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Nimesi ja ikäsi?  

Rosa, 10 v. 

Mitä harrastat?  

Balettia, viulunsoittoa ja kuulun myös 

King’s kidseihin, Valon Pisaroihin. Har-

rastan myös partiota Siikasalmen kris-

tillisen koulun Polunkävijöissä.  

Mistä tykkäät?  

Luistelusta, lukemisesta, piirtämisestä 

ja kirjoittamisesta.  

Lempipaikkasi Raamatussa? 

Johannes 3:16. 

Mikä on kivointa seurakunnassa?  

Kivointa on esiintyminen Valon Pisaro-

jen kanssa. Viime kesänä Valon Pisa-

roissa teimme matkan Ahvenanmaalle 

helluntaiseurakunnan Jippii -kuoron 

kanssa. Parasta silloin oli laivamatkat ja 

esiintymiset kaduilla, kauppakeskuk-

sissa ja kirkoissa. Valon Pisarojen li-

säksi on myös kivaa olla apuopena Las-

ten Sunnuntaissa.  

Rukousaiheitani:  

• Ensi kesän Englannin-matka kan-

sainväliselle partioleirille menisi 

hyvin.  

• Kevään balettinäytös onnistuisi.  

• Perheeni, johon kuuluu lisäkseni 

isä, äiti ja pikkuveljeni Mikael 7v. 

 
Nimesi ja ikäsi?  

Oosa, 10 vuotta.  

Mitä harrastat?  

Kuoroa, partiota ja hiihtoa.  

Mistä asioista pidät?  

Piirtämisestä ja kavereista.  

Mikä haluaisit olla isona?  

Opettaja. 

Lempihahmosi Raamatussa? 

Jeesus, koska Hän rakastaa kaikkia, 

vaikka ihminen olisi paha.  

Mikä on kivointa seurakunnassa? 

Tykkään käydä seurakunnan leireillä ja 

Lasten sunnuntaissa.  

 

Rukousaiheitani: 

• Hiihtoloman Pokaali-leiri olisi kiva 

kokemus. Olen menossa sinne en-

simmäistä kertaa.  

• Toivoisin maailmaan tasa-arvoa, 

että esimerkiksi toiset eivät olisi 

tosi köyhiä ja toiset taas tosi rik-

kaita. Haluaisin, että kaikki maail-

man lapset pääsisivät kouluun ja 

voisivat asua kotona perheen 

kanssa.  

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
Pastorin sydämellä 
 

Joku viikko sitten rukouskokouksessa 

tuli mieleeni ajatus, joka liittyy Jeesuk-

sen kertomaan vertaukseen palvelijoille 

annetuista talenteista, Matt.25:14-30. 

Koin, että Jumala puhui minulle siitä, 

että meidän seurakuntamme ei ole 

yhden tai kahden, vaan usean talen-

tin seurakunta. Ja että Jumala kutsuu 

meitä rohkeasti ottamaan talenttimme, 

eli lahjat, kyvyt ja resurssimme, käyt-

töön Jumalan valtakunnan ja seurakun-

nan hyväksi; sekä henkilökohtaisesti 

että yhteisönä, Hänen kunniakseen ja 

paikkakuntamme parhaaksi. 

 

Jeesuksen vertaus 

Jeesuksen vertauksessa mies lähti mat-

kalle, ja jakoi palvelijoilleen eri määrän 

talentteja, kullekin hänen kykynsä mu-

kaan. Mies halusi, että palvelijat käyttäi-

sivät saamiaan talentteja rohkeasti, 

vaikka siihen sisältyikin riskejä: jos on 

mahdollista voittaa niitä lisää, on myös 

mahdollista hävitä. Kaikki palvelijat toi-

mivat juuri näin, paitsi yksi, joka pelon 

tähden kätki saamansa talentin maahan 

eikä käyttänyt sitä ollenkaan. Kun sitten 

tuli tilinteon hetki, tämä palvelija ei saa-

nut kehuja ja palkkiota, kuten toiset. 

Muistat varmaan hänen surkean kohta-

lonsa… 

 

Seurakunnassamme on paljon rik-

kautta 

Katsoessani esim. seurakuntamme 

jumalanpalvelukseen kokoontuneita 

uskovia, näen lähes käsittämättömän 

paljon lahjojen, kykyjen ja resurssien 

rikkautta. Jumala on runsaasti siunan-

nut meitä; meitä on monen ikäistä ja 

monenlaisilla kokemuksilla ja osaami-

sella varustettua ihmistä elämän eri alu-

eilla: musiikki, taiteet, talous, rakentami-

nen, johtaminen, opettaminen, tervey-

denhoito, yrittäjyys, opiskelu… jne jne. 

Vaan ovatko kaikkien talentit käytössä? 

 

Avoimia ovia ja mahdollisuuksia on 

paljon 

Jumala on avannut meille useita avoi-

mia ovia palvella ja vaikuttaa –juuri nyt, 

omana aikanamme. Ajattele, miten pal-

jon mahdollisuuksia uusi ViaDia -keskus 

onkaan avannut meille! Tai Lähiötalo ja 

Ehtoovirkku –hanke? Tai parkkipaikalle 

rakennettu Suomen paras ulko-koripal-

lokenttä? Tai mahdollisuus siunata joen-

suulaisia perheitä ja koteja nykyistäkin 

enemmän ja hyvin konkreettisella ta-

valla, jos rakennamme Kanervalatalon 

yhteyteen kristillisen päiväkodin. Eikä 

tässä suinkaan ole vielä kaikki… Mah-

dollisuuksia ja potentiaalia on olemassa 

paljon… mutta mitään ei tapahdu, jos 

emme rohkeasti laita meille annettuja 

talentteja käyttöön.   

 

Löytyykö meiltä rohkeutta? 

Suuri kysymys onkin: rohkenemmeko 

käyttää kaikkia saamiamme talentteja -

henkilökohtaisesti ja seurakuntayhtei-

sönä? Emmehän halua olla se Jeesuksen 

vertauksen paha ja laiska palvelija, joka 

pelkonsa tähden –ja ehkä varman päälle 

pelaamalla- jätti saamansa talentin ja 

sen myötä tarjo-

tut tilaisuudet 

käyttämättä! 

 

Jukka Laamanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gairo-kylän lukutaitoluokan opettajat 

 

Raamatun käännöstyö Afrikassa 
 
Aloitin työn Pipliaseurassa tammikuun 

alussa. Heti alkajaisiksi matkustin Keni-

aan ja Tansaniaan tutustumaan sikäläi-

siin kollegoihini sekä Suomen Pipliaseu-

ran tekemään lukutaitotyöhön Itä-Afri-

kassa. Oli rohkaisevaa nähdä, kuinka 

esimerkiksi lukutaidottomat kagulu-nai-

set Tansaniassa olivat oppineet luke-

maan muutamassa kuukaudessa. 

Matka oli innostava muutenkin – ihas-

tuin Afrikkaan! 

 

Jos Herra suo, tulen tulevaisuudessa 

tarkistamaan Itä-Afrikan vähemmistö-

kielille käännettyjä raamatunosia. En-

siksi minun on kuitenkin saavutettava 

käännöskonsultin pätevyys. Pipliaseura 

kuuluu Yhdistyneet Raamattuseurat 

maailmanlaajuiseen verkostoon (United 

Bible Societies, UBS).  

 

Helmikuun alussa Pipliaseuran vieraana 

olikin koko UBS:n käännösprojekteista 

vastaava henkilö, jonka kanssa keskus-

telimme toimenpiteistä käännöskonsul-

tin pätevyyden saamiseksi.  

 

 

 

 

 

Minun kohdallani tähän kuuluu opin-

toja, akateemisia julkaisuja sekä kenttä-

harjoittelua. Pyydän esirukoustasi tä-

hän prosessiin. 

 

Tavoitteenani on saada opintoni pää-

tökseen maaliskuun loppuun men-

nessä. Sen jälkeen lähden erään koke-

neen hollantilaisen käännöskonsultin 

mukaan seuraamaan hänen työskente-

lyään neljässä eri käännösprojektissa 

Malawissa ja Pohjois-Namibiassa.  

 

Toukokuussa osallistun UBS:n konfe-

renssiin, jossa pääsen tutustumaan 

myös muihin käännöskonsultteihin. Ke-

säkuussa matkustan uudelleen Mala-

wiin, missä suunnittelemme Malawin 

Raamattuseuran ja paikallisten seura-

kuntien kanssa Raamatun alkeisluku-

materiaalin valmistamista kahdelle vä-

hemmistökielelle. 

 

Olen kiitollinen siitä, että myös tässä uu-

dessa työssä saan olla mukana saatta-

massa Jumalan Sanaa kielille, joilla sitä 

ei vielä ole. 

 

Pekka Wilde 

 

 



Läsnä sukupolvien ketjussa 
 

Oletko koskaan miettinyt, miten paljon 

hyvää olet saanut suvuiltasi? Oivalsin 

kaksi vuotta sitten, että molempien pap-

pojeni antama esimerkki siitä, miten ih-

misille ollaan hyväntahtoisia ja kunnioit-

tavia, oli ollut aina elämässäni! En ollut-

kaan sellainen kuin olin vain itseni takia, 

vaan olin saanut nähdä koko ikäni mo-

lempien sukujeni vanhimmilta, miten 

suhtautua ihmisiin. Tunsin suurta kiitol-

lisuutta ja tiesin olevani osa ketjua, en 

yksin enkä erityinen, vaan osa Jumalan 

siunauksen virtaa sukuni kautta. 

 

Pappojeni valinnat elää elämää kunni-

oittaen kaikkia ihmisiä ympärillään ovat 

luoneet perintöä yli satapäiselle jou-

kolle lapsenlapsia, jotka nyt elävät 

eteenpäin sitä, mitä ovat heiltä oppi-

neet. Esimerkin voima voi olla arvaa-

mattoman suuri ja hyvin pitkälle kan-

tava. 

 

Kukaan ei elä tyhjiössä. Kun katsomme 

ympärillämme eläviä lapsia ja nuoria, 

on selvää, että elämällämme ja läsnä-

olollamme on suuresti merkitystä.  

 

 

 

 

 

 

Kaikki se hyvä, mitä Jumala 

on meille antanut ja opetta-

nut, virtaa suoraan esi-

merkkinä heidän elä-

määnsä ja tarjoaa kasvu-

alustaa Jumalan sydämen 

tuntemiselle. He oppivat 

kyllä vaeltamaan Jumalan 

tuntemisessa, kun saavat 

tuntea läheltä siihen esi-

merkin. 

 

Vanhemmat sukupolvet, kunnioitetaan 

itseämme ja myönnetään että meillä on 

väliä! Annetaan arvokas läsnäolomme 

lahjana nuorempien tueksi ja turvaksi. 

Me kaikki kaipaamme sitä, että joku olisi 

läsnä ja välittäisi. Usein antaessaan saa 

määrättömästi enemmän kuin vain 

odottaessaan muilta. Se miten me koh-

telemme läheisiä ja vieraampia, siirtyy 

perintönä eteenpäin läsnäolon kautta. 

Jos haluamme nuorempien saavan sen 

hyvän mitä meillä on, ollaan heidän 

kanssaan. 

 

Mitä hyvää olet oppinut suvuiltasi? Kuka 

on ollut sinulle länsä ja hyvä kun olit pie-

nempi? Kenelle itseäsi nuoremmalle 

sinä olet länsä, osoitat lempeyttä ja kun-

nioitusta antaen aikaasi ja huomiotasi?  

 

Meitä jOkAiSTa tarvitaan - elämälläsi on 

isOSti väliä tässä ketjussa. Kaiken hyvän 

me olemme lahjana saaneet, annetaan 

sen virrata eteenpäin! 

 

Tiia Alastalo 

Nuorisotyöntekijä 

 

Alan opiskella ”samaan suuntaan 
soutamisen” -voimaa 
  

“Ei raha. Ei strategia. Ei teknologia. Ai-

noa ehdoton kilpailuvaltti on tiimityö, 

koska se on sekä hyvin tehokasta että 

hyvin harvinaista,” kirjoittaa GLS-konfe-

renssissakin puhunut Patrick Lencioni. 

 

Tiimityöskentely on kuva myös Jumalan 

keskinäisestä yhteistyöstä kolminaisuu-

dessa, ja minä aion ryhtyä opiskele-

maan tätä Jumalan valtakunnan työnkin 

kannalta tärkeää ”salaista asetta”. Eräs 

menestynyt liikemies kuvasi tiimityön 

voimaa: ”Jos vain saisi kaikki organisaa-

tion jäsenet soutamaan samaan suun-

taan, hallitsisi mitä tahansa toimialaa, 

millä tahansa markkinoilla, mitä ta-

hansa kilpailua vastaan milloin vain.” 

 

Olen ollut Jumalan valtakunnan työssä 

mukana 30 vuotta. Usein motivoituneet 

tiimit keskittyvät tavoitteisiin eivätkä sii-

hen, miten niihin päästään. Olen näh-

nyt, kuinka ihmiset haavoittuvat ja hy-

vätkin projektit kariutuvat, kun tiimin si-

säisen dynamiikan ja viestinnän tärkeyt- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tä vähätellään. 

 

Olen vuosia harmitellut, etten nuorena 

opiskellut yliopistotutkintoa. Olin kuo-

pannut sen haaveen, kunnes sain syk-

syllä kuulla tästä tiimiviestinnän maiste-

riohjelmasta University of the Nation-

sissa (UofN), YWAMin yliopistossa. Saa-

tuani selville, että voisin hakea siihen, 

vaikkei minulla ole edes kandin tutkin-

toa, haave alkoi heräillä henkiin. Mirjami 

ja Veli-Pekka Ikosen vieraillessa luonani 

joulukuussa mainitsin Mirjamillekin 

siitä. 

 

Opiskelua on oman työn ohessa n. 15 

tuntia viikossa kahden vuoden ajan 

syyskuusta alkaen. Neljä lähijaksoa jär-

jestetään Kanadassa, USAssa ja Meksi-

kossa. Minua motivoi tässä erityisesti 

se, että saan työkaluja tiimityöhön, joita 

voi hyödyntää missä tahansa konteks-

tissa. Toivonkin voivani jakaa oppimaani 

myös muille tiimeille.  

 

Maarit Eronen 

Rukouslähettimme Maarit 

Eronen työskentelee tällä het-

kellä Etelä-Afrikasta käsin 

kansainvälisessä Skypessä ko-

koontuvassa tiimissä, joka ke-

hittelee internet-pohjaista 

YWAM-TV:tä. 

 



 

Tervehdys Israelista! Shalom 
lekulam! 
 

Vuoden alku Jerusalemissa on ollut 

täynnä monenlaisia asioita. Teen täällä 

edelleen tuttua vapaaehtoistyötä. 

Vaatepisteessämme käy uusia 

emigrantteja eri maista. Suurin osa 

heistä on muuttanut Venäjältä ja 

Ukrainasta. On mielenkiintoista todeta, 

että Israeliin tultuaan nämä ihmiset 

ovat keskenään sulassa sovussa – kaikki 

samassa veneessä. Ainakaan minä en 

ole huomannut merkkiäkään mistään 

sotatilasta, päinvastoin ihmiset 

kannustavat ja auttavat toisiaan uuden 

elämän alkumetreillä. Meidän 

järjestömme on myös omalta pieneltä 

osaltaan rohkaisemassa näitä Luvatun 

Maan tuoreita kansalaisia. Vaatteet 

Israelissa ovat kalliita, ja meiltä monet 

löytävät itselleen jopa hyväkuntoista 

merkkitavaraa. Saimme tammikuun 

puolessa välissä uuden lahjoituskontin 

Englannista. Se sisälsi n.650 

banaanilaatikollista vaatteita. Niistä 

riittää nyt jakamista joksikin aikaa. 

 

Iltapäivisin palvelen Israelin morsiamia 

ja välillä sulhasiakin. Tammikuu oli sillä 

rintamalla hiljaisempaa aikaa, mutta 

sain sopivasti käytyä läpi yli 30 hää- ja 

iltapukua (ynnä muuta juhlavaatetta) 

sisältävää laatikkoa. Ongelmana on nyt 

vain tilanpuute. Salonkimme pursuaa 

erilaisia mekkoja. Joitakin vanhempia 

malleja piti viedä varastoon. 

Helmikuussa minulla on ollut taas 

reilusti asiakkaita. Suurin osa tytöistä on 

löytänyt itselleen sopivan mekon. Kiitos 

Herralle tästä mahdollisuudesta auttaa 

paikallisia perheitä! Pääsin vierailemaan 

yhden asiakkaani häissä. Se oli 

mielenkiintoinen kokemus. 

 

Heprean opiskelu vei tammikuussa 

paljon aikaa ja voimavaroja. Sain 

suoritettua gimmel-kurssin, jonka 

loppukoe meni Herran siunaamana yli 

odotusten. Meitä oli luokassa 

juutalaisia, arabeja ja meitä erilaisista 

syistä Jerusalemissa asuvia eri kansojen 

edustajia. Minulle kurssi oli haastava, 

mutta kyllä se kannatti. Ymmärrän nyt 

enemmän siitä, mitä ympärilläni 

puhutaan, ja pystyn sanomaan jo monia 

asioita. Lukeminen on vielä vaikeaa, 

kirjoittaminen helpompaa.   

 

Rukoilin Jumalaa johdattamaan minut 

johonkin ryhmään, jossa saisin puhua ja 

kuunnella hepreaa. Vastaus tuli 

nopeasti. Sain tietää, että lähellä 

asuinpaikkaani on invalidien 

palvelukeskus, jossa hoidokeille 

tarjotaan monenlaista vapaa-

ajantoimintaa. Kävin johtajan juttusilla, 

ja minut otettiin siltä istumalta 

keramiikkakerhon avustajaksi. Olen 

ollut siellä nyt kahtena viikkona, ja Herra 

on siunannut minua molemmilla 

kerroilla. Koen rakkautta ja iloa noiden 

erityisten ihmisten parissa. Hepreaa 

tulee myös kuunneltua ja puhuttua. 

Tämä on siis uusi torstai-illan 

harrastukseni. 

 

Seurakunnassamme Jumala puhuu ja 

haastaa meitä pääsemään eteenpäin 

suhteessamme Häneen. Koen saavani 

todella terveellistä hengenravintoa. Se 

on suuri kiitosaihe. Kun vaan kaikki 

ottaisivat sanoman vastaan! Jumala 

haluaa muuttaa ja parantaa monia 

elämämme asioita ja alueita. Autan 

edelleen lasten työssä kerran-pari 

kuukaudessa. Se on minulle hyvää 

vaihtelua, ja mahdollisuus kylvää Sanan 

siemeniä. 

 

Lauantaisin käyn yleensä rukoustalolla. 

Se on paikka, missä voi viettää aikaa 

Herran edessä vaikka koko päivän. Joka 

kerta on erilainen. On ihmeellistä, että 

saamme olla tekemisissä Elävän 

Jumalan kanssa. Hän on Israelin Pyhä. 

Serafit seisovat Hänen ympärillään 

(Jes.6:1-3) ja huutavat toinen 

toiselleen: ”Pyhä, pyhä, pyhä Herra 

Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen 

kunniaansa!”  Voimme Jumalan lapsina 

ottaa mallia heistä ja julistaa toinen 

toisellemme täällä maan päällä samaa 

totuutta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uskon, että sitä kautta oma henkemme 

vahvistuu ja nousee näkemään 

enemmän Jumalan todellisuutta. Myös 

ilmapiiri eri paikoissa muuttuu, kun me 

alamme julistaa Jumalan Sanan 

ilmaisemaa totuutta, vaikka emme 

silmillämme sitä vielä näkisikään. Hän, 

Jumala, Herra Sebaot on Pyhä, ja kaikki 

maa on täynnä Hänen kunniaansa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakkaat terveiset jo keväisestä 

Israelista!   Tiina Kärkkäinen 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seurakunnan kristillinen kirjakauppa 
Joelin Kirja ja Taide  

Kohtaamisen kahvilassa, Torikatu 19, p. 040 736 56 85 (Jukka) 

 

ma-to klo 14-17 

pe klo 14-16 
                Kauan odotettu lisäosa Tunneterve  

                                              hengellisyys –kirjaan. 

15 euroa   

Joelin Kirjasta  

      ja tilaisuuksiemme yhteydessä. 

   Todella hyvä kirja! 

 



Mietityttääkö ilmastonmuutos? 
 
Olin muutama viikko sitten Vapiksen 

perjantain Kasvu-illassa, jossa aiheena 

oli ilmastonmuutos. Aihe kiinnosti jolla-

kin tasolla ja mietin lähtisinkö. Tunsin 

kummallista vetoa mennä ja ihmette-

linkin sitä mielessäni. Ajattelin, että olisi 

ihan hyvä saada parempi kokonaiskäsi-

tys aiheesta. Vanhempi poikani oli muu-

taman kerran ihmetellyt, että miksi en 

ole enemmän huolissani ilmastokysy-

myksistä, etenkin vielä, kun olen us-

kossa. Hän suorastaan vaati minulta 

mielipidettä asiasta. 

Totta toinen puoli 

Olin lähinnä kohautellut olkapäitäni ja 

oma hiljainen mielipiteeni oli, että asi-

asta vouhkataan liikaa. Joskus vuosia 

sitten olin kuullut jonkun ottavan kan-

taa siitä perspektiivistä, että on näitä 

lämpimiä kausia ollut ennenkin ja paho-

lainen yrittää vaan saada ihmiset keskit-

tämään kaiken aikansa ja rahansa il-

mastomuutoksen estämiseksi, joka on 

mahdoton tehtävä. Ehkä tämä oli jon-

kinlaisena ennakkoasenteena omassa 

mielessäni ja toisaalta, totta toinen 

puoli. 

Faktaa ja yllätyksiä 

Niinpä sitten suuntasin ilmastoiltaan 

uteliaana. Sakari Tolppanen kertoikin 

tutkittuja faktoja aiheesta. Välillä kes-

kustelimme pienissä ryhmissä. Oma 

mielipide selkiytyi uskomaan enemmän 

faktoihin ilmaston liiallisesta lämpene-

misestä ja sen aiheuttamista seurauk-

sista, ellei etenkin hiilidioksidipäästöjä 

saada hallintaan.   

Loppuosassa Sakari kertoi enemmän ai-

heeseen liittyvästä hengellisestä puo-

lesta. Siitä, kuinka monet nuoret ovat ”il-

mastoahdistuneita”. Ilmastonmuutos 

ahdistaa ja mietityttää heitä erityisen 

paljon, etenkin ei-uskossa olevia. 

Tajusin, että oma poikanihan on ilmas-

toahdistunut! Uskovina voimme jakaa 

toivoa näille ahdistuneille ihmisille Ju-

malan perspektiivistä. Ja meidän ei tule 

halveksia ja olla välinpitämättömiä niitä 

kohtaan, jotka ahdistuvat ilmaston uh-

kakuvista. Voimme kertoa heille, että Ju-

mala on kuitenkin kaiken yläpuolella ja 

voimme jättää hänen käsiinsä asioita, 

joita emme voi itse hallita ja aina täysin 

ymmärtääkään. 

Rukoilimme lopuksi ryhmissä. Siinä 

kuulin aivan kuin äänen sanovan: ”Il-

mastoahdistus on yksi työväline jakaa 

evankeliumia”. Ajattelin, että tämän ta-

kia minun piti tulla tänne; kuulla ilmas-

toahdistuksesta ja ne sanat rukouk-

sessa. Jumala yllätti täydellisesti johda-

tuksellaan. Hän on niin paljon suurempi 

kuin meidän oma ajattelumme ja ide-

amme. Hänen lähteensä ovat loppu-

mattomat. 

* * * * * * * *  

P.S. Yksi kysy-

mys: Onko ku-

vassa oleva 

henkilö ilmas-

toahdistunut 

vai hengelli-

seen sodan-

käyntiin varus-

tautunut seu-

rakuntalai-

nen? 

Vastaus: Ei 

kumpikaan, 

vaan iltapäivä-

kerholainen, 

jolla on rikas mielikuvitus! ☺ 

Ja samalla kerhosta terveisiä: Tarvit-

semme edelleen apureita välipalan lait-

tamisessa tai lasten kanssa. Tule mu-

kaan palvelemaan Herraa ja lapsia!  

Luodaan toivoa siellä missä elämme!  

 

Toivoo Sisko Maijala iltapäiväkerhosta 

 
   

Vuosien unelmasta arkipäivän siu-
naukseksi 
 

Jännitystä oli ilmassa, kun ViaDia -kes-

kus avautui Joensuun Rantakylässä 

4.2.2019. Historian ensimmäisiä asiak-

kaita olivat kaksi kirkassilmäistä rouvaa, 

jotka muistelevat rakennuksen aiempia 

toimintoja. Postikonttorissa asioitiin ja 

myymälästä ostettiin tikkunekut, pen-

nin nallet ja maitoa omiin peilareihin.  

 

Toimintaa oli keskeisellä paikalla sijait-

sevaan tilaan todellakin kaivattu! Monet 

päivän aikana vierailleet kertoivat ole-

vansa yksinäisiä ja ilahtuivat mahdolli-

suudesta kahvitella yhdessä ja nauttia 

toisten seurassa kouluilta saatua ruo-

kaa. Myös tulevasta ViaDia –torista 

(kirpputorista) iloittiin jo valmiiksi. Jot-

kut toivoivat kipujenkin vähenevän, kun 

niitä ei tarvitse enää yksin kuunnella! 

 

Klo 12.30 alkoi ruoka-avun numeroiden 

jakaminen täpötäydessä tilassa. Aluksi 

oli hartaus, jossa kiitettiin Taivaan Isää 

huolenpidosta. Yli 150 vuoronumeroa 

jaettiin ja lähes kaikki saivat ruokakassin 

mukaansa. Vaikka oli ensimmäinen ja-

kelukerta, kaikki sujui sangen jouhevasti 

ja siitä kuuluu kiitos vapaaehtoisille 

työntekijöille sekä ViaDia Joensuu ry:n 

toiminnanjohtajalle, Kirsti Kurjelle, 

jonka unelmana on ollut avata toiminta-

keskus Rantakylään ja saada ruoka-

avun hakijat lämpimiin sisätiloihin vuo-

roaan odottamaan.  

 

Myös keskuksen monet muut mahdolli-

suudet toivat hymyn Kirstin huulille. 

”Varmasti tulee suosittu paikka!” eräs 

kävijä tiivisti päivän tunnelmat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jutun kirjoitti Johanna Mustonen, 

ViaDia Joensuu ry:n sihteeri ja  

Ehtoovirkku-hankkeen projektipäällikkö 

 

ViaDia -keskus  

Avoin kohtaamispaikka   

avoinna arkisin klo 10-14  

Ruokajakelu  

maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjan-

taisin klo 12:30 alkaen 

 

Lisätietoa www.viadia.fi/joensuu 

Facebookissa viadiajoensuu 

Toiminnanjohtaja 

Kirsti Kurki, 045-8551677, 

kirsti.kurki@viadia.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Pidä Jeesus  
ja  

seurakunta mukana!

  

Seurakuntailta ti 26.2. klo 18.30  

 

ViaDia -keskuksen tiloissa, Venetie 10  

Tule tutustumaan uusiin toimitiloihin 

ja toimintamahdollisuuksiin.  

Kahvitarjoilu. 

 

http://www.viadia.fi/joensuu
mailto:kirsti.kurki@viadia.fi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sini Hiltunen vanhimmiston jäsen 

ikä: 35v. 

ammatti: Terveydenhoitaja 

perhe: Aviomies Samuli ja lapset Sa-

muel 8v, Daniel 6v ja Noomi 2v. 

harrastukset: Juoksu, hiihto, marjas-

tus 

Mikä sinulle on tärkeää seurakun-

nassa?  Jumalan äänen kuuleminen, 

avoin kommunikaatio ja yhteys seura-

kunnassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertti Korhonen vanhimmiston jäsen 

Ikä: 72 v. 

Ammatti: toimitusjohtaja, yrittäjä, 

kauppaneuvos 

Perhe: 1 vaimo, 2 poikaa, 3 lasten lasta 

erittäin rakkaita  

Harrastukset: penkkiurheilu, liikunta 

minkä pystyy, lähimmäistyö 

Mikä sinulle on tärkeää seurakun-

nassa? Seurakuntaperheen yhtenäi-

syys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vanhimmisto 2019: 

Teuvo Koljonen, 

Pertti Korhonen, Jouko Ryynänen,  

Santeri Hiltunen, Jukka Laamanen,  

Mirjami Ikonen, Sini Hiltunen 

Kuvasta puuttuu varajäsenet  

Riku Väisänen ja Teija Varis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JumisTIIMI 
 
Meidän tiimissämme on viisitoista Ju-

malan ystävää, jotka haluavat palvella 

seurakuntaa. Kokoonnumme noin ker-

ran kuussa kohtaamaan toisiamme ja 

pohtimaan Vapiksen sunnuntain työnja-

koa, avustavissa tehtävissä. Yhteisen 

ajan löytyminen on joskus haastavaa.  

 

Tiimityö on innostavaa, koska samalla 

pääsemme näkemään ja kokemaan 

seurakunnan ja sen tarkoituksen sy-

vemmin, sukeltaen osallistumisesta 

osallistujiksi. Tiimissä oppii ymmärtä-

mään, että on monta tapaa toimia sekä 

toteuttaa. Yhdestä asiasta voi olla mo-

nia mielipiteitä ”toiset innostuvat ja toi-

set lannistuvat”. Mielestämme sana 

tiimi kuvaa hyvin sitä mitä kohti meidän 

kaikkien uskovien tulisi pyrkiä, että oli-

simme yksi joukkue, jolla on sama pää-

määrä. Toinen toisiamme kannustaen, 

niin että jokaisen lahjat ja kyvyt saavat 

tulla esiin ja puhjeta kukkaan.  

 

Ystävyys, hauskuus, rentous, välittämi-

nen ja aitous on pohja, jolle haluamme 

rakentaa, siinä on tilaa luovuudelle.  

 

 

 

 

 

Meidän tiimimme vahvuus ja tavoite on 

olla rohkeasti omannäköinen ja rouhe-

asti rehevä. Uuden kokeileminen ja 

omien rajojen ylittäminen turvallisessa 

seurakuntaperheessä luo mukavan 

haasteen.  

 

Iloitsemme siitä, että monenlaisia ide-

oita kuplii ystävien sydämissä. Jaoimme 

tiimin kolmeen viiden hengen ryhmään 

ja näin kierrätämme ryhmän vetovas-

tuuta suunnittelukerroilla.  

 

Pienemmässä tiiviissä ryhmässä syntyy 

onnistuessaan hyvä ja lämmin yhteys, 

jossa voi jakaa elämää ja uskoa yhdessä. 

Hyvällä ryhmähengellä ja iloisella mei-

ningillä on siunaava vaikutus koko seu-

rakuntaan, siksi hyvät tiimit ovat kultaa-

kin kalliimpia. Mäntysen Joona rohkaisi-

kin meitä sanoen, että antakaa mennä 

ja tuokaa rohkeasti omaa väriä Jumalan 

palveluksiin. Myöhemmin voi sitten pyy-

dellä anteeksi, jos siihen on tarvetta ;).  

 

Arvostus pastoreiden ja muiden seura-

kunnassa palvelevien työpanosta koh-

taan on noussut, kun itse näkee kuinka 

paljon järjestelemistä työtehtävät vaati-

vat.  

 

Jarkko ja Susanna Laasonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teija Varis vanhimmiston varajäsen 

ikä: 61 v. 

ammatti: Fysioterapeutti 

perhe: 5 aikuista lasta, puoliso Timo 

harrastukset: kanteleensoitto, lukeminen, hiihto, jumppa ja luon-

nossa liikkuminen, israelilaiset kansantanssit jne. 

Mikä sinulle on tärkeää seurakunnassa? tule sellaisena kuin olet, 

että seurakunnasta ei tulisi mikään ompeluseura, vaan hyväksytään 

hyvin erilaiset ihmiset, erilaisista taustoista. Arvostetaan uskovia 

siinä kasvun vaiheessa missä ovat ja ymmärretään, että uskovankin 

kasvu on prosessi mikä vie aikaa. Että seurakunta on perhe, jossa 

välillä voi turvallisesti vaikka "keittää" yli. Kiukutteleehan lapsetkin  

                                           välillä kotona, rakastetaan silti toisiamme,                           

                                           vaikka aina se ei ole helppoa. 

 

Vapispäivä -EXTRA! 

   Teemalla:   

   Tanssi seurakunnassa     

- löydämmekö toisemme? 

               su 31.3. klo 14-18 

 

Uusien vanhimmiston jäsenten esittely  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meidän nuoret aktioon! 
 

Viime kuukaudet ovat kuluneet opinto-

jeni parissa. Myös tuleva kevät on yli-

opisto-opiskelun osalta tiivistä aikaa, 

sillä pyrin saattamaan opintoni päätök-

seen alkusyksyyn mennessä. Paikalli-

sella muslimirintamalla työ on mennyt 

eteenpäin: kontaktini ovat laajentuneet 

ja rukousvastauksia on tullut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olen innoissani tulevasta keväästä ja ke-

säkuun Legacy-aktiosta Ranskaan, jota 

lähden johtamaan yhdessä Tiia-Marin 

kanssa. On hienoa, että seurakun-

tamme keskeltä on noussut nuoria lä-

hetystyöstä kiinnostuneita lähtemään 

kanssamme tähän seikkailuun. Uskon ja 

rukoilen, että kevään aikana saamme 

kokea Jumalan huolenpitoa taloudelli-

sesti, rakentua yhteydessämme ja val-

mistautua hengellisesti aktiota varten. 

Kiitos, kun muistatte rukouksin! 

Noora Hirvonen 

Lähetystyökoordinaattori 

Seurakunnan lähetystoimikunnan pj. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Varhaisnuorten ja nuorten 
laskettelureissu tulossa 
Mustavaaralle  
maaliskuussa!  
 
Jos tahdot mukaan, ota yhteyttä 

Tiiaan (044 3569208)! 

Rakkautta välittämässä 
 

Lapsityöstä puhuttaessa varmasti sitee-

ratuin raamatunkohta on Markus 10:13-

16, jossa Jeesuksen luo tuotiin lapsia. 

Aluksi heitä ei Hänen luokseen pääs-

tetty, mutta Jeesus itse halusi lapset 

luokseen. Hän halusi, että lapset tuntisi-

vat Hänet, saisivat tulla Hänen syliinsä ja 

kokea Hänen rakkautensa: ”Sallikaa hei-

dän tulla minun luokseni, älkääkä es-

täkö heitä”. Vain sallimalla lasten pääsy 

Jeesuksen luo Hänen rakkautensa on 

mahdollista levitä sukupolvilta toisille.  

 

Meille seurakuntana ja seurakunnassa 

on annettu tehtäväksi välittää Jeesuk-

sen rakkautta eteenpäin. Samalla kun 

maassamme lapsilta on viety pois mah-

dollisuuksia kuulla Raamatun sanomaa, 

on estetty pääsyä Jeesuksen luo, seura-

kunnan – sinun ja minun – asema kristil-

lisinä viestinviejinä, kasvattajina koros-

tuu entisestään. On entistä tärkeämpää 

tavoittaa heitä, jotka muutoin eivät Hä-

nen rakkaudestaan saa kuulla.  

 

Seurakunnan lapsityössä, mm. iltapäi-

väkerhossa, partiossa ja leireillä, koh-

taamme tällaisia lapsia jonkin verran. 

Mutta miten paljon me kaikki tavoitam-

mekaan heitä kirkkorakennuksen ulko-

puolella! Harrastuksissa, työssä, tutta-

vaperheissä, suvun keskellä, lähipiirissä, 

missä sitten olemmekin. Myös näissä 

kohtaamisissa saamme välittää Jeesuk-

sen rakkautta ja armoa.  

 

Vapispostin 10-vuotiaiden tyttöjenkin 

haastatteluista voimme huomata rak-

kauden voiman myös lasten kohdalla. 

Rosan lempijakeessa (Johannes 3:16) on 

kiteytettynä Jumalan pelastussuunni-

telma, jonka perustana on Hänen  

 

 

 

 

suunnaton rakkautensa tätä maailmaa, 

jokaista ihmistä kohtaan. Oosa puoles-

taan kertoo, miten juuri Jeesuksen ar-

mollinen rakkaus vetää puoleensa. 

Muistan myös kerran, jolloin juttelimme 

rakastavasta Jeesuksesta lasten kanssa 

iltapäiväkerhossa. 7-vuotiaan pojan 

spontaani, koskettava kysymys kuului: 

”Rakastaako Jeesus minuakin, vaikka 

olen huono?”.  

 

Miten valtavan arvokasta on saada ker-

toa jo lapselle, että kyllä, Jeesus rakastaa 

sinuakin ja tiedätkö, että olet ainutlaa-

tuinen, arvokas, rakastettava, sellaisena 

kuin olet. Auttaa häntä näkemään it-

sensä Jumalan silmin. Tämä sanoma up-

poaa ja sen monet kaipaavat kuulla – 

niin aikuiset kuin lapset.  

 

Rukoillaan ja tehdään työtä, että evan-

keliumi saa levitä myös nuorten suku-

polvien keskellä ja että sulkeutuneet 

ovet ja sydämet saisivat jälleen avautua 

sanomalle Jeesuksen rakkaudesta!  

 

Anne Peltola 
 

 

 

PÄÄSIÄISENÄ 19.-21.4  
TAPAHTUU VAPIKSELLA!  
 

TULISIELUKOULU SAAPUU 

VIERAAKSEMME, pysy kuulolla!!  

 

Ilmoita Tiialle (044 3569208),  

jos voit majoittaa muualta päin 

tulevia nuo- 

ria aikuisia 

kotiisi. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuinka käytämme meille uskotut 
talentit?  
 
Matteuksen evankeliumiin (Matt. 25:14 - 

30) on talletettu Jeesuksen kertoma ver-

taus palvelijoille uskotuista talenteista. 

Vertauksessa erittäin varakas mies oli 

lähdössä matkalle. Kauan kestävän 

matkansa ajaksi hän antoi suuren omai-

suutensa palvelijoidensa hoidettavaksi. 

Kukin heistä sai mieheltä eri määrän ho-

peaa: yksi sai viisi, toinen kaksi ja kol-

mas yhden talentin. Tavoitteena oli, että 

miehen ollessa matkalla, palvelijat käyt-

täisivät kykyjensä mukaan heille usko-

tun hopean (hopearahat) miehen omai-

suuden kartuttamiseen.  

Kun mies oli lähtenyt matkalle, kaksi en-

simmäistä palvelijaa kävi talenteillaan 

voitokasta kauppaa. Kolmas palvelija 

pelkäsi riskejä. Hän hautasi saamansa 

talentin maahan, eikä se tietenkään 

siellä maan kätkössä tuottanut mitään. 

Ajallaan mies palasi matkaltaan kotiin. 

Oli tilinteon aika. Kaksi ensimmäistä pal-

velijaa sai isännältään kehuja: he olivat 

asioineet saamillaan talenteilla isännän 

mielenmukaisesti. Kolmas palvelija sai 

puolestaan moitteita. Talentin kätkemi-

nen maahan ei ollut sen oikeaa käyttöä 

- maahan kätkettynä talentti ei hyödyt-

tänyt ketään.  

Vertauksessa matkalle lähtenyt mies, 

isäntä, on vertauskuva Jumalasta ja pal-

velijat olemme me Jeesuksen seuraajat. 

Talentit kuvaavat mitä tahansa omista-

maamme, kuten aikaa, kykyjä, taitoja, 

voimavaroja tai varallisuutta. Rakkau-

dessaan ja rikkaudessaan Herra on an-

tanut meille jokaiselle näitä kallisarvoi-

sia talentteja. Vastuullamme on käyttää 

niitä viisaasti ja kykyjemme mukaisesti. 

Loppupelissä ei ole kyse siitä, kuina pal-

jon itse kullakin on talentteja, vaan 

kuinka hyvin ja uskollisesti annamme 

Herralta saamamme talentit Hänen 

käyttöönsä. 

Vuoden vaihtuessa on tapana luoda 

katse paitsi tulevaan myös menneeseen 

- ainakin seurakunnan talousasioissa. 

Oheisessa pylväsdiagrammissa esite-

tään seurakuntamme uhritulot vuo-

delta 2018.  

 

Uhritulojen, koleh-

din, kuukausittai-

nen tavoitetaso oli 

21 900 euroa. Ai-

van joka kuukausi 

emme päässeet 

asetettuun tavoit-

teeseen. Kuitenkin 

mennyttä vuotta 

kokonaisuutena 

tarkasteltaessa, 

voin jälleen  

pysähtyä ihmettelemään Jumalan hy-

vyyttä ja huolenpitoa. Voin kiitollisena 

todeta, että Jumala on pitänyt meistä 

huolta ja vaikuttanut seurakuntalaissa 

ja työmme ystävissä halua varojen anta-

miseen. Näin olemme voineet palvella 

ja tehdä kutsumme mukaista työtä koti-

kaupungissamme, lähiseuduilla ja lähe-

tyskohteissamme eri puolilla maailmaa.  

 

Antamisen tavat seurakunnassa 

Seurakunnassamme on eri tapoja lah-

joittaa, uusimpana tulee olemaan lah-

joittaminen MobilePayn kautta, joka tu-

lee seurakunnan ja nuorten käyttöön 

noin kuukauden kuluttua. 

Rahan vienti pankkiin on muuttunut to-

della kalliiksi, joten kaikki muut tavat 

lahjoittaa seurakunnalle ovat paljon pa-

rempia, kuin käteinen. Setelilahjoitukset 

ei tule niin kalliiksi, kuin kolikot. 

Pankkiin maksaessa, olisi hyvä huomi-

oida, että laittaa maksaessaan viitenu-

meron, ei viestiä. Viestimaksujen hinnat 

ovat myös nousseet vauhdilla. Tällä het-

kellä viestimaksusta pankki velottaa 

0,55€, kun viite siirto on 0,13€. Tämä 

tarkoittaa sitä, että jos joku maksaa 

kymmenyksiä kerran kuukaudessa 

pankkiin, niin vuodessa viestillä se tekee 

6,60€ ja viitteellä 1,56€. Kaikista lahjoit-

tamisen tavoista viitteellä maksettu lah-

joitus pankkiin on kaikkein edullisinta 

seurakunnalle.  Nyt olisikin hyvä tarkis-

taa, että lähteehän lahjoitukset viit-

teellä. 

Maksupäätemaksuissa maksamme lait-

teista kuukausimaksua ja jokaisesta 

pankkikorttimaksusta menee maksu ra-

hojen siirtymisestä pankkiin.  

Annetaan jatkossakin talenttimme kii-

tollisin mielin Taivaallisen Isämme ku-

ningaskunnan käyttöön. Havaitkoon 

Hän meidät uskollisiksi ja luotettaviksi 

palvelijoiksi. 

 

Sinua siunaten, 

Jouko Ryynänen,  

vanhimmiston pj. 

 

 

 

Rahansiirto hinnat: 

Viite: 0,13€/kpl 

Viesti: 0,55€/kpl 

Setelit: 0,0126€/kpl + 1,40€ vienti 

Kolikot: 1,4% + 1,40€ vienti  

MobilePay: 0,75% lahjoitussummasta 

Maksupääte: 0,40-1,25% maksutapah-

tumasta  

Tällä hetkellä meillä on rakennuslahjoi-

tus tavoite kuukaudessa 5 057,93€, tä-

män summan me maksamme joka kuu-

kausi pankkiin lainanlyhennystä. Tähän 

tavoitteeseen emme yleensä kuukau-

dessa pääse, joten lainanlyhennys syö 

varoja rakennustililtä ja sinne ei pääse 

kertymään rahaa jatkorakentamista 

varten. 

Uhritavoitetta laskimme hiukan tälle 

vuodelle, koska emme ole yltäneet ta-

voitteeseemme useampana vuonna 

peräkkäin. Tällä  

hetkellä uhrita- 

voite kuukau- 

dessa on  

20 764,56€ 

 

 

Johanna Lomba  

Taloudenhoitaja, toimistoassistentti  
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