaan Jyväskylään vuonna 1998. 
Työskentelen JAMKilla automaatio-
tekniikan lehtorina, koulutukseltani 
olen diplomi-insinööri. Perheeseeni 
kuuluu vaimo. Vapaa-ajallani harras-
tan kaikenlaisia ulkoilmalajeja, kuten 
laskettelua, kiipeilyä ja melontaa.
- Olen Jari Nojonen, 53, paljasjalkai-
nen jyväskyläläinen. Koulutuksel-
tani olen yleislääketieteen erikois-
lääkäri, työskentelen Muuramessa 
ylilääkärinä ja liikelaitosjohtajana. 

Perheeseeni kuuluu vaimo ja kolme 
aikuista lasta. Vapaa-aika kuluu mö-
killä puuhastellessa.

2. Milloin olet tullut uskoon ja kau-
anko olet kuulunut Jyväskylän hel-
luntaiseurakuntaan?
Ari: Olen ollut uskossa käytännössä 
aina. Tein uskonratkaisun 7-vuoti-
aana lastenleirillä. Liityin Jyväsky-
län helluntaiseurakuntaan keväällä 
1998.
Jari: Tulin uskoon kesäleirillä 11-vuo-
tiaana ja tähän seurakuntaan olen 
kuulunut 42 vuotta.

3. Miten palvelet seurakunnassa?
Ari: Toimin lähetystoimikunnan 
puheenjohtajana ja olen mukana 
RistiAalto-tiimissä. Silloin tällöin 
palvelen myös striimaustiimissä. 
Vanhimmistossa toimin varapu-
heenjohtajana.
Jari: Soitan soittokunnassa. Vanhim-
mistossa olen ollut nyt kuusi vuotta 
ja hallituksessa viimeiset viisi vuot-
ta. Vastuualueenani ovat tila-asiat. 
Hallituksen puheenjohtajana olen 
tiiviisti mukana UKK-hankkeessa.

4. Mikä on vanhimmiston rooli seu-
rakunnassa?
Jari: Johtaa seurakuntaa palvellen. 
Johtamisessa tärkeintä on oma esi-
merkki sekä kyky nähdä asioita suu-
ressa mittakaavassa.
Ari: Meidän tehtävämme on viedä 
seurakuntaa oikeaan suuntaan ja pi-
tää huolta, että toiminta on terveellä 
pohjalla.

5. Mikä on rukouksesi seurakun-
tamme puolesta?
Jari: Ensisijaisesti rukoilen Jumalan 
läsnäoloa sekä koko seurakunnan 
että omaan ja läheisteni elämään. 
Totta kai unelmoin myös uudesta 
kirkkorakennuksesta.
Ari: Minua sykähdyttää joka kerta, 
kun kuulen jonkun kutsuvan seu-
rakuntaamme kodikseen. Jatkuva 
rukoukseni on, että saisimme jatkaa 
kulkua oikeaan suuntaan.

• SUVI LEINONEN

Lue lisää Arin ja Jarin mietteitä: 
jklhelluntaisrk.fi

Ari

Jari

Testamentti-info

Sunnuntaina 28.5.2017 klo 13.00  Sunnuntaina 8.10.2017 klo 13.00

Jyväskylän helluntaiseurakunnan alasali
(Lyseonkatu 3) 

Oletko suunnitellut perintöasioitasi?  
Miten omaisuudestasi huolehditaan? 
Miksi testamentti voi olla tarpeellinen?  
Miten haluat omaisuutesi jakautuvan? 
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ajan- 
kohtaistaKerro tarinasi temppelistä!

Seurakunnallamme on pitkä historia 
Lyseonkadun ja Harjukadun kulmauk-
sessa. Nyt uusien vaiheiden häämöt-
täessä ja UKK-hankkeen edetessä on 
aika kerätä talteen tarinoita menneil-
tä vuosikymmeniltä. 

Kirjoita siis muistiin temppeliin 

liittyvät kiinnostavat kertomukset, 
hauskat sattumukset ja arkiset ta-
pahtumat, ja lähetä ne meille. Kirjoi-
tuksen muotoa ja pituutta ei ole ra-
joitettu. Niin lyhyet muistiin kirjatut 
hetket kuin pitkät tarinat ovat osa 
arvokasta yhteistä historiaamme.

Lähetä kirjoituksesi 1.5.2017 men-
nessä nimelläsi ja yhteystiedoillasi 
varustettuna Keskipisteen toimi-
tukseen (keskipiste@jklhelluntais-
rk.fi) tai seurakunnan toimiston 
kautta. Palkitsemme parhaat tari-
nat ja julkaisemme kokoelman kirjoi-

tuksista kesäkuun Keskipisteessä. 
Toimitamme saapuneista kirjoituk-
sista myös laajemman koosteen 
koko seurakunnan saataville.

Vanhimmiston ja hallituksen päätöksiä

Helmikuun vanhimmiston kokous 
aloitettiin tapaamalla Toivonkulman 
ohjausryhmää. Kuulimme heidän nä-
kemyksensä tämän hetken tilantees-
ta Palokassa. Päätimme, että Palo-
kan työtä jatketaan pääseurakunnan 
tukemana. Pastoritiimistä nimetään 
vastuupastori, joka johtaa työtä oh-
jausryhmän kanssa. Tavoitteena on 
tukea Toivonkulman sisältä nousevaa 
johtajuutta. Kokouksessa käytiin läpi 
myös seurakunnan strategian tilan-
nekatsaus.

Fidan aluejohto on pyytänyt Jani-
Matti ja Sofia Korpelaa ensi kesänä 
Thaimaahan tutustumaan mahdolli-

seen lähetyskohteeseen. Lähetys-
toimikunta esitti vanhimmistolle, 
että seurakunta kustantaisi Kor-
peloiden lennot ja että matka olisi 
Jani-Matille työaikaa. Korpeloilta 
pyydettiin matkasuunnitelma halli-
tukselle, joka tekee ulkomaan mat-
koihin liittyvät päätökset. Hallitus 
päätti, että edetään esityksen mu-
kaisesti.

Maaliskuun vanhimmiston koko-
uksen pääaiheena oli seurakunnan 
strategian viimeistely ja hyväksy-
minen Minna Kallinen-Kuisman joh-
dolla. Strategiaryhmästä oli mukana 
myös Jenni Kärkkäinen. Illan aikana 

tehtiin viimeiset muotoilut strategi-
aan ja hyväksyttiin lopputulos.

Samuel Tedderin määräaikainen 
työsuhde loppuu maaliskuun lopus-
sa. Vanhimmisto oli pyytänyt Samu-
elia miettimään halukkuuttaan jat-
kaa seurakunnassamme pastorina. 
Samuel kertoi, että hän ei ole käytet-
tävissä enää palkattuna pastorina. 
Hän jatkaa kuitenkin vanhimmistos-
sa ja tulevaisuudessa mahdollisesti 
myös oto-pastorina.

Kävimme läpi UKK-hankkeen ti-
lannetta. Seuraava askel on laina-
neuvottelu pankin kanssa heti, kun 
viime vuoden tilinpäätös on valmis. 

Hankkeeseen haettiin projektipääl-
likköä Ristin Voiton ilmoituksella. 
Hallitus ja rakennustoimikunta sel-
vittelevät tarjottuja mahdollisuuk-
sia. Sovimme myös edustajat Hyvä 
Sanoma ry:n ja Aikamedia Oy:n 
vuosikokouksiin. Jyrki ei jatka enää 
vuosikokouksen jälkeen Aikamedian 
hallituksessa.

• ARI KUISMA

Kuiva kausi täynnä elämää

Olemme siirtyneet kuumalle ja kui-
valle kaudelle, mutta oma elämämme 
on ollut kaikkea muuta kuin kuivaa. 
Viime viikolla Lumialla murtui solis-
luu ja hän on viettänyt viime päivät 
kotona toipilaana. Olemme kiitolli-
sia, ettei käynyt pahemmin, vaikka 
vauhdikasta tyttöä on nyt työ pitää 
silmällä. Heidi on käynyt paikallisen 
kirkkokunnan kanssa läpi, miten he 
voisivat vahvistaa taloutta ja hallin-
toa tulevina vuosina ja suunnitelmia 

alkaa syntyä. Myös idea mahdollises-
ta paikasta ja rakennuksesta tuleval-
le nuorisokeskukselle on syntynyt ja 
nyt pidämme käsiä ristissä - olisiko 
tämä se oikea paikka? Tuntuu kuin 
maasta alkaisi nousta uusia alkuja, 
joiden kasvua saamme innolla odot-
taa.

Kotamäen Heidi, Pekko, Manu ja 
Lumia

Rakas kotiseurakunta!

Perheemme voi hyvin Tansaniassa. 
Täällä on käsillä haastavat ajat. Ih-
miset näkevät todella paljon nälkää 
sateiden jäätyä välistä ja heidän me-
netettyään satonsa. Olemme anta-
neet hätäapua joihinkin kyliin mutta 
tarpeet ovat lukemattomat. Koemme 
riittämättömyyttä kaiken keskellä. 

Pyydämme teiltä rukousta tilanteen 
puolesta! 

Rakkain terveisin  
Mesiäislehdon Virpi, Tero, Alvar, 
Linnea ja Ellen

Hei rakkaat ystävät!

Meillä on ollut viimeiset viikot todel-
la kiirettä aikaa työn parissa ja pieni 
väsymys painaa päällä. Iltaisin täytyy 
muistaa päästää itsensä vapaalle. Li-
sätyönä tämän vuoden alusta olemme 
paneutuneet pyhäkoulumateriaalin 
tuottamiseen. Sen parissa on vieräh-
tänyt jo useammat kymmenet tunnit. 
Tämän hetken täsmärukous onkin 
tuon pyhäkoulumateriaali ja sen koko 
prosessi.

Muuten voimme perheenä hyvin 
ja sulkeudumme taas kerran rukouk-
siinne.

Terveisin  
Pyykkösen Esa, Marianne, Lotta, 
Milla ja Emil 

• Korjaukset, kolarikorjaukset, huollot,
 ruostehitsaukset, maalaukset,
 pesut, sisätilapuhdistukset, hajun-
 poistot, katsastukset yms. palvelut.

• Otsonointilaitteen vuokraus
 huoneistojen hajuhaittojen poistoon.

Pääsiäisen tilaisuudet

Pe 14.4. klo 18  
Pitkäperjantain  
jumalanpalvelus  
Kauko Vehniäinen, 
Tomi Kuosmanen, 
Kenneth Karppinen

Su 16.4. klo 11  
1. pääsiäispäivän  
jumalanpalvelus 
Tulimummot Mirja Vehosmaa 
ja Auli Erkkilä

Ma 17.4. klo 11  
2. pääsiäispäivän  
jumalanpalvelus  
Tulimummot Mirja Vehosmaa 
ja Auli Erkkilä

La 22.4. klo 12–16 ja su 23.4. 
klo 10–11 
Kirppari lastenvaatteille ja 
-tarvikkeille UKK-hankkeen 
hyväksi
Lahjoita myyntiin puhtaita 
ja hyväkuntoisia kesäkauden 
kenkiä, vaatteita, leluja, pelejä, 
harrastusvälineitä, polkupyö-
riä, potkulautoja jne. temp-
pelin aulassa UKK-pisteellä 
tilaisuuksien yhteydessä. Olet 
myös tervetullut auttamaan 
lajittelussa, hinnoittelussa ja 
esillepanossa, lisätiedot: jonna.
kulju@gmail.com, 
044 374 1473.

Su 30.4.  
Kevätkeikaus SUOMI 100 
-teemalla
Lähetysmyynti ennen ja 
jälkeen jumalanpalveluksen, 
tilaisuuden jälkeen myös lähe-
tyskahvit. Tule ja tee loistavia 
ostoksia lähetystyön hyväksi!

To 11.5. Klo 18  
Kiitosilta  
vapaaehtoistyöntekijöille 
Ilmoittaudu 9.5. mennessä 
nettikalenterin kautta tai 
toimistolle

Su 21.5. klo 11  
Musiikkijumalanpalvelus  
Lavrenchukin perhe

9.–12.6.  
9–12-vuotiaiden kesäleiri

16.–18.6.  
6–8-vuotiaiden kesäleiri

Palvelevaa ajoneuvokorjausta 
Vaajakoskella

Kysy tarjousta! Tutkitaan ongelma 
ja annan tapauskohtaisen hinta-
arvion palvelulle. Haen tarvittaes-
sa autosi kotipihaltasi (myös 
ajokelvottoman trailerilla) ja palau-
tan takaisin, kun työ on tehty.

Palvelua myös iltaisin ja viikonloppuisin.
T:mi Ari Pudas, p. 040 700 9701, pudas.ari@gmail.com
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