
Näkökulmia
nykyaikaiseen
lapsityöhön
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Seurakuntaamme johtaa 
16–henkinen vanhimmisto, 
jonka työskentelyyn pastorit 
osallistuvat. tammikuun 
ehtoolliskokouksessa tehtä-
väänsä siunattiin kuusi uutta 
vanhinta. tästä numerosta 
alkaa uusi juttusarja, jossa 
esitellään seurakuntamme 
vanhimmat.

niilo ja Anton Kytökorpi 
sekä essi ja Samu Suni 
pysähtyivät pohtimaan 
seurakuntaelämää.

erityisesti seurakunnan-
johtaja jyrki tunnetaan. 
– Sillä on musta takki ja 
lyhyt tukka, tietää Samu. 

Vanhimmat
valokeilassa

”Seurakunta on 
mukava paikka.”
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Lue lisää sivulta 3Lue lasten ajatuksista 
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Jatkuu seuravalla sivulla
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Z-sukupolven lapset

On selvää, että lapsuus on muuttunut 
ja sen mukana myös lapset. 2000-lu-
vulla syntyneet nykylapset, joita kut-
sutaan myös Z-sukupolveksi, elävät 
median kannalta täysin erilaisessa 
ympäristössä kuin aiemmat sukupol-
vet. Monet lapset tottuvat jo taape-
roiästä lähtien käyttämään älypuhe-
limia ja tabletteja. heidän elämäänsä 
värittää pienestä pitäen eri mediois-
ta välittyvä tietotulva. 

Perheen rakenteet ovat moninais-
tuneet. edelleen suurin osa lapsista 
elää ydinperheessä. Valitettavasti 
heistä jopa 30 000 kokee vuosittain 
vanhempien avioeron ja opettelee 
elämään yksinhuoltaja- tai uusper-
heessä. yleisimmin ero koskettaa 
alle kouluikäistä lasta. 

Lasten elämästä on tullut jossain 

määrin turvattomampaa ja kiirei-
sempää. Lapsilla on todettu enem-
män keskittymishäiriöitä, aggres-
siivisuutta ja monilla pettymyksen 
sietokyky on alentunut. Lapset 
viettävät suuren osan elämästään 
omanikäistensä seurassa niin kou-
lussa kuin vapaa-ajalla esimerkiksi 
harrastuksissa, seurakunnassa ja 
somessa. yleisesti ottaen suoma-
laiset lapset voivat paremmin kuin 
koskaan aikaisemmin, mutta samal-
la huonosti voivien lasten määrä 
kasvaa huolestuttavan nopeasti.

ymmärrys lapsen erityispiirteitä 
ja tarpeita kohtaan on lisääntynyt. 
Sen haasteellisena puolena näkyy 
yksilöllisyyden liiallinen painotus ja 
sen myötä ennen yleisesti hyväk-
syttyjen kristilliseen arvopohjaan 
nojaavien hyveiden ja normien hor-
juttaminen. Moni asia on muuttunut, 

mutta ei kaikki. Lapsella on edelleen 
samat perustarpeet kuin aina en-
nenkin. edelleen lapsen luottamus 
voitetaan hyväksymällä ja olemalla 
kiinnostuneita lapsesta omana itse-
nään.

Ohjeita raamatusta
Sain käsiini hienon teoksen the Child 
in the Bible. Se tarkastelee lasten 
läsnäoloa läpi raamatun, kristillisen 
historian tapahtumien keskiössä 
sekä lapsiin ja kasvatukseen liittyvää 
opetusta. raamatusta löytyy lukuisia 
käyttökelpoisia ohjeita nykyaikaan.

Vanhassa testamentissa lasten 
kasvatus oli kokonaisvaltaista ja yh-
teisöllistä. hengellisyys oli luonteva 
osa arkea ja lasta kasvattivat omat 
vanhemmat ja hengellinen yhteisö 
sulassa sovussa. Kasvatustavoit-

teena oli tehdä lapset osallisiksi ju-
malan ihmeistä, mutta opettaa heille 
myös hartauselämää ja jumalan us-
kollisuutta menneinä aikoina. Vaiku-
tus oli voimakasta! Lapset kasvoivat 
uskossaan jumalaan ja osaksi hen-
gellistä yhteisöä luontevalla tavalla.

Uuden testamentin puolella jee-
sus nosti rohkeasti sellaisten ihmis-
ryhmien asemaa, jotka jostain syys-
tä olivat alistettuja. näitä olivat mm. 
lapset, naiset, orjat, sairaat ja niin 
edelleen. Lapsille jeesus teki samat 
ihmeet kuin aikuisillekin. hän paran-
si sairaan lapsen, vapautti pahojen 
henkien vaivaaman, herätti henkiin 
kuolleen lapsen ja siunasi lapsia. 
Lisäksi hän selvästi opetti lapsille 
kuuluvan saman osan jumalan valta-
kunnasta kuin aikuisillekin.

johtopäätöksiä
Laadukas, nykyaikainen lapsityö 
vastaa lasten tarpeisiin ja on lasten 
itsensä kokemana sellaista, johon on 
mukava osallistua. Lisäksi se antaa 
mahdollisuuden tutustua arjessa toi-
mivaan jumalaan ja opettaa kuinka 
hänen kanssaan elämää eletään. Lu-
ettelen joitakin ideoita nykyaikaisen 
lapsityön järjestämiseksi.

Sukupolvia yhdistävä
jumalanpalvelus
Unelmaseurakunnassani toiminta ei 
rakennu ainoastaan eri ikäryhmille 
suunnatusta toiminnasta vaan sen 
keskeinen tunnuspiirre on eri-ikäis-
ten kohtaaminen ja yhteisöllisyys. 

Lasten maailma muuttuu kohisten. Se 
haastaa seurakuntaa pysymään ajan 
hermolla. Laadukas lapsityö vastaa 
lasten tarpeisiin ja rakentuu kristilliselle 
arvoperustalle.
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Seurakuntamme tavoitteena on olla koti kaikille. ha-
luamme olla seurakunta, jossa kaikenikäiset ja eri 
kulttuureista kotoisin olevat ihmiset voisivat kokea 

olonsa kotoisaksi ja hyväksytyksi. Koti on paikka, jossa su-
kupolvet kohtaavat, ja toisilta opitaan asioita puolin ja toi-
sin. Seurakuntakodissa saa parhaimmillaan kasvaa turvalli-
sen yhteisön keskellä niin uskossa kuin ikävuosissa lapsesta 
aikuiseksi. 

Seurakuntaamme on siunattu suurella määrällä lapsia ja hei-
dän perheitään. Sunnuntaina jumalanpalveluksessa saamme 
kuulla ja nähdä heidän läsnäolonsa. jeesus hyväksyi lapset 
läheisyyteensä ja kohtasi heitä arvostaen. hän kutsui lapsia 
luokseen aikuisten estelystä huolimatta. raamattu kuvaa, 
miten lasten huudot ja riemu todistivat jumalan suuruudesta 
ja hänen voimastaan. Lapsilla on jumalan luomina kyky ot-
taa vastaan jumalan valtakunnan totuuksia ja tuntea hänet. 
Kehottaahan raamattu meitä kaikkia kääntymään sekä tule-

maan lasten kaltaisiksi, jotta perisimme taivasten valtakun-
nan. eri-ikäisinäkin meillä on mahdollisuus kohdata jumalaa, 
rukoilla ja ylistää häntä yhdessä yli sukupolvirajojen. 

Lasten ja perheiden mukanaolo seurakunnan tilaisuuksissa 
on satoa perinteikkäästä ja vuosien ajan tehdystä tavoitteel-
lisesta lapsityöstä. haluamme tulevinakin vuosina kantaa 
vastuumme seuraavasta sukupolvesta ja ohjata heitä opet-
tamalla sekä omalla esimerkillämme henkilökohtaiseen suh-
teeseen jeesuksen kanssa. Muuttuvan lapsuuden ja perhe-
elämän mukanaan tuovien haasteiden kohtaaminen on koko 
seurakunnan yhteinen tehtävä ja vastuu. Samalla se on juma-
lan meille antama suuri etuoikeus ja ilo. 

Hannamari Ahvenus

Lapset ja seurakunta

Jatkoa edelliseltä sivulta.

VA
LO

KU
VA

t:
 jj

U
h

A 
SU

n
i

VA
LO

KU
VA

: A
n

tt
i-j

U
SS

i L
AK

An
en

Niilo, 8, ja Anton, 6, Kytökorpi sekä Essi, 8, ja Samu, 6, Suni pysähtyivät poh-
timaan seurakuntaelämää. niilo kuvailee seurakunnan olevan paikka, jossa 
on paljon ihmisiä, soittoa ja laulua sekä puheita. Anton nyökyttelee vieressä 
ja Samu toteaa kirkossa puhuttavan jeesuksesta. – Siellä käy kaikkia, ketkä 
haluaa palvella jumalaa, hän jatkaa. – ja uskoo jumalaan, essi tarkentaa. 

niilo valaisee, että pastori on 
pappi, joka kertoo raamatun 
kertomuksia. hänelle on kui-

tenkin epäselvää, tekeekö pastori 
muuta. erityisesti seurakunnanjoh-
taja jyrki tunnetaan. – Sillä on mus-
ta takki ja lyhyt tukka, tietää Samu. 
hän kuvailee jyrkin roolia: - Se aut-
taa, että seurakuntalaiset tietäis ne 
sanat, mitä sanoa, ettei ne sanois 
ihan vääriä sanoja, että ’minä en ylis-
tä jumalaa’. tätä auttanee lasten 
yhteinen havainto, että jyrki on mu-
kava tyyppi.

Kasteesta Antonille tulee mieleen 
kastemato. essi suuntaa ajatusta 
perinteisempään oppiin: – Siellä ve-
dessä on joku mies ja siellä on tyttö-
jä, joilla on valkoiset vaatteet päällä 
ja nekin menee veteen ja niiden pääl-
le pannaan vettä. Valkoiset vaatteet 
kuvaavat essin ja Samun mielestä 

enkeleitä. 
Uutta kotia kohti -hanke ja uuden 

kirkkorakennuksen suunnittelu saa 
aikaan paljon keskustelua. niilo lä-
hettää terveisiä tilatoimikunnalle, 
että kelta-vihreä, korkea kerrostalo 
olisi hyvä ratkaisu. Kaikki ovat sitä 
mieltä, että ikkunoita pitää olla pal-
jon. Samu pitää välttämättömänä, 
että sisääntulon yhteydessä on ”ras-
ti, joka kertoo jeesuksesta”.

Uudessa kirkossa tärkeää olisi 
ostosmahdollisuuksien lisääntymi-
nen. – että sieltä sais kioskilta os-
tettua ruokia, leluja ja muuta, pohtii 
niilo. – jäätelöä, tarkentaa Anton. 
Myös esiintymislavaa, mikkejä ja 
tuoleja pidetään välttämättöminä. 
Samu myös haluaisi eteiseen pöy-
dän, josta jaetaan lappusia. essi on 
toiminnan kannalla: – Leikkipaikka 
lapsille, missä voi kehittää lukemis- 

ja laskemispelejä, leluja ja tyynyjä. 
Poikien toivelistalla ovat liukumäki, 
pallomeri ja uimahalli. niilo muistut-
taa, että uudessa kirkossa tarvitaan 
edelleen myös opetusta.

rukoileminen on tuttua ja päi-
vittäistä. – Se on semmonen, jossa 
puhutaan jeesukselle ja laitetaan 
kädet ristiin, kuvailee niilo. – jos 
vaikka näkee painajaisia, voi rukoil-
la. Kaikilla rukous kuuluu yleensä il-
taan. Kytökorven veljesten iltaruko-
us on Levolle lasken, Luojani, jonka 
niilo rukoilee Antonin mielestä ihan 
liian nopeasti. Antonilta puolestaan 
jää niilon mukaan ”aina C-osa pois”. 
Suneilla rukoillaan iltaisin rakas 
jeesus, siunaa meitä, josta Samu 
muotoilee haastattelussa uuden 
version: – rakas taivaan isä siunaa 
meidän huominen päivä ja anna en-
keleitä yölle. Luovuus onkin tarpeen, 
koska iltarukousta on joskus vaikea 
muistaa ulkoa. 

haastattelun lopuksi Samu tiivis-
tää raadin tuntemukset: – Seura-
kunta on mukava paikka!

Sen jumalanpalvelus on rakennettu 
siten, että se palvelee kaikenikäisiä 
ja antaa mahdollisuuden yhteiseen 
jumalan kohtaamiseen. Lapset eivät 
ole vain pyhäkoulun alkua odottava 
joukko vaan tasavertaisia ylistyk-
seen ja rukoukseen osallistujia. 

Lasten sielunhoito
Lasten taustoista johtuen seura-
kunnan toiminnan piirissä on yhä 
enemmän erityistä tukea tarvitsevia 
lapsia. Olisi hienoa, jos he voisivat 
kokea seurakunnan paikaksi, jossa 
he tulevat nähdyksi, ymmärretyiksi ja 
jollakin tavalla myös autetuiksi. 

Selkeä, systemaattinen
raamatunopetus
Lapselle tulee opettaa kaikki juma-
lan valtakunnan sisällöt sekä teorias-
sa että käytännössä kuitenkin hänen 
ikä- ja kehitystasonsa huomioiden. 
Uskon vahvasti, että tehokkainta on 
arkeen sidoksissa oleva, omakohtai-
nen ja kokeilemalla omaksuttu ope-
tus. 

Esikuvat
Lapsi tarvitsee uskovia, aikuisia esi-
kuvia, joiden elämäntapaa seurata. 
Australialainen lasten sielunhoidon 
pastori David Goodwin tutki lap-
suuden kriittistä vaihetta, kun lapsi 
on siirtymässä varhaisnuoruuteen. 
tämä on ajanjakso, jolloin suuri osa 
lapsista jää pois seurakunnasta. 
Mitkä syyt saivat lapset pysymään 
seurakunnassa? yllätykseksi suurin 
vaikuttava asia oli yhden luotettavan 
aikuisen läsnäolo lapsen elämässä.

Lähteet:
- Asikainen, P., isoaho, P., Laamanen, t., Parkkinen, 
r., Virkkilä, K. & Virkkilä, M. Kantaville siiville. Las-
ten sielunhoidon käsikirja. Aikamedia 2012.
- Bunge, M. j., Fretheim, t. e. & Gaventa, B. r. 
(toim.) the Child in the Bible. eerdmans 2008.
- tolman, t. Collide: exploring intergenerational 
Ministry. Figtree, n.S.W. 2013.

”Seurakunta on mukava paikka!”

Lue haastattelu kokonaisuudes-
saan: jklhelluntaisrk.fi/uutiset

• PäiVi iSOAhO

Sillä on musta takki 
ja lyhyt tukka, tietää 
Samu. 

Uudessa kirkossa
tärkeää olisi ostos-
mahdollisuuksien
lisääntyminen.
– että sieltä sais 
kioskilta ostettua 
ruokia, leluja ja
muuta, pohtii niilo.

• MinnA KUiSMA

Koti kaikille
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kolumniLapset ja seurakunta

Lapsiperheellisen elämä on arkea. Silloinkin kun riman 
on asettanut matalalle, tuo arki tarjoaa monia mahdolli-
suuksia kokea syyllisyyttä. 

jumalanpalveluksessa syyllisyys on iskenyt, kun lapseni on yrit-
tänyt viitata kysyttäessä, kuka on seurakunnassa ensimmäistä 
kertaa tai ei ole käynyt pitkään aikaan. Aina voi selitellä, että hän 
haluaisi jännän tervetulopaketin, mutta oikeasti en ole itsekään 
aina muistanut, milloin viimeksi olimme paikalla. eivät ole mei-
dän lapset päässeet osaksi laadukkaan pyhäkoulutyön jatku-
mosta.

Kun lapset ovat pieniä, seurakunnalle lähtö turhauttaa. Sitä tie-
tää, että päiväuniaika osuu juuri väärään hetkeen, nälkä yllättää 
ainakin lapsen ja   seitsemän muuta selitystä. tunnustan, olen 
usein ollut virvoittuneempi hitaan kotiaamun jälkeen. Syy ei ole 
jumalanpalveluksissa, luulen, vaan siinä, että  lastenhoitohuo-
neesta tai pyhäkoulutilan perältä niihin on vaikea osallistua. 

Olen opetellut armollisuutta ja yrittänyt karistaa syyllisyyttä. 
jos jumala on hyvä, oletan, ettei hän laske käyntikertoja. jos 
minä yritän ymmärtää elämänvaiheen tuomia haasteita, niin 
ehkä yläkerrassakin yritetään.

Onneksi aika parantaa haavat ja kasvattaa lapset. Vastikään 
koin hämmentävän hetken. Pienempikin lapsista viihtyi itse py-
häkoulussa, ja istuin kaikessa rauhassa kuuntelemassa saarnaa. 
Saarnan aihetta en muista, mutta muistan valoa tunnelin päässä 
-tunteen.

jos jumala on, hän on varmasti hyvä, sillä mikä muu selittäisi mai-
niot pyhäkoulut ja niiden vanhemmille suoman hetken keskittyä 
vain yhteen asiaan. 

Jarmo Lyhty

Alikin pääsee valoon

Toiminnan tavoitteet 2016
Rukous 
Opetamme systemaattisesti rukouk-
sen merkitystä. haastamme seura-
kuntaa heräämään rukoukseen, joka 
on avain hengellisen elämän menes-
tykseen seurakunnassa ja henkilö-
kohtaisessa elämässä. haluamme, 
että jyväskylän helluntaiseurakunta 
tunnetaan rukoilevana seurakuntana.

Opetus
Laadimme selkeän opetussuunni-
telman, joka kattaa luontevan polun 
opetuslapseuskoulusta avoimen raa-
mattukoulun opetuksiin. tarjoamme 
vahvaa ja tasokasta uskovan hen-
gellistä kasvua edistävää perusope-
tusta. haluamme varmistaa uusien 
seurakuntaan tulevien hengellisen 
kasvun ja seurakuntaan juurtumisen.

Lähetystyö  
haluamme vahvistaa taloudellista 
osuuttamme lähetystyössä. etsim-
me rukoillen sopivia, jumalan kutsu-
mia ihmisiä toteuttamaan seurakun-
nan lähetysnäkyä.

Pakolais- ja maahanmuuttajatyö
Vastaamme pakolaistyön haasteisiin 
kouluttamalla vapaaehtoistyönteki-
jöitä. Luomme suorat kontaktit vas-
taanottokeskuksiin ja järjestämme 
turvapaikanhakijoille harraste- ja 
ystävyystoimintaa sekä kutsumme 
heitä vieraiksi erityisesti heille suun-
nattuihin tilaisuuksiin.

UKK-rakennushanke 
jatkamme hankkeen rahoituskam-
panjaa sekä pyrimme löytämään jy-
väskylän kaupungin kanssa hankkee-
seen konkreettisen ratkaisun tänä 
vuonna.

Uusi strategia
Aloitamme uuden, koko seurakuntaa 
koskevan strategian valmistelun. 
Valmistuttuaan se korvaa näky 2016 
-strategian. 

Seurakuntaamme johtaa 16–henkinen vanhimmisto, jonka työskentelyyn 
pastorit osallistuvat. tammikuun ehtoolliskokouksessa tehtäväänsä siunat-
tiin kuusi uutta vanhinta. tästä numerosta alkaa uusi juttusarja, jossa esitel-
lään seurakuntamme vanhimmat.

Kuka olet? 
Olen Tapio Kainu, pian 64, minulla 

on vaimo ja kaksi lasta. työskente-
len Laukaassa kunnan rakennustar-
kastajana. Olen syntynyt Kyyjärvel-
lä ja muutin jyväskylään vuonna -83. 
Vapaa-ajallani kalastan, metsästän 
ja harrastan sauvakävelyä.

Olen Vesa Kilponen, 26, ja amma-
tiltani fysioterapeutti. Perheeseeni 
kuuluu vaimo ja minä. Olen kotoisin 
ähtäristä, jyväskylään muutimme 
alkuvuodesta 2013. harrastan mo-
nenlaista liikuntaa. Olen aloittanut 
myös lukuharrastuksen.

Milloin olet tullut uskoon ja kauan-
ko olet kuulunut Jyväskylän hel-
luntaiseurakuntaan?

t: tulin uskoon 9-vuotiaana las-
tenleirillä ja kävin kasteella 14-vuo-
tiaana. Olen kuulunut seurakuntaan 
vuodesta -83.

V: tein uskonratkaisun 15-vuotiaa-
na ja kasteelle menin 19-vuotiaana. 
Olen kuulunut tähän seurakuntaan 
kolme vuotta. 

Miten palvelet seurakunnassa?
t: Olen ollut vanhin vuodesta 2001. 

Vanhimmistossa vastuualueenani 
on käytännön vapaaehtoiset, esi-
merkiksi vahtimestarit ja kirjamyy-
jät. 

V: Organisoin vaimoni kanssa 
tukikohdan juontotiimiä, ja toimin 
solunjohtajana. Lisäksi meillä on uu-
sien nuorten vanhinten kanssa tiimi 
jarkon tukena.

Onko sinulla joku hengellinen ar-
moitus, jota haluat toteuttaa van-
himpana?

t: Koen, että tehtäväni on olla esi-
rukoilija.

V: Olen rinnallakulkija. haluan tie-
tää, mitä seurakuntalaisille kuuluu ja 
mitä mieltä he ovat asioista. 

Mikä on vanhimmiston rooli seura-
kunnassa?

t: Paimen. esimerkin näyttäminen 
on myös tärkeää, sekä omassa arki-
elämässä että seurakunnan toimin-
nassa.

V: Kyllä, ja lisäksi erilaisten pää-
tösten tekeminen ja tarvittaessa 
ongelmatilanteisiin tarttuminen 
yhdessä pastoreiden kanssa kuuluu 
myös vanhimmiston tehtäviin.

Mikä on rukouksesi tulevalle vuo-
delle?

V: Seurakunta on täynnä erilaisia 
ihmisiä ja toivon, että jokainen voisi 
saada täältä vastauksen syvimpään 
kaipuuseensa. toivon, että se näkyi-
si seurakuntalaisten arjessa, kun he 
tulevat kohdatuksi seurakunnassa 
ja innostuvat ja vahvistuvat.

t: toivon, että saisimme nähdä 
jumalan toimintaa enemmän ja että 
yhteys voisi kasvaa. Mahdollisuudet 
siihen on, olemmehan saman isän 
lapsia.  • SUVi LeinOnen

Vanhimmat valokeilassa: 

Tapio ja Vesa

Lue lisää Tapion ja Vesan miet-
teitä: jklhelluntaisrk.fi/uutiset
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kohtaista

SeUrAKUnnAn  
PAnKKiyhteyS
KS Osuuspankki
Fi54 5290 0220 2926 09

Seurakunnalle viite 12001
Lähetykselle viite 11222
rV-lehti   viite 12700

27.–29.2. Talvileiri 8–12-vuo-
tiaille seurakunnan leirikes-
kuksessa. Lisätiedot ja ilmoit-
tautuminen: jklhelluntaisrk.fi/
tapahtumat/talvileiri-8-12-vuo-
tiaille tai seurakunnan toimistol-
le ma-ke klo 10-13.

Työntekijöiden talvilomat

Hannamari Ahvenus 
21.–28.3.

Sirpa Arposuo  
25.2.–2.3.

Kenneth Karppinen  
29.2.–6.3.

Jyrki Palmi  
7.–13.3.

Pauli Vilkkilä  
4.–10.4.

Armi Hintikka työvapaalla 
19.1.–30.6., jona aikana Ken-
neth Karppinen vastaa Palokan 

Toivonkulman työstä.

Muista ilmoittaa muuttuneet 
yhteystietosi seurakunnan 
toimistoon!

www.jklhelluntaisrk.fi
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Uutta kotia kohti  
-rakennushanke

Fi36 5290 0220 4531 77 
viite 1025

Sillanrakennusta Budapestissa
Pitkäjänteinen luottamuksen ra-
kentaminen kantaa hedelmää. 31.1. 
kokoonnuimme noin 500 unkarilai-
sen holokaust-selviytyjän kanssa 
ystävyyden silta -tapahtumaan. 
Vieraiden hämmennys vaihtui iloon, 
kun he ymmärsivät olevansa odotet-
tuja kunniavieraita. helluntailiikkeen 
presidentti Albert Pataky esitti heille 
myös anteeksipyynnön toisen maa-

ilmansodan ajasta, jolloin kristityt 
unohtivat rakkauden juutalaisia koh-
taan. Wienin pääsynagogan pääkant-
tori Shmuel Barsilain konsertin ja 
kahvittelun jälkeen jaoimme vieraille 
suomalaiset villasukat.

Kiitollisina
Annu, Jouni, Eemeli ja Leevi

Arki on alkanut virkistävän joululoman jälkeen
Virkistävän joululoman jälkeen arki 
on taas alkanut. Kieli tarttuu pikkuhil-
jaa ja selvitään arkisissa tilanteissa. 
Pekko valmistelee jalkapallokoulu-
tuksia Laosia varten ja heidi palasi 
Myanmarin ja Laosin hankevierai-
luilta, joissa tutustui hankkeisiin ja 
auttoi taloushallinnossa. Lapset ovat 
nauttineet koulusta, ystävistä sekä 

joululomasta. jouluna Lumialle oli 
kyllä pettymys, kun lunta ei tullut-
kaan tänne tropiikkiin. Pieni kulttuu-
riväsymys meinaa iskeä asioiden hoi-
tamisen, hygieniatason ja liikenteen 
takia, mutta se kuuluu asiaan.

rakkainterveisin
Heidi, Pekko, Manu ja Lumia

Hej Malmösta!
Kolme kuukautta on mennyt vauhdilla. 
Uusi kaupunki ja maa, uusi kieliympä-
ristö, lapsilla uusi koulu sekä meillä 
uusi työ ja arki. Opiskelijatyö korkea-
kouluissa sekä yhteistyö paikallisen 
seurakunnan kanssa ovat alkaneet 
hienosti. tiiminjohtajina olemme 
iloinneet erityisesti yhteydestä, in-
nosta sekä monista avoimista ovista. 
Muistattehan rukouksin, että opiske-
lijat tässä suurkaupungissa saisivat 
kohdata jeesuksen, ja että työmme 
voisi tuoda kunniaa jumalalle. Uutis-
kirjeemme voit pyytää osoitteesta 
familytoukola@gmail.com.

Miika ja Merja Students for Christ 
-perustajan Anita Koeshallin seuras-
sa.

Merja, Miika, Noomi ja Nella

”Olet siunattu, kun olet nähnyt uuden vuoden”
tansanialaiset tervehtivät näin alku-
vuonna toisiaan. toivottavasti koet 
samoin! Olemme tehneet ainutlaatui-
sia matkoja. Virpi osallistui Mwanzan 
kummilapsihankkeessa perustetun 
lasten parlamentin avajaisiin. Se 
nostaa lasten äänen kuuluviin, jotta 
poliitikot voivat puuttua lasten hyvin-
vointia uhkaaviin asioihin. tero vie-
raili tangassa, jossa tehtävään vam-
maistyöhön juuri nimitetty tansanian 

ensimmäinen vammaisasioiden mi-
nisteri halusi tutustua. rukoilemme, 
että vammaisten lasten ja nuorten 
tilanne saisi vihdoin äänitorven pää-
töksenteon tasolla. Unelmamme on, 
että mahdollisimman moni lapsi sai-
si turvallisen lapsuuden ja kehittyisi 
täyteen potentiaaliinsa.

esirukouksiinne käpertyen
Virpi, Tero, Alvar, Linnea ja Ellen

Terveiset Jerusalemista!
Olemme voineet hyvin eikä lumikaan 
ole juuri häirinnyt. iCej:n jokavuoti-
nen envision-konferenssi onnistui 
loistavasti! runsaat 120 hengellistä 
johtajaa saapui tammikuussa jerusa-
lemiin 18 eri maasta. halusimme an-
taa heille monipuolisen kuvan maan 
tapahtumista. raamatun opetus, vie-
railut, poliittisen tilanteen kartoitus 
sekä messiaanisten ja arabipasto-
reiden raportit jumalan työstä osui-

vat ytimeen. Vainojen uhrien muis-
topäivänä juha tapasi myös israelin 
presidentin holokaust-selviytyjien 
kanssa. Kati jatkaa sosiaalisen osas-
tomme puitteissa. Kiitosaiheena on 
puukotusten vähentyminen. jatkat-
tehan rukousta israelin ja meidän 
puolestamme.

Siunauksin ja Shalom-terveisin
Kati ja Juha

Täällä ollaan!
jännitimme viisumeita viime mi-
nuuteille asti, mutta päästiin perille. 
Olemme siivonneet pölyjä, pesseet 
homeisia varastoituja tavaroitamme 
ja järjestäneet taloa kodiksi. Saimme 
kaupasta perusruokatarvikkeet ja 
torilta vihanneksia ja hedelmiä. Ve-
sitankeissa on tarpeeksi vettä, mut-
ta olemme keittäneet veden aluksi. 
Lapset palasivat kouluun ja ovat so-

peutuneet hyvin. Aikuisten osalta työ 
lähtee käyntiin pastoreiden tapaami-
sista ja yhteyksien luomisesta. täällä 
on ollut useita aseistettuja murtoja 
asuntoihin. Kiitos kun muistatte, että 
rauha säilyisi sydämissämme.
 

rakkain terveisin
Marianne, Esa, Milla ja Emil

Viileää teetä ja hedelmiä
istumme iltapäivän hämärässä viile-
ässä olohuoneessa. Sähkökatkos on 
kestänyt tunteja. nautimme tarjoi-
lusta. talon miniä pyytää minulta, ett-
emme laula hengellisiä lauluja kansa-
nislamiin turvautuvan anopin tähden, 
joka on kuuloetäisyydellä. Ovesta 
tulevat vielä miniän työtoveri tyttä-
rensä kanssa sekä rouva, jonka poika 
on tullut uskoon. Kuka jeesus on? 

Luemme raamatusta, miten alussa 
oli Sana, ja Sana oli jumala -- mei-
dän syntisyytemme -- jeesus kuoli 
puolestamme... naiset kuuntelevat 
tarkkaavaisesti. jonkun silmä kostuu. 
rukoilemme jokaisen puolesta.

Kotimatkalla sydämeni kiittää.
Taru, Matti ja Essi
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Poimintoja vanhimmiston ja hallituksen päätöksistä

Marraskuun kokouksessa järjes-
timme vanhimmistoon tutustujil-
le kyselytunnin, jonka jälkeen he 
saivat kertoa, ovatko käytettävis-
sä vanhimmistoon. ehdokkaiden 
poistuttua keskustelimme tutus-
tumisjaksosta ja päätimme esittää 
kaikkia käytettävissä olevia uusiksi 
vanhimmiston jäseniksi. jyrki kävi 
myös jokaisen kanssa kahdenkeski-
sen palautekeskustelun. esittelimme 
ehdokkaat seurakunnalle joulukuun 

alussa ja julistimme kuukauden ru-
kousajan. Samalla jätimme rukousai-
heeksi tomi Kuosmasen siunaamisen 
oto-pastoriksi. Kriittistä palautetta 
ei tullut. tammikuun alussa siuna-
simme tomin tehtäväänsä sekä uu-
siksi vanhimmiksi risto huttusen, 
timo Kallisen, Vesa Kilposen, henri 
Leinosen, heikki Liimataisen ja Kalle 
niemen.

Marraskuussa hallitus päätti, 
ettemme liity työnantajajärjestö 

PALtA:an. hallitus päätti myös laa-
jentaa työntekijöiden työterveys-
palvelut kattamaan sairaanhoidon. 
Kilpailutuksen jälkeen jatkamme 
nykyisellä työterveyden palve-
luntarjoajalla. Pääsalin flyygelin 
korjausta varten tehtiin varaus 
vuoden 2016 budjettiin. Palokan ja 
Korpilahden toimitilojen ikkuna-
teippaukset päätettiin muuttaa 
vastaamaan seurakunnan nykyistä 
visuaalista ilmettä. jyrki ja Anne Pal-

mi ehdottivat, että voisivat käydä 
lomamatkaltaan thaimaasta vierai-
lemassa lähettiemme Kotamäkien 
luona Kambodžassa. hallitus päätti 
lähetystoimikunnan esityksen mu-
kaisesti maksaa matkat thaimaa–
Kambodža–thaimaa.

joulukuussa oli vanhimmiston ja 
hallituksen perinteinen yhteiskoko-
us, jossa avasimme budjettiesityk-
sen rivi riviltä ja teimme tarvittavat 
lisäykset ja korjaukset. hyväksyim-
me talousarvion vuodelle 2016. tam-
mikuussa kävimme vanhimmistossa 
läpi pastoritiimin esityksen toimin-
nan tavoitteiksi tälle vuodelle ja hy-

väksyimme sen. Vuoden teemaksi 
valitsimme rukous kannattaa 2016! 

Leirikeskuksen vuokrauksesta on 
tullut kyselyjä ei-seurakunnalliselta 
taholta. totesimme, että leirikes-
kusta voidaan vuokrata käyvällä 
hinnalla ja yleisin vuokraehdoin 
(mm. päihteettömyys). heidi Urpa-
lainen aloittaa työkokeilun 1.2.2016. 
Uutta Kotia Kohti -hankeneuvotte-
lut kaupungin kanssa ovat vihdoin 
edenneet, niistä tiedotetaan seura-
kunnalle pian. Matti Kangasojaa on 
pyydetty kirjoittamaan seurakun-
nan historiikki vuosista 1996–2016 
tämän kevään aikana. • Ari KUiSMA


