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Jumalan tahdossa kulkemisen var-

muus ja Perintö 2021-näky 

Olemme kasvaneet suhteessamme Ju-

malan kanssa, kun haluamme etsiä Ju-

malan tahtoa voidaksemme toteuttaa 

sitä. Yleisellä tasolla ajateltuna Jumalan 

tahto on aina yhtäpitävä Jumalan sanan 

ja Jumalan luonteen kanssa, koska Ju-

mala ei tee mitään vastoin Sanaansa ja 

olemustaan. Raamatun hyvä tuntemi-

nen auttaa meitä tässä asiassa. 

 

Mutta kuinka voimme tuntea Jumalan 

tahdon jossakin tietyssä asiassa, josta 

Raamattu ei suoraan puhu mitään? 

Millä tavalla ja millä kriteereillä voimme 

seurakuntana yhdessä tunnistaa Juma-

lan tahdon? Ja kuinka varmoja Jumala 

haluaa meidän olevan, ennen kuin 

meidän tulee lähteä liikkeelle toteutta-

maan ymmärtämäämme Jumalan tah-

toa?  Puhuin tästä asiasta Vapispäivässä 

su 1.9. ja tarkastelin kahta Raamatun 

henkilöä, Kaalebia ja Joonatania. 

 

Kertomus Kaalebista löytyy Joosuan 

luvussa 14. Luvatun maan valloitus on 

vielä kesken. Herran käskystä Joosua on 

aloittanut maan jakamisen Israelin hei-

moille perintöosaksi. Kun vuoroon tulee 

Juudan heimo, esiin astuukin ensin Kaa-

leb, joka haluaa saada heimonsa perin-

töosuuden keskeltä oman osansa; 

nimittäin vuoristossa sijaitsevan Hebro-

nin kaupungin. Mistä Kaaleb sai rohkeu-

den valloittaa Hebron ja ottaa se omaksi 

perintöosakseen? 

 

1) Jumalan hänelle puhumasta sanasta, 

jakeet 6,10,12 

2) Oman näkemyksensä oikeallisuu-

desta, jae 7  

3) Luottamuksesta Jumalan kykyyn aut-

taa häntä, jae12 

 

Joonatanin tarinassa 1. Sam. 14 ei ole 

viittauksia mihinkään tiettyyn Jumalan 

antamaan sanaan tai lupaukseen. Heillä 

oli vain ymmärrys siitä, että se kurja ti-

lanne ei ollut Jumalan tahto; Jumalan 

kansan ei kuulunut elää pelon alla ja vi-

hollisen armoilla: heikkoina, peloissaan 

ja hajalle lyötyinä. Joonatanilla oli luotta-

mus Jumalan suuruuteen, voimaan ja 

kykyyn auttaa heitä. ”Mikään ei estä 

Herraa antamasta voittoa yhtä hyvin 

harvojen kuin monien kautta.”   Hänellä 

ei ollut mitenkään selkeää käsitystä (jos 

ollenkaan) siitä, millä tavalla Jumala 

voisi heitä auttaa. Suunnitelma tarken-

tui sitä mukaa kuin he etenivät. 

 

Kaksi kertomusta, joissa sama hen-

gellinen periaate  

1) Kummassakin tilanteessa Jumalan 

tahto oli, että mentiin suunnitelmissa 

eteenpäin. 

2) Mutta kummassakaan tilanteessa ei 

alussa ollut täyttä varmuutta lopputu-

loksesta.  

Kaaleb sanoi: ”Kenties Herra on minun 

kanssani, niin että saan heidät karkote-

tuksi ..” Joos.14:12 

Joonatan sanoi: ”Ehkä Herra tekee jota-

kin meidän puolestamme.”  1. Sam.14:6 

Molemmissa on sama heprean sana 

’ulay’, joka tarkoittaa ’kenties, ehkä’. 

Näissä Raamatun kohdissa tuo sana ei 

sisällä epäilystä tai epäuskoa, vaan 

toivoa, sekä nöyryyttä ja luottamusta Ju-

malaan, ei omiin voimiin. 

3) Päätös lähteä liikkeelle tehtiin ennen 

kuin oli ehdottoman täyttä varmuutta 

asiasta. Kummassakin tilanteessa tie-

dettiin, että se oli Jumalan yleisen tah-

don piirissä. 

4) Molemmissa Jumalan avun saaminen 

käytännössä saatiin kokea vasta sen jäl-

keen, kun otettiin askelia eteenpäin. 

 

Perintö 2021 -näky 

Joensuun vapaaseurakunta täyttää 100 

vuotta 23.1.2021. Vaatimattomasta 

alusta on kasvanut seurakunta, joka on 

merkittävä tekijä Joensuun hengelli-

sessä kentässä. Miltä seurakuntamme 

tulevaisuus näyttää? Millaisen perinnön 

me annamme seurakunnalle ja sen toi-

mintamahdollisuuksille uudella vuosi-

sadalla? 

 

 

Samuli Hiltusen esittely 
 

Samuli Hiltunen 36 v. on aloittanut 

työnsä seurakuntamme puolipäiväi-

senä nuorisotyönjohtajana. 

 

Hän tulee keskittymään erityisesti työ-

hön yläkoulu- ja lukioikäisten parissa. 

Samulilla on tästä aiempaa kokemusta 

mm. vuosilta 2002-2008, jolloin hän 

varsin menestyksekkäästi johti työtä 

12-16 vuotiaden parissa seurakunnas-

samme. 

 

Nuorisotyönjohtajan pestin lisäksi Sa-

muli on toiminut puoliaikaisena pasto-

rina Kiteen vapaaseurakunnassa vuo-

desta 2017. 

 

Samuli on naimisissa Sinin kanssa, ja 

heillä on kolme lasta: Samuel, Daniel ja 

Noomi. 

Jos olemme vakuuttuneita, että Juma-

lalta saamamme erityinen lahja kaikkina 

vuosikymmeninä on ollut lasten ja nuor-

tentyö, ja että uuden sukupolven tavoit-

taminen evankeliumilla on edelleen tär-

keää, niin voisimmeko tehdä yhteisen 

rohkean päätöksen lahjoittaa heille pe-

rintönä tätä tarkoitusta varten rakenne-

tut lisätilat päiväkoteineen? 

 

”Kenties, ehkä Herra on meidän kans-

samme…”, niin että kykenemme jättä-

mään tuleville sukupolville tämän perin-

nön. 

 

Jukka Laamanen 

 

 
 
 
 
 

 

 

Sini toimii tätä nykyä seurakuntamme 

vanhimmistossa. 

 

Samuli on eläkkeellä olevien lähetys-

työntekijöittemme Sippo ja Saara Hiltu-

sen vanhin lapsi. 

 

 

Saamme 

kuulla Samulin 

saarnaavan 

seuraavan ker-

ran su 15.9  

klo 16 juma-

lanpalveluk-

sessa. 

 

 

 



 
 
Näky kristillisen päiväkodin 
perustamisesta 
 

Vapispäivässä su 1.9. käsittelimme jäl-

leen kristillisen päiväkodin perusta-

mista Kanervalatalon lisärakennukseen. 

Vierainamme Lahden vapaaseurakun-

nan omistamasta päiväkoti Pääskyn-

pesästä olivat päiväkodinjohtaja Kata-

riina Kalenius, johtoryhmän puheen-

johtaja Hannu Tuukkanen sekä raken-

nusarkkitehti Tuomo Mäkelä. Lisäksi 

näimme ja kuulimme videon välityksellä 

emeritus-pastoripariskunta Allan & 

Anita Grönqvistin kertomana Lahden 

päiväkodin synnystä ja sen alkuvai-

heista 34 vuotta sitten. Lahtelaiset myi-

vät v. 2017 kirkkokiinteistönsä, ja raken-

sivat 108 paikkaisen päiväkodin, joka 

toimii nyt myös seurakunnan tilana pie-

nemmissä tapahtumissa, sekä partiolip-

pukunnan ja erilaisten ryhmien kokoon-

tumistiloina. Lahden vapaaseurakun-

nan jumalanpalvelukset pidetään muu-

alla vuokratiloissa. 

 

Katariina Kalenius avasi puheenvuo-

rossaan mm. nykyisen varhaiskasvatus-

lain säännöksiä kristilliselle kasvatuk-

selle päiväkodissa. 

● Päiväkoti on vapaaseurakunnan lapsi-

työn yksi toimintamuoto. 

● Päiväkoti ei kuitenkaan ole pyhäkoulu, 

vaikka kristillisessä päiväkodissa 

opetetaankin lapsille Jumalan Sanaa. 

Varhaiskasvatuslain mukaisesti toimin-

nasta vastaa riittävän kokoinen, ammat-

titaitoinen, palkattu henkilökunta. Va-

paaehtoispohjalta toimivia päiväkoti-

pappoja ja –mummuja kyllä tarvitaan 

tiettyinä aikoina ’sylittämään’ lapsia. 

● Nykyinen varhaiskasvatuslaki vuo-

delta 2016 ei kiellä uskonnollisten tilai-

suuksien pitämistä, mikäli palveluntuot-

taja (meidän tapauksessamme oma päi-

väkoti) sen haluaa tehdä. Toiminnalle 

on kuitenkin oltava lasten huoltajien 

suostumus. Uskonnollisten tilaisuuk-

sien ja toimitusten järjestämistä niin 

kouluissa kuin päiväkodeissakin sääte-

lee Suomen perustuslaki, jonka mukaan 

Suomessa vallitsee positiivinen-negatii-

vinen uskonnonvapaus (perustuslaki 11 

§ 2) 

● Päiväkoti Pääskynpesässä tämä asia 

käsitellään avoimesti jo siinä vaiheessa, 

kun lapsen huoltajien kanssa käydään 

vastaanottohaastattelu lapsen hakiessa 

päiväkotipaikkaa. Pääskynpesässä on 

mm. joka viikko lasten kirkko, johon 

kaikki osallistuvat. 

● Varsinaiseen katsomuskasvatukseen 

pelkästään kristillisyyden opettaminen 

ei enää kuulu. 

 

Hannu Tuukkanen painotti puolestaan 

sitä, että meillä seurakuntana tulee olla 

erityisen selvänä syy, miksi haluamme 

perustaa ja ylläpitää kristillistä päiväko-

tia. ”Meidän tehtävämme on ennen 

kaikkea rakastaa lapsia.” Tarkoituksena 

ei ole tehdä bisnestä, vaikka päiväkodin 

toiminta tuleekin suunnitella siten, että 

se on myös taloudellisesti kannattavaa. 

Tavoitteenamme tulee olla paikkakun-

nan paras päiväkoti, jossa lapset ja hen-

kilökunta viihtyvät. ”Meidän tulee etsiä 

henkilökuntaan vain ’ykkösketjun’ am-

mattitaitoisia ja hengellisesti kasvaneita 

osaajia; ei ’kakkoketjun’ porukkaa.” 

 

Rakennusarkkitehti Tuomo Mäkelä 

esitteli laatimiaan luonnoksia Kanerva-

latalon lisärakennuksesta. Mm. kahvion 

ja keittiön tiloja tullaan suurentamaan. 

Päiväkodin tilat ovat tarkoitus olla yh-

teiskäytössä varsinkin seurakunnan 

lapsi- ja partiotyön kanssa iltaisin ja vii-

konloppuisin. 

 

Olemme suunnittelemassa Joensuu-

hun 60 –paikkaista päiväkotia, joka 

kokoluokallaan antaa riittäviä eväitä 

myös taloudelliseen kannattavuuteen. 

Tekemieni laskelmien mukaisesti päivä-

koti kykenee vastaamaan kaikista  

 
 

 

palkka-, toiminta- ja kiinteistön käyttö-

kuluista ym. sekä maksamaan tämän li- 

säksi joka kuukausi 6.000 euroa vuok-

raa seurakunnalle vielä silloinkin, kun 

täyttöaste olisi vain 70% (43 lasta). Tämä 

summa olisi suoraan käytettävissä lai-

nanlyhennykseen. 60% täyttöasteella 

(36 lasta) vuokraa kyettäisiin maksa-

maan 5.000 euroa/kk. Muuten Vapispäi-

vässä ei käsitelty talouskysymyksiä; sen 

aika tulee syksyn seurakuntailloissa ti 

24.9 ja ti 29.10.  

 
Vapispäivään osallistuneitten keskuu-

dessa oli varsin myönteinen, paikka pai-

koin innostunut vastaanotto, näylle 

oman päiväkodin perustamisesta meille 

Joensuuhun. Jokohan nyt olisi aika, jol-

loin voisimme seurakuntalaisina suu-

rella joukolla tulla päiväkoti- ja raken-

nushankkeen taakse? Tarve ja tilaisuus 

siihen ovat olemassa. 

 
Jukka Laamanen 

 
 

 

 



Häät kirkkosalissa iltapäiväkerhon malliin  

 
Iltapäiväkerhon kuulumisia 
 

Tehtävä Jeesuksen nimessä 

Iltapäiväkerhon 5. kausi on pyörähtänyt 

käyntiin. Ryhmään mahtuisi vielä lisää 

lapsia. Rukoillaan, että näin tapahtuu! 

 

Viime Vapis-päivässä Lahden kristillisen 

päiväkodin, Pääskynpesän vieraat pu-

huivat siitä, että lapsityössä tehtä-

vämme on ennen kaikkea rakastaa, 

evankeliumia unohtamatta.  Ja siitä, 

olemmeko valmiita satsaamaan hyviin 

puitteisiin tehdäksemme tasokasta 

työtä.  

 

Itse jäin miettimään tätä kaikkea IP-ker-

hon näkövinkkelistä. Teemmekö taso-

kasta työtä ja mitkä seikat siihen vaikut-

tavat? Rakastammeko lapsia tarpeeksi? 

 

On asioita, joihin esimerkiksi itse pystyn 

vaikuttamaan ja asioita, joihin en. Pa-

rannettavaa löytyy monella tasolla. Nii-

hin haasteisiin, joihin en voi vaikuttaa, 

voin pyytää apua ja neuvoa muilta ja Ju-

malalta. Jumala voi tehdä myös ihmeitä. 

Se mihin meillä ei ole inhimillisesti kykyä 

tai uskoa, tulee mahdolliseksi. Esimerk-

kinä vaikka se, että joillakin seurakunta 

laisillamme oli näky ja rohkeus pe-

rustaa IP-kerho. Ja nyt saamme jat-

kaa sitä työtä. 

 

Kulkea ja palvella 

Itselläni on pyörinyt jonkun aikaa 

voimakas ajatus samoista tee-

moista; rakastaa ja tehdä työtä ko-

kosydämisesti. Se avautuu parhai-

ten oman henkilökohtaisen usko-

nelämän kasvun kautta läheisessä 

suhteessa Hänen kanssaan. Meille 

on annettu tehtävä kulkea ja pal-

vella Jeesuksen nimessä. Jeesus 

jätti tämän perinnön opetuslapsilleen ja 

sitä kautta meille. Todistaa Hänestä Py-

hän Hengen voimassa ja kaikessa roh-

keudessa.  

 

Rampa pyysi Pietarilta almua. Pietari sa-

noi: Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, 

mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle 

annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasare-

tilaisen nimessä, nouse ja käy. (Apt. 3:6) 

Vaikka meillä ei olisi rahaa eikä viisaut-

takaan, meillä on usko Jeesukseen ja se 

riittää. Siitä on hyvä lähteä liikkeelle. 

 

Ps. perjantaina 13.9. alkaa jälleen Tun-

neterve hengellisyys –kurssi. Tule mu-

kaan kasvamaan ja saamaan uusia aja-

tuksia ja rohkeutta uskonelämääsi! 

 

Värikylläistä syksyä teille! 

Terveisin Sisko Maijala 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Jokaisella uskovalla isällä ja äidillä on yh-

teinen huoli ja toive omasta lapsestaan: 

”Kunpa minun lapsestani kasvaisi tasa-

painoinen, Jumalaa rakastava aikuinen.” 

Jokainen vanhempi toivoo omalle lap-

selleen hyvää. Seurakunnan tehtävä on 

auttaa vanhempia lasten hengellisessä 

kasvatuksessa. 

 

Yhteiskuntamme maallistuu jatkuvasti. 

Erityisesti nuoret vieraantuvat kristinus-

kosta ja kirkosta eroamisen ollessa 

helppoa se on myös yleistä. Myös lain-

säädäntöä ollaan jatkuvasti viemässä 

kauemmas kristillisistä arvoista. 

 

Myös vapaakirkolliset nuoret yhä use-

ammin jättävät seurakunnan kuin liitty-

vät siihen eivätkä siirry kirkon varsinai-

siksi jäseniksi. Vapaakirkollinen nuori 

tulee valinnan paikalle 15-18-vuotiaana. 

Häneltä kysytään, tahtooko hän siirtyä 

alaikäisestä varsinaiseksi jäseneksi Va-

paakirkkoon. Jäseneksi otettavalta edel-

lytetään henkilökohtaista kristillistä us-

koa ja sitoutumista Vapaakirkon peri-

aatteisiin. Tilastojen mukaan vain noin 

puolet liittyy varsinaisiksi jäseniksi. 

Tämä tarkoittaa, että vain noin puolet 

uudesta sukupolvesta jakaa vanhem-

piensa vakaumuksen. 

 

Heilläkin, jotka liittyvät varsinaisiksi jä-

seniksi, on pääosin heikko tai hajanai-

nen käsitys uskon perusteista ja usko-

van elämästä. Voi olla että joku on ollut 

mukana seurakunnan toiminnassa 

koko lapsuutensa ja nuoruutensa, 

mutta pelastuksen perusasiat ovat hä-

nelle silti epäselvät. Hän ei esimerkiksi 

osaa sanoa, millä perusteella hän voi 

olla varma uskostaan ja pelastukses-

taan. 

 

 

 

Seurakuntien lapsityö on käytän-

nössä monesti aliarvostettua. Lapsi-

työ nähdään liian usein lastenhoitona 

tai lasten viihdyttämisenä. Lapsille jär-

jestetään ohjelmaa, jotta aikuiset voivat 

pitää omia ”tärkeitä kokouksiaan”. Lap-

sityön vastuullisia saatetaan esimerkiksi 

kysellä, kun muut vastuupaikat on jo ja-

ettu. Samoin lapset ja nuoret nähdään 

seurakunnassa liian usein ”tulevina ai-

kuisina”, eikä jo nyt tärkeinä ja täysival-

taisina seurakuntaperheen jäseninä. 

Kuitenkin juuri heillä on korvaamatto-

man paljon annettavaa koko seurakun-

nalle. 

 

Jotta jälkeemme tuleva sukupolvi ra-

kastaisi Jumalaa, meidän on kiinni-

tettävä huomiomme lapsiin. Meidän 

tulee uudelleen ottaa vastuu uuden su-

kupolven kasvattamisesta kristilliseen 

uskoon ja elämään. Seurakunnan tulee 

tukea paremmin vanhempia ja perheitä 

heidän kasvatusvastuussaan. Meidät on 

kutsuttu toimimaan yhdessä – seura-

kunta ja perhe. 

 

Perheiden tukeminen heidän hengellisessä kasvatustehtävässään 
 



Polku 

Tie lapsuudesta nuoruuden kautta ai-

kuisuuteen on kuin polku, jota pitkin 

kulkea. Seurakunnan eri työmuodot 

ovat polulla kuin astinkiviä. Polun tulee 

olla katkeamaton ja selkeä, jotta sitä pit-

kin voi kulkea. Erityinen huomio tulee 

kiinnittää luonnollisiin lapsen ja nuoren 

elämän siirtymäkausiin; varsinkin siirty-

minen lapsuudesta varhaisnuoruuteen 

n. 11-13 v vuotiaana, sekä siirtyminen 

täysi-ikäisyyteen 18-20v. ja siihen liittyvä 

itsenäistyminen. 

 

Päävastuu uuden sukupolven kas-

vattamisesta on perheissä. Mutta per-

heet tarvitsevat rinnalleen seurakun- 

 

 

 

Olemme tänä syksynä ottaneet käyt-

töön koko seurakuntamme kattavan 

hengellisen kasvun oppimispolun. Se 

koostuu kuudesta opetusteemasta, 

jotka ovat laajoja kokonaisuuksia.  

● Jumalan lapsi  

● Aito ihminen  

● Tehtäväänsä toteuttava  

● Seurakuntaan sitoutunut  

● Rakastava lähimmäinen  

● Raamatun tunteva 

 

Jokaisella teemalla on oma värinsä. Vii-

vymme yhdessä opetusteemassa 5-6 

viikon ajan ennen kuin siirrymme seu-

raavaan. Seuraamme tätä jaksottelua 

myös jumalanpalvelustemme saar-

noissa. 

 

Ensimmäinen jakso alkaa su 8.9 ja päät-

tyy su 6.10, ja silloin teemana on ”Juma-

lan lapsi.” 

 

 

nan, joka auttaa ja tukee heitä hengelli-

sessä kasvatustehtävässään. Seurakun-

nan tulee sekä tarjota polku lapselle 

että vahvistaa isää ja äitiä hengellisinä 

johtajina. Perheiden ja seurakunnan yh-

teistyössä on valtava voima. Pyrimme 

seurakunnan yhteisen hengellisen kas-

vupolun käyttöönottamisella toimi-

maan perheittemme tukena 

 

Tänä aikana jumalanpalveluksissa pu-

hutaan siitä, mitä on elää kokosydämi-

senä Jumalan lapsena, joka elämällään 

tuottaa kunniaa Jumalalle. Jokaiselle.  

 

lähde: Polku 316 peruspaketti, SVN 

 

 

 

sunnuntaille on myös oma, tähän tee-

maan liittyvä aiheensa, joita puhujat kä-

sittelevät kukin omalla tavallaan: 

su 8.9 ”Jumalan lapsena olen turvassa 

Isän rakkaudessa” 

su 15.9 ”Jumalan lapsena minulla on 

varmuus pelastuksesta, anteeksian-

nosta ja huolenpidosta” 

su 22.9 ”Jumalan lapsena elämälläni on 

huikea tarkoitus” 

su 29.9 ”Jumalan lapsena pidän huolta 

suhteestani Isän kanssa” 

su 6.10 ”Jumalan lapsena seuraan Jee-

susta Herranani” 

 

Tästä seuraava jakso alkaa 20.10 ja 

päättyy 17.11 teemalla ”Aito ihminen”. 

Väliin mahtuu koululaisten syysloma-

viikko. Syyskauden viimeinen jakso kä-

sittelee ”Tehtäväänsä toteuttavaa” 

seurakuntaa ja seurakuntalaisia ajalla 

18.11 – 15.12. 

 

Puhujien kanssa olemme sopineet siitä, 

että pitäydymme näissä aiheissa, ellei 

Pyhä Henki erityisesti ohjaa julistamaan 

jostakin muusta. Meidän tulee pitää 

huolta, että muutenkin profeetalliselle 

ilmoitukselle on aina tilaa kokoontumi-

sissamme. Kokonaisuutena pyrimme 

siihen, että julistamme seurakunnassa 

’kaikkea Jumalan tahtoa’, Apt.20:27, em-

mekä vain omien henk.koht. mieltymys-

temme mukaisia asioita. Haluamme tar-

jota tasapainoista, terveisiin ydinasioi-

hin paneutuvaa ja ajankohtaista Juma-

lan Sanan opetusta ja julistusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Jumalanpalvelusten saarnat ovat kuun-

neltavissa myös seurakuntamme netti-

sivujen kautta, www.joensuunvapaa-

seurakunta.net.  Klikkaa yläpalkista koh-

taa MEDIA, ja sieltä TALLENTEET, niin 

näet, mitä saarnoja 

sinne on jo tallen-

nettu. Voit joko kuun-

nella ne suoraan 

tästä, tai ladata saar-

nan tietokoneellesi 

tai puhelimeesi, ja 

kuunnella silloin ja 

niin usein kuin itse 

haluat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tunneterve hengellisyys –kurssi 
syksyllä 2019 
 

Perjantaisin klo 18-20, alkaen 13.9. 
 

Kanervalatalo, Leinikkitie 1 
 

ohjaajina Jukka Laamanen ja Sisko Maijala 

 

Kurssipäivät:  

syyskuu: 13.9. osa 1 tutustumis- ja avajaisilta; 20.9, 27.9  

lokakuu: 4.10, 11.10, 25.10,  

marraskuu: 1.11, 8.11, 15.11 ja 22.11 

 

Kurssilla paneudumme Tunneterve hengellisyys –kirjan opetuksiin 

alustusten, pienryhmäkeskustelujen ja kotitehtävien avulla. Tarkoituk-

semme on luoda mielekkäitä puitteita syvemmälle elämän muuttumi-

selle Jeesuksen seuraajina. 

Hyödyt kurssista eniten, kun hankit itsellesi ’Tunneterve hengellisyys’ 

ja ’Tunneterve hengellisyys päivästä päivään’ –kirjat; myymme ne 

kurssilaisille edulliseen pakettihintaan.  

Jumalanpalvelusten saarnateemoista 
 



 
Olemme syksystä 2019 lähtien ottaneet 

käyttöön koko seurakuntaamme katta-

van hengellisen kasvun oppimispolun. 

Se on Suomen Vapaakirkossa alun pe-

rin muotoiltu erityisesti lapsi- ja nuori-

sotyön käyttöön nimellä Polku316. Me 

olemme halunneet ottaa siihen mu-

kaan myöskin aikuiset. Tarkoituk-

semme on yhdessä -vaikkakin eri-ikäi-

sinä- kasvaa Jeesuksen seuraajina, sekä 

tukea perheitämme heidän hengelli-

sessä kasvatustehtävässään. 

 

Hengellisen kasvun polkua voidaan ku-

vata mm perustehtävien, arvojen ja 

opetusteemojen avulla. 

Perustehtävämme ovat: 

● tuottaa kunniaa Jumalalle. Tehtä-

vämme on toimia kaikessa Jumalan 

kunniaksi palvellen hänen valtakun-

taansa. Meidät kaikki on kutsuttu elä-

mään läheisessä, rakkaudellisessa suh-

teessa Jumalan kanssa.  

● kasvattaa hengelliseen aikuisuu-

teen. Meitä ei ole kutsuttu pysymään 

hengellisesti alaikäisinä, vaan kasvaa 

kohti hengellistä aikuisuutta. Seurakun-

nan tulee olla turvallinen ja rakkaudelli-

nen kasvuympäristö. 

● levittää evankeliumia. Jokaisella ih-

misellä on oikeus kuulla evankeliumi. 

● rakentaa seurakuntaa. Tehtä-

vämme on rakastaa ja palvella toisi-

amme ja näin rakentua yhdessä seura-

kuntana. 

● auttaa lähimmäisiä heidän tarpeis-

saan. Tehtävämme on rakastaa, puo-

lustaa ja auttaa kaikenikäisiä ihmisiä, 

sekä opettaa heidät rakastamaan lä-

himmäisiään. 

 

Näihin liittyvät arvot ovat: 

 

● kokosydämisyys. Seurakunta, joka 

on sitoutunut Raamattuun, elää lähellä 

Jeesusta ja on täynnä Pyhän Hengen 

voimaa. 

● aitous. Seurakunta täynnä aitoja ih-

misiä ja aitoa Jumalan toimintaa. 

● rohkeus. Rohkea seurakunta, joka 

tahtoo jokaisen kuulevan evankeliumin 

itselleen ymmärrettävällä tavalla. 

● yhteisöllisyys. Seurakuntakoti, jossa 

on ystäviä ja merkityksellisiä ihmissuh-

teita. 

● armahtavaisuus. Seurakunta, joka 

uskoo armon ja anteeksiantamuksen 

voimaan. 

 

Opetusteemat 

Polku316 koostuu kuudesta opetustee-

masta , jotka ovat laajoja kokonaisuuk-

sia. Teemat esitetään talon muodossa 

ja jokaisella teemalla on oma värinsä. 

Viivymme yhdessä opetusteemassa 5-6 

viikon ajan ennen kuin siirrymme seu-

raavaan. Ensimmäinen jakso alkaa su 

8.9 ja päättyy su 6.10. Silloin teemana 

on Jumalan lapsi, ja puhumme siitä, 

mitä on elää kokosydämisenä Jumalan 

lapsena, joka elämällään tuottaa kun-

niaa Jumalalle. 

● Jumalan lapsi 

● Aito ihminen 

● Tehtäväänsä 

toteuttava 

● Seurakuntaan 

sitoutunut 

● Rakastava lä-

himmäinen 

● Raamatun tun-

teva 

 

Lähde: Polku 316 

peruspaketti, SVN 

 

Avokätisyyden kulttuurista, 
osa 1 
 

Luin viime kesänä kirjan, joka välitti 

haasteen tarkastella antamista omassa 

ja seurakuntamme elämässä. Olen 

koonnut tähän joitakin löytöjäni kirjan 

sivuilta. 

 

Tarttuva avokätisyys – antamisen 

kulttuurin luominen seurakunnassa 

Avokätisyys (anteliaisuus) ei ole jotakin, 

jota Jumala haluaa meiltä, vaan jotakin, 

jota Jumalalla on meitä varten. Pastorit 

tekevät kaksi pääasiallista virhettä suh-

tautumisessa rahaan seurakunnassa. 

He joko puhuvat rahasta liian vähän, tai 

he puhuvat siitä liittämättä sitä koko 

elämää käsittävään opetuslapseuteen. 

Se, kuinka ymmärrämme avokätisyy-

den merkityksen elämässämme, kertoo 

ehkäpä enemmän uskostamme ja 

evankeliumin ymmärryksestämme kuin 

mikään muu yksittäinen piirre.  

 

Avokätisyys sisältää raamatullisen 

ymmärryksen taloudenhoitajana 

toimimisesta: 

● Jumala omistaa kaiken 

● Jumala on antanut meille sen, mitä 

meillä on 

● hallussamme olevat resurssit ovat va-

rallisuutta, jotka on meille annettu in-

vestoitavaksi Jumalan valtakuntaan 

 

Ennen kuin voimme olla avokätisiä, 

meidän tulee ymmärtää mitä tarkoittaa 

olla taloudenhoitaja, 1.Kor.4:1-2, 

1.Piet.4:10. Meidän tulee oivaltaa, että 

se, mitä meillä on, ei ole meidän 

omaamme, ja tunnustaa, että Jeesus on 

Herra yli rahojemme, omaisuutemme, 

asemamme ja kykyjemme. Talouden-

hoitajana toimiminen tulee täyteläisim-

min esiin avokätisyytenä; meidän hal-

tuumme on uskottu lahja, jota tulee 

käyttää viisaasti ja tarkoituksellisesti ta-

valla, joka tuo kunniaa Jumalalle.  

 

Avokätisyys on Jumalan armon hedel-

mää, muuttuneen sydämen tuote, ja se 

kasvaa ilmapiirissä, joka rohkaisee sii-

hen. Avokätisyys on luonnollinen ja asi-

anmukainen vastakaiku niiltä ihmisiltä, 

jotka ovat elämässään kohdanneet Ju-

malan armon, aivan kuten 2.Kor.8:1-5 

jakeet sitä kuvaavat. Joensuun vapaa-

seurakunnalle tämä tuo haasteen, 

koska näemme itsemme erityisenä ”ar-

mon yhteisönä.” Todellinen ’armon yh-

teisö’ on näin ollen myös ’avokätinen 

yhteisö’. Siinä seurakuntalaiset ymmär-

tävät, että he eivät ole ainoastaan ra-

hoittamassa seurakuntansa toimintaa, 

vaan -yhdessä ympäri maapalloa ole-

vien uskovien kanssa- he ovat osa Ju-

malan aloittamaa vallankumousta, joka 

muuttaa maailmaa.  

 

Selkein todiste avokätisestä seurakun-

nasta on halukkuus antaa, ja se virtaa 

luonnollisella tavalla sydämistä, joita Ju-

malan armo on koskettanut.  

 

Erään seurakunnan pastori katui sitä, 

ettei ollut puhunut rahasta seurakun-

nalleen. ”Olemalla puhumatta Jumalan 

Päämääränä Jumalaa, toinen toistamme ja itseämme rakastavat ihmiset 
 



näkökulmasta rahaan ja omaisuuteen, 

me ohjasimme ihmisiä tulemaan kulut-

tajiksi, eikä antajiksi.”  Pääasiallinen ta-

voite avokätisyyden kulttuurin luomi-

sessa seurakuntaan ei ole taloudellinen 

hyöty tai budjetin laajentaminen, vaan 

ihmisten hengellinen kasvu. Kyse on ih-

misten opetuslapseuttamisesta, ei pel-

kästään rahan keräämisestä. Millainen 

prosessi tarvitaan, että aikamme itse-

käs kuluttaja muuttuu iloiseksi anta-

jaksi, 2.Kor.9:7?  

 

Jukka Laamanen 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastejuhla Niittylahdessa 

Elokuussa kävi kasteella kahdeksan nuorta 
 

Olen Mirva Romppanen ja kotoisin 

Kontiolahdelta. Olen 19-vuotias teolo-

gian opiskelija. Tulin uskoon 15-vuoti-

aana. Kotonani uskosta ei ole paljoa 

puhuttu, eikä suurin osa lähipiiristäni 

ole uskossa. Yhtenä päivänä eksyin ne-

tissä kristillisille sivustoille, ja aloin poh-

timaan asioita. Pari kuukautta tutkin 

kristinuskoa. Sitten tein eräänä iltana 

päätöksen ottaa Jeesuksen vastaan. Ru-

koilin syntisen rukouksen, ja sen jäl-

keen tunsin eräänlaisen sähkövirran 

kulkevan koko kehoni läpi. Purskahdin 

itkuun, ja tiesin tulleeni uskoon. 

 

Matkani Jeesuksen seuraajana on ollut 

seikkailuja täynnä. Tulin vapaaseura-

kuntaan vasta nyt vuoden 2019 alussa,  

 

 

 

 

ja ennen sitä minulla ei ollut koti-

seurakuntaa eikä juuri uskovia ys-

täviä. Olen kuitenkin ymmärtänyt, 

että tarvitsin yksinoloajan kypsyäk-

seni uskossa. Tuolloin rukoilin ja 

luin Raamattua paljon. Nyt parin 

viime vuoden aikana moniin ru-

kouksiini on vastattu, ja olen koke-

nut Jumalan johdatuksen elämäs-

säni voimakkaasti.  

 

Tämä kaste sekä seurakuntayhtey-

den löytyminen olivat pitkään ru-

kouksen aiheitani. Nyt niihinkin on 

vastattu. Tuntuu, että kasteen jäl-

keen olen saanut entistä suurem-

paa intoa elää Jumalan johdatuk-

sessa, kokeilla armolahjoja ja elää 

uskonelämää käytännössä. 

 

Jumala on johdattanut minut toimi-

maan musiikissa vapaaseurakun-

nassa. Koen sen kutsumuksekseni, ja 

toivon voivani toimia seurakunnassa 

kannustajana ja esimerkkinä erityisesti 

nuoremmille seurakuntalaisille. Kun 

paljon saa hyvää, sitä tahtoo jakaa 

myös muille. 

 

Mirva Romppanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolehdit Budjetti Erotus Rak.lahjoitus Budjetti Erotus

  161 362,56    166 116,48   -    4 753,92       33 454,08    40 463,44   -  7 009,36   

  158 508,25    175 280,00   -  16 771,75       39 998,36    40 463,44   -      465,08   

Kolehdit ja rakennuslahjoitukset tammi-elokuu 2019

Kolehdit ja rakennuslahjoitukset tammi-elokuu 2018

 
Seurakunta-ilta tiistaina 24.9. klo 18.30 

 

Aiheena: suunnitelma päiväkodin perustamisesta ja 

toimitilojen laajentamisesta. 

 

 



 
Terveiset Legacy -aktioista 
 

Ranska-aktio oli minulle merkityksellistä 

aikaa ja koen, että se aloitti uudenlaisia 

prosesseja tulevaisuuden unelmiin liit-

tyen. Matkan kohokohtia olivat paikallis-

ten kanssa vietetyt hetket.  

 

Saimme Elää elämäämme Jeesuksen 

omina ihmisten keskellä ja nähdä miten 

juuri se puhutteli ihmisiä tavoilla, joita 

en olisi itse osannut edes ajatella. Ju-

mala opetti matkan aikana paljon siitä, 

kuinka suuri Hän on. Tuntui levolliselta 

kulkea Hänen kanssaan. Suurin kriisi, 

jonka matka nosti pintaan, olikin juuri 

tämä levollisuus, jota matkan aikana sai 

kokea. Kuinka saman levollisuuden voisi  

säilyttää ja kuinka oppisi elämään Juma-

lan kanssa yhtä tiiviisti myös Suomi-ar-

jen keskellä?  

 

Kiitos Jumala, että jatkat työtä, jonka 

aloitit meissä ja kohtaamissamme ihmi-

sissä Ranskassa! 

Henna Sälliluoma 

 

Legacy-aktio oli perheel-

lemme rankka, mutta hui-

kea kokemus. Saimme 

nähdä, millaista on lähteä 

lähetyskentälle lapsiper-

heenä.  

Pahimman kriisin koin 

ajautuessani selviytymis-

moodiin, kun pähkäilin, 

miten pärjätä lapsen 

kanssa haastavissa olo-

suhteissa. Jumala opetti 

minulle keskeneräisyyden 

sietämistä ja siitä käsin hä-

nen käytössään olemista. Matkan koho-

kohtia minulle olivat yllätyksekseni kah-

denkeskiset hetket mieheni ja poikani 

kanssa. Kun muu tiimi teki käytännön-

töitä ja minä hoidin poikaani, Jumala 

muistutti, että kotiäitiys on tärkeintä 

työtä mitä voin koskaan tehdä. Kiitän Ju-

malaa hänen johdatuksestaan ja huo-

lenpidostaan. Rukoilen, että Hän vetää 

puoleensa niitä sydämiä, joita vierai-

lumme Ranskanmaalla kosketti. 

Sini Poikkimäki 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hollannin terveisiä 
 
Legacy aktiossa Hollannissa oli  

Heini Wilde ja Mila Huovinen. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jumalan puhetta lasten 
kautta 
 
Kesäkuun ensimmäinen viikko vietettiin 

vapiksella päiväleirin merkeissä. Viikon 

aikana mm. urheiltiin, ’häröiltiin’ eli ra-

kennettiin majoja sekä tehtiin ohjaajille 

makuaistia koettelevaa leirijuomaa, tai-

teiltiin frisbeet, pidettiin leiriolympialai-

set ja retkeiltiin Botanian puutarhassa. 

Raamiksissa tutkittiin Jumalan suurta 

pelastussuunnitelmaa, joka kulkee ai-

van Raamatun alusta sen loppuun asti. 

Samalla tarkasteltiin Raamatun erilaisia 

kirjoja: mm. historiaa, runoja, evanke-

liumeja ja kirjeitä. Oli puhuttelevaa, mi-

ten lapset ottivat vastaan ja kuuntelivat 

raamiksissa jaettuja asioita.  

 

Leirillä oli kaiken kaikkiaan nelisenkym-

mentä henkeä, joista aikuisia reilu kym-

menkunta. Yksi ohjaajista oli Ghanasta 

kotoisin oleva Peter Zorve. Peter tuli 2,5  

vuotta sitten Joensuuhun opiskelemaan 

kemian tohtoriopintoja. Vapiksen las-

tenleirillä hän oli jo kolmatta kertaa.  

 

- Uskon, että yksi suurimmista siu-

nauksista ja muistoista, joita voi 

olla, on viettää aikaa näiden lasten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kanssa, pohtii Peter ja jatkaa: Aikui-

sina meidän suurimpia vastuita on 

pitää hyvää huolta lapsista ja opet-

taa heille Jumalan Sanaa. 

 

Sen lisäksi, että Peter kertoo saaneensa 

viettää hienoja hetkiä lasten kanssa ja 

iloinneensa siitä kaikesta, mitä lapset 

oppivat, on myös hän itse saanut olla 

oppimassa:  

 

- Lapsissa oleva luottamus – se on 

jotakin, mistä meidän aikuisten tu-

lisi ottaa esimerkkiä. Aivan kuten  

 

lapset luottavat aikuisiin ja siihen, 

että heistä pidetään huolta, meillä 

tulisi olla luottavainen sydän Juma-

laa kohtaan. Silloinkin, kun elä-

määmme tulee haastavia tilan-

teita, asioita, joita emme ymmärrä, 

meidän ei tulisi epäillä Jumalaa, 

Hänen tarkoituksiaan ja tekojaan.  

 

- Myös lasten vilpittömyys ja avoi-

muus on puhutellut minua. Me ai-

kuiset saatamme välillä olla ikään 

kuin puolustuskannalla, kun tu-

lemme Jumalan tai ihmisten eteen. 

Yritämme salata heikkoutemme ja 

haavoittuvuutemme.  

 

Lapset ovat usein avoimia, vilpittö-

miä sitä kohtaan, mitä he näkevät 

ja tuntevat. Me voimme mennä Ju-

malan eteen samalla asenteella. 

Jumala kutsuu meitä tulemaan 

luokseen sellaisena kuin olemme. 

Meidän ei tarvitse olla täydellisiä 

ennen kuin voimme mennä Hänen 

luokseen, kiteyttää Peter päivälei-

rin antia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten suusta: 

 

- Päiväleirillä oli pa-

rasta: kaikki! 

- Parasta leirillä oli 

ohjaajat, raamikset 

ja pallon pompot-

telu. 



 

Tuoreita terveisiä Malawista 
 

Elokuussa olin jälleen Gerritin, koke-

neen hollantilaisen käännöskonsultin 

mukana kahden kielen käännöshank-

keessa, joissa kävimme huhtikuussakin. 

Ensimmäisessä kielessä tarkistin itsekin 

Psalmien tekstiä. Toisessa kielessä tar-

kasteltiin kolmannen ja viidennen Moo-

seksen kirjojen tekstejä. Oli ilo tavata tu-

tut kääntäjät ja nähdä, kuinka heidän 

työnsä pikkuhiljaa etenee.  

 

Muutamana päivänä sain olla myös 

kouluttamassa kääntäjiä kirjoittamaan 

yksinkertaistettuja Raamatun kerto-

muksia lomwen kielelle. Näistä kootaan 

kuusi lukutaitokirjasta, jotka on tarkoi-

tettu aloittelevien lukijoiden lukutaidon 

tukemiseksi. Lomwen kielestä sanotta-

koon vielä, että koko Raamattu siunat-

tiin käyttöön 10.8. ja sain olla mukana 

siinä juhlassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsulttikoulutukseni etenee suunnitel-

lusti. Kham-nepali-englanti -sanakirjan 

olen saanut viimeisteltyä. Lokakuussa 

kirjoitan vielä raamatunkäännöstyöhön 

liittyvän artikkelin julkaistavaksi, kun sa-

malla opiskelen suahilia. Teen vielä yh-

den kenttäharjoittelumatkan Tansani-

aan ja Keniaan marraskuussa. Uskoisin, 

että ensi vuonna työni tulee olemaan 

pääasiassa nimenomaan näiden kah-

den maan alueella. 

 

On kiitollinen mieli, että saan olla mu-

kana edesauttamassa Jumalan Sanan 

kääntämistä kielille, joilla sitä ei vielä 

ole. Kiitos esirukouksistanne! 

 

Pekka Wilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malawin presidentin edustaja siunaa Raa-

matun käännöksen käyttöön. Kaikkien seu-

rakuntien papit kokoontuivat ex-tempore 

hänen ympärilleen rukoukseen! 

 

Lapset tutuksi  
 

 
 

Nimesi ja ikäsi? 

Hertta, 8 v.  

Mitä harrastat?  

Tanssimista ja laulamista Jippii-kuo-

rossa.  

Mistä asioista pidät eniten?  

Esiintymisestä ja hevosista.  

Mikä haluaisit olla isona?  

Näyttelijä.  

Lempihenkilösi Raamatussa?  

Jeesus.  

Mikä on kivoin asia seurakunnassa? 

Pyhäkoulu – varsinkin, jos saa esiintyä. 

Kuopion Kesäjuhlilla leikkiminen oli ki-

vaa.  

Mikä oli kesässä parasta? Kävin kat-

somassa Peter Pan -näytelmän. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimesi ja ikäsi?  

Rebecca, 7 v. 

Mitä harrastat?  

Taitoluistelua, kiekkokoulua, viulunsoit-

toa ja partiota.  

Mistä asioista tykkäät?  

Katsoa elokuvia (mm. Barbie ja Laku-

Laura) ja syödä herkkua. 

Mikä haluaisit olla isona?  

Kampaaja. 

Lempihenkilösi Raamatussa?  

Rebekka, Rebekka-tarina, koska siinä 

on mun nimi ja se on kiva. 

Mikä on ollut kivoin asia seurakun-

nassa?  

Kun talvella oli leiri täällä (kirkolla); ol-

tiin paljon ulkona ja nukuttiin vapik-

sella. 

Mikä oli kesässä parasta?  

HopLop ja se, kun mie olin mummin ja 

ukin kanssa mökillä. 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
Pleissillä nautittiin luon-
nosta, ystävien seurasta ja 
metrokyydeistä 
 
Neljän vuoden partioleiriprojekti leirin-

johtajan roolissa alkaa olla lopputöitä 

vaille ohi. Olo on kiitollinen Taivaan 

Isälle huolenpidosta niin leirin suunnit-

telu- ja valmisteluvaiheissa kuin myös 

turvallisesti sujuneesta leirivaiheesta-

kin.  

 

Versopartiolaisten suurleiri Pleissi-19 

järjestettiin Padasjoella Hämeessä 

heinä-elokuussa. Leiriä edelsi kahdek-

san suunnittelukokousta ympäri Suo-

men kasvotusten ja noin 20 yhteistä 

verkkotapaamista staabin (johtoryhmä) 

kesken sekä lukuisia pienemmän poru-

kan tapaamisia ja verkkopalavereja. Jo-

ensuusta staabiin kuului lisäkseni Oja-

lan Jouko, joka toimi leirillä  

 

 

 

 

 

 

 

 

huoltopäällikön tehtävissä. Oli muka-

vaa, että täältä idästä oli toinenkin lei-

rintekijä, jonka kanssa ”matkustaa” 

nämä vuodet. Kiitos Jouko! 

Pleissi kesti kokonaisuudes-

saan kaksi viikkoa, joista en-

simmäiset puolitoista ”kär-

simme” uuvuttavista hel-

teistä, mutta toisen leiriviikon 

puolivälissä sää muuttui inhi-

millisemmäksi lämpötilan pu-

dottua huomattavasti. On-

neksi leirialueella sijainneet 

järvet tarjosivat virkistystä hi-

kisille partiolaisille. Kahteen 

viikkoon emme saaneet pisa-

raakaan sadetta. 

Leirin teemoina olivat ruoka 

ja rakentaminen. Isommat 

lapset valmistivat pääosin 

ruokansa itse varta vasten leirielämää 

varten kehitetyissä leirikeittiöissä. Saa-

dun palautteen perusteella leiriläiset 

tykkäsivät todella paljon metsässä ta-

pahtuneesta ruoanlaitosta. Pienemmät-

kin pääsivät kokkaamaan itse haikilla eli 

retkellä, joka suuntautui leirialueen ul-

kopuolelle. Pääosa rakentamisesta to-

teutettiin varsinaista leiriä edeltäneellä 

rakennusleirillä, mutta leiriläiset pääsi-

vät rakentamaan muun muassa leiri-

portteina toimineita metroasemia, los-

sia, keittiörakennelmia ja kaikkea muuta 

partiohenkistä.  

 

Ennakkotehtävänä lippu-

kunnilla oli rakentaa talven 

aikana metrovaunuja. Joen-

suulaiset rakensivat suu-

reen suosioon nousseen 

metron siniselle linjalle.  

Leirillä nähtiinkin mitä ih-

meellisempiä metrohökö-

tyksiä, jotka kaikki katsastet-

tiin ennen leiriä turvallisuu-

den takia. Mainittakoon, 

ettei yksikään juna selvittä-

nyt ensimmäisellä kerralla 

oikean katsastusinsinöörin 

suorittamaa tarkastusta.  

 

Mutta korjaustöiden jälkeen lopputule-

mana oli, ettei metrojen kanssa käynyt 

ainuttakaan tapaturmaa tai  

 

liikenneonnettomuutta leirin aikana. 

Metrot olivat lähes aina täynnä innok-

kaita kyytiläisiä, vaikka metro ei välttä-

mättä kulkenutkaan siihen suuntaan, 

mihin lapsilla oli meno. 

 

Ohjelma koostui perinteisten partiolei-

riohjelmien: lipunnosto ja -lasku, aamu- 

ja iltahartaus, raamattuhetket, ilta-

nuotiot ja tulilla istuskelun lisäksi kol-

mesta ohjelmalaaksosta. 



Liikuntalaaksossa sai hien pintaan mitä 

eriskummallisimmissa liikuntamuo-

doissa mutapainista ja ninjaradoista 

metsägolfiin. Pulmalaaksossa vaivattiin 

älynystyröitä ja eräilylaaksossa opetel-

tiin luonnossa elämisen perustaitoja. 

Partioleiriin kuuluu olennaisena osana 

myös ohjelmaan kuulumattomat ja en-

nalta suunnittelemattomat jäynät. Niitä 

nähtiinkin ja koettiin Pleissillä oikein 

urakalla. Lippusaloista löytyi mitä ih-

meellisempää tavaraa, sinisen ja punai-

sen metrolinjojen värit vaihtuivat yh-

tenä yönä (jäynä, joka vaati lapsilta oike-

asti monen tunnin työn), hilloliigan toi-

minta ja jopa leirinjohtajan etsintäkuu-

lutus, pidättäminen ja järveen heittämi-

nen. 

 

Itselle mieleenpainuvin tapahtuma sat-

tui viimeisenä yönä kahden ja kolmen 

välillä, kun laitoin makkarat paistumaan 

täydelliselle hiillokselle ja lähdin tarkas-

tuskierrokselle. Palattuani nuotiolle, 

yksi saksalaisista vieraistamme nautis-

keli juuri viimeistä suupalaa makkarois-

tani. Hän luuli, että makkarat olivat 

unohtuneet joltain hiillokselle. Kuulin 

moneen kertaan anteeksi niin saksaksi, 

suomeksi kuin englanniksikin. Tilanne 

oli hieman vaivaannuttava, sillä kukapa 

nyt uskaltaisi tahallaan syödä väsyneen 

leirinjohtajan makkarat.  

 

Kieltämättä mielessäni kävi siinä het-

kessä Seppo Rädyn legendaariset sanat 

saksalaisista. Päätin keventää tilan-

netta, ettei kyseiselle henkilölle jää oike-

asti paha mieli, ja määräsin toimistoa 

valmistelemaan aamuyöllä kunniakirjan 

rohkeudesta. Luovutin sen heti viimei-

senä aamuna juhlallisin menoin toisen 

luokan makkara-ansiomerkin (valmis-

tettu makkarapaketista) kera tälle sak-

salaiselle vieraalle, jota en ollut vielä 

yöllä tunnistanut, mutta joka nöyrästi 

tuli hakemaan huomionosoituk-

sen rivin eteen aamulla. 

 

Versosuurleirit järjestetään kol-

men neljän vuoden välein siten, 

että leiri sattuu aina Versojen ta-

sakymppisynttäreiden vuodelle. 

Tänä kesänä leirillä juhlittiin ver-

sopartiolaisten 90-vuotista tai-

valta. Juhlapäivään osallistui 

runsaasti leiriläisten ulkopuolis-

takin väkeä. Vanhin juhlija oli sa-

manikäinen kuin versotkin ja 

nuorin leiriläinen oli parin kuu-

kauden ikäinen. Tämä onkin 

mielestäni juuri parasta verso-

partiossa, että olemme yhtä 

suurta perhettä ja saamme ko-

koontua yhteen suurleireillä, kun väli-

vuosina uurastamme paikallislippukun-

nissa pienemmällä porukalla tärkeän 

lapsi- ja nuorten työn merkeissä.  

 

Seuraava versosuurleiri on tarkoitus jär-

jestää kesällä 2023, koska vuonna 2022 

Suomessa pidetään iso kansainvälinen  

partioleiri. Tätä lukevat partiolaiset ja  

 

muut seurakunnan toiminnassa mu-

kana olevat: laittakaahan jo nyt varaus 

kalenteriin heinä-elokuulle 2023. 

 

Pleissi on ohi, mutta vielä on tekeillä lei-

rikertomus ja leirin tilinpäätös. Ne val-

mistuvat syksyn kuluessa. Järjestän 

vielä staabille ja vastuullisille kiitostilai-

suuden Kolilla tammikuun puolivälissä 

2020. Tilaisuuden tärkeämpi tarkoitus 

on kuitenkin seuraavan leirin suunnitte-

lun aloittaminen versoleirikiven pitä-

miseksi pyörivässä liikkeessä ja samma-

loitumattomana. Jos olet kiinnostunut 

ideoimaan tulevaa leiriä, niin ilmoit-

taudu minulle, niin tavataan Kolilla tule-

vana talvena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitaatit leiriläisten suusta (palauteky-

selystä): 

”Tunnelma leirissä, se että tehdään asi-

oita ihan oikeasti eikä vaan virtuaalisti. 

Partioleirin tunnelma on parhaillaan lei-

rissä missä tapahtuu monenlaista, laite-

taan ruokaa, rakennetaan, istutaan pii-

rissä milloin oppimassa milloin laula-

massa, kisataan, kasataan, solmitaan, 

oiotaan ja saadaan paljon uusia kave-

reita!” 

 

”Kiireettömyys, aikaa lapsille ja muille ai-

kuisille. Silti tekemistä ja aikataulutusta 

oli rytmittämässä päiviä. Leirin johto oli 

huippuluokkaa, samoin muut alalei-

rimme aikuiset.” 

 

”Miika Huovisen heittäminen järveen 

:D” 

 

 

Pleissi-19 leirinjohtaja 

Miika Huovinen 
 


