
Seurakunta sai uuden ilmeen

Raikkautta, väriä ja kodin lämpöä

Yhteisökuva eli maine syntyy 
kaikesta siitä, mitä yhteisö 
tekee, kuinka se toimii ja 

miltä se näyttää. Seurakunnan tulee 
itse huolehtia yhteisökuvansa muu-
toksista ja kehityksestä, muutoin 
sen tekevät muut tahot ja tiedotus-
välineet. Viestinnän tulee rakentua 
seurakunnan toiminta-ajatukseen, 
arvoihin ja itse toimintaan.

Perusteellinen taustatyö
Vanha ilmeemme oli monella tapaa 
tulossa tiensä päähän, tarvittiin ajan-
mukaisempaa ilmettä. Seurakunnan 
viestintätiimi halusi laadukasta ja 
kestävää jälkeä, joten tarjous pää-
tettiin pyytää ammattilaisilta. Tar-
jouskilpailun voitti mainostoimisto 
Zeniitti, joka teki uuden ilmeen laa-
dukkaasti ja edullisesti.

Toteutus alkoi perusteellisella 
kyselyllä, johon vastasi laaja joukko 
seurakunnan toimijoita. Kysymykset 
kohdentuivat toimintaan, kohderyh-
miin, mielikuvatekijöihin ja markki-
nointiviestintään. Kysymyksillä halut-
tiin kartoittaa millaisena seurakunnan 
vahvuudet, menestystekijät ja erottu-
vuustekijät nähdään. Tuloksena syn-
tyi materiaalia, jota voidaan käyttää 
myös seurakunnan strategiatyössä. 

Viestinnän  
kolme kärkeä
Seurakunnan viestinnän kolme koh-
detta ovat Jyvässeudun asukkaat, 
seurakuntalaiset ja eri sidosryhmät. 
Alueen asukkaille haluamme näyttäy-
tyä luotettavana, mielenkiintoisena, 
lähimmäisiä auttavana ja myönteistä 
kristillisyyttä edustavana yhteisönä. 
Seurakuntalaisille haluamme olla tur-

Seurakunnan ulospäin näkyvä ilme on tärkeä asia. Ei ole samantekevää, millaisen mielikuvan 
annamme itsestämme. Vaikka parhaita käyntikortteja ovat seurakuntalaiset itse, on graafisella 
ilmeellä myös oma tehtävänsä. Aika ajoin se on uusittava.

Kolmen kuukauden ajan olemme tutustuneet uuteen 
asuinpaikkaan, opetelleet swahilia ja paikallisia tapoja. 
Arjen haasteet liittyvät pääosin veden, sähkön tai inter-
netin puutteeseen. Kaksi kuukautta elimme matkalauk-
kuelämää. Lopulta päädyimme muuttamaan keskeneräi-
seen kotiin onnellisena siitä, että pääsimme aloittamaan 
omaa arkeamme.

Tämän lehden teemana on vies-
tintä. Viestintä nykyajan ähkytar-
jonnassa on erittäin haasteellista. 
Viestintä ei ole vain yksisuuntaista 

tiedotusta vaan ihmisten kesken 
tapahtuvaa vuorovaikutusta. 

Viestinnän onnistumisesta ovat 
vastuussa kaikki. Oikeaa tietoa 
täytyy itse hakea, mutta sen 
tulisi olla helposti saatavissa.

Tervehdys Tansaniasta!

Koti kaikille –  
uusi mottomme

4
2014

JYVäSKYLän hELLunTAiSEurAKunnAn LEhTi  

Lue Mesiäislehtojen ja muiden  
lähettien kuulumisia sivuilta 3–4

Lue lisää sivulta 3

vallinen, raamattu-uskollinen, erilai-
suuksia hyväksyvä ja kehittyvä koti. 
Sidosryhmille puolestaan pyrimme 
olemaan luotettava, kehittyvä ja pit-
käjänteisesti toimiva yhteistyötaho.

uusi logo
Yhtenä merkittävimpänä viestinnän 
välineenä voidaan pitää yhteisön 
tunnusta eli logoa. Logossa säilytet-
tiin käytössä vakiintunut vanhan tun-
nuksen muoto hieman yksinkertais-
tettuna ja muokatulla värimaailmalla. 
neljä väriä kuvastavat monipuolista, 
erilaisista ihmisistä koostuvaa kan-
sainvälistä seurakuntaa. Väreillä on 
myös sakraalinen symbolisuus. Ta-
saristi kuvastaa sitä, että kaikki osa-
alueet ovat yhtä tärkeitä ja ristiä voi 
lähestyä useasta eri suunnasta.

uudet kotisivut
Visuaalinen ilme läpäisee kaiken 
viestinnän lehti-ilmoituksista netti-
sivuille. Voit tutustua uudistuneisiin 
ja edelleen kehittyviin kotisivuihimme 
osoitteessa www.jklhelluntaisrk.fi. 
Palautetta uudesta ilmeestä ja netti-
sivuista otetaan mielellään vastaan. 

• JYrKi PALmi

Seurakunnan kotisivut ovat myös uudistuneet ja kehittyvät edelleen.
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Tutustu seurakunnan  
viestintätiimiin tarkemmin 
kotisivuilla 
www.jklhelluntaisrk.fi/uutiset
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Tämän lehden teemana on viestintä. Viestintä nykyajan ähkytarjon-
nassa on erittäin haasteellista. rajatonta tietoa helposti on saa-
tavana. Osa tiedosta on hyvää ja osa vahingollista. informaation 

käsittely on nykyajan suurimpia haasteita, sitä on ohjattava jo varhais-
lapsuudessa.

Viestintä ei ole vain yksisuuntaista tiedotusta vaan ihmisten kesken tapah-
tuvaa vuorovaikutusta. Viestinnän onnistumisesta ovat vastuussa kaikki. 
Oikeaa tietoa täytyy itse hakea, mutta sen tulisi olla helposti saatavissa.

Seurakunnassakin epäonnistutaan viestinnässä. usein törmätään ”miksi 
minulle ei ole kerrottu” ja ”tämä oli minulle aivan uusi asia” tyyppisiin ky-
symyksiin. Tällöin ei ole osattu joko jakaa tai etsiä oikeaa tietoa. Viestintä-
tiiminä teemme kaikkemme, jotta viestintä seurakunnassa olisi helppoa ja 
tieto tulevista tapahtumista sekä seurakunnan päätöksistä tulisi mahdol-
lisimman hyvin näkyviin. Käytämme monipuolisesti eri viestintäkeinoja, 
kuten kotisivuja, Facebookia, Twitteriä, live-lähetyksiä, lehti-ilmoituksia ja 
perinteistä puheviestintää. 

Sanaton viestintä on tärkeämpää kuin pelkkä tekninen viestintä. Se kertoo 
siitä, miten yksilö oikeasti kokee paikkansa yhteisössä. Jokaisella seurakun-
talaisella on luonnolliset ja hengelliset tarpeet, jotka tulisi tulla tyydytetyik-
si seurakunnassa. Tarve tulla hyväksytyksi ja osaksi seurakuntaperhettä on 
jokaisen tärkeimpiä tarpeita.  

Koti kaikille -sloganin tarkoituksena on kuvata, millainen seurakunta halu-
aa olla, mutta vaikka seurakunnalla olisi maailman paras motto, täytyy sen 
tulla ilmi katseissa, kehonkielessä, eleissä ja ilmeissä. nämä ovat parhaita 
viestimiä. Osoittakaamme siksi käytännössä, että Jyväskylän helluntaiseu-
rakunta on koti kaikille, kaikenikäisille ja kaikista kansallisuuksista tulleille 
ihmisille.

Jyrki Palmi

Koti kaikille – uusi mottomme

Seurakuntaneuvosto synnytettiin  
rakentamaan seurakuntaa
Elokuun viimeisenä lauantaina noin neljäkym-
mentä seurakuntalaista oli koolla Jyväskylän 
kristillisellä opistolla. Leevi Launonen alusti 
seurakunnan nykyajassa kohtaamista haasteis-
ta, osallistujat tutustuivat seurakunnan uuteen 
viestintäilmeeseen ja kuulivat ajatuksista kehit-
tää jumalanpalveluksia. Koolla oltiin ensimmäisen 
seurakuntaneuvoston merkeissä. 

Ajatus seurakuntaneuvoston 
perustamisesta syntyi pas-
toritiimissä, kun pohdimme, 

miten saisimme voimaannutettua 
seurakunnan laajaa potentiaalia, 
seurakunnanjohtaja Jyrki Palmi ku-
vailee. 

neuvoja, näkemyksiä  
ja keskustelua
Seurakuntaneuvosto kokoaa pari 
kertaa vuodessa eri työmuodoissa 
palvelevia ihmisiä yhteen. Sillä ei ole 
hallinnollista valtaa, vaan neuvosto 
toimii neuvoa ja apua antavana eli-
menä vanhimmistolle ja pastoreille.  

– Voidaksemme kehittää toimin-
taa ja paimenuutta, tarvitsemme 
jatkuvasti tietoa ja tuntumaa siitä, 
missä seurakunnassa mennään ja 
mitä seurakunnan riveissä ajatel-
laan. myös helsingin Saalem-seu-
rakunnassa, jossa palvelin aiemmin 
pastorina, oli seurakuntaneuvosto, 
Jyrki avaa idean taustoja.

Vanhimmisto, hallitus ja pastorit 
ovat mukana kokoontumisissa. hei-
dän lisäkseen mukaan on kutsuttu 
noin kolmekymmentä seurakuntaa 
eri tavoin palvelevaa eri-ikäistä ih-

mistä, joilla on erilaisia näkemyksiä 
asioista.  myös kaikki diakonit kuu-
luvat neuvostoon.

Selkeyden takia nimenä on seura-
kuntaneuvosto, vaikka kuvaavampi 
nimi voisi Jyrkin mielestä olla seura-
kuntapalvelijoiden neuvosto. Seura-
kuntapalvelijoihin liittyy myös idean 
raamatullinen perusta, jonka Jyrki 
johtaa ensimmäisestä kirjeestä Ti-
moteukselle (3:8-10).

Tätä päivää ja  
tulevaisuutta tekemässä
Sen lisäksi että seurakuntaneuvosto 
tuo monipuolisesti ääniä seurakun-
nasta pastorien ja vanhimmiston 
tietoon, sen jäseniä käytetään myös 
apuna ehtoollisen jaossa ja heistä 
toivotaan löytyvän vetäjiä jumalan-
palvelustiimeihin. 

Tällä hetkellä palvelemisen ohella 
joukko on mukana uusien tuulien ha-
kemisessa.

– uskon, että seurakuntaneuvos-
to pystyy laajalla asiantuntemuk-
sella paneutumaan ajankohtaisiin 
kysymyksiin, antamaan relevanttia 
palautetta työtekijöille, toimimaan 
aktiivisesti seurakuntapalvelijan     

roolissa ja rakentamaan tulevaisuu-
den seurakuntaa, Jyrki toivoo. 

Esimerkiksi seurakunnan uutta 
strategiaa on tarkoitus pohjustaa 
neuvoston voimin sitten, kun näky 
2016 on ajallisessa maalissaan.

ihmisiä oli kutsuttu mukaan pas-
toreiden ja työmuotojen vastaavien 
ideoiden perusteella. Seurakunta-
neuvoston jäsenyys on määräaikai-
nen, joten nyt ulkopuolelle jääneille 
avautuu mahdollisuuksia päästä 
mukaan myöhemmin. 

Ensimmäinen tapaaminen oli 
melko informatiivinen. Jatkossa 

kokoontumisissa on tarkoitus kes-
kustella enemmän. mukana olleiden 
yleinen tunnelma oli innostunut. Ta-
paaminen selkeytti sitä, mitä seura-
kuntaneuvosto tekee ja mitä siihen 
kuuluvilta toivotaan.

Toki tapaamisessa ehdittiin myös 
keskustelemaan. Yksityiskohtana 
mainittakoon, että vaikkei seura-
kuntaneuvosto päätöksiä teekään, 
annettiin kokoontumisessa vahva 
tuki seurakunnan nimikyltin vaihta-
misesta Siiontemppelistä helluntai-
seurakunnaksi.

• JArmO LYhTY

Seurakunta-
neuvosto toimii 
neuvoa ja 
apua antavana 
elimenä 
vanhimmistolle 
ja pastoreille

Nelisenkymmentä seurakuntalaista kokoontui Jyväskylän kristilliselle opistolle.
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kolumni

Syksy tekee tuloaan ja pihlajanmarjat ovat saaneet punan 
poskilleen. Satoa on kerätty, viimeksi on nostettu peru-
nat maasta. Kesä oli lämmin, mutta nyt on saatu vettäkin 

reilusti. Jokaiseen vuodenaikaan tarvitsee omanlaiset varus-
teensa. Syyssateissa on tärkeää saada vedenpitävät kengät, 
jotta jalat pysyvät lämpiminä. 

Jumala tahtoo myös varustaa meitä matkalle Sanansa kautta. 
Toivonkulman Kid’s -leirillä saimme varustaa lapsia ja muutama 
lapsi päätti ottaa vastaan Jumalan varusteet. Kevään ja kesän 
aikana muutamat aikuiset ovat samoin saaneet uudet jalkineet 
matkalle yhdessä Jeesuksen kanssa. heitä varustamme nyt us-
kon ABC:ssä. Kesällä kävimme rohkaisemassa Viron Paliveressa 
20 vuotta täyttävää ystäväseurakuntaamme.

Jumalan varusteita ei kannata säästellä. Sen huomasimme, kun 
järjestimme Tikkakosken helluntaiseurakunnan kanssa teltta-
juhlat teemalla ”Te saatte voiman”. näin myös tapahtui. Tapahtu-
ma oli niin onnistunut, että sovimme heti ensi kesäksi samankal-
taisen yhteisen tapahtuman.

Ei jätetä tänä syksynä Jumalan varusteita kaappiin lojumaan, 
vaan laitetaan kengät jalkaan ja kiiruhdetaan työhön. hänellä 
riittää varusteita jokaiselle. Toivonkulmassa ”kenkiä” voi kulut-
taa jumalanpalveluksien lisäksi Kid’s Energyssä, ruokapalvelus-
sa, musiikkiryhmissä ja palveluaktioissa jne. Ota yhteyttä! 

raamatun mukaan yhteys Kristukseen tarkoittaa, että Jumala 
huolehtii meistä jokaisesta niin, että voimme kasvaa Jumalan 
antamaa kasvua. (Kol. 2:19) 
Jumalan siunaamaa syksyä!

Armi Hintikka

Toivonkulmassa  
varustaudutaan 
syksyyn
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Poimintoja vanhimmiston 
päätöksistä

Vanhimmisto saa melko usein 
yksityisiltä ihmisiltä, muilta 
seurakunnilta tai yhdistyksil-

tä pyyntöjä lähteä mukaan erilaisiin 
hankkeisiin. huhtikuussa kävimme 
läpi tulleet kyselyt ja päätimme kan-
nan niihin.

Toukokuussa keskustelimme lä-
hetystoimikunnan kanssa sen roo-
lista ja selkeytimme yhdessä toimi-
kunnan tehtävää. Päätimme siunata 
Sakari Pihlajan vankila- ja päihde-
työn diakoniksi. Keskustelimme Ai-
kamedian tarjouksesta ottaa käyt-
töön ristin Voitto -lehden sähköinen 

versio. Läheteille tilataan jatkossa 
sähköinen lehti. Seurakuntalaiset 
saavat valita, haluavatko sähköisen 
vai perinteisen lehden.

Kesäkuussa käsittelimme ajan-
kohtaisia asioita. Elokuussa kävim-
me läpi kesän tapahtumat ja suun-
nittelimme syksyä, ml. ensimmäisen 
seurakuntaneuvoston asialistaa. 
Päätimme järjestää kick off -illan 
vapaaehtoisille. Jokaisessa koko-
uksessa kuullaan myös uutta kotia 
kohti -hankkeen tilannekatsaus.

• Ari KuiSmA

Ra(i)kkaat terveiset ukkosten keskeltä!

Tarun ja Essin syksy kansainvälises-
sä koulussa alkoi, ja Essin luokka-
kaverit ovat Koreasta, Albaniasta, 
intiasta, Yhdysvalloista ja Brasilias-
ta. Palatessamme Essi sai tervetuli-
aislahjan, kun eräs poika toi hänelle 
villin kissanpennun. Essin edellinen 
kissa hävisi keväällä ja tämä uusi tu-
lokas on hyvin rakas ja jo melko kesy.

Seurakuntaistutuksella pidettiin 
juuri usean seurakunnan yhteisleiri 
yli 50 nuorelle. myös paikallisia tei-

nejä tuli jonkin verran mukaan. iloit-
semme, että yksi naapuriston poika 
päätti antaa elämänsä Jeesukselle 
ja monet nuoret halusivat sitoutua 
seuraamaan Jeesusta kokosydämi-
sesti.

Kiitämme Jumalaa teistä, ja teitä 
kaikista esirukouksista ja taloudel-
lisesta vastuunkantamisesta Alba-
nian lähetystyössä!

Natrit

Syysterveiset teille 
rakkaat ystävämme!

Välillä täytyy tarkistaa kalenterista 
kuukausia ja muistella Suomen vuo-
denaikoja. meillä viikot ja kuukaudet 
etenevät ilman suuria vaihdoksia. 
usein ajatuksemme kääntyvät Suo-
meen. Lapset muistelevat kauppo-
jen ruokahyllyjä, ruisleipien ja oikean 
maidon makua. 

Läheiseen kaupunkiin menevän 
sillan sortuminen katkaisi tieyhte-
yden ukarumpasta ja on aiheutta-
nut muutoksia työhömme. ruoka ja 
bensa ovat rajoitettuja, ja olemme 
joutuneet karsimaan seurakunta-
vierailuja. rukouksemme on, että 
pysyvä ja tukeva silta saataisiin 
pian valmiiksi.

Lapset ja nuoret jaksavat innos-
taa ja haastaa meitä työssä. Poh-
dinnan alla on uusia lastentoimin-
toja seurakuntiin. rukouksemme 
on, että paikalliset työtoverimme 
innostuisivat lapsityöstä.

Kiitos tuestanne ja rukouksistanne!
Pyykköset

Tervehdyksiä maailmalta

Lämpöä ja terveisiä Kambodžhasta! 

Saavuimme tänne kuukausi sitten. 
Vieläkin on pää pyörällä muutoksista, 
mutta mukavasti on arki alkanut pyö-
riä. Liikenne on yhtä tungosta, mutta 
tärkeintä on pitää pieni vauhti ja men-
nä virran mukana!

Löysimme kodin ihmeellisesti sa-
malta kadulta, jossa asuu muitakin 
fidalaisia. Manu on aloittanut esi-

koulun ja jo nyt jää sinne innoissaan. 
Heidi on päässyt hyvin töihin kiinni ja 
pian on ensimmäinen matka nepaliin. 
monet asiat ovat ihmeellisesti jär-
jestyneet ja saamme olla kiitollisella 
mielellä.

Kaikkien ilonaiheiden keskellä 
olemme sairastelleet paljon. Vuo-
roin olemme juosseet lääkärissä ja 

viime viikolla Pekko joutui tiputuk-
seenkin. nyt hän on kuitenkin para-
nemaan päin. rukoillaan, että kierre 
loppuisi.

Kotamäet

Hei sinne  
kotiseurakuntaan!

Kesä on vaihtumassa syksyyn, onnek-
si täällä vielä hetken saamme kylmiä 
ilmoja odotella. Kuten tiedätte, israel 
eli vaikeita aikoja kesällä. haasteiden 
keskellä voimme kuitenkin hyvin ja 
saimme kokea yliluonnollista rauhaa, 
turvamme Jumalassa tuli entistä 
konkreettisemmaksi! 

Perheenä elämme uudenlaista 
vaihetta, kun Noela aloitti eppuluo-
kan hepreankielisessä koulussa. 
Tuntuu että noela on aivan oikeas-
sa koulussa Jumalan johdattamana! 
Ensimmäinen viikko meni hienosti ja 
olemme kiitollisia siitä!

Janilla on edessä mielenkiintoinen 
syksy. Lokakuussa on iCEJ:n järjes-
tämät lehtimajanjuhlat ja seuraavi-
en kuukausien aikana saarnamat-
koja norjaan, Saksaan, Thaimaahan 
sekä Suomeen. Kiitos esirukouksis-
ta perheemme ja työn puolesta!

Siunattua syksyä Jerusalemista! 
Salokankaat

Terveiset jatkuvat takasivulla!

VALOKuVA: JAni SALOKAngAS
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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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nicedesign

La 27.9. klo 12 alk.  
Päivä kaikenikäisille naisille, 
opettajana Salme Blomster 
Ennakkoilmoittautuminen 25.9. 
mennessä, katso ohjeet netistä!

supermix

La 27.9. Muuramessa ja Tikassa

kastejuhla

Su 28.9. klo 11

pastorien ja  
vanhimmiston  
kyselytunti

Su 5.10. klo 13  
Lähetä kysymyksesi etukäteen: 
jyrki.palmi@jklhelluntaisrk.fi

rukousyö

Pe 17.10. klo 21–01

supermix

La 25.10. Tikassa, Keljonkan-
kaalla ja Korpilahdella

herätyskokous

Su 26.10 klo 16  
Lasse Heimonen puhuu ja 
laulaa

toivonkulma

Rukousviikko 1.–5.10., tilaisuu-
det ke, to ja pe klo 18.30 sekä 
su klo 16

SEurAKunnAn  
PAnKKiYhTEYS
KS Osuuspankki
Fi54 5290 0220 2926 09

Seurakunnalle viite 12001
Lähetykselle viite 11222
Saneeraukseen  viite 11808
rV-lehti   viite 12700

uutta kotia kohti  
-rakennushanke
Fi36 5290 0220 4531 77 
viite 1025

Terveiset Espanjasta!

hurjasta helteestä huolimatta arki 
on alkanut töineen ja kouluineen. 
Kesäloma Suomessa alkoi iinan lak-
kiaisilla ja päättyi Iinan ja Simpan 
häihin. Väliin mahtui ihania viikkoja 
sukulaisten ja ystävien kanssa. Ko-
tiin Espanjaan palattiin jo heinäkuun 
puolivälissä. Saman tien alkoivat Ju-
han lääkärintyöt. Maika on hoitanut 
ystäviemme pientä poikaa ja homma 
jatkuu syksyllä. 

rukous ja arkipäivän ihmissuh-
teet ja uskollisesti rinnalla kulkemi-
nen ovat sitä, mihin Jumala meidät 

tänne kutsui. Kiitos kun muistat 
rukouksin, että voisimme kulkea 
tarkassa ja täsmällisessä johdatuk-
sessa joka päivä!

uutisista joutuu lukemaan levot-
tomuuksista ja painajaismaisista ti-
lanteista ympäri maailmaa. muista 
että ”herra, sinun Jumalasi on Juma-
la, uskollinen Jumala.” (5. moos. 7:9). 
hän on sitä silloinkin, kun myrsky 
pauhaa. 

Kaikkea hyvää syksyysi! 
Mielikäiset

Aurinkoinen tervehdys Jerusalemista!

Kesällä saimme viettää aikaa Suo-
men lämpimässä suvessa. Suomessa 
viettämäämme aikaa varjosti kon-
flikti israelin ja hamasin välillä. Pa-
lattuamme sotatilanne oli yhä päällä. 
nyt on tulitauko ja rukoillaan että se 
säilyisi. 

Juha palasi juuri romaniasta ja 
tulevana viikonloppuna on vuorossa 
georgia. Katin arki jatkuu arkiaska-
reiden lisäksi Lotte-mummoa avus-
taessa sekä lastenlapsia hoidel-
lessa. Lehtimajanjuhlavalmistelut 
ovat jälleen vauhdissa, muistathan 

rukouksin myös tätä isoa juhlata-
pahtumaa!

Kiitos jälleen, kun olet rukouksin 
rinnallamme. Tärkeää on myös ru-
koilla, että vanhurskaus ja oikeus ta-
pahtuu konfliktin jälkimainingeissa. 
(Ps. 97:2)

Siunaavin terveisin Suuren Kunin-
kaan kaupungista
Ketolat

Tervehdys Tansanian auringon alta!

Kolmen kuukauden ajan olemme 
tutustuneet uuteen asuinpaikkaan, 
opetelleet swahilia ja paikallisia ta-
poja. Arjen haasteet liittyvät pääosin 
veden, sähkön tai internetin puuttee-
seen. Kaksi kuukautta elimme mat-
kalaukkuelämää. Lopulta päädyim-
me muuttamaan keskeneräiseen 
kotiin onnellisena siitä, että pääsim-
me aloittamaan omaa arkeamme. 
Linnea ja Alvar aloittivat koulutiensä 
elokuussa. Lapset viihtyvät hyvin ja 
oppivat kieltä nopeasti.

Alussa työmme keskittyi johta-
juuskoulutukseen, joka oli hieno 

mahdollisuus tutustua alueen vas-
tuunkantajiin. Tulevat viikot ovat 
kiireisiä matkojen ja raportoinnin 
kanssa. Täydellinen riippuvaisuus 
Jumalan varjeluksesta ja viisaudes-
ta on konkretisoitunut. rukouk-
semme on, että Jumala voisi auttaa 
kohtaamaan ihmiset ja heidän tar-
peensa. 

Teitä ikävöiden ja siunaten
Mesiäislehdot

Syksyiset terveiset perheeltämme!

Olemme järjestelleet holokaust-kuo-
ron Suomi-matkaa samoin kuin Fidan 
Life Touria Auschwitziin ja Budapes-
tiin. Toivomme, että teistäkin jotkut 
pääsisivät kuuntelemaan harvinaista 
konserttia.

Syyskuun alussa Anne Palmi ja 
Riitta-Leena Huttunen vierailivat 
luonamme. Järjestimme naisten-
päivän Palmien perustamassa seu-
rakunnassa Sopronissa. Saimme 
viettää antoisan päivän, jossa käsi-
teltiin monipuolisesti naisten elä-
mään liittyviä teemoja. 

muistakaa rukouksin, että sai-
simme olla terveitä. Leevillä on 
jatkunut pitkään nuha, joka väsyt-
tää koululaista ja heikentää kes-
kittymiskykyä. Toivomme, että 
muistatte myös em. matkoja, joissa 
on monenmoisia järjestelyjä, jotta 
herra siunaisi ja varjelisi jokaista 
osanottajaa. 

Kaikesta tuestanne kiitollisina
Pursiaiset

www.jklhelluntaisrk.fi
Tapahtumat – Uutiset – Livelähetykset
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kohtaista

Jatkoa edelliseltä sivulta.
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