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Asettuminen uuteen kotimaa-
han tapahtui pikkuhiljaa ja 
Jumalan huolenpito kuvastui 
ympärillä olevista ihmisistä 
hyvin konkreettisesti. Oli se 
sitten vanha lähettikonkari, 
joka opasti lapsia afrikkalais-
ten myrkyllisten ötököiden 
tunnistamisessa tai suloinen 
paikallinen lapsi, joka opetti 
swahilin alkeita. 

Lähetit tutuiksi 
uudessa 
juttusarjassa

2
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Kurkkaa kentälle sivulla 2

seurakuntaamme johtaa 
16–henkinen vanhimmis-
to, jonka työskentelyyn 
pastorit osallistuvat. 
Juttusarjan ensimmäi-
nen osa ilmestyi edelli-
sessä numerossa. tällä 
kertaa esittelyvuorossa 
ovat Lasse salokan-
gas ja henri Leinonen 
(kuvassa).

Vanhimmat
valokeilassa

Lue lisää sivulta 3

Jatkuu seuravalla sivulla
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Lähetystyö kuuluu seurakunnan perusolemukseen. seurakunnalle on 
annettu tehtävä viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. tehtävä on 
vielä pahasti kesken. edelleen on noin kuusi tuhatta saavuttamatonta 
ihmisryhmää, joissa ei ole lainkaan kristittyjä tai kristittyjä on vain alle  
viisi prosenttia väestöstä.

Seurakuntamme lähetystyö 2016
•	 Kati ja Juha Ketola: Israel 
•	 heidi, pekko, manu ja Lumia Kotamäki: Kambodža
•	 maria, nacho, Carmen, Caleb, miguel ja sydney marqués: Espanja
•	 Virpi, tero, Alvar, Linnea ja ellen mesiäislehto: Tansania
•	 taru, matti ja essi natri: Albania
•	 Anna-maria, Jouni, eemeli ja Leevi pursiainen: Unkari (kotimaassa)

•	 marianne, esa, milla ja emil pyykkönen: Papua-Uusi-Guinea
•	 Laura, Jani, noela, Amilia ja Amanda salokangas: Israel (kotimaassa)
•	 merja, miika, noomi ja nella toukola: Ruotsi
•	 päiväkotihanke ”Gadin lapset”, yhteyshenkilö Annie Leppänen: Nepal
•	 Aktiot, koordinaattori Karoliina Jylhä: Israel, Makedonia, Romania, 

Thaimaa, Unkari

evankeliumin vieminen kaikil-
le ihmisryhmille on valtava 
projekti, joka vaatii kaikkien 

kristittyjen mukanaoloa. Jyväsky-
län helluntaiseurakuntana meillä 
on oma roolimme tässä kokonai-
suudessa. Kaikessa emme voi olla 
mukana, vaan meidän on tehtävä 
strategisia valintoja. näissä va-
linnoissa meitä ohjaavat suomen 
helluntaiherätyksen yhteinen lähe-
tysstrategia sekä lähetysjärjestö-
jen – erityisesti suomen helluntai-
seurakuntien lähetysjärjestö Fida 
internationalin sekä medialähetys-
työhön keskittyvän Avainmedian – 
omat strategiat ja linjaukset. Fida 
edustaa suomen helluntaiherätys-
tä useissa kansainvälisissä yhte-
yksissä ja on siten avainasemassa 
myös kansainvälisten verkostojen 
luomisessa. Lähetystyöntekijät 
ovat mukana kansainvälisessä yh-
teistyössä, jossa lähettejä voi olla 

monista eri maista ja kirkkokunnis-
ta. työ on yhteistä.

Lähetystyö muuttuvassa 
maailmassa

niin sanottu perinteinen lähetystyö 
perustuu evankeliointi- ja seurakun-
tatyöhön. sille on aina paikkansa 
kohteissa, joissa ovet ovat auki lähe-
tystyöntekijöille. Kokonaisvaltainen 
ajatus lähetystyöstä pitää sisällään 
myös sosiaalisen auttamistyön, joka 
usein mahdollistaa työskentelyn 
myös suljetummilla alueilla. 

Kehitysyhteistyö on ollut paljon 
otsikoissa viime vuoden aikana. 
Valtio on supistanut määrärahoja 
ja monet helluntaiseurakuntienkin 
lähetit ovat joutuneet palaamaan 
suomeen. päätökset herättivät 
paljon tunteita, mutta epätoivoon 
ei kannata vaipua. toimintaympä-
ristön muutos voi olla avain uuteen. 

Kun vanhat reitit sulkeutuvat, on 
otettava muut tavat käyttöön.

yksi avain voisi olla teltantekijä-
työ. teltantekijätermi nousee paava-
lin tavasta tehdä työtä: hän rahoitti 
hengellisen palvelutyönsä harjoitta-
malla omaa ammattiaan. perinteinen 
lähetystyö on mahdotonta monissa 
maissa, mutta oman ammattinsa 
kautta lähtevälle ovet aukenevat. 

toinen vaihtoehto on yritystoi-
minta. Oman yrityksen voi valjastaa 
Jumalan käyttöön – yritystoiminnalla 
voi rahoittaa lähetystyötä, tai yritys-
toiminta voi olla itsessään lähetys-
työtä. maat, joihin lähetysjärjestöt 
eivät ole tervetulleita, voivat olla 
avoimia uudelle yritystoiminnalle. 
tällaisesta työstä käytetään nimeä 
business as mission (bAm).

Lähetyskenttä on tullut myös 
yhä lähemmäs. iso muutos lähi-
ympäristössämme on ollut suuri 
turvapaikanhakijoiden joukko. Kau-

punkimme on ollut kansainvälinen 
aiemminkin, mutta nyt Jyväskylään 
on virrannut ihmisiä juuri niistä mais-
ta, joihin lähetystyöntekijöiden on 
ollut vaikea päästä. tässä on meille 
seurakuntana uusi mahdollisuus. On 

kuitenkin tärkeä muistaa, että teh-
tävämme on ensisijaisesti kohdata 
turvapaikanhakijat lähimmäisinä. 

Maisema Mesiäislehtojen 
lenkkipolulta Arushasta.
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Lähetystyö on raamatussa kulkeva punainen lanka. se on 
nähtävissä raamatun alkulehdiltä aina ilmestyskirjan lop-
pusivuille asti. Kristuksen lähetyskäskystä ja rakkauden 
motiivista nousevaa lähetystyötä ei tarvitse koskaan hävetä 
tai anteeksipyydellä. se on seurakunnan keskeisin ja tärkein 
tehtävä. Lähetystyö on osa Jumalan omaa lähetystä (missio 
Dei), jossa kaikki seurakuntalaiset lapsesta vanhukseen saa-
vat olla mukana.

Jeesus itse käski saarnata evankeliumia kaikkialla maailmas-
sa, kaikissa kulttuureissa, kaikille ihmisille ja jokaiselle suku-
polvelle. evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta koko maa-
ilman ja yksilöihmisen syntien sovittajana on mullistava ja 

sydämet valloittava sanoma. Jokaisen ihmisen sydämessä on 
paikka Jumalalle, koska ihminen on luotu hänen yhteyteensä. 
Lähetystyöntekijän tehtävä on vain saattaa puuttuva pala 
paikalleen. seurakunnalle on annettu tehtävä, jonka sanoma 
ei aikojen vaihtuessa muutu. evankeliumissa on ominaisuus 
saavuttaa jokainen ihminen aikansa edellyttämällä tavalla. 
maailman kansainvälistyessä seurakunnan tulisi varustaa 
jäsenensä kohtaamaan aikansa haasteet ja olemaan luonnol-
lisia, elävää uskoa säteileviä lähetyssaarnaajia.

Jokaisen uskovan tulisi miettiä omaa elämäänsä ja sen tar-
koitusta. rukouselämän, raamatunluvun, unelmien, keskuste-
lujen ja tulevaisuudensuunnitelmien tulisikin sisältää näkyjä 

maailman haasteista. 
näin syntyy lähetysnäky. 
se on pyhän hengen joh-
tama päätös oman elä-
män suunnasta. Uskova 
tiedostaa, että elämä ja 
voimavaramme ovat Jumalan lahja jotka ovat annettu 
meille joksikin aikaa siksi, että käyttäisimme ne hänen kun-
niakseen. Uskovan tulisikin luovuttaa oikeutensa Jumalalle. 
silloin ihminen voi elää onnellisen ja tarkoituksen mukaisen 
elämän Jumalan suunnitelmassa.

Jyrki Palmi

Seurakunnan tärkein tehtävä

Jatkoa edelliseltä sivulta.
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Lähtö tuli lopulta hyvin äkkiä, 
mutta vuosien valmistautumi-
nen oli tuottanut tulosta, oli 

helppo lähteä. näin kuvailevat parin 
vuoden takaisia tunnelmiaan Virpi ja 
Tero Mesiäislehto, jotka vuodesta 
2014 asti ovat olleet lähetystyös-
sä tansaniassa. – Kuvat pohjois-
Ugandan pakolaisleireiltä mursivat 
jotain sydämissämme vuonna 2007. 
Koimme, että jos noin suurta kärsi-
mystä vielä on maailmassa, meidän 
täytyy tehdä jotain, mesiäislehdot 
kertovat.

itäinen Afrikka haasteineen tun-
tui mesiäislehdoille oikealta kentäl-
tä. – tiesimme, että täällä saamme 
toteuttaa kutsua tehdä työtä maa-
ilman haavoittuvimmassa asemas-
sa olevien ihmisten auttamiseksi. 
Asettuminen uuteen kotimaahan 
tapahtui pikkuhiljaa ja Jumalan huo-
lenpito kuvastui ympärillä olevista 
ihmisistä hyvin konkreettisesti. Oli 
se sitten vanha lähettikonkari, joka 
opasti lapsia afrikkalaisten myrkyl-
listen ötököiden tunnistamisessa tai 
suloinen paikallinen lapsi, joka opetti 
swahilin alkeita.  – näissä kohtaami-
sissa koimme Jumalan olevan lähellä 

ja huolehtivan meistä täällä kauka-
nakin.

–Lapsiperhearki tansaniassa on 
sekä rikasta että haastavaa. se 
vaatii tarkkaa suunnittelua, koska 
joudumme matkustamaan paljon. 
perheen merkitys korostuu, kun 
olemme kaukana koti-suomesta. 
Olemme saaneet kokea paikallisen 
kulttuurin, tapojen ja elämänmenon 
kirjon. se samaan aikaan tuo elä-
mäntuntua mutta myös uuvuttaa, 
Virpi ja tero kertovat.

työ tansaniassa on todella mo-
nipuolista. Välillä koko perhe on 
kotona ja vanhemmat tekevät töitä 
pihan toisella puolella sijaitsevassa 
toimistossa. työhön kuuluu myös 
hankeseurantamatkoja, joilla tava-
taan hankkeen kautta apua saavia 
lapsia ja nuoria. – nämä kenttävi-
erailut ovat työmme suola, joissa 
konkretisoituu monen toimistopäi-
vän vaivannäkö. On hienoa päästä 
näkemään, miten maailma muuttuu 
yksi lapsi ja yhteisö kerrallaan, me-
siäislehdot kertovat. 

mesiäislehdot ovat kotiutuneet 
Arushaan hyvin. – se on nyt kotimme. 
Arkeen vaikuttaa eniten perusasi-

oiden toimimat-
tomuus ja epä-
varmuus. Lasten 
lähes jokailtainen 
kumppani on ot-
salamppu, sen 
valossa on luettu 
monet iltasadut 
ja pesty hampaat. 
myös turvalli-
suusasiat ovat 
iso uhka, johon 
joudumme joka päivä kiinnittämään 
huomiota. terveyttä koetellaan mo-
nella tapaa ja terveysasioissa varsin-
kin koetellaan luottamusta Jumalan 
huolenpitoon. Olemme kiitollisia ru-
koustuesta, joka on kantanut monen 
haastavan tilanteen läpi.

mesiäislehdot kertovat, että työ 
on ollut toisaalta juuri sitä mitä he 
kuvittelivatkin mutta samalla jotain 
ihan muuta. – Vaikka osasimme 
odottaa, että vastassa on erilainen 
kulttuuri, on moni asia silti yllät-
tänyt. suomalaisena sitä odottaa 
itseltä ja muilta, että laitetaanpa 
nämä asiat kuntoon, kunnes huomaa 
että mitään ei tapahdukaan. pitkä-
mielisyys ja joustavuus ovat täällä 

pääomaa, jota ei voi millään korvata. 
tässä on myös ollut iso kasvun paik-
ka. Joskus täällä tuntuu, että millään 
ei ole mitään kiirettä ja siitäkös it-
selle kiire ja ahdistus syntyykin.

Kotiseurakunnan merkitys Vir-
pille ja terolle on suuri. – Kiitos 
kun olette mukana työssämme 
unelmoimassa ja toteuttamassa 
parempaa tulevaisuutta  tansania-
laisille lapsille!  perheenä pyydäm-
me, että saisimme sulkeutua esiru-
kouksiinne ja että Jumalan läsnäolo 
saisi ympäröidä perhettämme ja 
työtämme.

• AnnA KriiKKULA

Me unelmoimme

Ketkä:  Virpi, tero, Alvar, 9, Linnea, 6, ja 
ellen, 4,  mesiäislehto

Missä:  Arushassa tansaniassa
Mitä:  työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

edistämiseksi tunandoto-hank-
keessa (tunandoto = me unelmoim-
me). 
hanke tähtää siihen, että paikalliset 
kirkot ja yhteisöt ymmärtävät ja 
sitoutuvat lapsen oikeuksiin sekä 
näkevät hyvän lapsuuden merki-
tykselliseksi lapsen loppuelämän 
kannalta.

Parasta juuri nyt:  
Uusi koti, jossa viihdymme kaikki 
suurimmasta pienimpään.

Kurkkaus kentälle -sarjassa tutustutaan seurakunnan lähetteihin ympäri maailman. Ensimmäi-
senä vuorossa ovat Mesiäislehdot, jotka palvelevat Tansaniassa.

emme voi kertoa heille evankeliumia, 
jos torjumme heidät ihmisinä.

miten mukaan?

paljon voi tehdä myös kotimaassa. 
Lähetystyössä lähettäjien rooli on 
elintärkeä. toimivaa ja vaikuttavaa 
lähetystyötä ei ole ilman esirukoi-
lijoita ja taloudellisia resursseja. 
seurakunnassamme on ollut paljon 
luovia ihmisiä, jotka ovat keksineet 
mitä erilaisimpia tapoja tukea lähe-
tystyötä. maailma muuttuu ja sitä 
myöten toimintatapojemmekin on 
muututtava. tarvitsemme koko ajan 
uusia tapoja myös lähetystyön tuke-
miseen ja varainhankintaan. Jos olet 
yksi niistä luovista, älä jää ideoinesi 
yksin, vaan jaa ajatuksesi esimerkiksi 
lähetystoimikunnan kanssa. 

Lähetystyötä voi tehdä myös ly-
hytaikaisesti. Aktiot ovat erinomai-
nen paikka tutustua lähetystyöhön. 
ne ovat lyhyitä lähetysmatkoja, joi-
den tavoitteena on esimerkiksi ruko-
us, palvelu, opetus tai julistus. Aktiot 
suunnitellaan ja toteutetaan aina 
yhteistyössä aktion vastaanottajien 
kanssa ja heidän tarpeistaan lähtien.

Opiskelijat voivat yhdistää kan-
sainvälisen harjoittelun lähetystyö-
hön ja suorittaa samalla lähetyshar-
joittelun. Lähetysharjoitteluun voi 
lähteä myös muutoin. Lyhytaikainen 
lähetystyö on erinomainen mahdol-
lisuus esimerkiksi välivuoden tai 
vuorotteluvapaan viettäjille.

ihan koko seurakunnalle tarjoam-
me myös Kairos-kurssia, jossa on 
tiivistetty pariin pitkään viikonlop-
puun seurakunnallisen lähetystyön 
raamatulliset perusteet. Kairos-
kurssia voi todellakin suositella 
kenelle tahansa. Kurssin käyminen 
ei velvoita mihinkään, mutta sen 
myötä silmät voivat avautua uudella 
tavalla lähetystyön merkitykselle.

seurakuntalaisiamme on 
maailmalla lukuisa joukko sekä 
lähetteinä että oman työnsä 
kautta. muistetaan heitä säännölli-
sesti rukouksissamme. rukous on 
työkalu, jota voimme aina käyttää.  

• Ari KUismA
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kolumni

nuorempana ajattelin, että lähetystyö on tarkoitettu vain saar-
namiehille. Ajattelin, että lähetystyö ei ole minua varten, sillä mi-
nusta ei ollut saarnaamaan väkevästi tuhansille.

myöhemmin mielikuvaani piirtyi lähetti, joka urheasti hoitaa 
vaarallisia tauteja viidakon keskellä. tunsin jälleen pienuutta 
lähetystyön edessä, en ollut lääkäri ja viidakon arki tuntui liian 
eksoottiselta. silti koin tarvetta auttaa.

Opiskelijana ollessani kuulin erilaisista tehtävistä lähetystyössä 
ja jopa siitä, että omalle talousosaamiselleni olisi käyttöä lähe-
tyskentällä. taloustehtävät, ovatko nekin lähetystyötä?

seurasin kutsua Kaakkois-Aasiaan, mielessäni bambumaja sekä 
valmius taistella eläimiä ja tauteja vastaan. perillä odottikin talo 
eikä yhtään käärmettä. ensimmäinen tautikin oli flunssa. perus-
arki muodostui hyvin tavalliseksi ja eksoottiset asiat, kuten kuu-
muus, termiitit ja mangopuut tulivat osaksi sitä. talousasioissa 
auttaminen ja ihmisten kohtaaminen ympäri Aasiaa tuntuivat 
ennalta valmistetuilta tehtäviltä ja luontevilta minulle.

Lähetystyötä on niin monenlaista kuin on sen tekijääkin. per-
soona antaa vivahteen, osaaminen suuntaa ja palo sydämessä 
jaksamista. Uskon, että Jumala kutsuu meidät kaikki ihmisten 
keskelle, ei pelkästään suorittamaan tehtäviä, vaan kohtaamaan 
ihmisiä. 

yleensä haluamme nähdä suuria asioita lyhyessä ajassa, vaikka 
usein tarvitaan pieniä tekoja pidemmän aikaa. eikä niistä pie-
nistä teoista ja sanoista aina ole kirjoittamista uutiskirjeeseen, 
mutta ne voivat olla alku johonkin suurempaan.

Heidi Kotamäki

Ei yhtään käärmettä

Vanhimmat valokeilassa: 

Henri ja Lasse

Lue lisää Henrin ja Lassen miet-
teitä: jklhelluntaisrk.fi

seurakuntaamme 
johtaa 16–henkinen 
vanhimmisto, jonka 
työskentelyyn pastorit 
osallistuvat. Juttusarjan 
ensimmäinen osa 
ilmestyi edellisessä 
numerossa.

1. Kuka olet? 
– Olen Lasse Salokangas, täytän 

pian 65 vuotta. minulla on vaimo, 
kolme lasta ja kymmenen lastenlas-
ta. Olen lähetyslapsi ja ollut itsekin 
lähetystyössä Uruguayssa, missä 
olen asunut yhteensä 32 vuotta. 
Olen Jyväskylästä kotoisin ja har-
rastan monenlaista liikuntaa, mm. 
uintia ja hiihtoa.

– Olen Henri Leinonen, 27 vuotta. 
työskentelen opettajana ja perhee-
seeni kuuluu vaimo. Olen kotoisin 
pohjanmaalta ja muutin Jyväskylään 
vuonna 2008. harrastan voimanos-

toa, laskettelua, melontaa ja vaelta-
mista.

2. Milloin olet tullut uskoon ja kau-
anko olet kuulunut Jyväskylän hel-
luntaiseurakuntaan?

L: Olen kasvanut uskovaisessa 
kodissa, oman uskonratkaisun tein 
6-vuotiaana kesäleirillä. menin kas-
teelle Uruguayssa 14-vuotiaana. 
Olen kuulunut seurakuntaan vuo-
desta 1980 lähtien.

h: minäkin kasvoin uskovaisessa 
perheessä. tulin uskoon 9. luokalla ja 
kävin kasteella vuotta myöhemmin. 
Liityin seurakuntaan vuonna 2008.

3. Miten palvelet seurakunnassa?
L: tietysti jo lähetyskentällä pal-

velimme seurakuntaa. Kentältä tul-
tuamme olen ollut pastorina sekä 
diakoniatyössä. Olin pitkään lähe-
tystoimikunnassa, mutta viime vuo-
den lopulla siirsin vastuun nuorem-
mille. Jatkan yhä vanhimmistossa, 
nyt roolini on tukea nuorempia.

h: Olen ollut mukana nuorisotyös-

sä mm. rukouspalvelussa ja opetuk-
sia suunnittelemassa. 2013–2014 
olimme lähetystyöharjoittelussa 
bosnia ja hertsegovinassa. Lisäksi 
olen ollut järjestämässä Kairos-
kursseja.

4. Onko sinulla joku hengellinen 
armoitus, jota haluat toteuttaa van-
himpana?

L: Armoitukseni on olla paimen. 
minulla on myös palvelemisen ar-
molahja. Lisäksi haluan olla roh-
kaisemassa nuorempia. rakastan 
seurakuntaa ja haluan seurakunnan 
parasta.

h: Koen myös olevani paimen. Ku-
ten Lassekin, haluan olla viemässä 
seurakuntaa eteenpäin.

5. Mikä on vanhimmiston rooli seu-
rakunnassa?

L: Vanhimmiston tehtävä on ohja-
ta, nähdä vaivaa ja etsiä seurakun-
nan parasta. ikäviäkin asioita joutuu 
hoitamaan, mutta kaikki tehdään 
seurakunnan parhaaksi.

h: Olen samaa mieltä. Vanhim-
misto tekee asioita seurakunnan 
parhaaksi.

6. Mikä on rukouksesi tulevalle vuo-
delle?

L: toivon hengellistä heräämistä 
seurakuntalaisille ja että jokainen 
seurakuntalainen löytäisi seurakun-
nastamme todellisen hengellisen 

kodin. Kun seurakuntalaiset ovat 
lähellä Jumalaa, myös seurakunnan 
jäsenmäärä kasvaa.

h: rukoukseni on, että seurakun-
nassa voisi olla aitoja kohtaamisia 
ihmisten välillä

• sUVi LeinOnen

Poimintoja vanhimmiston ja hallituksen päätöksistä

Jani-Matti ja Sofia Korpela ovat ol-
leet tämän lukuvuoden ison Kirjan 
lähetyskurssilla. Jani-matti kävi hel-
mikuussa kertomassa heidän tulevai-
suuden suunnitelmistaan. Jani-matti 
palaa opintovapaaltaan nuorisopas-
torin tehtävään kesällä. Korpeloille 
olisi thaimaassa valmis paikka kou-
lutyössä. selvitämme aktiivisesti 
lähettämismahdollisuutta suomessa 
ja tilannetta thaimaassa. pyrimme 
löytämään myös muita seurakuntia 
kannatusvastuuseen. nimesimme 

Korpelat lähetyskandidaateiksi. Lä-
hettämispäätös tehdään, kun kaikki 
asiat ovat järjestyksessä. Lähtemis-
tavoitteeksi asetimme kesän 2018.

helmikuussa päätimme lisäksi, 
että Tomi Kuosmanen osallistuu 
oto-pastorina myös vanhimmis-
totyöskentelyyn ja että Helena 
Rouhikko toimii yhteyshenkilönä 
seurakuntamme ja suomen hellun-
taikuurojen Lähetys ry:n välillä. 
Fidan ehdotuksen tellus 2018 -lähe-
tyskonferenssin järjestämisestä jä-

timme lähetystoimikunnan päätet-
täväksi. Lähetystoimikunta päätti, 
ettemme järjestä seuraavaa tellus-
ta, koska ajankohta menisi päällek-
käin mahdollisen rakennushankkeen 
kanssa.

maaliskuussa kävimme läpi Uut-
ta Kotia Kohti -hankkeen tilannetta. 
Kaupungilla on tontti tarjolla ja han-
kesuunnittelu on aloitettu. inves-
tointipäätös siirtyy kesälomien yli. 
Kevään kuluessa aloitamme myös 
strategian valmistelun seuraavalle 

viidelle vuodelle. päätimme strate-
giatyöskentelyyn osallistujista sekä 
fasilitaattoriehdokkaista. työsken-
tely aloitetaan huhtikuun seura-
kuntaneuvostossa. sovimme myös 
vanhimmiston ehdotuksesta yhdis-
tyksen hallituksen jäseniksi.

maaliskuussa pidettiin yhdistyk-
sen vuosikokous, jossa hyväksyttiin 
vuoden 2015 tilinpäätös, annettiin 
vastuuvapaus hallitukselle ja va-
littiin uusi hallitus. Vuoden 2015 
tilinpäätös oli positiivinen. Uuteen 

hallitukseen kuuluvat: Marjo-Riikka 
Ilmonen, Anni Kinnunen, Markku 
Luoma, Vesa Moisio, Jari Nojonen 
(pj), Jyrki Palmi ja Juha Suni. Vuosi-
kokouksessa hyväksyttiin myös hal-
lituksen esitys yhdistyksen sään-
töjen muutoksista sekä julkaistiin 
mahdollinen uuden kirkon sijainti 
Voionmaan koulun korttelissa.

• Ari KUismA
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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.
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Lähetykselle viite 11222
rV-lehti   viite 12700

Uutta kotia kohti  
-rakennushanke
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viite 1025
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LA 30.4. klo 13-17  
AVIOLIITTOPÄIVÄ:  
Yhdessä omana itsenä, luennoi-
massa Heikki ja Paula Ranssi.  
30 €/pari (sis. lounaan ja 
kahvin), ilmoittautumiset 22.4. 
mennessä:  
avioliitto@jklhelluntaisrk.fi

LA 7.5. klo 18  
ELOKUVAILTA: KRISTIAN  
Kristityn vaellus -kirjan pohjalta 
tehty kotimainen elokuva. Liput 
10 €. Tuo uskosta osaton ystä-
väsi leffailtaan!

SU 8.5. klo 11  
JUMALANPALVELUS  
Tommi Pesonen ja Laukaan 
helluntaiseurakunnan musiikki-
ryhmä, äitienpäivälounas

LA 14.5. klo 19  
PRAYSTATION  
Rukous kannattaa 2016 -teema-
vuoden rukous- ja ylistysilta

SU 15.5. klo 11  
HELLUNTAIN  
JUMALANPALVELUS,  
lähetysmyynti ja -kahvit

SU 29.5. klo 11  
JUMALANPALVELUS  
Pelastusarmeijan soittokunta 
Englannista, Juha Jokiniemi, 
Osmo Halonen

8.–12.6.  
PARAS ON VIELÄ EDESSÄ 
Seurakunnan 90-vuotisjuhlat 
Voionmaan koulun pihassa  
1500 hengen teltassa

Hei!

Pekko vei helmikuussa paikallisia 
tutustumismatkalle Laosin nuoriso-
keskukseen, jossa piti myös jalkapal-
lokoulutuksen laosilaisille opettajille. 
Kambodžan nuorisokeskukset ovat 
hyvässä vauhdissa, mutta haastei-
takin riittää. Heidi auttoi hankkeita 
vuodenvaihteen taloustehtävissä ja 
osallistui ’raha ja raamattu’ -koulu-
tukseen. paikalliset pastorit saivat 
siellä opetusta, jota jatkossa jakavat 
omissa provinsseissaan. Palmien 
vierailu rohkaisi meitä arjen keskellä. 
Kiitos myös paketeista ja herkuista! 
Viime viikot ovat olleet täynnä sai-
rastelua, mutta nyt taas terveinä koh-
ti kevättä.

Kotamäet

Hei!

tällä hetkellä työmme vie meitä eri 
puolille lääniä ja kilometrejä kertyy. 
On mielenkiintoista käydä opetta-
massa eri kylillä. seurakunnat ko-
koontuvat erilaisissa tiloissa, joskus 
istumme lautarakennuksessa pen-
keillä, joskus ruohomajassa bam-
bulattialla. tämä tuo mielenkiintoa 
elämään, vaikka usein kirppujen pu-
remat ovatkin ikävä matkamuisto 
reissuilta. Lapsille suunnatut ope-

tushetket ovat suuri kiinnostuksen 
kohde myös aikuisille. Kaikki kuvat 
ja rekvisiitat otetaan mielenkiinnolla 
vastaan. tarvitsemmekin luovuutta 
opetukseemme. Kiitos kun muistat 
meitä, työtämme ja arkeamme ru-
kouksin.

Pyykköset

Hei vaan... 

Kausi on mennyt motoristeja ta-
vatessa täällä ja Kosovossa, jonne 
on ajatus perustaa kristillinen mp-
kulttuuri. Keväällä järjestämme 
biker-iltoja ja ajelemme yhdessä, 
jolloin avautuu hyviä tilanteita tau-
kokahvien aikana. toukokuussa on 
iso CmA euroopan meetti make-
donian Ohridissa, jonne tulee myös 
suomalaisia. tarkoitus on samaan 
aikaa järjestää mp-tapahtumia ti-
ranassa ja käydä myös Kosovossa 
tapaamassa motoristeja. rukoillaan 
herätystä motoristeille, jotka tarvit-
sevat myös kuulla Jeesuksen työstä 
heitä kohtaan.

tirana-terkuin 
Natrin Matti ja perhe

Hej!

Alkukevät malmössa on ollut innos-
tavan monipuolinen. tiiminä olemme 
palvelleet useita rukousaktioita ja 
-tiimejä. samalla olemme nauttineet 
profetaalisesta palvelutyöstä sekä 
kampuksen avoimesta ilmapiiristä. 
Joka perjantaiset hetket yliopistolla 
ovat poikineet hyviä kohtaamisia ja 
olemme saaneet kertoa Jeesuksesta 
opiskelijoille. ensimmäisessä kan-

sainvälisessä opiskelijaillassamme 
oli osanottaja Kiinasta, Koreasta, 
ruotsista sekä Amerikasta. muutkin 
työmuodot ovat alkaneet hienosti ja 
iloitsemme erityisesti siitä, että ei-
uskovat tulevat hyvin mukaan. Kiitos 
Jumalalle työnilosta ja vapaudesta!

Toukolat

Keväinen tervehdys Israelista!

neljä vuotta tulee täyteen Jerusa-
lemissa. tämä jakso on ollut todella 
mielenkiintoinen ja paljon on tapah-
tunut.   vastuulla iCeJ:ssa on mm. uu-
sien osastojen avaaminen uusiin mai-
hin (työjakson aikana avattu 15 uutta 
maata) ja yhteydenpito yli 80 maassa 
oleviin osastoihin. Ohjelmassa on 
myös puhujavierailuja, hengellisten ja 
poliittisten johtajien tapaamisia sekä 
radio- ja tv-ohjelmia. Kati on palvellut 
vapaaehtoistyössä iCeJ:n sosiaali-

sen osaston toiminnassa mm tehden 
kotikäyntejä vanhusten luo sekä oh-
jaten suomalaisia vapaaehtoistyön-
tekijöitä.

esirukouksista kiitollisina 
Ketolat

Hei!

Olemme tehneet juutalaistyötä bu-
dapestissa elokuusta 2010. työmme 
tarkoitukseksi muodostui ”kerätä 
kiviä pois messiaan tieltä”. saimme 
huomata, kuinka luottamus kristittyjä 
kohtaan alkoi itää. toiseksi painopis-
teeksi muodostui työ köyhien juuta-
laisperheiden parissa, minkä tulokse-
na saamme järjestää heidän lapsilleen 
leirin turussa kesällä. Kolmas tarkoi-
tus oli jakaa näkyä juutalaistyöstä 
paikalliselle helluntailiikkeelle. suuri 
ilonaihe oli ystävyyden silta -tapah-
tuma holokaust-vanhuksille. rukouk-
semme on, että tämä olisi lähtölauka-
us paikallisten johtajien syttymiselle 
juutalaistyöhön, sillä työntekijöitä 
tarvittaisiin paljon lisää.

Pursiaiset

VALOKUVA: esA pyyKKönen


