
Yksi ajankohtainen 
kulttuurinmuutos 
koskee asioiden 
julkisuutta ja 
sosiaalista mediaa. 
Kristittyjen ja 
seurakuntien onkin 
entistä tärkeämpää 
arvioida, millaisen 
mielikuvan ne 
viestinnällään 
antavat.

Markku Luoma kannustaa seurakuntia myönteiseen vaikuttamiseen

”Hyvän tekemisen 
tulisi olla leimaa-antavaa”

Toisin kuin kansan parissa mo-
nesti luullaan, tilanne suoma-
laisessa yhteiskunnassa on 

poliisin näkökulmasta varsin rauhal-
linen. Rikollisuuden kokonaismäärä 
on viime vuosina laskenut lukuun 
ottamatta joitakin yksittäisiä ri-
koslajeja kuten netti- ja huumausai-
nerikoksia. Lisäksi julkisen hallinnon 
edustajilta edellytetään aikaisem-
paa tiukempaa lain ja eettisten toi-
mintaperiaatteiden noudattamista. 

Sen sijaan maailmalla jännite ylei-
sen kansalaismielipiteen ja äärius-
konnollisuuden välillä on selvästi 
kiristynyt. Tämä näkyy varsinkin 
äärimuslimien ja islaminuskoa vas-
tustavien yhteenotoissa. 

Euroopassa muslimien määrä 
kasvaa, ja sillä tulee väistämättä 
olemaan vaikutuksia politiikkaan 
ja kansallisiin kulttuureihin. Meillä 
Suomessa terroritekojen uhka on 
vielä vähäinen ja uskonnollisten 
ryhmien väliset suhteet kunnossa. 
Uskontojen edustajat, islamilainen 
yhteisö mukaan lukien, tekevät kes-
kenään hyvää yhteistyötä radikali-
soitumisen vastustamiseksi.

Näin kuvailee yhteiskunnallisia 
näköaloja Jyväskylässä asuva ja 
Tampereella lähes päivittäin työn-
sä takia käyvä poliisipäällikkö, FT 
Markku Luoma. Sisä-Suomen polii-
silaitoksen päällikkönä hänellä on 
hyvä tuntuma sekä yhteiskunnan 
julkiseen että kansalaisilta piilossa 
olevaan puoleen.

Oikeusoppineena, nimismiehenä, 
poliisipäällikkönä ja myös omalta 

alaltaan väitelleenä poliisimiehenä 
Luoma on seurannut yhteiskunnan 
kehitystä aina 1970-luvun alusta läh-
tien. Ison alueen poliisipäällikkyys 
sekä läheiset suhteet Sisäministe-
riöön pitävät miehen hyvin kartalla 
ajan ilmiöistä. Hänen asiantuntemuk-
seensa turvaudutaan usein myös 
kristillisten yhteisöjen toiminnassa.

Netti luo kuvaa kristityistä  
Viimeksi Markku Luoma esiintyi 
yhdessä esimiehensä, sisäministeri 
Päivi Räsäsen, kanssa marraskuun 
lopulla helluntaiseurakuntien työnte-
kijöiden Syyspäivillä Isossa Kirjassa. 

Räsänen ja Luoma pohtivat puheen-
vuoroissaan yhteiskunnan muutosta 
sekä siihen liittyen yhteiskunnan ja 
seurakuntien välisiä suhteita.

Yksi ajankohtainen kulttuurin-
muutos koskee asioiden julkisuutta 
ja sosiaalista mediaa. Kristittyjen 
ja seurakuntien onkin entistä tär-
keämpää arvioida, millaisen mieliku-
van ne viestinnällään antavat.

– Nettikeskusteluissa arvostelu ja 
tuomitsevat puheenvuorot saavat 
erityisen korostetun sävyn, Luoma 
harmittelee.

– Viesti irtoaa helposti asiayhtey-
destään ja kirjoittajan alun perin ehkä 
hyvästäkin tarkoituksesta. Somessa 
saavat usein eniten näkyvyyttä kär-
kevät ja kummalliset lausahdukset. 
Kristittyjen näkökulmasta nettikes-
kustelu sopii huonosti mielipideväit-
telyyn tai saarnaamiseen. Keskuste-
lupalstoilla ei sieluja voiteta. 

Luoma itse sanoo noudattavansa 
periaatetta, ettei mitään kielteistä 
asiaa pidä esittää sähköpostin tai 
nettiyhteyden välityksellä. 

– Muut keinot ovat palautteen an-
tamiseen toimivampia, poliisipääl-
likkö toteaa.

Häneltä ei liioin heru sympatiaa 
jyväskyläläisen kaupunginvaltuu-
tetun Juhani Starczewskin taannoi-
selle nettikommentille, joka koski 
eduskunnan puhemiehen Eero Hei-
näluoman puolison kuolemaa. 

– Kristittynä pidän tällaista käyt-
täytymistä hyvin harkitsemattomana, 

On parempi keskittyä avun ja ratkaisujen tarjoami-
seen kuin ahdasmieliseen tuomitsemiseen, neuvoo 
kokenut poliisipäällikkö kristillisiä toimijoita.
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 − Synnyttämään
 − Rakentamaan
 − palvelemaan
 − Löytämään
 − Elämään 
 − Rakastamaan

Tuttu lause: ”Mutta meillähän ei käy vammaisia” onkin haas-
tava lause. Kuinka saisit vammaiset käymään seurakunnassa 
ja mistä heidät löytäisit? Voisitko sinä olla kutsumassa heitä 
lämminhenkiseen kotiin, jossa he saavat tuntea olonsa kotoi-
saksi ja hyväksytyksi?  Vammaisten kohdalla tarvitsemme 
tänään evankelioivaa diakoniatyötä. Vammaiset tarvitsevat 
käytännön apua asiassa jos toisessakin.

Toiminnan tavoitteet 2015Rakkautta kaikille
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Otsikon ajatusta on usein käytetty vää-
rin. Raamatussa esiintyvä ajatus ei tar-
koita, että ”sopimaton aika” tarkoittaisi 

aikaa, jolloin tilanne evankeliumin julistukselle 
olisi mahdollisimman kiusallinen, vaikka noloja 
ja asiattomia tilanteita onkin selitetty tällä raa-
matunjakeella. Kontekstin mukainen ”sopima-
ton aika” tarkoittaa aikaa, jolloin tilanne meille 
itsellemme ei ole kovin sopiva tai otollinen. 
Jokaisella on aikoja, jolloin luonnollemme olisi 
mukavampi rentoutua, kuin tehdä Herran työ-
tä. Silloin tarvitaan sitoutumista. Diakoniassa 
ja evankelioinnissa tarvitaan paljon itsekuria 
ja uhrautumista. Joskus sitä joutuu tekemään 
vapaa-ajan kustannuksella. Raamattu kehot-
taa meitä kuitenkin pitämään lähimmäisen 

palvelun ja evankeliumin julistuksen prioriteet-
tijärjestyksemme kärkipäässä. Liikkeelle tulisi 
siksi lähteä myös meille sopimattomalla ajalla.

Tapa jolla seurakunta parhaiten vaikuttaa ympä-
röivään yhteiskuntaan on juuri diakonia ja evan-
keliointi.

Seurakunnalla täytyy olla motiivi, eli voima joka 
laittaa meidät liikkeelle. Motiivina ei saisi olla ul-
koa, eikä sisältä päin tuleva painostus. Motiivin 
tulisi nousta puhtaasti Jeesuksen antamasta 
rakkauden kaksoiskäskystä ”rakasta Jumalaa ja 
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. Vaikka seurakun-
nissa vedotaan voimakkaasti evankeliumintyö-
hön antautumiseen, kenenkään ei pitäisi lähteä 

liikkeelle toisten painostuksesta. Motiivina ei 
saisi olla myöskään huono omatunto, joka voi 
kasvaa kun hädänalaisten puolesta vedotaan 
tunteikkaasti. paavalia vaati liikkeelle sisäinen 
tuli, joka poltti hänen rintaansa. Hän ei voinut 
olla julistamatta evankeliumia. 

pakkoevankeliointi on ihmisten luoma termi, 
mutta sisäinen, rakkaudesta nouseva vaatimus 
meissä tekee meistä automaattisesti Kristuk-
sen todistajia. Tämän vuoksi evankelioinnista ja 
hyvän tekemisestä kieltäytyminen tarkoittaisi 
myös Kristuksen kieltämistä meissä.

Jyrki Palmi

Sopivalla vai  
sopimattomalla ajalla?

Rakkautta jokaiselle

Tahdon kiittää seurakuntalaisia 
lämpimästä ja terveestä vas-
taanotosta, kun saavuimme 

näkövammaisina mieheni kanssa 
seurakuntaan. Annoitte ja annatte 
yhä vieläkin apua, kun sitä tarvitsem-
me. Epäraitista ”pakkoparantelua” 
emme ole kohdanneet teidän jou-
kossanne. Tämä kaikki kertoo terve-

henkisestä ja lämminhenkisestä seu-
rakuntakodista. Yleensä vammaiset 
eivät uskalla tulla seurakuntaan 
oma-aloitteisesti. Siksi tarvitsem-
me järjestäytynyttä vastaanottoa 
vammaisille. Tarvitsemme vahtimes-
tarien lisäksi henkilöitä, jotka ovat 
koko tilaisuuden ajan esimerkiksi 
näkövammaisen apuna vaikkapa 
rukouspalveluun opastamisessa tai 
mahdollisissa kahvitilanteissa. Näin 
vammainen voi tuntea olonsa turval-
liseksi ja kotoisaksi. 

Tuttu lause: ”Mutta meillähän ei 
käy vammaisia” onkin haastava lau-
se. Kuinka saisit vammaiset käymään 
seurakunnassa ja mistä heidät löy-
täisit? Voisitko sinä olla kutsumassa 
heitä lämminhenkiseen kotiin, jossa 
he saavat tuntea olonsa kotoisaksi 
ja hyväksytyksi?  Vammaisten koh-

dalla tarvitsemme 
tänään evankelioivaa 
diakoniatyötä. Vam-
maiset tarvitsevat 
käytännön apua asi-
assa jos toisessa-
kin. Näkövammaiset tarvitsevat 
esimerkiksi postinlukuapua, apua 
vaateostoksilla, kaveria lenkille ja 
kesäisin tandempyöräilyyn, jotka 
sellaista harrastavat. Myös kulje-
tusapu seurakuntaan on tärkeää, 
koska taksimatkat aktiiviselle vam-
maiselle ovat vähäiset. Haastan 
sinua yksinäinen seurakuntalainen 
tällaiseen palveluun. Sinulla voisi 
olla mahdollisuus saada rikkaita ih-
missuhteita ja ystävyyttäkin. 

Olen vuosikymmenten varrel-
la murehtinut sitä, kuinka vaikeaa 
helluntaiseurakuntien on paneutua 

vammaistyöhön. Kun puhumme 
siitä, puhe lipsuu herkästi maahan-
muuttajiin, vankilatyöhön, KAN-työ-
hön,  vanhuksiin ja kaikkeen muuhun. 
Olen miettinyt, että meidän rakkaan 
seurakuntamme olisi varmaankin 
helppoa aloittaa vammaistyö, koska 
ilmapiiri meitäkin kohtaan on ollut 
niin lämmin. Unelmoin ajasta, jolloin 
ovesta tulee sisään kuuroja, näkö-
vammaisia ja pyörätuolissa istuvia 
siinä missä terveitäkin. Jeesus oli 
vammaisten ystävä. Miksi siis hen-
gellinen kotimmekin ei avaisi ovia 
käytännössä myös heille. 

Vammainen tarvitsee hengellisen 
kodin, jossa häntä autetaan ja jossa 
hän saa antaa oman leiviskänsä käyt-
töön. Vammainen ihminen tarvitsee 
myös sosiaalista tilaa. Hän tarvitsee 
vuorovaikutusta toisten ihmisten 
kanssa ja hyväksyntää sellaisena 
kuin hän on. Meidän mieheni kanssa 
näkövammaisina on vaikeata etsiä 
tuttuja kasvoja ja tulla aktiivisesti 
juttelemaan kenenkään kanssa. Olen 
onnellinen tästä omasta kodistani, 
koska olen huomannut kuinka helpos-
ti te rakkaat sisaret ja veljet tulette 
juttelemaan kanssamme ja otatte 
kontaktia meihin. Se ei ole mikään 
itsestäänselvyys suuressa seura-
kunnassa muutenkaan. Siispä tahdon 
myös lopettaa tämän tekstini kiitok-
seen. Seurakunta on tullut nopeasti 
miehelleni ja minulle rakkaaksi kodik-
si. Siis kiitos teille ja taivaan Isälle.

Tarja Varjonen
050 574 8228
tarja.t.varjonen@gmail.com

Vammainen 
tarvitsee 
hengellisen 
kodin, jossa häntä 
autetaan ja jossa 
hän saa antaa 
oman leiviskänsä 
käyttöön.

Koti kaikille
tyylittömänä ja Raamatun opetuksen 
vastaisena. 

”Seurakunnalla pitäisi olla 
myönteistä annettavaa”
poliisipäällikkönä Luoma on seurail-
lut sitä, millainen julkisuuskuva seu-
rakuntien ja yksittäisten kristittyjen 
toiminnasta syntyy. 

– Kristillisyys leimataan usein mie-
likuvissa tuomitsevaksi ja ahdasmie-
liseksi. Seurakunnille ei ole mielestäni 
kuitenkaan eduksi, että ensimmäinen 
mielikuva kristityistä on kieltojen ja 
käskyjen esittäminen ja erilaisten asi-
oiden vastustaminen. Seurakunnalla 
pitäisi olla jotakin myönteistä annet-
tavaa, apua ja ratkaisuja ongelmiin 
sekä toivoa paremmasta tulevaisuu-
desta, Luoma sanoo.

– Mielestäni seurakuntien ei pi-
täisi myöskään olla äänitorvena 
vaatimassa lakien tiukentamista ja 
rajoituksia yhteiskuntaan. poliittinen 
vaikuttaminen on tärkeää, mutta sen 
pitäisi tapahtua muilla foorumeilla, 
joilla kristittyjenkin on kyllä syytä 
olla aktiivisia. Sen sijaan seurakun-
nan pitäisi keskittyä ydinasiaansa, 
evankeliumin myönteisen ja vapaut-
tavan sanoman julistamiseen.
Luoman mukaan seurakunnat voisi-
vat vaikuttaa yhteiskunnassa myön-
teisesti esimerkiksi syrjäytymiseen, 
päihdeongelmiin, maahanmuuttajien 
kotoutumiseen, yksinäisyyteen ja 
monenlaiseen osattomuuteen. 
– Tätä työtä tehdäänkin monilla rinta-
milla, mutta ehkä diakoniaa voitaisiin 
tehdä vieläkin suunnitelmallisemmin. 
Hyvän tekemisen tulisi olla seurakun-
nalle leima-antavaa. Se on kristilli-
syyden peruspiirre eikä ainoastaan 
käännyttämisen väline.

• LEEVI LAUNONEN

Jatkoa edelliseltä sivulta.
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kolumni

Jeesus vertaa seurakuntaa lamppuun. Se näkyy huonees-
sa oleville. Joku voi nähdä itsensä parannuksen aikaan 
saavassa valossa. Vaikutus on ilmeinen: uudet arvot, elä-

mäntavat, toisenlaiseen oppiin ja opetukseen sitoutuminen 
sekä uudet asenteet, kiinnostuksen kohteet, kielenkäyttö, so-
mekirjoitukset tai muut mielipiteet. Terve seurakuntayhteys, 
seurakunnan opetus, ehtoollinen ja rukous vahvistavat uutta 
elämää.
 
Hyvät teot näkyvät valossa. Ne voivat edistää seurakunnan oman 
kaupungin parasta. Siinä on tekojen hyvyyden ja vaikuttavuuden 
mittapuu. Rukous kaupungin puolesta on hyvä teko. Kaupungilla 
seurakunta tunnetaan hyvistä teoistaan. Se on sillekin hyödyksi: 
”…sen menestys on teidänkin menestyksenne.” (Jer 29:7)

Hyvät teot kytkeytyvät seurakunnan perustehtävään. Ne voi-
vat olla vaikkapa diakoniaa, kasvatusyhteistyötä, muuta lasten 
ja nuorten tukemista, erilaisiin ns. kolmannen sektorin verkos-
toihin osallistumista tai yhteiskunnallista arvo- ja sisältövai-
kuttamista - myös ennakollista terveen kristillisyyden ”suolan” 
lisäämistä. Yhteiskunta voi antaa resursseja ja Jumala näkyä 
vaikuttaviin valintoihin: ”Viisaudella talo rakennetaan ja ymmär-
ryksellä vahvaksi varustetaan. Taidolla täytetään kammiot, kaik-
kea kallista ja ihanaa tavaraa täyteen.” (Snl 24:3-4)

Vaikuttavassa valossa on armoa ja armollisuutta - hyvien teko-
jen peruspiirre. Se ei ole suolaista eikä oikean opin kalsean va-
lokeilan kohdentamista väärin tehneeseen: ”Eikö sinunkin olisi 
pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua?’ 
(Mt 18:33). Jeesus tahtoi tätä suhteessa työtovereihin. Siksi huo-
neessa olijoita onkin valaistava armon ja armollisuuden valolla. 
Siten varmistetaan hyvin tekojen vaikuttavuus.

Matti Kangasoja 
vanhimmiston  
entinen jäsen ja  
puheenjohtaja

Miten seurakunta 
voi vaikuttaa?

Lähettien terveiset  
jatkuvat takasivulla!

Toiminnan tavoitteet 2015
Synnyttämään
Vahvistamme seurakunnan solunä-
kyä ja rohkaisemme uusien solujen 
syntymiseen etenkin aikuisten pa-
rissa. Tuemme avioliittotyötiimiä ja 
etsimme perhetyöhön uusia vastuun-
kantajia. Synnytämme janoa Jumalan 
kohtaamiseen ja siitä innostumiseen. 
Korostamme iloa ja lepoa Herrassa ja 
siinä elämistä.

Rakentamaan
Rakennamme suhteita muihin seu-
rakuntiin, Jyväskylän päättäjiin ja eri 
tahoihin. panostamme yhteiseen ru-
koukseen. Järjestämme seurakuntien 
yhteisiä rukousöitä ja pyhän Hengen 
iltoja. Opetamme rukouksen merki-
tystä tienä läpimurtoihin. Etenemme 
rukoillen, mutta tarpeen tullen myös 
rohkeasti Uutta kotia kohti -raken-
nushankkeessa.

Palvelemaan
palvelemme hyvän tekemisen kaut-
ta ja olemme siunauksena kaupun-
gissamme. Järjestämme matalan 
kynnyksen palveluevankeliointita-
pahtumia, jotka ovat portteja seu-
rakuntaan. Neste Oil Rallin aikaan 
järjestämme vuoden suurimman 
ulospäin suuntautuvan kampanjam-
me. Jatkamme diakoniatyön kehittä-
mistä ja pyrimme näkemään laajem-
min Jumalan mahdollisuudet siinä.

Löytämään
Etsimme Jumalan tahtoa ja välinei-
tä tavoittaaksemme Jyvässeudun 
ihmisiä ja tehdäksemme heistä Jee-
suksen opetuslapsia. Koulutamme 
seurakuntalaisia luonnollisiin koh-
taamisiin erityisesti XEE-työmuodon 
kautta. Opetamme seurakuntalaisia 
löytämään myös sosiaalisen median 

mahdollisuudet evankelioinnissa, yh-
teyksien rakentamisessa ja toimin-
nan tehostamisessa.
 

Elämään
painotamme arjen evankeliointia ja 
sen monimuotoisuutta. Rohkaisem-
me seurakuntalaisia elämään kristi-
tyn luonnollista elämää, joka vetää 
puoleensa etsijöitä. Haastamme seu-
rakuntaa tutustumaan uusiin ihmisiin 
seurakunnassa ja sen ulkopuolella 
sekä harjoittamaan vieraanvarai-
suutta ja aitoa kanssakäymistä.

Rakastamaan
painotamme Koti kaikille -teemaa ja 
opettelemme rakastamaan käytän-
nössä kaikkia ihmisiä iästä, sosiaali-
sesta tai etnisestä taustasta ja kan-
sallisuudesta riippumatta. Otamme 
ohjenuoraksi erityisesti 1. Kor 13:1-3. 

”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, 
olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen 

lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, 
niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin 
kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta 
puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi.”

Lähettien terveisiä

Sateiset terveiset  
tropiikista!

Uusi vuosi on lähtenyt vauhdikkaasti 
käyntiin. pidimme tämän alueen seu-
rakunnille ensimmäisen lapsi- ja pyhä-
koulutyön seminaarin, joka sai todella 
myönteisen ja innokkaan vastaanoton. 
Rukoillaan, että lapsi- ja pyhäkoulutyö 
saisi kunnolla siivet alleen! Viime päi-
vinä olemme kunnostaneet Mambu 
Haus -toimintakeskuksen tiloja alka-
vaa toimintakautta varten. Tilat olivat 
melko huonossa kunnossa, mutta ko-
van työn jälkeen ne alkavat olla valmiit 
ottamaan vastaan lapset ja nuoret, jot-
ka innolla odottavat avajaisia.

Tropiikin sateet jatkuvat ja piha-
maamme lainehtii. Rukouksemme on, 
että myös sydämet saisivat kastua! 
Sulkeudumme rukouksiinne koko 
perheenä, kiitos muistamisesta!

Terveisin
Pyykköset

Iloista uutta vuotta Phnom Penhistä!

Kylävierailulla Heidin oli hienoa kuul-
la, kuinka yksi kylistä oli muuttunut 
työn seurauksena ja kuinka aktiivisia 
kyläläiset olivat. Kylässä oli aloi-
tettu solu, jossa osa kyläläistä kävi. 
Pekko puolestaan kävi Laosissa 
tutustumassa nuorisokeskukseen. 
Nähtäväksi jää, saako täällä joku sy-

dämelleen aloittaa samanlaista työ-
tä. Olemme aloittaneet kieliopinnot, 
mikä auttaa sopeutumisessa eikä olo 
tunnu enää niin ulkopuoliselta.
Rukousaiheina haluaisimme jättää 
meidän terveyden ja pekon mah-
dolliset uudet kuviot. Kiitoksena on 
uudella innolla alkanut vuosi, yhteys 

muihin lähetteihin, sopeutuminen 
sekä seurakunnan löytyminen.
Siunausta alkaneeseen vuoteen ja pi-
detään yhteyttä!

Terveisin
Kotamäet

Unkarin uutisia

Saimme kuulla juutalaisjärjestö 
Maszin kiitosjuhlassa, että FIDA ja 
FONS on ollut yksi sen merkittävim-
mistä tukijoista tänä vuonna. Tammi-
kuussa saimme VIp-vieraina kutsun 
suureen kiitoskonserttiin Suureen 
synagogaan. Unkarin ortodoksijuu-
talaisen yhteisön presidentti puo-
lestaan kutsui meidät Holokaustin 
muistotilaisuuteen, jossa oli paikalla 
mm. Israelin suurlähettiläs. On suuri 
ihme, että meidät oli kutsuttu Fidan 
edustajina kunniavieraiksi.

Kiitosaiheita: Juutalaisyhteisön 
avoimuus yhteistyölle, lähetyshar-
joittelijamme, saamamme rohkaisu.

Rukousaiheita: Holokaust-työ, per-
hetyö, seurakunnanistutus, tiimiläi-
set, meidän perhe; erityisesti Jounin 
terveys (jo neljä antibioottikuuria).

Rukouksiinne sulkeutuen
Pursiaiset
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Jyväskylän helluntaiseurakunta on Jumalan läsnäolosta elävä paikallisesti ja kansainvälisesti 
vaikuttava yhteisö, joka kutsuu ja kasvattaa Jeesuksen opetuslapsia ja on sitoutunut rakkaudelliseen 
yhteyteen sekä lähimmäisten palveluun.

Jyväskylän helluntaiseurakunta
Jumalan ja lähimmäisen palveluksessa NÄkY2016 
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SEURAKUNNAN  
pANKKIYHTEYS
KS Osuuspankki
FI54 5290 0220 2926 09

Seurakunnalle viite 12001
Lähetykselle viite 11222
RV-lehti   viite 12700

Uutta kotia kohti  
-rakennushanke
FI36 5290 0220 4531 77 
viite 1025

ajan- 
kohtaista

siiontemppeli

La 14.2. SUPERMIX  
klo 16–18.30 Tikan koululla ja 
klo 15–17.30 Keljonkankaan 
koululla

La 14.2. klo 18  
YSTÄVÄNPÄIVÄKONSERTTI

Su 15.2. klo 18  
USKON PERUSTEET -kurssi alkaa

Ma 16.2. klo 18  
SOLUNJOHTAJAKOULU alkaa

La–ma 21.–23.2. Lasten talvilei-
ri 9–12-v. leirikeskuksessa 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
näihin kaikkiin seurakunnan 
nettikalenterin kautta tai toi-
mistolle ma-ke klo 10–13.

HUOM! Su 22.2. ei ole pyhä-
kouluja

La 14.3. klo 16  
RISTIAALTO: Ulkopuolisuus

Su 15.3. klo 11  
Kenneth Karppisen levyn julkai-
su jumalanpalveluksessa

toiVonKUlmA

Seuraa meitä:  
facebook.com/toivonkulma

Kid’s Energy joka kuun toisena 
lauantaina klo 16 Jokelan 
koululla

työnteKijöiden  
tAlVilomAt:

Sirpa Arposuo 2.–7.3.

Armi Hintikka 9.–14.3.

Kenneth Karppinen 23.–28.2.

Jani-Matti Korpela 23.–28.2.

Jyrki Palmi 20.–27.3.

Hannamari Patronen 30.3.–7.4.

Sandesh Roberts 23.–29.1.

Pauli Vilkkilä 30.3.–7.4.

Poimintoja vanhimmiston ja hallituksen päätöksistä
Markku Mäkinen on ottanut vetovas-
tuun tauolla olleessa juutalaistyön 
ryhmässä. Markku alkaa koota tiimiä 
ympärilleen ja työ starttaa uudelleen 
tämän vuoden aikana. Vanhimmisto 
siunasi Markkua tehtävään.

Nepal-työn varainkeruu on siirret-
ty One Life ry:n hallintaan. Aiemmin 
pöytälaatikossa olleelle seurakun-
nan hallinnassa olevalle yhdistyksel-
le avattiin ensimmäistä kertaa tili. 
Nuorisotyössä ja Toivonkulmassa on 
myös suunnitteilla hankkeita, joissa 
voitaisiin hyödyntää One Life ry:tä.

Vanhimmisto hyväksyi pastoritii-
min esityksen toiminnan tavoitteik-
si vuodelle 2015. Merkittiin tiedoksi, 
että Juhani Kolehmainen on kutsut-
tu pastoriksi Toijalan helluntaiseu-

rakuntaan 15.2.2015 alkaen.
Vuoden 2015 talousarvio on 

vahvistettu ja se on 36 476 euroa 
tappiollinen. Hallitus on tehnyt 
Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n 
kanssa sopimuksen leirikeskuksen 
liittämisestä laajakaistaverkkoon. 
Sopimuksen arvo on 1 350 euroa. 
Hallitus on toteuttanut Lyseonka-
dun tilojen esteettömyyden itsear-
vioinnin. Tilatoimikunta neuvotte-
lee aktiivisesti kaupungin kanssa 
rakennushankkeesta. Hankkeesta 
tiedotetaan lisää vuosikokouksen 
yhteydessä.

Vanhimmisto, hallitus ja lähetys-
toimikunta ovat yhdessä päätyneet 
ratkaisuun, jossa Juha ja Marika 
Mielikäisen 30.6.2015 päättyvää 

määräaikaista palkallista työsopi-
musta ei enää uusita. Teltantekijä-
tyyppinen hyvin sujunut työ Espan-
jassa on edennyt vaiheeseen, jossa 
toimeentulo on mahdollista ilman 
seurakunnan taloudellista tukea. 
Seurakunta on pyytänyt Mielikäisiä 
jatkamaan työtään teltantekijätyön 
sopimuksella. Mielikäiset ovat kui-
tenkin itse päätyneet ratkaisuun, 
jossa he jatkavat työtä ilman lähet-
tistatusta. Mielikäisten tilannetta 
ja työsuhdetta voidaan arvioida 
jatkossa uudelleen, mikäli tilanteet 
ja työn sisältö muuttuvat. pidetään 
Mielikäiset edelleenkin aktiivisesti 
rukouslistoillamme.

• ARI KUISMA JA JUHA SUNI

Jatkoa edelliseltä sivulta.

Rakkaat seurakuntalaiset siellä kaukana!

Töiden tahti on vuoden vaihtuessa 
kova. Teron vastuut ovat laajentu-
neet itä-Afrikan hankkeiden talo-
usraportointiin. Kummilapsityö ja 
työmme johtajuuskoulutuksen paris-
sa jatkuu. Työnkuvamme ulkopuolella 
meille on ollut tärkeää vierailla pie-
nissä seurakunnissa, jotka tarvitse-
vat rohkaisua ja tukea. 

Olemme kiitollisia mahdollisuu-
desta tehdä kutsumuksemme työtä 
sekä terveydestä, varjeluksesta, 
lähettitovereista sekä paikallisista 
ystävistä. pyydämme että suljette 
meidät jatkossakin esirukouksiinne. 
Erityisesti tarvitsemme viisautta 
kieliopintoihin ja työn suunnittelua 
koskeviin päätöksiin.

Kiitos esirukouksista, rohkaisuis-
ta ja muusta avusta!

Kotiseurakuntaa ikävöiden
Mesiäislehdot

Albaniassa tapahtuu...

Jumala on siunannut seurakunnissa 
pientä kasvua. Myös useita uusia 
seurakuntia ollaan aloittamassa. Odo-
tamme ministeriöstä vastausta hake-
mukseemme laajentaa GDQ-koulua 
eskarista lukioon myös albanialaislap-
sille. Tiimimme pienenee väliaikaises-
ti ja joudumme järjestämään vastuita. 
Tarvitsemme siinä viisautta.

Kiitämme: terveydestä, sähköis-
tä, varjeluksesta, vapaudesta ker-
toa Jeesuksesta, avoimista lähistön 
naisten sydämistä, hyvistä paikal-
lisista pastoreista ja yhteistyöstä 
kristillisen radioaseman kanssa.

Rukoilemme: motoristi-illan 20.2., 
seurakunnanistutustyön ja kristilli-
sen koulun laajentumisen puolesta 
ja että saisimme pysyä Jumalan joh-
datuksessa.

Rakkain terveisin  
Dajtin vuoren juurelta
Natrit

Hei ja terveiset  
Fuengirolasta!

Kiitollisin mielin jatketaan elämää 
ja arkea täällä, koko ajan kotoisam-
min. Ystävyyssuhteet tiivistyy ajan 
myötä ja elämä saa tavallisen arjen 
piirteitä koko ajan enemmän. Tuleva 
kesä tuo uutta tullessaan työsuh-
teemme päättyessä, mutta meidän 
elämä täällä jatkuu. Samalla innolla, 
millä tultiin reilut kolme vuotta sitten, 
jatketaan edelleen! Mielenkiinnolla 
odotetaan Taivaan Isän johdattamia 
uusia suunnitelmia :)
pidetään mielessä, siellä Suomessa 
ja täällä Espanjassa, Miika 6:8 ”Hän 
on ilmoittanut sinulle ihminen mikä 
hyvä on; ja mitä muuta Herra sinulta 
vaatii kuin että teet sitä mikä oikein 
on, rakastat laupeutta ja vaellat nöy-
rästi Jumalasi edessä?”

Rakkain terveisin
Mielikäiset


