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Seurakuntamme viimeistelee parhail-
laan uutta strategiaa Näky 2021. Seura-
kunnan strategisesta työstä voidaan olla 
montaa mieltä. Joidenkin mielestä se ei 
ole hengellinen tapa edetä ja toisten mie-
lestä se on hyvinkin raamatullista. Raa-
matussa on paljon esimerkkejä Jumalan 
antamista toimintasuunnitelmista Isra-
elin kansalle, kuninkaille ja profeetoille. 
Myös Paavalin päämäärätietoisen elä-
män mottona oli ”Minä en siis juokse um-
pimähkään, en taistele niin kuin ilmaan 
hosuen.” (1. Kor. 9:26)

Mihin strategiaa  
tarvitaan?
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Uuden kirkon suunnittelutyöt ovat jatkuneet mar-
raskuun yhdistyksen kokouksen päätöksen 

jälkeen. Hallitus ja vanhimmisto valitsivat 
joulukuussa Arkitupa Oy:n suunnittele-

maan uutta toimintakeskusta. Työ 
on jatkunut rakennusarkkitehti 

Marko Kuljun johdolla. Tavoit-
teena on suunnitella noin 

seitsemän miljoonan 
euron rakennus.

Uutta kotia kohti -hankkeessa 
edetään
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Jatkuu seuravalla sivulla

Näky 2021 valmistumassa
Seurakuntamme toimintaa on ohjannut vuodesta 
1996 alkaen viideksi vuodeksi kerrallaan laadittu 
strategia, jonka pohjalta työstetään vuosittaiset 
toimintasuunnitelmat ja tavoitteet. Uutta Näky 
2021 -strategiaa on valmisteltu vajaan vuoden 
ajan. Tällä hetkellä se on viimeistelyvaiheessa ja 
valmis strategia julkaistaan maaliskuun alussa. 

Nyt valmistumassa olevaa 
strategiaa on työstänyt laaja 
joukko. Vanhimmisto nimesi 

viime keväänä varsinaisen strate-
giatyöryhmän, johon ovat kuuluneet 
pastorit Jani-Matti Korpela ja Jyrki 

Palmi, vanhimmat Timo Kallinen, 
Heikki Liimatainen ja Kauko Veija-
nen sekä seurakuntaneuvoston jä-
senet Vesa Halonen, Jenni Huttunen, 
Karoliina Kilponen, Heini Rekola ja 
Timo Toivanen. Fasilitaattorina on 

toiminut seurakuntaneuvoston jäsen 
ja johtamisen asiantuntija Minna Kal-
linen-Kuisma, joka on suunnitellut ja 
johtanut strategiaryhmän työsken-
telyä monipuolisin menetelmin. 

Strategiaryhmän eri-ikäiset, eri 
elämäntilanteissa elävät ja eri työ-
muodoissa palvelevat jäsenet ovat 
pyrkineet löytämään yhteisiä suun-
taviivoja seurakunnallemme. Ryhmä 
on keskustellut, pohtinut, kirjoitta-
nut, tehnyt ryhmätöitä ja rukoillut. 
Vuorovaikutus on ollut avointa, 
monipuolista ja ajattelua avartavaa. 
Työskentely on ollut suunnitelmal-
lista, eteenpäin menevää ja jäntevää. 
Ryhmän monimuotoinen kokoonpa-

no on osoittautunut rikkaudeksi, ja 
vaihtelevat työskentelytavat ovat 
auttaneet tuomaan esiin erilaisia nä-
kökulmia ja ajatuksia, jotka muutoin 
olisivat saattaneet jäädä piiloon.

Strategiaryhmän lisäksi Näky 
2021:n valmisteluun ovat kuluneen 
vuoden aikana osallistuneet omis-
sa ja yhteisissä tapaamisissaan 
vanhimmisto, pastoritiimi ja koko 
seurakuntaneuvosto. Kaikille seura-
kuntamme toimintaan osallistuville 
avattiin lisäksi syksyllä 2016 mah-
dollisuus vaikuttaa uuteen strategi-
aan vastaamalla kyselyyn. Ajatuksia 
menneestä strategiakaudesta ja 
toisaalta toiveita tulevalle kaudelle 

kartoittaneeseen kyselyyn vasta-
si 34 eri-ikäistä seurakuntalaista. 
Kyselyn tulokset on huomioitu stra-
tegiatyössä ja useisiin esiin nostet-
tuihin käytännöllisiin näkökulmiin 
tullaan palaamaan myös toiminta-
suunnitelmissa.

Näky 2016 toteutunut hyvin
Osana strategiatyötä seurakunta-
neuvostolle (ml. vanhimmisto, hal-
litus ja pastorit) laadittiin edellisen 
Näky 2016 -strategian toteutumises-
ta laaja kysely, johon vastasi 42 seu-
rakuntaneuvoston jäsentä. Kyselyn 
tulosten perusteella olemme saavut-
taneet Näky 2016:ssa toiminnallem-
me asetetut tavoitteet varsin hyvin. 

Kyselyyn vastanneiden mukaan 
olemme onnistuneet erityisen hyvin 
avoimessa tiedottamisessa seu-
rakunnan taloudenhoidosta, val-
mistautumisessa uuden toimitilan 
rakentamiseen sekä opetuslapsena 
kasvamisen tukemisessa niin ope-
tuslapseuspolun kuin solujenkin 
kautta. Myös tavoitteet maahan-
muuttajien palvelemisesta ja hengel-
tään innoittavista jumalanpalveluk-
sista koettiin hyvin saavutetuiksi.

Heikoimmin olemme kyselyn 
perusteella saavuttaneet Näky 
2016:een kirjatut tavoitteet koulu-
työhön ja evankelioiviin kampan-
joihin panostamisesta. Seurakun-
tamme paikallinen vaikuttavuus 
sekä paikallinen ja kansainvälinen 
näkyvyys nähtiin myös tavoiteltua 
pienempänä. Näky 2016:n tavoite 

Syyskuussa strategiaa työstettiin  
Kiponniemessä.
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Seurakuntamme viimeistelee par-
haillaan uutta strategiaa Näky 2021. 
Seurakunnan strategisesta työstä 
voidaan olla montaa mieltä. Joiden-
kin mielestä se ei ole hengellinen 

tapa edetä ja toisten mielestä se on 
hyvinkin raamatullista. Raamatussa on 

paljon esimerkkejä Jumalan antamista 
toimintasuunnitelmista Israelin kansalle, 

kuninkaille ja profeetoille. Myös Paavalin 
päämäärätietoisen elämän mottona oli 
”Minä en siis juokse umpimähkään, en tais-

tele niin kuin ilmaan hosuen.” (1. Kor. 9:26)

Jokainen seurakunta tarvitsisi yhtei-
sen käsityksen siitä, mitä halutaan 

saavuttaa ja miten se saavutetaan. Jos toimintaa pyöritetään 
ilman minkäänlaista suunnitelmaa, se karkaa helposti käsistä 
ja ajautuu monien tuulten vietäväksi. Jumalan kuuluu olla seu-
rakunnan ohjaimissa, mutta toimintasuunnitelman tekijöiden 
täytyy kuulla Jumalan ohjaava ääni. 

Omistajuuden tuntu strategiassa on myös hyvin tärkeää, 
siksi sen valmisteluun on hyvä osallistua mahdollisimman 
monta ihmisiä. Näin on tapahtunut myös Jyväskylän hellun-
taiseurakunnassa. Osallistumismahdollisuus avattiin kaikille 
seurakuntalaisille.

Strategiatyössä täytyy ottaa huomioon monia asioita. Seu-
rakunnan toimintaympäristö muuttuu koko ajan, joten täytyy 
pohtia kykeneekö seurakunta selviämään ympäristön muu-
toksista, vai taantuuko se vain hiljalleen kuihtuvaksi yhtei-

söksi. Esimerkiksi Jyväskylän nuorekas opiskelijakaupunki-
ympäristö asettaa omat haasteensa ja siihen seurakunnalla 
tulisi olla suunnitelma.

Tuleva uusi seurakuntarakennus avaa uudet mahdollisuudet 
kaupunkilaisten tavoittamiseen, joten seurakunnan tulisi val-
mistua kasvun aikoihin. Kasvu ei kuitenkaan tule pelkästään 
strategialla, vaan siihen tarvitaan rukousta ja valmistautumis-
ta. ”Jos rauta on tylsynyt eikä teränsuuta tahkota, täytyy pon-
nistaa voimia; mutta hyödyllinen kuntoonpano on viisautta.”  
(Saarn. 10:10)

Jyrki Palmi

Mihin strategiaa tarvitaan?

Jatkoa edelliseltä sivulta.
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Parasta työssämme 
on se, kun joku 
antaa elämänsä 
Jeesukselle.  
Se ei ole meidän 
ansiotamme, mutta 
on upeaa nähdä 
miten Jumala 
käyttää meitä 
työssään. 
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Perheeni ei ollut kristitty,  
Nacho kertoo. – Olin kuiten-
kin kiinnostunut hengellisis-

tä asioista ja vaihto-oppilasvuoteni 
aikana USA:ssa annoin elämäni 
Jeesukselle. Olin järkyttynyt taju-
tessani, että kotimaassani minulla 
ei olisi ollut mitään mahdollisuut-
ta kuulla evankeliumia. Aloitinkin 
palattuani kristillisen pienryhmän 
lukiossani ja jatkoin ryhmän vetä-
mistä yliopistossa. Tässä ryhmässä 
tutustuin Maríaan, joka tuli uskoon 
ja on nykyään vaimoni. Kun valmis-
tuimme yliopistosta tajusimme, 
että jos etsisimme työtä omalta 
alaltamme insinööreinä, elämästä 
tulisi kyllä helpompaa, mutta sit-
ten yliopistollamme ei enää olisi 
kristittyjä. Niinpä päätimme jatkaa 
toimintaamme yliopistolla koko-
päiväisesti. Saamme tehdä sitä, 
mitä rakastamme: jakaa evankeli-
umia opiskelijoille tavalla, jota he 
ymmärtävät.

– Tyypillistä työpäivää on vai-
kea kuvailla, Marquésit toteavat. 

– Lukukausien alussa olemme usein 
yliopistolla infotiskin takana ker-
tomassa ryhmämme toiminnasta 
uusille opiskelijoille. Muuna aikana 
valmistelemme tilaisuuksia, kier-
rämme eri kaupunkien yliopistoissa 
ja usein saamme myös kutsuja mui-
hin tilaisuuksiin puhumaan. Nauhoi-
tamme lisäksi podcast-lähetystä, 
jota kuuntelee joka viikko yli 200 
opiskelijaa. Vuodesta 2014 lähtien 
olemme Agape-järjestön johtajina 

olleet vastuussa 
yli kymmenestä 
projektista ja yli 50 täysipäi-
väisestä työntekijästä seitsemäs-
sä kaupungissa. Päivät ovat pitkiä 
ja teemme kovasti töitä, mutta 
meille on tärkeää myös viettää ai-
kaa ihan vain oman perheen kesken.

–  Suurin haaste työssämme 
on olla turhautumatta, Marquésit 
kertovat. – Jaamme evankeliumia 
sadoille opiskelijoille viettämällä 
aikaa heidän kanssaan ja rakenta-
malla ihmissuhteita. Kuitenkin vain 
harvat ovat kiinnostuneita. Silti 
näemme, että työmme kantaa he-
delmää. Melkein joka vuosi saam-
me olla kastamassa uskoon tulleita 
opiskelijoita. Parasta työssämme 
on se, kun joku antaa elämänsä Jee-
sukselle. Se ei ole meidän ansio-
tamme, mutta on upeaa nähdä mi-
ten Jumala käyttää meitä työssään.

Marquésit haluavat välittää läm-
pimät kiitokset koko seurakunnal-
le. – Olemme täysin seurakunnilta 
ja yksityisiltä ihmisiltä saamamme 

tuen va-
rassa. Tei-

dän apunne 
mahdollistaa työmme 

onnistumisen ja teiltä saamamme 
viestit ja puhelinsoitot ovat todella 
rohkaisevia. Vaikka olemmekin kau-
kana, tunnemme, että seurakunta 
Jyväskylässä välittää meistä. Se on 
todella tärkeää, koska välillä mie-
leen nousee ajatus: entä jos emme 
nousekaan tänä aamuna ylös ja tee 
työtämme, kiinnostaako se ketään? 
Tiedämme, että teitä kiinnostaa ja 
että te rukoillen tuette meitä, jotta 
voimme jatkaa työtämme täällä. 
Kuulemme kuiskauksenne korvis-
samme: ”Teette hyvää työtä, lähe-
timme teidät koska luotamme tei-
hin, jatkakaa vain eteenpäin.”

• ANNA KRIIKKULA

Parasta on olla 
Jumalan käytössä

”yliluonnollinen on meille luonnol-
lista” on jäänyt hieman etäiseksi. 
Myöskään vastuullisesta talouden-
hoidosta ei ole opetettu siinä mää-
rin, mitä tavoitteena oli.

Uusi näky haastaa
Näky 2021 on tällä hetkellä siis vii-
meistelyvaiheessa. Strategiatyötä 
tehdessä paljon keskustelua ovat 
herättäneet muun muassa seuraa-
vat teemat, jotka tulevat näkymään 
myös valmiissa strategiassa: osalli-
suus, turvallisuus, uudistuminen sekä 
armollisuus. Meidän seurakunnas-
samme jokaisen tulisi kokea olonsa 
hyväksytyksi ja turvalliseksi kaikissa 
elämänvaiheissa. Jokaisella on siis 
lupa olla, osallistua ja tehdä – myös 
virheitä.

Seurakunta olemme me kaikki 
yhdessä. Strategia on yhteinen, 
Jumalan johdossa syntynyt suun-
taviivamme kohti seuraavaa viittä 
vuotta, jotta voisimme helpommin 
ja suunnitelmallisemmin rakentaa 
yhteistä seurakuntaamme sekä pal-
vella toinen toisiamme. Näky 2021 
tuleekin haastamaan meitä jokaista. 
Meidän on paitsi yhteisönä myös yk-
silöinä pohdittava, miten strategian 
mukaiset arvot vaikuttavat sanoi-
himme, tekoihimme ja elämiimme. 
Mikä tulee muuttumaan käytännös-
sä, kun suuntaamme toimintaamme 
arvojemme mukaisesti? Miten vaik-
kapa osoitamme toisillemme yhä 
enemmän armoa tai koemme yhä 
lisääntyvää osallisuutta seurakun-
nassamme? Mitä meidän seurakun-
tana tulee tehdä, jotta saavutamme 
yhteiset päämäärämme? 

Strategiaa tullaan avaamaan 
ja käsittelemään yksityiskohtai-
semmin tulevissa jumalanpalve-
luksissa ja Keskipisteissä. Kuluvan 
vuoden toiminnan tavoitteet esi-
tellään myös vielä kevään aikana.  

• HEINI REKOLA

Ketkä:  Nacho, María, Caleb, 8, Carmen, 7, 
Miguel, 4, ja Sydney, 2, Marqués

Missä:  Valenciassa Espanjassa
Mitä:  Tehtävämme on kertoa Jeesuksesta 

yliopistoissa, olemme myös Agape 
Espanja -järjestön kansallisia johtajia

Parasta juuri nyt: 
 Saamme tehdä työtä, jota  

rakastamme
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kolumni

Seurakuntamme on menossa uutta kotia kohti. Puitteet 
muuttuvat, mutta seurakunnan ydintehtävänä pysyy 
Herramme käsky tehdä kaikki kansat Hänen opetuslap-

sikseen. Kuinka tuota käskyä voitaisiin parhaiten toteuttaa 
2020-luvun seurakunnassa ja uudessa kodissa? Tätä olemme 
pohtineet kuluneen syksyn ja talven aikana seurakunnan näky-
työryhmässä. 

Voiko käydä niin, että uuden avioliittolain myötä yhteiskunnallinen 
ilmapiiri kiristyy ja luterilainen kirkko hyväksyy myös homoparien 
vihkimisen? Tämän seurauksena media kiinnittää huomion hellun-
tailaisiin ja sitoutuminen raamatulliseen avioliittoon leimataan 
syrjiväksi. Vastareaktiona seurakunta käpertyy siilipuolustuk-
seen ja opetuksessa painottuu Herramme paluun odotus.

Voisimmeko luoda solurakenteen, johon kuuluu jokainen seura-
kuntalainen? Solut kehittävät oman tapansa toimia ja vastaavat 
jumalanpalvelusten toteuttamisesta. Jotkut solut kokoontuvat 
kahviloissa ja julkisissa tiloissa ympäri kaupunkia. Tämä huoma-
taan myös lehdistössä ja hengelliset kysymykset nousevat yh-
teiskunnalliseen keskusteluun.

Voisimmeko olla rukoileva seurakunta, jossa jaetaan elämän koko 
kirjo avoimesti ja kasvetaan hengellisesti? Kasvun myötä ja yli-
luonnollisten kokemusten innoittamana seurakuntalaiset puhu-
vat rohkeasti uskostaan elinpiirinsä keskellä. Uuden rakennuksen 
valmistuttua seurakunta vaikuttaa kaupungissa diakonian ja maa-
hanmuuttajatyön kautta ja tekee rakennuksesta kaupunkilaisten 
olohuoneen, kodin kaikille.

Millaisen kodin sinä  
haluat rakentaa?

Heikki Liimatainen

2020-luvun  
seurakunta

Uutta kotia kohti 
-hankkeessa edetään
Nyt haasteena suunnitelmien valmistuminen, rahoi-
tusjärjestelyt ja rakentajavalinnat
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Uuden kirkon suunnittelutyöt ovat jatkuneet marraskuun yhdistyksen 
kokouksen päätöksen jälkeen. Hallitus ja vanhimmisto valitsivat 
joulukuussa Arkitupa Oy:n suunnittelemaan uutta toimintakeskusta. Työ 
on jatkunut rakennusarkkitehti Marko Kuljun johdolla. Tavoitteena on 
suunnitella noin seitsemän miljoonan euron rakennus.

Miljoonan euron säästö al-
kuperäissuunnitelmista on 
vaatinut sekä rakennuksen 

pienentämistä että edullisempia 
rakenteellisia ratkaisuja. Suurimpia 
muutoksia ovat kellarista luopu-
minen ja pääsalin pienentäminen. 
Aula-, keittiö-, ruokailu-, pienryhmä- 
ja toimistotilat on pidetty entisen 
kokoisina. Uudessa suunnitelmassa 
pääsalissa on pienimmilläänkin yli 
600 istumapaikkaa ja monitoimisa-
lin ollessa käytössä noin 850.
Viimeisissä suunnitelmissa kirkkoa 
on pienennetty noin 300 m2, nyt 
pinta-ala on noin 2300 m2. Toisaalta 
rakennuksen päätyyn on suunnitel-
tu noin 300 m2 laajennusvara. Tämä 
mahdollistaa myöhemmin sekä pää-
salin että aputilojen laajentamisen.
Tammikuussa haettiin hankkeelle ra-
kennuttajaa ja yhteistyökumppanei-
ta RV-lehden ilmoituksella. Valintoja 
toimijoista ja urakkamuodosta teh-
dään helmi-maaliskuussa. Hallitus 
pyrkii saamaan myös päätökset ra-

hoitusjärjestelyistä valmiiksi kevään 
yhdistyksen kokoukseen mennessä.
Koska hankkeen suurin haaste on ta-
loudellinen, on perustettu varainhan-
kintatyöryhmiä rakennustoimikun-
nan ja hallituksen tueksi. Työryhmiä 
on ollut kokoamassa Timo Kivinen. 
Testamenttilahjoituksia pyritään li-
säämään järjestämällä informaatio-
tilaisuudet aiheesta toukokuussa ja 
myöhemmin syksyllä. Anni Kinnunen 
ja Markku Luoma koordinoivat tätä 
työtä. Timo Kivinen on suunnittelu-
vastuussa konserteista ja tapahtu-
mista, joilla kerätään hankkeeseen 
varoja. Lisäksi on ideoitu kirpputo-
ritoimintaa temppelille ja/tai net-
tiin, talkootyöporukoita erilaisiin 
tehtäviin (remonttityöt, muuttoapu, 
lumityöt, lastenhoito…) sekä lounas-
ruokailuja ja myyjäisiä hankkeen ra-
hoittamiseksi. Näihin tehtäviin etsi-
tään vapaaehtoisia vastuuhenkilöitä.
Uuden kirkon rahoituksen pääosa 
muodostuu seurakuntalaisten va-
paaehtoisista, säännöllisistä lah-

joituksista. Viime kuukausina va-
roja hankkeeseen on kertynyt noin  
13 000–19 000 euroa kuukaudessa. 
Lahjoitustason nousu aiemmasta 
noin 5 000 euron kuukausitasosta on 
suuri kiitosaihe, mutta vielä on hiven 
tavoitetta päästä noin 25 000 euron 
kuukausitavoiteeseen.
UKK-hanke heijastuu merkittävästi 
myös seurakuntamme valmistumas-
sa olevaan Näky 2021:n sisältöön. 
Uudet tilat avaavat monia uusia 
mahdollisuuksia evankeliumilla vai-
kuttamiseen tässä kaupungissa. Nyt 
on meidän aikamme ottaa ”kilpailuky-
kyloikka” eteenpäin Jumalan työssä!

• JARI NOJONEN

Alustava luonnos
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ajan- 
kohtaista

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

Shalom Jerusalemista!

Vuosittainen Envision-konferenssim-
me on juuri päättynyt ja meillä kiitol-
linen mieli. Juhan matkat jatkuvat; 
keväällä edessä ovat Suomi, Itävalta, 
Taiwan, Filippiinit, Kolumbia ja Fiji.

Toukokuussa tulee täyteen viisi 
vuotta täällä ja meillä pyörähti käyn-
tiin viimeiset kuukaudet ennen Suo-
meen paluuta. Elämässämme alkaa 
uusi vaihe tulevana kesänä. Olemme 
iloisia että ICEJ:n kansainvälinen 
hallitus olisi halunnut meidän vielä 

jatkavan täällä Jerusalemissa, mutta 
kuitenkin koemme uusien haasteiden 
odottavan Suomessa. Herralla on 
kaikki tiedossa, meillä vain aavistus. 
Olemme kiitollisia kaikesta kokemas-
tamme näinä vuosina täällä Pyhällä 
maalla sekä teille ystävät esirukouk-
sistanne meidän sekä Israelin puoles-
ta! Kiitos että jatkatte edelleen!

Siunaavin terveisin
Juha ja Kati Ketola

Vanhimmiston ja hallituksen päätöksiä

Marraskuun vanhimmiston kokouk-
sessa kävimme läpi tulevaa strategi-
aa Minna Kallinen-Kuisman johdolla. 
Keskustelimme strategiaryhmän 
laatimasta näkylauseesta ja arvois-
ta. Aikaisemmin syksyllä strategiaa 
työstettiin seurakuntaneuvoston voi-
min Kiponniemessä. Nyt jatkoimme 
keskustelua Kiponniemessä kerätyn 
aineiston pohjalta. Kävimme läpi 
UKK-hankkeen tilannetta. Hallitus oli 
päättänyt ylimääräisen yhdistyksen 
kokouksen pidettäväksi 27.11.2016, 
kävimme läpi sen järjestelyt. Marras-
kuun kokouksessa keskustelimme 
myös Toivonkulman jatkosta. Tote-

simme, että Armi Hintikan jäädessä 
eläkkeelle 1.1.2017 uutta työntekijää 
ei ainakaan nyt palkata, vaan Toi-
vonkulmaa tuetaan pääseurakunnan 
voimin. Samuel Tedder oli ollut yh-
teydessä kaikkiin lähetteihimme ja 
kertoi heidän terveisiään.

Päätimme hakea pastorin val-
takirjaa seuraaville koulutuksen 
käyneille: Hannamari Ahvenus, Ken-
neth Karppinen, Jani-Matti Korpela, 
Tomi Kuosmanen, Jyrki Palmi, Jouko 
Rajala, Sandesh Roberts, Samuel 
Tedder ja Kauko Vehniäinen. Seura-
kuntatyöntekijän valtakirjat: Sirpa 
Arposuo ja Markku Mäkinen. Lähe-

tystyöntekijän valtakirjat: Marian-
ne ja Esa Pyykkönen, Heidi ja Pekko 
Kotamäki.

Yhdistyksen kokous päätti 27.11.16 
antaa hallitukselle valtuudet myydä 
nykyinen kiinteistömme tonttei-
neen Jyväskylän kaupungille ja ede-
tä UKK-hankkeessa. Joulukuussa pi-
dimme hallituksen ja vanhimmiston 
yhteisen kokouksen, jossa kävimme 
läpi talousarvion vuodelle 2017 ja hy-
väksyimme budjetin. Hallituksen pu-
heenjohtaja Jari Nojonen esitteli hal-
lituksen toimintavuoden keskeiset 
asiat ja pohti vuoden 2017 haasteita.

Tammikuun vanhimmiston koko-

uksen pääteemana oli strategian 
jatkotyöstö. Aloitimme kuitenkin 
Katja ja Timo Köykän vierailulla. 
Katja kertoi Jordaniaan uudelleen 
avautuneesta Fidan kehitysyhteis-
työprojektista, jossa hän työskente-
lee osa-aikaisena Suomesta käsin. 
Katja on työsuhteessa Fidaan, eikä 
projektista tule kuluja seurakunnal-
le. Timo toimii vapaaehtoistyönä 
Fidan turvallisuusvastaavana maa-
ilmanlaajuisesti. Päätettiin ottaa 
Köykät mukaan meidän seurakun-
nan työyhteyteen. 

• ARI KUISMA

Lämmin tervehdys! 

Olemme taas palanneet jo tutuksi 
tulleeseen arkeen perheen kesken 
vietetyn joululoman jälkeen. Mo-
net asiat tuntuvat sujuvan kuin it-
sestään arjessa ja lapset nauttivat 
elämästään täällä. Paljon on asioi-
ta, joista saamme olla kiitollisia! 
Kambodžalaisten nuorten parissa 
tehtävä työ on muotoutumassa ja 
suunnitelmat alkavat olla valmiina. 
Ensi vuoden alussa olisi tarkoitus 
avata nuorisokeskus yhdessä kir-

kon kanssa. Rukoillaan, että tämä 
työ saisi tukea kambodžalaisia 
nuoria heidän haastavassa ja tur-
vattomassakin elinympäristös-
sään, ja että toivo paremmasta 
saisi asettua näiden nuorten sy-
dämiin. Kiitos, jos muistatte meitä 
myös perheenä. 

Rakkain terveisin
Heidi, Pekko, Manu ja Lumia  
Kotamäki

Siunattua uutta vuotta rakkaat!

Olemme kiitollisia kuluneesta vuo-
desta, Jumala on ollut uskollinen. Tan-
saniaa on koetellut kova kuivuus ja 
osassa kylissä on ruokapulaa. Paljon 
on tulossa matkustamista ja tarvit-
semme viisautta työn ja kodin yhteen 
sovittamisessa. Kiitos kun saamme 
olla toteuttamassa seurakunnan yh-

teistä rakkauden työtä täällä Tansa-
niassa, ja kiitos kun muistatte meitä 
ja työtämme edelleenkin rukouksin.

Terveisin
Tero, Virpi, Alvar, Linnea ja Ellen 
Mesiäislehto

SU 19.2. klo 11  
Jumalanpalvelus ja kastejuhla

25.–27.2.   
Talvileiri 8–12-vuotiaille 

Ilmoittautuminen nettikalen-
terin kautta tai seurakunnan 
toimistoon, tilaa 30 ensimmäi-
selle

MA 27.2. klo 14  
Kristilliset eläkeläiset

Toivo Vauhkonen, Lähteellä-
kuoro, lähetysmyynti ja -kahvit 
klo 13.30

LA 11.3. klo 11-17   
Kaikille avoin hermeneutiik-
kapäivä – Tule oppimaan 
Raamatun tulkintaa Toivon-
kulmaan! 

Opettajina Matti Kuosmanen, 
Tomi Kuosmanen, Sauli Rajala 
ja Samuel Tedder. Ilmoittautu-
miset nettikalenterin kautta tai 
seurakunnan toimistoon. 

LA 11.3. klo 16  
RistiAalto: Koukussa?

LA 1.4. klo 12 alkaen  
NiceDesign 10 vuotta!

SU 8.4. klo 11  
Palmusunnuntain  
musiikkijumalanpalvelus

Uuden vuoden tervehdys sateisesta tropiikista!

Uusi vuosi on päässyt hyvään vauh-
tiin. Tammikuun alussa lähiseura-
kunnassa järjestettiin läänimme 
lastenleiri. Paikalla oli 150-200 lasta 
päivittäin viikon ajan ja kaikki sujui 
todella hienosti.

Lähdemme työmatkalle Buloloon 
maata kattavaan pyhäkoulutyönte-
kijöiden palaveriin. Se on ensimmäi-
nen yhteinen tapahtuma ja työllem-

me iso askel eteenpäin. Tiet ovat 
olleet todella huonossa kunnossa 
viime aikoina. Rukoilemme, että 
matka sujuu turvallisesti.

Sulkeudumme rukouksiinne
Esa, Marianne, Lotta, Milla ja Emil 
Pyykkönen

Sanan kylvöä

Matti oli Italiassa Veronassa suures-
sa moottoripyöränäyttelyssä yhdes-
sä 20 muun uskovan motoristin ja 
paikallisen seurakunnan kanssa. He 
saivat jakaa yli 5 000 motoristiraa-
mattua ja lapsille yli 3 000 kirjaa Raa-
matun kertomuksia. 

Tiranassa seurakunnan lastenker-
hoon on tullut paljon romanilapsia. 
Rukousaiheena heidän perheensä ja 
varat vuokrata kokoontumispaikka.

Rakkain terveisin
Taru, Matti ja Essi Natri

Hei seurakuntalaiset!

Mehän tulimme Israelista Suomeen 
puolitoista vuotta sitten, ja nyt jat-
kamme edelleen työtä ICEJ:llä täältä 
Suomesta käsin. Jani käy Israelissa 
parin kuukauden välein ja välillä on 
reissuja myös muualle. 

Perheenä olemme viihtyneet ja 
asettuneet hyvin Suomeen, on teh-
nyt hyvää ”hektisten” Israel-vuosien 
jälkeen. Tytöt viihtyvät koulussa ja 
eskarissa ja tykkäävät Suomi-elä-
mästä!

Tapaamisiin seurakunnassa :) 
Laura, Jani, Noela, Amilia  
ja Amanda Salokangas




