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Lapset tutuksi  
 

 
 

Nimesi ja ikäsi?  

Ville, 7 v.  

Mitä harrastat?  

Partiota (Haka-Versoissa).  

Mistä asioista pidät?  

Koiran kanssa leikkimisestä. Meillä per-

heessä on Jeppe-koira. Tykkään myös 

trampoliinilla pomppimisesta.  

Mikä haluaisit olla isona?  

Koiranhoitaja  

Lempipaikkasi tai -henkilösi Raama-

tussa?  

Jeesus.  

Mikä on kivointa seurakunnassa? 

Partioretket. Yksi kivoimmista retkistä 

oli mun ensimmäinen partioretki suur-

leirille. (Vapiksen versosuurleirille Tai-

palsaarelle osallistui yli 400 versopar-

tiolaista neljä vuotta sitten.) On myös 

kiva olla apuopena Lasten Sunnun-

taissa.  

Mitä aiot tehdä kesällä?  

Aion olla kavereiden kanssa, olla päivä-

leirillä ja partioleirillä ja käydä uimassa. 

Ja rakentaa majaa. 

 

 

 
 

Nimesi ja ikäsi?  

Oskari, 6 v.  

Mitä harrastat?  

Partiota (Haka-Versoissa).  

Mistä asioista pidät?  

Jalkapallon pelaamisesta, jääkiekosta ja 

koripallosta.  

Mikä haluaisit olla isona?  

Koululainen  

Mikä on kivointa seurakunnassa?  

Kivointa on ollut partioretkellä Verso-

maassa puupuukolla veistäminen kave-

rin kanssa. Onni (isoveli) veisti puukon. 

Veistäminen on tarkkaa työtä. Tykkään 

käydä myös pyhäkoulussa.  

 

 
Etsintätehtävän jälkeen sudenpentuja oppi-

massa eläinsuojelusta. 



Pastorin sydämellä 

 

 
 

Paljon muutakin kuin antamista 

Useimmiten, kun puhumme seurakun-

nassa taloudenhoidosta, puhumme ai-

noastaan antamisesta. Kuitenkin Raa-

matussa Jumala puhuu antamisen li-

säksi säästämisestä, sijoittamisesta, lai-

nan antamisesta ja lainan ottamisesta, 

omaisuuden viisaasta hallitsemisesta, 

vähäosaisista huolehtimisesta ja työn 

tekemisestä.  

 

Hän osoittaa arvostavansa ahkeruutta, 

harkitsevuutta, viisautta ja anteliai-

suutta. Jumala varoittaa rahan käyttöön 

liittyvistä synneistä kuten ahneus, itsek-

kyys ja omaisuuteen turvan laittami-

sesta. Erityisesti Jeesus ohjaa meitä toi-

mimaan talousasioissa sellaisella ta-

valla, jossa otamme huomioon maalli-

sen elämämme lyhyyden ja epävarmuu-

den, ja mahdollisuutemme koota aar-

teita taivaaseen, ajan rajan tuolle puo-

len.  

 

Perheemme taloudenhoidon johta-

via periaatteita 

Kumpikaan meistä, Sirpa ja minä, ei ole 

syntynyt varakkaaseen perheeseen. 

Lapsuuden kodeissamme elettiin varsin 

vaatimattomasti, ja opimme tulemaan 

vähällä toimeen. Sodan jälkeisen suku-

polven edustajina molempien 

vanhemmat tekivät kovasti työtä, jolla 

he pystyivät elättämään perheensä. Sa-

malla he  

 

pyrkivät luomaan parempia taloudelli-

sia edellytyksiä lapsilleen. Minun van-

hempani ottivat 1970 –luvulla riskin ja 

ryhtyivät yrittäjiksi. Mm. nämä koke-

mukset ovat vaikuttaneet siihen, miten 

omassa perheessämme olemme ta-

lousasiamme järjestäneet. 

 

Taloudenhoitomme johtavia periaat-

teita 

Luettelomaisesti kerrottuna meidän 

perheen taloudenhoidon johtaviin peri-

aatteisiin kuuluvat palkkatyön tekemi-

nen, tietoinen oma taloussuunnittelu, 

säästäminen, sijoittaminen, lainan otta-

minen ja sen takaisin maksaminen, ve-

rovähennysten huomioiminen, kym-

menysten maksaminen, uhraaminen, 

muu antaminen ja anteliaisuus. Kaikista 

näistä en tässä artikkelissa voi kirjoittaa, 

vaikka ne voisivat olla rohkaisuna ja 

opastuksena myös muille seurakunta-

laisille. 

 

Lainan ottaminen, takaisinmaksu-

aika ja kymmenykset 

Olemme kolme kertaa ottaneet pan-

kista asuntolainaa, ja sillä rakentaneet 

tai ostaneet kodiksemme omakotitalon.  

Meistä on ollut järkevämpää ja edulli-

sempaa maksaa takaisin lainaa kuin 

asua vuokralla. Neuvotellessamme pan-

kin kanssa lainasta, emme ole halun-

neet tehdä takaisinmaksuohjelmasta 

liian tiukkaa. Olemme siinä huomioi-

neet mm. kymmenysten maksamisen 

sekä pienen väljyyden muuhunkin elä-

mään kuin vain välttämättömään. 

 

Omaksuimme pian uskoontulomme jäl-

keen Raamatun opetuksen 

kymmenysten maksamisesta, ja koska 

olemme halunneet toimia sen mukai-

sesti, olemme  

 

rakentaneet oman taloudenhoitomme 

tämän ympärille. Uskomme, että elä-

mässämme oleva taloudellinen siunaus 

johtuu suurelta osin tästä seikasta. 

 

 
 

Pois kuluttaja -identiteetistä 

Ajassamme vaikuttava kuluttaja -identi-

teetti houkuttelee meitä elämään itsek-

käästi ja yli varojemme, ja kuluttamaan,  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

vaikka siihen ei olisi edes tarvetta. Jos 

omaksumme tällaisen elämäntavan,  
meillä ei ole mahdollisuutta elää ja toi-

mia Raamatun terveiden periaatteiden 

mukaisesti omassa eikä seurakun-

tamme taloudenhoidossa.  

 

Siksi tarvitsemme syvällistä Jumalan Sa-

naan perustuvaa vakaumusta voidak-

semme elää toisenlaisella tavalla, tasa- 
painoisesti Jumalan valtakunnan tervei-

den periaatteiden mukaisesti. Silloin 

ovat kunnossa ja siunattuina jokaisen 

oma ja seurakuntamme yhteinen ta-

lous. Sanassaan Jumala ohjaa meitä ta-

sapainoiseen ja Häntä kunnioittavaan 

elämään, niin että kaikessa etsimme en-

nen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja Hä-

nen vanhurskauttaan. Sellaiseen elä-

mään liittyvät myös Jumalan lupaukset 

siunauksesta, Matt.6:33, Snl.3:9-10.  

 

Jukka Laamanen 

 
 
 

 

 

Kuuletkos sen mitä kuulen,  

huminaa tuulen,  

askeleet oravan,  

kaukaista kukuntaa käen.  

Näetkö sen mitä näen,  

auringon nousevan.  

- Anna-Mari Kaskinen 

 

Hei,  

Toimin kesällä seurakuntatyöntekijänä 

8.7. – 4.8. kesälomien ajan. Tavataan ja 

tullaan enemmän tutuiksi!  

Rukoilla saa, kiitos!  

 

terveisin Sisko Maijala 

Seurakuntatyöntekijänä kesälomien ajan toimii Sisko Maijala  
 



 
 
 
 

Ymmärtääksemme raamatun periaat-

teita taloudenhoidosta, meidän tulee 

ensiksi ymmärtää mikä Jumalalle on tär-

keintä. Vastausta ei onneksi tarvitse ar-

poa, sillä raamatusta käy selkeästi ilmi, 

että Jumalan ensisijainen toive on se, 

että rakastamme häntä koko sydämes-

tämme (Mark 12:30). Pohjimmiltaan 

tämä tarkoittaa sitä, että hyväksymme 

hänet meidän elämämme Herraksi.  

 

Sana ”Herra” on kuitenkin niin vahvasti 

juurtunut kristittyjen sanavarastoon, 

että välillä on hyvä pysähtyä mietti-

mään, mitä sana oikeasti tarkoittaa. Sen 

synonyymejähän ovat mm. päällikkö, 

johtaja, isäntä ja vallanpitäjä. Eläm-

mekö elämäämme niin, että Jumala on 

meidän kaikissa elämän osa-alueissa 

päällikkö? Kysymmekö johtajalta neu-

voa elämänpolulla? Uskommeko, että 

isäntä tietää meitä paremmin miten 

hänen talonsa (=maailman) asiat tulisi 

hoitaa? Uskommeko, että vallanpitäjä 

osaa jakaa tuomioita (ja varojaan) meitä 

viisaammin?  

 

Tämänkaltaisia kysymyksiä on tärkeä 

miettiä kaikissa elämän osa-alueissa – 

myös talousasioissa. 

 

Jos uskomme, että Jumala on vallanpi-

täjä, uskomme myös, että kaikki maail-

man rikkaudet ovat hänen hallussaan. 

Daavid oli ymmärtänyt tämän todetes-

saan temppelin rakennustarvikkeita ke- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rätessä: ”Kuinka me itse pystyisimme 

antamaan tällaisia lahjoja? Sinulta me  

 

olemme kaiken saaneet, sinulta on tul-

lut kaikki, minkä sinulle annamme” (1 

Aik 29:13-16). Myös Jumala ilmoittaa lu-

vattuun maahan meneville Israelilaisille, 

että ”Maa on minun ja te olette ikään 

kuin siirtolaisina ja muukalaisina” (3 

Moos 25:23).  

 

Uskon saman periaatteen koskemaan 

myös kristityn omaisuutta: Kaikki mei-

dän omaisuus on vain lainassa Vallanpi-

täjältä. Hän antaa ja ottaa kuten par-

haaksi katsoo, eikä hän ole meille tilivel-

vollinen omista varoistaan, vaikka ne 

olisivatkin hetkellisesti meidän hallussa.  

 

Jos uskomme, että Jumala on varo-

jemme Isäntä, meidän tulee kääntyä hä-

nen puoleen, jotta tiedämme mitä va-

roilla tulisi tehdä. Raamatusta löy-

dämme tähän monia hyviä periaatteita, 

joista ensisijaisen tärkeä on kymmenys-

ten antaminen. Pohjimmiltaan kym-

menyksissä kyse ei kuitenkaan ole ra-

hasta, vaan sydämen asenteesta. Tästä 

syystä Jumala pyytää antamaan ensisa-

dosta. Näillä käskyillä Jumala ohjaa Isra-

elilaisia luottamaan häneen ja otta-

maan uskonaskeleen: Eihän maanvilje-

lijä ensisadon perusteella vielä tiedä, 

miten suuri kokonaissato tulee ole-

maan, sillä myrsky voisi tuhota sen kai-

ken.  

 

 

 

 

Maalaisjärjellä ajateltuna, olisi turvalli-

sempaa ensiksi varastoida koko sato ja 

sitten vasta antaa Jumalalle kymmenys 

– tai se mitä jää jäljelle. Näin me myös 

valitettavan usein teemme. Jumala kui-

tenkin ohjeisti toimimaan juuri päinvas-

toin, koska hän ei välitä itse uhrista vaan 

siitä, mitä se kertoo meidän sydämes-

tämme.  Sanotaanhan raamatussa, että 

”laupeutta minä haluan enkä uhria, ja  

Jumalan tuntemista enemmän kuin 

polttouhreja.” (Hoos. 6:6). 

 

Jumalalle itse raha ei siis suoranaisesti 

merkitse mitään. Hän omistaa jo kaiken 

ja halutessaan hän voi ruokkia meidät 

vaikka taivaan linnuilla. Tämä ei kuiten-

kaan tarkoita sitä, että voimme tehdä 

rahoillamme mitä lystämme. Ei edes 

sillä 90%, joka jää jäljelle kymmenysten 

jälkeen. Hän kyllä tietää, että tarvit-

semme vaatteita ja katon pään päälle ja 

on luvannut pitää meistä huolen, kuten 

pitää taivaan linnuista. On kuitenkin 

syytä tunnustaa, että yhteiskunnassa, 

jossa markkinatalous jyllää, me helposti 

uskottelemme tarvitsevamme paljon 

muutakin kuin välttämättömän. Nämä 

mielihalut – joita usein pidämme tar-

peina – muodostuvat mm. mainosten ja 

sosiaalisen median kautta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavaroita tai elämyksiä ostaessa on kui-

tenkin syytä pysähtyä hetkeksi mietti-

mään, että onko tämä ostos tarpeen? 

Voiko kulutustottumukseni sortaa ih-

misoikeuksia tai tuhota luontoa? Onko 

tämä ostos vastuullista, vai voisinko 

käyttää Jumalan varallisuutta jotenkin 

viisaammin?  
 

Kun katsomme Suomen rajojen ulko-

puolelle, huomaamme miten suuressa 

yltäkylläisyydessä elämme, eikä ole vai-

kea päätellä, että vähemmänkin riittäisi. 

Tämä on Jumalan suuri lahja, jota mei-

dän ei tule pitää itsestäänselvyytenä. Ol-

kaamme kiitollisia ja muistakaamme 

Paavalin sanat: ”Emme me ole tuoneet 

mitään mukanamme maailmaan em-

mekä voi viedä mitään täältä pois. Kun 

meillä on ruoka ja vaatteet, saamme olla 

tyytyväisiä.” (1 Tim 6:7). Rukoillaan joh-

datusta ja viisautta sille, että osaisimme 

käyttää Jumalan meille uskomat lahjat 

viisaasti ja Hänen mielenmukaisella ta-

valla. 

 
Sakari  

Tolppanen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolehdit Budjetti Erotus Rak.lahjoitus Budjetti Erotus

    87 323,32        83 058,24          4 265,08      19 084,00    20 231,72   - 1 147,72   

    76 770,27        87 640,00   -   10 869,73      14 360,00    20 231,72   - 5 871,72   

Kolehdit ja rakennuslahjoitukset tammi-huhtikuu 2019

Kolehdit ja rakennuslahjoitukset tammi-huhtikuu 2018

Raamatun terveitä periaatteita omaan ja  
seurakunnan taloudenhoitoon 
 



Rohkea kokeilu 
 
Viime joulukuussa ehdotin seurakun-

nalle rohkeaa kokeilua. Ehdotin, että mi-

nut palkattaisiin puolipäiväiseksi seura-

kuntatyöntekijäksi puolen vuoden 

ajaksi. Tarkoitus oli, että keskittäisin työ-

panokseni kokeilun aikana siihen, että 

auttaisin yksilöitä ja tiimejä loistamaan 

siinä, mitä he tekevät. Suureksi ilokseni 

seurakunta suostui pyyntööni lähes yk-

simielisesti.  

 

Tämä kokeilu on pian ohi. Tässä vai-

heessa on hyvä kysyä itseltään, että mi-

ten meni näin niin kuin omasta mie-

lestä. Ihan hyvin sanoisin. Menneelle ke-

vätkaudelle on mahtunut monenlaista 

ihmeteltävää. Hyviä asioita ja vähem-

män hyviä asioita. Paljon olen saanut 

tehdä asioita, jotka eivät ole suoraisesti 

kuuluneet nykyiseen työnkuvaani. Yllä-

tyin hieman, kuinka haastavaa on siirtyä 

uuteen tapaan työskennellä. Olen kui-

tenkin iloinen, että olen saanut yhä 

enemmän keskittyä siihen, mitä pidän 

olennaisena.  

 

Kesäkuun tulen olemaan kesälomalla, 

eli tämä toukokuu on periaatteessa vii-

meinen kuukauteni seurakuntatyönte-

kijänä. Monet ovat kyselleet jatkostani. 

Jotkut ovat jopa ehdottaneet, että voisin 

jatkaa seurakunnassamme esimerkiksi 

”kakkospastorina”. Olen vilpittömästi 

otettu heistä, jotka toivoisivat minun jat-

kavan. Tämä koskettaa sydäntäni.  

 

Joudun kuitenkin toteamaan, ettei mi-

nun kuulu jatkaa JNSvapiksella työnteki-

jänä. Tämä on oma vahva kokemukseni, 

johon on vaikuttanut useampi seikka. 

Olen pyrkinyt ajattelemaan, että ai-

kansa kutakin. Tämä on elämää, ja on-

neksi elämä on Luojan käsissä. Olen  

 

 

 

syvästi kiitollinen kaikista niistä hyvistä 

ja kasvattavista kokemuksista, joita olen 

saanut seurakuntamme parissa kokea. 

Kiitos.  

 

Tähän lopuksi haluan nostaa kaksi kas-

vuhaastetta, jotka näen rakkaalla seura-

kunnallamme olevan. Ensimmäinen on, 

että saisimme murrettua sellaista ikä-

vää kulttuuria, joka on tabujen ja jännit-

teiden värittämää. Ilman aitoa ja kun-

nioittavaa dialogia elinvoimaisuudes-

tamme valuu paljon hukkaan.  

 

Toinen iso kasvuhaaste on, että oppi-

simme yhä syvemmin sisäistämään sitä 

valtavaa potentiaalia, jonka Jumala on 

lahjoittanut seurakuntaamme. Tämä 

potentiaali on meidän kallisarvoisissa 

ihmisissämme. Kun tämän rikkauden 

ymmärrämme, ja lähdemme sitä rohke-

asti ja tinkimättömästi yhdessä hyödyn-

tämään, vain taivas on rajana. 

 

Joona Mäntynen

 

 
Pekka Wilden kuulumisia 
 

Tavoitimme Pekan Helsinki-Vantaa len-

toaseman lähtöportilta, ja siinä tilan-

teessa hän kirjoitti alla olevat rivit 

omana terveisinään seurakunnalle 

tässä Vapispostin numerossa. 

 

Hei, kiitos esirukouksistanne! Huhtikui-

nen Afrikan matkani oli loistava. Tutus-

tuin matkan aikana neljään raamatun-

käännöshankkeisiin hollantilaisen kään-

nöskonsultin mukana. Päällimmäinen 

matkatuliainen oli 

kiitollinen mieli 

siitä, että saan olla 

mukana raama-

tunkäännöstyössä 

Afrikassa! 

 

 

 

 

 

 

 

Oli ilo nähdä, kun Raamatusta innostu-

neet nuoret pohtivat konsultin kanssa, 

onko teksti käännetty hyvin heidän kie-

lelleen. 

Toukokuussa osallistun Yhdistyneiden 

Raamattuseurojen UBS:n konferenssiin, 

jossa pääsen tutustumaan järjestön 

muihinkin konsultteihin – kiitos esiru-

kouksista sinäkin aikana! 

 

Pekka Wilde 



Shalom  shalom, seurakunta-
väki Joensuussa! 
 
 Jerusalemin viileä ja sateinen kevät on 

vaihtumassa kesäksi. Iloitsemme läm-

möstä ja mitä erilaisimmista kukista. 

Odotamme helteitä, jotka joillekin ovat 

mitä suurin nautinto, mutta useimmille 

ihmisille koettelemus.  

 

Minä yritän elää päivä kerrallaan. Jokai-

nen elämämme hetkihän on lahja Juma-

lalta. Se välillä unohtuu töiden ja toi-

mien keskellä. Jokaiseen päivään Hän 

on luvannut antaa armonsa ja voi-

mansa. Kiitoksen aiheita on aina enem-

män kuin kykenemme ymmärtämään. 

Silloinkin kun sydäntä särkee, Jumala on 

Hyvä. Olisi niin tärkeää oppia etsimään 

Hänen kasvojaan joka tilanteessa. Aina-

kin itse haluan kasvaa ja kehittyä tässä 

asiassa.  

 

Viime viikko oli erityisen siunattu. Sain 

olla oman isäni turistioppaana Jerusale-

missa ja muutamassa muussakin Isra-

elin kaupungissa. Jumala oli kuvioissa 

mukana. Tämä maa ja kansa ovat eläviä 

todistuksia Hänen armostaan ja uskolli-

suudestaan. Raamatun tekstit tulevat 

monille elävämmiksi Israelissa, ja niistä 

vakuuttuvat nekin, jotka eivät ole Sanaa 

liiemmin tutkineet. Uskon, että myös 

isäni sydämessä tapahtui täällä jotakin 

uutta ja kallisarvoista.  

 

Huomenna menen taas töihin. Vaateva-

likoimanne alkaa uhkaavasti vähentyä. 

Odotamme jo hartaasti uutta konttia, 

joka saapuu Israelin rantaan joskus ke-

säkuussa. Asiakkaita on käynyt viime 

viikkoina vähemmän, joten minulla on  

ollut aikaa korjailla muutamia hääpu- 

 

 

 

 

 

 

kuja ja tehdä muitakin ompelujuttuja.  

 

Se on aina tervetullutta vaihtelua. Saan 

tehdä myös kotikäyntejä joidenkin iäk-

käiden asiakkaittemme luona. Suurin 

osa heistä on venäjänkielisiä. Tulevalla 

viikolla olisi tarkoitus taas vierailla muu-

tamassa kodissa. Hääpukusalongissa 

käy aina muutama asiakas per viikko. 

Tykkään tuosta palvelutehtävästä ja -

paikasta. On aina suuri ilo, kun löy-

dämme sopivan ja kauniin puvun tule-

valle morsiamelle.  

 

Olen saanut olla kutsuvieraana jo nel-

jissä häissä tämän vuoden aikana. Se 

kuuluu näköjään työni kuvaan. En ole 

itse mikään juhlija -tyyppi, mutta yritän 

tottua tähän edustustehtävään ☺. 

Kaikki hääjuhlat ovat olleet erilaisia. Juu-

talaisiahan löytyy moneen lähtöön. 

Kaikkein eksoottisin kokemus oli orto-

doksi -juutalaiset häät. Uskonnolliset 

juutalaiset eivät yleensä tule kristittyjen 

luo etsimään hääpukuja, mutta latina-

laisesta Amerikasta tänne muuttaneet 

ovat poikkeus. Suurin osa heistä suh-

tautuu myönteisesti kristittyihin paikal-

listen rabbien varoituksista huolimatta. 

Niinpä minä sain hääkutsun pariskun-

nalta, joka viime tingassa löysi kauniin 

hääpuvun meiltä. Erotuin joukosta ai-

noana eurooppalaisena, toivottavasti 

edukseni ☺. 

 

 Seurakunnissa tapahtuu asioita. Ju-

mala puhuu ja vaikuttaa, mutta myös vi-

hollinen yrittää kaikkensa pilatakseen 

uskovien yhteyden ja estääkseen Her-

ran omien kasvun ja innon palvella Ju- 

malaa. Minulla on usein sydämessä 

halu rukoilla Israelin lasten ja nuorten 

puolesta. Herätystä tarvitaan, ja Jumala 

on luvannut antaa sen. Pidän lasten sa-

pattitunteja jumalanpalveluksen aikana 

kerran pari kuukaudessa. Yleensä oppi-

lainani on 11-13-vuotiaita tyttöjä, joskus 

poikiakin.   

 

Kiitos teille, jotka rukoilette puolestani! 

Tarvitsen Jumalan viisautta ja johda-

tusta jokaiseen päivään. Jerusalem on 

Jumalan silmäterä ja maailman keski-

piste. Herra on valinnut tämän paikan, 

ja myös vihollinen tietää sen. Kristittyjen 

rukoukset Israelin puolesta ovat erittäin 

tärkeitä. Herra on Sanassaan luvannut 

vuodattaa Henkensä tämän maan ja 

kansan ylle. Vihollinen taas haluaa tap-

paa ja tuhota kaikki juutalaiset.  

 

Gazasta ammuttiin reilu viikko sitten 

700 rakettia rajan yli. Israelin torjunta-

järjestelmä tuhosi niistä suurimman 

osan, mutta 4 israelilaista sai surmansa 

noina päivinä.  

 

Ei ole helppoa olla Israelin pääministeri 

tai armeijan ylipäällikkö näinä päivinä. 

Hamas ei nimittäin reagoi pehmeisiin 

menetelmiin eikä sovittelupuheisiin. Is-

raelin tulee olla vahva puolustaessaan 

omaa maata ja kansaansa. Sitä maail-

malla ei ymmärretä, eikä myöskään sitä, 

että Israel ei koskaan halua siviiliuhreja. 

Tästä asiasta voisin kirjoittaa pitkät pät-

kät. Rukousta tarvitaan.  

 

Iran on myös aktiivinen uhmassaan Is-

raelia vastaan ja yrittää tulla tänne Syy-

rian kautta Hisbollahin varjossa. Israelin 

on pakko käydä aika useinkin tuhoa-

massa heidän asevarastojaan ym. pom-

mipesäkkeitä pohjoisrajan takana. Ti-

lanne elää koko ajan. Jerusalemin katu-

kuvassa nämä sotatilanteet eivät näy. 

Kansa on tottunut elämään omaa 

elämäänsä kaikista uhkakuvista huoli-

matta.  

 

Herralla on ihmeelliset suunnitelmat Is-

raelin suhteen. Profeetoissa on paljon 

lupauksia, jotka odottavat vielä toteutu-

mistaan. Tämä kansa herätetään, puh-

distetaan, pyhitetään ja korotetaan Her-

ran Nimen kunniaksi. Me saamme olla 

valmistamassa tietä Hänelle, Joka sen 

tekee. Juutalaisten Messias on myös 

meidän Vapahtajamme. Älkäämme pi-

täkö halpana sitä armoa, jonka olemme 

Häneltä saaneet. Jeesus on edelleen 

juutalaisten Kuningas. Olkoon Hän 

myös meidän Kuninkaamme ja elä-

mämme ainoa Herra. 

 

Rakkain terveisin Jerusalemista, Tiina   

 

Tiina Isänsä Heikki Kärkkäisen kanssa 

 

”Minä teen heidän kanssansa rau-

han liiton – se on oleva iankaikkinen 

liitto heidän kanssansa – istutan ja 

runsaasti kartutan heidät ja asetan 

pyhäkköni olemaan heidän keskel-

länsä iankaikkisesti. Minun asumuk-

seni on oleva heidän yllänsä, ja Minä 

olen heidän Jumalansa, ja he ovat 

Minun kansani. Ja pakanakansat tu-

levat tietämään, että Minä olen 

Herra, joka pyhitän Israelin, kun Mi-

nun pyhäkköni on oleva heidän kes-

kellänsä iankaikkisesti.”  

Hesekiel 37:26-28      



Seurakuntaperheen rakenne 
ja taloudenpito 
 
Seurakunta on Herralle erotettu, Pyhän 

Hengen kokoama, johtama ja elävöit-

tämä yhteisö, jonka keskeisenä tarkoi-

tuksena on mm. johdattaa ihmisiä pe-

lastukseen. Meidän seurakuntaamme 

johtaa seurakunnan johtaja yhdessä 

vanhimmiston kanssa. Seurakunnan 

johtajan ja vanhimmiston keskeisenä 

tehtävänä on Pyhän Hengen johtamina 

paimenina, vastata seurakunnassa an-

nettavasta opetuksesta ja toiminnasta, 

yksilö seurakuntalaisten tarpeista ja hy-

väksytyksi tulemisesta rakkaudellisessa 

ja armollisessa ilmapiirissä. Mielestäni 

seurakunnasta on soveliasta puhua 

myös seurakuntaperheenä, yhteisönä, 

jossa jos yksikin jäsen kärsii, kärsii koko 

yhteisö. On tärkeää, että jokainen seu-

rakuntaperheen jäsen kokee kuulu-

vansa yhteisöön. Jokaisella jäsenellä on 

yhtäläiset oikeudet ja vastuu omien lah-

jojensa puitteissa. 

 

Seurakunnassamme on lukuisia palve-

lutehtäviä, jotka tulee kohdentaa kunkin 

jäsenen armoituksen mukaisesti. Raa-

mattu opettaa ja Pyhä Henki johdattaa 

meitä myös seurakunnan ulkopuolella 

tapahtuvaan, Kristuksen rakkauden oh-

jaamaan lähimmäisyyteen ja näin kir-

kastamaan Kristusta. 

 

Seurakunta tarvitsee toimiakseen tar-

koituksenmukaiset toimitilat ja tarpeel-

lisen määrän palkattua henkilöstöä, ol-

koonkin, että vapaakirkko ja sen seura-

kunnat ovat ns. maallikkoliike ja tärkein 

henkilö resurssi ovat vapaaehtoiset, eri-

ikäiset seurakuntalaiset. 

 

Siispä toimiakseen seurakunta tarvitsee 

myös taloudelliset resurssit, joitten 

määrästä ja kohteista me yhteisesti pää-

tämme seurakunnan kokouksessa ja 

näin myös ymmärtääkseni sitoudumme 

kantamaan yhteisen vastuun taloudes-

tamme. Vanha testamentti opettaa us-

kovaista antamaan kymmenykset tu-

loistaan Jumalan valtakunnan työhön. 

Kymmenysten antamisen lähtökohta on 

siis se, että kaikki mitä meillä on ajallista 

omaisuutta, on Jumalalta saatua ja se 

on Jumalan omaa silloinkin, kun se on 

meidän hallussa. Omaisuus on siis an-

nettu meille siunauksena, mutta ei vain 

siunauksena vaan myös tehtävänä. 

 

Uusi testamentti ei aseta mitään lakia 

siitä, kuinka paljon kunkin uskovan tu-

lee haltuunsa uskotusta luovuttaa Ju-

malan valtakunnan työhön. Uudesti 

syntyneet uskovat eivät ole lain alla, 

mutta Kristuksen rakkaus kyllä ohjaa 

meitä huolehtimaan seurakuntaper-

heemme taloudesta. 

 

Meillä on seurakuntana tällä hetkellä 

kaksi eri taloudellista sitoumusta; on jo-

kapäiväisestä toiminnasta aiheutuvat 

kulut, vähän yli 20.000 euroa ja raken-

nus lainojen lyhennykset ja korot vähän 

yli 5.000 euroa kuukaudessa. Viime ai-

koina näyttää meiltä unohtuneen laino-

jen hoito velvollisuus, kehottaisin, että 

tehdään tältä osin korjausliike. 

 

Henkilökohtaisesti uskon, että saamme 

kulkea Jumalan siunauksen alla, jos 

asenteemme ja edesottamuksemme 

ovat Jumalan mielen mukaisia. 

 

 

Siunaavin  

terveisin,  

 

Pertti,  

veljenne Herrassa   

 

 

Häpeän ymmärtämisestä  
häpeän kohtaamiseen 
 

Noin vuosi on kulunut siitä, kun kirjoitin 

vapispostiin tekstin häpeästä. Ajattelin 

nyt reflektoida hieman tätä kulunutta 

vuotta häpeään liittyvien prosessien nä-

kökulmasta. Viime vuonna koin kutsu-

musta palvella Joensuun vapaaseura-

kunnassa häpeäaiheen tiimoilta. Ylei-

sesti ottaen ajatuksenani oli tarjota hä-

peää koskevaa asiantuntemustani mui-

den seurakuntalaisten kasvun tueksi ja 

rakentumiseksi.    

 

Tämän ajatuksen tai kutsumuksen seu-

rauksena syksyn ja kevään kasvuilloissa 

aloin vetämään häpeäaiheista kanavaa. 

Maaliskuussa pidin häpeää käsittelevän 

saarnan sunnuntain jumiksessa. Nämä 

ovat olleet antoisia kokemuksia. Olen 

saanut myös varsin positiivista pa-

lautetta niistä. Samalla olen ymmärtä-

nyt entistä enemmän sitä, kuinka haas-

tava aihe häpeä onkaan.  

 

Ensinnäkin jo häpeän ymmärtäminen 

edellyttää ympäröivän kulttuurimme 

sekä toiminta- ja ajattelutapojemme sy-

vällistä tiedostamista, sillä kahlitseva 

häpeä kietoutuu salakavalasti juuri nii-

hin. 

 

Haaste on muun muassa siinä, miten 

kykenemme luomaan sellaista yhteisöl-

listä kohtaamisen kulttuuria, jossa ke-

nenkään ei tarvitsisi kokea, että armolli-

sen hyväksynnän ehtona olisi tiettyjen 

ajattelu- ja toimintatapojen omaksumi-

nen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olen myös itse joutunut kohtaamaan 

muun muassa seuraavia kysymyksiä: 

onko minulla riittävät kyvyt ja tietotaito 

välittää toisille ymmärrystä häpeästä? 

Miten minun omat tulkintani aiheesta 

otetaan vastaan? Onko omalla tekemi-

selläni sellaista merkitystä, kun toivoisin 

sillä olevan?  

 

Nämä ovat varmasti hyvin tyypillisiä ky-

symyksiä tilanteissa, joissa ihminen on 

tekemässä jotain uutta ja laittaa itsensä 

likoon merkitykselliseksi kokemiensa 

asioiden puolesta. Häpeän kahlitsevuu-

desta vapautuminen edellyttääkin roh-

keutta ”hypätä tuntemattomaan” ja 

kohdata todellisuus uskon varassa.  

 

On myös tärkeää, että voimme seura-

kunnassa saada tukea ja rohkaisua sil-

loin, kun kamppailemme riittämättö-

myytemme ja keskeneräisyytemme 

kanssa.  

 

Joka tapauksessa häpeä kytkeytyy ylei-

sesti ihmisenä olemiseen, ihantei-

siimme, yhteisöllisyyteemme, ajattelu-

tapoihimme ja arvoihimme. Näin ollen 

kysymys häpeästä avaa meille mahdol-

lisuuksia ymmärtää koko luotua ihmi-

syyttämme ja 

olemustamme 

syvemmin.  

 

 

 

 

Joonas  

Riikonen 

 



 
MobilePay 
 

Seurakuntamme on jälleen ottanut yh-

den askeleen kohti nykyaikaa. Nykyään 

seurakunnalle voi lahjoittaa rahaa 

myös MobilePayn kautta.  

 

MobilePay on kännykkään asennettava 

sovellus, jonka kautta voi kätevästi siir-

tää rahaa haluamalleen henkilölle tai 

taholle. Sen kautta voi myös itse vas-

taanottaa rahasiirtoja.  

 

MobilePay on ladatavissa esim. Google 

Playsta tai Appstoresta. Sovelluksen 

kautta voi luoda oman MobilePay -tun-

nuksen. Tunnuksen yhteyteen rekiste-

röidään omat maksutiedot sekä puhe-

linnumero. Tämän ansiosta riittää, että 

tietää toisen osapuolen puhelinnume- 

 

 

 

 
Seurakunta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ron voidakseen siirtää hänelle rahaa 

sovelluksen avulla. Toki myös tällä toi-

sella osapuolella pitää olla rekisteröi-

tynä oma tunnus. 

 

Opastusvideoita MobilePayn käyttöön 

löytyy esimerkiksi YouTubesta. Myös 

seurakunnan henkilökunnalta voi pyy-

tää tarvittaessa neuvoa.  

 

Lahjoitettaessa rahaa Joensuun Vapaa-

seurakunnalle vastaanottajan kohdalla 

ei käytetä puhelinnumeroa. Jos haluat 

lahjoittaa seurakunnalle, näppäile 

43471.  Jos taas haluat lahjoittaa nuo-

rille, näppäile vastaanottajan kohdalle 

31049. Nämä numerosarjat on rekiste-

röity seurakuntamme käyttöön. 

 

 

 

 
Nuoret 

 

 

 

 

 

Kadun kukka -kirja suomeksi 
 

Tämän kevään viisuminhakumatkan ko-

hokohta on Kadun kukka -kirjan (Suom. 

Mirja Sevón. Päivä 2019) julkistaminen 

Suomessa. Sen tiimoilta on ollut mm. 

haastatteluja ja kuvien lähettämistä leh-

tiin. Pienistä kuuliaisuuden askelista 

kuusi vuotta sitten seurasi yllättävää he-

delmää. 

 

Keväällä 2013 lähdin nigerialaisen paris-

kunnan Anne ja Alex Abokin kanssa et-

simään prostituoituja ja ihmiskau-

panuhreja Kapkaupungissa. Googlaami-

sen seurauksena löysin poliisiraportista 

osoitteen, johon eräänä perjantai-iltana 

ajoimme. Parkkeerasimme McDonald-

sin parkkipaikalle rukoilemaan ja seu-

raamaan tilannetta. Hiljaiselta vaikutti. 

Tapahtuikohan tuossa huumediili? On-

kohan tuo tyttö prostituoitu? Olemme-

kohan ollenkaan oikeassa paikassa? 

 

Meitä pelotti astua auton turvasta pime-

ään iltaan. Mitä edes tekisimme ulkona? 

Päätin mennä jututtamaan Mäkkärin 

vartijaa esittäytymällä suomalaiseksi 

toimittajaksi. (Toimittajat voivat kysellä 

outoja kysymyksiä!) Saimme kuulla kar-

maisevia tarinoita pakkoparituksesta 

sadan metrin päässä olevassa asuin-

kompleksissa. Illan lopussa vartija ha-

lusi tulla uskoon. 

 

Siitä alkoivat perjantaiset vierailumme. 

Jututimme tyttöjä kadulla. Rukoilimme 

heidän puolestaan. Kutsuimme heitä 

aarteiksi ja työtä Aarreprojektiksi, koska 

Jumala lupasi antaa aarteita pimeyden 

kätköistä (Jes. 45:3). Tutustuimme 

Nickiin, huumekauppiaaseen ja paritta-

jaan, ja hänen myötään Nopinkiin, jonka 

tarina Kadun kukka -kirja on. Minusta  

 

 

tuli hänen rinnallakulkijansa matkalla 

vapauteen. 

 

Nyt kuusi vuotta myöhemmin Aarrepro-

jekti jatkuu perjantai-iltaisin, ja Nopinki 

on mukana siinä. Hänen todistuksensa 

Jumalan voimakkaasta rakkaudesta 

koskettaa Etelä-Afrikassa ja nyt kirjan 

kautta myös Suomessa. Ei koskaan 

tiedä, millaisen ketjureaktion pienetkin 

rakkauden työmme voivat saada ai-

kaan! Kiitos rukouksin mukana kulkemi-

sesta! 

 

PS. Viimeksi kerroin opiskelusuunnitel-

mastani. Harmillisesti minulla ei ollut-

kaan siitä sitten rauhaa, joten peruin 

sen. Rauha Jumalan kanssa on kyllä sata 

kertaa parempi kuin mikään muu! 

 

 
 

(Lucas Tabora) Kadun kukka -kirjan työstö 

on lujittanut Maaritin ja Nopinkin ystävyyttä. 

 



 

 
Tanssia ja yhdessäoloa ju-
malan kunniaksi  
 

Joensuun Urbaani Unelma -tapahtumaa 

varten perustettiin yhteiskristillinen las-

ten ja nuorten King’s kids eli ”Kinkkari” -

koreografiryhmä Valon Pisarat. Tuolloin 

kipinä syttyi, ja ensi vuonna Valon Pisa-

rat täyttääkin jo kymmenen vuotta. 

Tällä hetkellä ryhmässä tanssii parisen-

kymmentä tyttöä, seitsemästä ikävuo-

desta aina yli kaksikymppiseen asti.   

 

Yhteishenki, mukava ja inspiroiva ilma-

piiri ja se, että kaikki ovat toistensa ka-

vereita, ovat Matildan ja Tildan mielestä 

parhaita juttuja Kinkkareissa. Sekä tie-

tysti itse tanssiminen. 

 

Valon Pisarat kokoontuu muutaman 

kerran kuukaudessa. Vapiksella pidettä-

vissä harkoissa koreografien ja  

 

 

 

tanssien lisäksi nautitaan yhdessäolosta 

ja jaetaan ajatuksia Jumalasta ja elä-

mästä. Muun muassa siitä, miten joka 

päivään voi lähteä sillä ajatuksella, että 

tänäänkin Jumala voi toimia, miten jo-

kainen päivä on erityinen. Valon Pisa-

roissa olennaista onkin elämän jakami-

nen yhdessä ”pikku- ja isosiskojen” kes-

ken. Lapsia ja nuoria kannustetaan 

myös johtajuuteen.  

 

- Lapset ja nuoret lähtevät myös joh-

tamaan. Heistä nousee johtajia, 

kun heille annetaan tilaa ottaa vas-

tuuta. Se voi olla esimerkiksi Raa-

matun lukemista ja rukoilemista 

yhteisissä keskusteluhetkissä tai 

sitten tanssikoreografioiden suun-

nittelua ryhmissä, pohtii ryhmän 

organisaattori Anne Karttunen-

Kuisma. 

Kinkkareita johtavat Kuisman perheen 

naiset Anne, Inka ja Anki. Inka ja Anki 

ovat olleet Valon Pisaroissa pienestä 

asti. Nyt he ohjaavat yhdessä harjoituk-

set niin, että Inka johtaa yhteisiä keskus-

teluja ja Anki suunnittelee ja ohjaa ko-

reografiat.  

 

-    On ollut myös hienoa kokea, miten 

Jumala on vahvistanut kutsumustani, 

kun välillä olen sitä itse epäillyt. Eräässä 

New Wine -tapahtuman iltatilaisuu-

dessa luokseni tullut nainen sanoi mulle 

rukouksensa lopuksi: ”Jumala on anta-

nut sinulle kädet ja jalat. Voit käyttää 

niitä Jumalan kunniaksi.” Nainen ei tien-

nyt, että olin juuri ennen tilaisuutta 

miettinyt suhdettani tanssiin ja olin 

muutenkin kamppailut omien ajatuk-

sieni kanssa tanssiin liittyen. Tilanne sai 

tajumaan, että Jumala on todella anta-

nut mulle tanssin lahjan, ja saan käyttää 

sitä rohkeasti, Anki kertoo. 

 

 

Kesäajan tilaisuudet 
 

Tulevana kesänä 2.6. – 1.9. 

meillä on kolme viikoittaista 

tilaisuutta: 

 

sunnuntai klo 16.00  

jumalanpalvelus 

tiistai klo 18.30  

rukousilta 

perjantai klo 18.00  

uudistunut perjantai-ilta 
 

Jumalan kunniaksi Valon Pisarat on 

esiintynyt niin eri seurakunnissa kuin 

seurakuntien ulkopuolella. Tanssi on 

koettu hyväksi evankeliointitavaksi. 

Viime kesänä Kinkkarit tekivätkin ak-

tiomatkan Ahvenanmaalle yhdessä hel-

luntaiseurakunnan Jippii-kuoron 

kanssa. Jippiimission kanssa toteutettiin 

myös viisi vuotta sitten Lasten Elämän 

puolesta -tapahtuma. Sadat lapset ja 

nuoret niin Suomesta kuin ulkomailta 

kokoontuivat ympäri Helsinkiä julista-

maan sanomaa: Jeesus on Voittaja. Jee-

sus on Auttaja. Hän on koko maailman 

Vapahtaja. 

 

 

       Valon Pisaroiden motto:  

       Tunne Jumala ja  
       tee Hänet tunnetuksi.  
 

 

 
Kesäajan vierailijoita: 

 
 
  
pastori Asko Tynjälä 

su 26.5. klo 16.00 

 

 

 

 

 

laulaja-evankelista 

Tuula Hakkarainen 

su 2.6. klo 16.00 

 

 

 

 

laulaja-evankelista 

Jaana Pöllänen 

su 7.7. klo 16.00 



Kesällä leireillään!  

 

Heinä-elokuun vaihteessa järjestetään 

jälleen vapiksen partiolaisten verso-

suurleiri, Pleissi19. Samalla tällä juhla-

versoleirillä juhlistetaan Versojen 60-

vuotista taivalta. Padasjoen Pleissille 

odotetaan satoja partiolaisia perhei-

neen. Edellisellä versosuurleirillä neljä 

vuotta sitten osallistujia oli reilu neljä-

sataa.  

 

Pleissillä pääsee erityisesti harjoitta-

maan ja harjoittelemaan rakentelu- ja 

ruuanlaittotaitoja. Lisäksi metsään ra-

kennetuista liikunta-, eräily- ja pulma-

laaksoista löytyy leiriläisille monen-

laista puuhaa. Olennaisena osana leirin 

ohjelmassa on myös hengellinen kas-

vatus. Opetuksen ytimenä on, että me 

emme vain ole yhdessä, vaan me 

olemme yhtä. Tavoitteenamme on op-

pia elämään yhdessä ja rakastamaan 

lähimmäisiä arjen keskellä.  

 

 

 

 

Joensuun vapiksen Haka-Versot on vah-

vasti mukana leirillä. Koko leiriä johtaa 

lippukuntamme johtaja Huovisen Miika 

ja leirin ’staabiin’, johtoryhmään kuuluu 

huoltopäällikkönä Ojalan Jouko. Myös 

muiden partiojohtajien ja vanhempien 

partiolaisten kanssa leiriin on valmis-

tauduttu jo talvesta asti.  

 

Tähän mennessä Joensuusta on ilmoit-

tautunut mukaan Pleissille parikym-

mentä leiriläistä. Olet lämpimästi terve-

tullut mukaan muiden leiriläisten jouk-

koon!  

 

Muistathan niin Pleissiä kuin kesäkuun 

alussa vapiksella järjestettävää Päivälei-

riäkin myös rukouksin! 

 
 

 

 

Rukousaiheita kesän leirien puo-

lesta:  

 

- Leirinjohtajat, johtoryhmä, ohjaajat ja 

koko muu henkilökunta  

 

- Rakkautta, iloa, voimia, kärsivällisyyttä 

ja viisautta yhdessä oloon ja vaikeisiin-

kin tilanteisiin. Hyvää yhteyttä kaikkien 

kesken.  

 

- Raamatunopetukset, laulut ja rukouk-

set 

 

– Jumala saisi koskettaa ja avata sydä-

miä evankeliumille, uskon siemenet 

pääsisivät kasvamaan. Viisautta ja mie-

likuvitusta innostavien opetusten suun-

nitteluun ja toteutukseen.  

 

- Pyhän Hengen ja rakkauden ilmapiiri  

 

- Jokaisella leirillä olevalla olisi hyvä ja 

kohdattu olo. Ettei kukaan jäisi yksin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

Varjelusta vaaratilanteisiin niin leireille 

kuin tulo- ja menomatkoillekin  

 

- Lapset innostuisivat mukaan seura-

kunnan toimintaan. Siunausta leirillä 

olevien koko perheelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lisää tietoa ja ilmoittautua voit 

osoitteessa: Pleissi19.fi 

 
 



Legacy-aktiolaisten esittely 
  
Tiia-Mari Alastalo, 

29, nuorisotyönte-

kijä. 

Odotan matkalta 

sitä, että pääsemme 

todistamaan 

Isämme uskolli-

suutta ja saamme 

nähdä, kuinka hän 

todella on meidän 

kanssa aivan joka vaiheessa. Rukoilen, 

että koko tiimimme saisi vahvistua us-

kossa ja kulkea Jeesuksen rakkaudessa 

joka päivä! 

 

Noora Hirvonen, 24, 

pian valmistuva luo-

kanopettaja Itä-Suo-

men yliopistosta. 

Olen innoissani le-

gacystä, perinnöksi 

saamastamme tehtä-

västä julistaa evanke-

liumia kaikille kan-

soille. Rukoillaan, että 

Jumala saa tulla Ranskassa kirkaste-

tuksi kauttamme muuttaen myös mei-

dän sydämiämme ja täyttäen meitä 

rakkaudellaan! Saakoon Hänen Hen-

kensä täyttää janoavat ja toivoa etsivät 

sydämet – Suomessa, Ranskassa ja 

kaikkialla! 

 

Kasperi Pullinen, 18, 

opiskelen Savonlin-

nan taidelukiossa. 

Odotan sitä, että Ju-

mala kasvattais meitä 

ja loistais meijän 

kautta Ranskaan valoa. 

Odotan yhteyttä ja että 

tulee olee sairaaaaan 

jees. 

Henna Sälliluoma, 

24, fysioterapeutti. 

Odotan matkalta 

sitä, että saamme 

nähdä Jumalan toi-

mivan konkreetti-

sesti eri tilanteissa ja 

kohtaamisissa. Ru-

koilen, että sai-

simme sitä kautta 

kasvaa Jumalaan 

luottamisessa ja Hänen äänensä kuule-

misessa sekä jakaa saamastamme Hy-

västä kohtaamillemme ihmiselle Rans-

kassa.  

 

Essi Keskiaho, 

33, käsityön ai-

neenopet-

taja/luokan-

opettaja. 

Rukoilen, että 

Jumalan kunni-

aksi teke-

mämme taide 

koskettaisi koh-

taamiamme ih-

misiä niin, että heidän sydämensä 

kääntyisi Jumalan puoleen. Rukoilen li-

säksi tiimimme yhteyden vahvistumista 

entisestään, jotta myös tuo yhteys hei-

jastaisi Jumalan rakkautta ympäril-

lemme. 

 

 Oskari Pullinen, 

23, teologian 

opiskelija. 

Odotan reissulta 

hienoja koke-

muksia ja kohtaa-

misia. Odotan, 

että pääsemme 

kokemaan jotain 

uutta. Rukoilen, 

että Jeesus voisi 

johdattaa meitä juuri niihin paikkoihin 

ja hetkiin, jossa meitä tarvitaan, sekä 

säitä, jotka olisivat toimintaamme koh-

den suotuisat.  

 

Olemme 26-

vuotiaat Aleksi 

ja Sini-Mia Poik-

kimäki. Aleksi 

työskentelee 

tällä hetkellä 

koulunkäyntioh-

jaajana Rantaky-

län normaalikou-

lussa ja Sini vii-

meistelee mu-

siikkipedagogin opintojaan Karelia-am-

mattikorkeakoulussa mammalomailun 

ohessa. Legacy-matkalle lähdemme 

perheenä, reilu yksivuotias Viljami-

poika mukanamme. Olemme päättä-

neet ottaa askeleen kohti Jumalaa tä-

män seikkailun muodossa, siispä odo-

tamme hänen lähestyvän meitä, ilmes-

tyvän meille ja paljastavan meille jota-

kin itsestään ja rakkaudestaan meitä 

kohtaan. Rukoilemme matkallemme ai-

toa yhteyttä ja merkityksellisiä kohtaa-

misia tiimimme kesken sekä ranskalais-

ten kanssa. 

 

Heini Wilde, 14v, 

Lyseon Perus-

koulu  

Olen menossa 

Amsterdamin ak-

tiolle kesällä. Akti-

olta odotan in-

nolla uusia koke-

muksia uudessa 

maassa sekä uusia ystäviä. Odotan 

myös nähdä mitä Jumala paljastaa ja 

näyttää minulle aktion kautta. Rukoilen 

sitä, että meistä nuorista aktiolaisista 

tulisi tiivis tiimi, ja että Jumala näyttää 

ja opettaa meille kaikkea uutta! 

Anki Kuisma, 18, 

opiskelen lukiossa.  

Ootan super innolla 

sitä, mitä Jumala on 

varannut meille Rans-

kaan ja uskon siihen, 

että Jumala tulee toi-

mimaan Ranskassa 

ihan uskomattomilla 

tavoilla. Rukoilen, että 

Jumala vois tällä reis-

sulla kasvattaa mun uskoo ja innostaa 

mua yhä enemmän elämään sitä elä-

mää mihin Jumala on mut kutsunu! 

 

Inka Kuisma, 20, 

muusikko. 

Odotan seikkailuja 

ja kohtaamisia 

Ranskassa, ja Rans-

kan kauneutta! Ru-

koilen, että Jumala 

kohtaa meitä jo-

kaista lähtijää erityi-

sellä ja henkilökoh-

taisella tavalla ja 

reissu voisi olla todella levollinen. 

 

 

Mila Huovinen, 

16v. nuori Kon-

tiolahen kou-

lusta. 

Oon lähössä Ams-

terdamiin aktioon 

kesäkuussa, ja oo-

tan reissulta pal-

jon hienoja koke-

muksia. Ennen 

kaikkea odotan uusiin ihmisiin tutustu-

mista, ja heidän palvelemistaan, sekä 

oman paikkani löytämistä tässä Juma-

lan suuressa seikkailussa. Toivon, että 

me kohtaamme Hollannissa juuri ne oi-

keat tyypit, ja saamme jakaa ilosano-

maa heille kaikille! 


