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Nykyajassa elävää pol-
kua rakentamassa  

 

Vapiksen lapsi- ja nuorisotyön valtakun-

nallisena näkynä on nostaa uusi Juma-

laa rakastava sukupolvi. Aikomuksena 

on Joensuussakin ottaa jälleen käyttöön 

’Polku316’ -suunnitelma, joka on luotu 

hengellisille kasvattajille avuksi kannus-

tamaan ja ohjaamaan nuorta sukupol-

vea Jumalan löytämiseen, rakastami-

seen ja palvelemiseen.  

 

Polku316:ssa tavoitteena on, että Juma-

lan rakkauden kokeva lapsi löytäisi Ju-

malan suunnitelman elämälleen ja hä-

nessä syntyisi halu toteuttaa Jumalan 

tahtoa elämässään.  

 

Nimensä mukaisesti Polku316:n ajatuk-

sena on rakentaa polku, jossa lapsen ei 

missään vaiheessa tarvitse kokea ”pu-

toavansa” seurakunnan toiminnasta, 

vaan hän pienestä lapsesta asti löytäisi 

työmuodon, jossa haluaa olla mukana.  

 

Seurakunnassamme on lapsille erilaisia 

toimintamuotoja, ja iloksi niihin on osal-

listunut lapsia nyt syksyllä enenevässä 

määrin. Polun toteutuminen jokaisen 

lapsen kohdalla asettaa kuitenkin haas-

teita. 

 

Yksi haasteista on nopeasti muuttuva 

yhteiskunta. Lasten maailma on muut-

tunut viimeisen kymmenenkin vuoden 

aikana paljon. Osaammeko kristillisellä 

kentällä, eri seurakunnissa vastata 

muuttuviin, tässä ajassa kasvavien las-

ten tarpeisiin?  

 

Vaikka sanomamme on iäti sama, sen 

välittämisen tapojen on elettävä ajassa.  

 

 

 

 

 

 

Erityisenä haasteena tämä näkyy koulu-

laisille suunnatussa pyhäkoulussa ja  

sen kehittämisessä.  

 

Unelmoimme lapsityössä lastentoimin-

nasta, jossa koko seurakunta voisi olla 

mukana. Uskomme, että siten tavoittai-

simme enemmän lasten tarpeita kuin 

myös aikuisetkin saisivat piristäviä, hy-

viä kohtaamisia pienten seurakuntalais-

ten kanssa. Kutsummekin sinut - nainen 

tai mies, nuorempi tai vanhempi – tu-

tustumaan seurakuntamme lapsityö-

hön, vaikkapa sitten kerran tai kahdesti.  

 

Näin isänpäivän alla rohkaisen erityi-

sesti miehiä mukaan. Olette tärkeitä esi-

kuvia seurakunnassa käyville pojille ja 

tytöillekin! Jos tykkäät nikkaroida, ra-

kennella erilaisia asioita, urheilla, kalas-

taa, musisoida tai toimia joskus vaik-

kapa kuskina, otamme kaiken avun 

ilolla vastaan (em. koskee myös naisia:). 

Tervetuloa! Yhdessä olemme enem-

män! 

 

Anne Peltola 



Pastorin sydämellä 
 

Puhuin tämän vuoden lokakuun alussa 

seurakunnan jäsenyyden ydinole-

muksesta. Puheeni sai sen verran hy-

vän vastaanoton, että ajattelin jakaa joi-

takin sen pääkohtia myös tällä palstal-

lani.  

 

Meillä oli viime sunnuntaina seurakun-

nan syyskokous, ja kun näissä yhteyk-

sissä puhumme seurakunnan jäsenyy-

destä, menemme helposti ohi sen oleel-

lisimmasta tarkoituksesta ja merkityk-

sestä. Painotamme seurakunnan ’varsi-

naisten jäsenten’ oikeutta äänestää seu-

rakunnan kokouksissa sekä tulla vali-

tuksi tiettyihin tärkeisiin luottamusteh-

täviin kuten vanhimmistoon ja nuorten-

piirin johtokuntaan. Nämäkin asiat ovat 

tärkeitä, mutta eivät suinkaan etusijalla. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Mikä on seurakunta ja ketkä ovat 

seurakunnan jäseniä? 

Raamatun opetuksen mukaan seura-

kunta ei ole instituutio, vaan Jeesukseen 

uskovien ihmisten yhteisö. UT puhuu 

seurakunnasta kolmessa mittakaa-

vassa: maailmanlaaja, paikallinen ja ko-

dissa kokoontuva seurakunta. Olen-

naista on ymmärtää, että seurakunnan 

jäseniä ovat Jeesukseen uskovat ihmi-

set, jotka Jumala on kutsunut ja liittänyt 

yhteen. 

  

Mikä on seurakunnan jäsenyyden 

ydinolemus? 

Raamatun mukaan vastaus on, että Ju-

mala on kutsunut ja liittänyt meidät yh-

teen. UT:ssa kuvataan seurakuntaa mm 

Jumalan temppelinä ja Kristuksen elä-

vänä ruumiina, esim. Ef.2:19-22, 4:16. 

Molemmissa tuodaan esille sama to-

tuus: Jumala on liittänyt meidät yhteen. 

Vain yhteen liitettynä yksittäisistä kivistä 

voidaan muodostaa rakennus, temp-

peli; vain yhteen liitettynä yksittäiset 

ruumiinjäsenet voivat muodostaa elä-

vän ja toimivan ruumiin. Näin ollen seu-

rakunnan jäsenyyden ydinolemus on 

kahtalainen: Jumala ei ole liittänyt meitä 

yhteen ainoastaan Hänen itsensä 

kanssa, vaan myös toinen toistemme 

kanssa. Me emme ole ainoastaan Kris-

tuksen ruumiin jäseniä, vaan me 

olemme myös toinen toistemme jäse-

niä.   

 

Allelon 

Korostaakseen tätä asiaa Pyhä Henki on 

inspiroinut Raamatun sanan myös si-

ten, että UT:ssa toistuu yli 50 kertaa 

pieni kreikan sana ’allelon’. Se on kään-

netty suomeksi sanoilla ’keskenänne, 

toinen toisenne’ Useimmiten näissä ’al-

lelon’ -Raamatun kohdissa meitä kehoi-

tetaan rakastamaan toinen toistamme, 

Joh.13:34-35. 

 

Niinpä seurakunnan jäsenyys on en-

nen muuta keskinäistä rakkautta, 

joka tulee esiin asenteissamme, näkyy 

teoissamme ja kuuluu puheissamme. 

Toinen toisemme -yhteys (allelon) tuo 

Jumalan elämän ja siunauksen kaikkialle 

seurakuntaan, ja saa aikaan Kristuksen 

ruumiin rakentumista, vahvistumista, 

huolenpitoa ja kasvua. Tällaiseen seura-

kunnan jäsenyyteen meidät on ennen 

kaikkea kutsuttu - haluathan sinäkin olla 

tässä mukana? 

 

Jukka Laamanen 

Poimintoja seurakunnan 
toimintasuunnitelmasta 
vuodelle 2019 
 

TOIMINTA-AJATUS 

Seurakunnassamme toiminta itsessään 

ei ole tarkoitus, vaan kaikella, mitä 

teemme on tarkoitus. Joensuun vapaa-

seurakunnan kolme perustehtävää 

ovat: kohtaa, inspiroidu ja palvele. Ne 

muodostavat perusrungon myös kai-

kelle toiminnallemme. 

 

KOHTAA -YHTEISÖ KAUPUNGIN KES-

KELLÄ 

Haluamme rakentaa seurakunnasta 

vahvan yhteisön, johon jokainen voi ko-

kea kuuluvansa.  

 

INSPIROIDU - TAPAHTUMAT, JOTKA 

INSPIROIVAT JOENSUULAISIA 

Panostamme helposti lähestyttäviin ja 

inspiroiviin viikoittaisiin jumalanpalve-

luksiin. Ne ovat tapahtumia, jotka hou-

kuttelevat myös sellaisia kävijöitä, joille 

seurakunta ei ole vielä tuttu. Näissä ti-

laisuuksissa haluamme muodostaa 

ihanteellisen hetken kohtaamiselle: 

kohtaamme itseämme, toinen tois- 

tamme ja Jumalaamme. 

 

PALVELE - JNSVAPIS TEKEE HYVÄÄ 

Seurakunta ei ole itseään varten, vaan 

tätä maailmaa varten ja sitä kaupunkia 

varten, jossa se toimii. Haluamme pal-

vella lähimmäistä ja Jumalaa. Meidät on 

kutsuttu tekemään hyvää. 

 

TAVOITTEET 

Kasvamme kuluttajakristillisyyden 

identiteetistä opetuslapseuden iden-

titeettiin 

Haluamme voimaannuttaa ihmisiä kyp-

siksi kristityiksi, jotka ovat löytäneet 

oman paikkansa ja elävät sitä todeksi 

omassa elämässään.  

Vahvistamme keskinäistä yhteyt-

tämme  

Seurakunnan nykyvaiheessa meillä on 

tarve vahvistaa seurakunnan yhteyttä ja 

seurakuntalaisten yhteenkuuluvuuden 

kokemusta kaikilla osa-alueilla.  

Muodostamme lisää toimivia tiimejä 

Tiimit tarjoavat mahdollisuuden kokea 

keskinäistä yhteyttä, antavat tilaisuuk-

sia palvella seurakunnassa ja tukevat 

omaa hengellistä kasvua. 

Kasvatamme viikoittaista kävijä-

määrää seurakunnan tilaisuuksissa 

Tavoitteemme yleisötilaisuuksien yh-

teenlasketuksi kävijämääräksi on 300 

viikoittaista kävijää vuoden 2019 lop-

puun mennessä. 

Vahvistamme antamisen kulttuuria 

Antamisemme muuttuu tarvekeskei-

sestä antamisesta silloin, kun ymmär-

rämme olevamme Jumalan talouden-

hoitajia, ja toimimme myös rahavaro-

jemme osalta sen mukaisesti.  

Kehitämme diakoniatyötä  

Joensuun vapaaseurakunta tekee dia-

koniatyötä ennen muuta Joensuun 

ViaDia ry:n kautta. Sen kolme keskei-

sintä työaluetta ovat ruoka-aputyö Ut-

ran vanhalla puukoululla, Lähiötalon 

toiminta sekä Ehtoovirkku-hanke. 

Vahvistamme työtä kouluikäisten 

parissa 

Polku316 mukaisesti pyrimme siihen, 

että seurakunnan työmuodot tukevat 

toisiaan ja lapset voivat varttuessaan 

siirtyä luontevasti työmuodosta toi-

seen. Vuoden 2019 aikana kiinnitämme 

erityistä huomiota varhaisnuorisotyön 

ja nuorten työn vahvistamiseen. 

Laajennamme toimitilaa 

Valmistelemme Kanervalatalon laajen-

tamista ”Perintö 2021” -näyn ja seura-

kunnankokouksen päätöksen mukai-

sesti. 



Kutsuttuna elämään 
 
Yksi suurimmista syistä, miksi olen työn-

tekijänä seurakunnassa, on se, että ha-

luan nähdä ihmisten elämien muuttu-

van - haluan antaa oman panokseni tä-

hän prosessiin. Uskon myös, että tällai-

seen työhön Jumala on minut kutsunut. 

Minkälainen sitten on muuttunut 

elämä? Näkökulmia tähän löytyisi usei- 

ta. Valitsen kuitenkin yhden piirteen, 

joka on erityisesti ollut mielessäni. 

 

Paavalin sanojen mukaisesti johtajat on 

annettu seurakunnalle siksi, että heidän 

avullaan "pyhät tulisivat täysin valmiiksi 

palveluksen työhön" (Ef. 4:12, vuoden -

38 käännös). Tämä tarkoittaa ensinnä-

kin sitä, että johtajien yksi tärkeimmistä 

tehtävistä on auttaa jokaista seurakun-

talaista löytämään se kutsumus, jonka 

Jumala on itse kullekin tarkoittanut. 

Toiseksi johtajien on tärkeää auttaa 

siinä, kun seurakuntalaiset lähtevät to-

teuttamaan omia kutsumuksiaan. Tar-

koitus on, että jokainen voisi osallistua 

Kristuksen ruumiin rakentamiseen 

omalla paikallaan. Kuinka moni sitten 

on löytänyt tämän Jumalan suunnitel-

man? Ennen kaikkea, olemmeko edes 

halukkaita löytämään tätä suunnitel-

maa ja kutsumusta, jota elämään Ju-

mala on meidät tarkoittanut? 

 

Meidän on tärkeää olla vakuuttuneita 

siitä, että Jumala on aidosti ottanut si-

simpämme huomioon tehdessään 

suunnitelmiaan. Muuten meidän saat-

taa olla vaikea antautua Hänen käsiinsä. 

Millä tavalla Jumala sitten ottanut mei-

dät huomioon? Jeesus sanoi, että Hän 

on tullut tuomaan yltäkylläisen elämän 

(Joh. 10:10). Pietari puolestaan kirjoitti, 

että Jumala on lahjoittanut meille kai-

ken, mitä kuuluu todelliseen elämään  

 

(2. Piet. 1:3). Jumala on luonut sen, keitä 

olemme. Hän on luonut sydämemme 

(Ps. 33:13-15). Sydämemme on lähde, 

josta koko elämämme kumpuaa (Sa-

nanl. 4:23). Tämä lähde sisältää kaiken 

sen, mitä olemme ja kaipaamme. Kaikki 

unelmat, haaveet ja toiveet. Tämän sy-

dämen toiveita Jumala on luvannut 

myös toteuttaa (Ps. 37:4). Me emme 

tunne itseämme lähellekään niin hyvin 

kuin Isämme.  

 

Hän haluaa näyttää, että kun luotamme 

Hänen suunnitelmiinsa, voimme löytää 

sen, mitä sydämemme kaipaa ja etsii. 

Hän on tämän kaipuun meihin laittanut, 

tietäen, että Hän voi itse siihen parhai-

ten vastata. 

 

Jumala siis kyllä tuntee meidät, ja tietää, 

minkälaista elämää varten Hän on mei-

dät alun perin luonut. Jokaisen sydän on 

erilainen. Jokaiselle on varattu erilainen 

elämä, yltäkylläinen elämä. Luotetaan 

siis Luojaan, ja uskaltaudutaan antau-

tua prosessiin, jonka tarkoitus on saada 

meidät valmiiksi ”palveluksen työhön”. 

Tämä elämä ei tule olemaan aina help-

poa, mutta se on kaiken sen arvoista. 

 

Aikuinen ihminen on vastuussa omasta 

elämästään. Kukaan ei siis voi ulkoistaa 

omaa vastuutaan. Jos emme halua löy-

tää omaa kutsumustamme, ja nähdä 

vaivaa tullaksemme valmiiksi "palveluk-

sen työhön", ei seurakunnan johtajat-

kaan voi paljoa auttaa. Toisin sanoen, 

jokainen on viime kädessä itse vas-

tuussa omasta prosessistaan ja sen 

työstämisestä – muut voivat korkein-

taan tukea meitä. Tähän oman vastuun 

kantamiseen kuuluukin se, että pyy-

dämme apua, kun sitä tarvitsemme. En-

simmäinen askel oman kutsumuksen 

tiellä voi olla se, että lähdemme tutus- 

 

tumaan itseemme ja sydämeemme. Jos 

emme tiedä seuraavaa askelta, voimme 

pyytää tukea seurakuntamme johtajilta 

ja muilta kristityiltä, sekä tietenkin Mes-

tarilta itseltään. Emme ole yksin. 

 

Joona Mäntynen 

 
 
 

Onnistumisen palapeli! 

 

Syyskuun Vapispostissa kyselin avusta-

jia seurakunnan iltapäiväkerhoon. 

Monta tarjousta tuli ja jotkut niistä päät-

tyivät avustajan omaan työllistymiseen.  

 

Yksi vapaaehtoinen jatkaa nyt kerran vii-

kossa ja yksi kerran kahdessa viikossa 

pari tuntia välipalan teossa ja läksyissä. 

Saimme myös ranskalaisen Vincen har-

joittelijaksi jouluun saakka ja nyt aloit-

taa lastenhoitaja -opiskelija kuukauden 

harjoittelujakson kerhossamme. Tämä 

on mielenkiintoista palapeliä ja sitähän 

Jumalan työ usein on. 

 

On hienoa nähdä, kuinka erilaiset per-

soonat voivat täydentää joukkoa. Tu-

lemme autetuiksi puolin ja toisin mo-

nella tavalla; joku saa jakaa rakkautta, 

joku saa työkokemusta, joku kokea leik-

kimisen iloa tai olevansa tarpeellinen ja 

kokea onnistumista. Tässä työssä näkee 

sen, kuinka Jumala on luonut meidät eri-

laisiksi - lapset ja aikuiset.  

 

Saamme jakaa siitä toisillemme ja ta-

pahtuu hienoja kohtaamisia. Kristuksen 

ruumis, jossa on erilaisia jäseniä ja lah-

joja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt haemme vielä lisää ”reserviin” va- 

paaehtoisia, jotka voisivat tulla autta-

maan silloin, kun henkilökuntaa on liian 

vähän. Pariksi tunniksi tekemään välipa-

laa, läksyjä lasten kanssa tai vaikkapa 

olemaan pelkästään läsnä lapsille. Tule 

kerran viikossa/harvemmin tai kerta-

luontoisesti. Pienikin apu on arvokasta! 

 

Marraskuun terveisin Sisko Maijala 

 
 

 
 
 
   

  



Tutustu Jumalanpalve-
lustiimiin 

 

Seurakuntamme jumalanpalveluksissa 

haluamme muodostaa ihanteellisen 

hetken kohtaamiselle. Olemme kohtaa-

massa itseämme, toinen toistamme 

sekä ennen kaikkea hyvää Juma-

laamme. Jumalanpalveluksia järjestävät 

jumalanpalvelustiimit, kukin vuorollaan 

kerran kuussa. Kuhunkin tiimiin tarvi-

taan 10–20 ihmistä, ja tiimin sisällä sovi-

taan joka kerta erikseen, ketkä toimivat 

missäkin palvelutehtävässä.  

 

Jumalanpalvelustiimi on pieni yhteisö, 

joka ei ole olemassa ainoastaan palvele-

mista varten, vaan myöskin tiimiläisten 

keskinäistä yhteyttä, huolenpitoa ja ra-

kentumista varten. Jumalanpalvelusten 

laajemmasta suunnittelusta, saarnatee-

moista yms. vastaavat pastorit.     

 

Seurakunnassamme toimii tällä hetkellä 

viisi jumalanpalvelustiimiä, joista yhtä 

johtaa Sirpa Laamanen. 

Tiimiin kuuluvat Sirpan lisäksi Suvi Hak-

karainen, Mirja Holopainen, Tuula Hä-

mäläinen, Kaisu Kärnä, Minna Mutanen, 

Tapio Röning, Pertti Salanki, Auni Timos-

kainen, Mervi Turunen ja Arja Vauhko-

nen. 

 

Viimeksi palveluvuoro osui su 4.11. Va-

pispäivään, jossa seurakuntalaisten kes-

kinäistä yhteyttä rakennetaan mm. yh-

teisen aterian avulla. Ruokailun järjestä-

minen yli sadalle ihmiselle teetti tiimille 

tavanomaista enemmän töitä.   

 

Kyselin joidenkin tiimiläisten tuntemuk-

sia pari päivää palveluvuoron jälkeen. 

 

 

 

 

Millainen kokemus tiimiläisille oli Va-

pispäivässä palveleminen – oliko 

rankkaa? 

 

Sirpa:. Ei ollut rankkaa, tiimi osaa ottaa 

lunkisti isommatkin haasteet ja palvella 

hyvillä mielin. Hommat hoituivat hie-

nosti: tehtävät jaettiin ja tiimiläiset osa-

sivat tarttua niihin myös ihan omaehtoi-

sesti. Kaikki, jotka olivat mukana, osallis-

tuivat tekemiseen. Meitä auttoi myös se, 

että saimme apua tiimin ulkopuolelta. 

 

Pertti: Ei ollut rankkaa, kun on auttami-

sen halua. 

 

Auni: Olihan se vähän rankkaa, mutta 

jaksoimme kuitenkin ihan hyvin. Poruk-

kaakin oli ihan sopivasti. Poikani kuole-

man jälkeen toisten ihmisten auttami-

nen on tullut minulle tärkeäksi, ja se an-

taa myös itselleni hyvän mielen.   

 

Tuula: Minua oli tällä kertaa pyydetty 

tulemaan hommiin myöhemmin kuin 

osa tiimiä. Kun näin, miten paljon keitti-

össä oli jo tehty töitä, tuli vähän morkkis 

olo. Olisin halunnut olla enemmänkin 

apuna. Ja vasta seuraavana päivänä ta-

jusin, että olin ’karannut’ kotiin, enkä 

jäänyt auttamaan pöytien ja tuolien ka-

saamisessa… ja sekin on hieman har-

mittanut. 

 

Millainen ilmapiiri teidän tiimis-

sänne yleensä vallitsee?  

 

Sirpa: Ilmapiiri on oikein hyvä; yleensä 

pirteän iloinen, mutta mukana voi olla 

myös silloin, kun mieli on maassa. Tiimi-

läiset haluavat palvella seurakunnassa 

ja ottavat vastuuta tehtävistä iloisella 

mielellä, ei mitenkään vastahakoisesti.  

 

 

 
Auni ja Pertti valmistavat ruokaa Vapispäi-

vään 4.11.2018 

 

Se on iso asia, joka helpottaa kovasti tii-

min kanssa toimimisessa.  

Ai, että mistä se johtuu… en tiedä… ehkä 

siitä, että tiimiläisille seurakunta on ra-

kas ja ihmiset tärkeitä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertti: Hyvä ilmapiiri, haluan olla mu-

kana seuraavallakin kerralla. 

 

Auni: Ilmapiiri on mahtava, oikein miel-

lyttävä, lempeä. Saatiin yhdessä nauraa 

hassuille asioille. 

 

Tuula: Aivan ihana, erilaisia ihmisiä, on 

kiva olla ja tehdä töitä yhdessä. Välillä 

meillä on keskusteluissa hankaliakin ti-

lanteita, mutta niistä on opittu selviä-

mään.  

 

Otatteko tiimiimme mukaan uusia 

jäseniä?  

 

Sirpa: Totta kai, mielellään. Näin kivaan 

ryhmään uskaltaa ottaa uusiakin mu-

kaan. Jos kiinnostaa, ota minuun tai 

muihin tiimin jäseniin yhteyttä. 

 

Auni: Ilman muuta, kaikki ovat tervetul-

leita. 

 

Pertti: Samma här. 

   

Jukka Laamanen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Joulunajan ohjelma: 

 

10.12. klo 13-15 Eläkeläisten joulujuhla     

14.12. klo 19 Nuorten pikkujoulu 

16.12. klo 16 Seurakunnan joulujuhla 

23.12. Ei jumalanpalvelusta 

25.12. klo 11 Joulukirkko 

30.12. klo 16 Jumalanpalvelus 



 

Iloinen antaja!?! 
 
Kun seurakunnassa puhutaan antami-

sesta ja seurakuntalaisten taloudelli-

sesta vastuusta, kuulee usein siteeratta-

van 2.Kor.9:7 ”Iloista antajaa Jumala ra-

kastaa.” Mitä se oikein tarkoittaa? Millä 

tavalla minustakin voisi tulla sellainen? 

 

Jumala haluaa tehdä meistä iloisia 

antajia 

Tässä ei sanota, että Jumala rakastaa 

iloista antamista, vaikka sekin on var-

masti totta. Tässä sanotaan, että Jumala 

kiinnittää suurimman huomion ennen 

kaikkea antajaan, ei niinkään antami-

seen. Jumalalle on tärkeämpää se, kuka 

ja millainen minä olen, kuin mitä minä 

teen. 

 

Niinpä Jumala haluaa muovata minua it-

seäni niin, että kaikki se, mitä minä teen, 

tulee esiin siitä, kuka ja millainen minä 

olen. Jumala haluaa ennen kaikkea mi-

nut, ei niinkään minun rahojani. Hän ha-

luaa ensin muuttaa minut, ja sen myötä 

minun antamiseni on vasta Hänelle 

mieluisaa.  

 

Millä tavoin Jumala muuttaa minua, 

niin että muutun sisimmältäni … ei 

vain antajaksi vaan iloiseksi anta-

jaksi?  

Siten, että opin entistä henkilökohtai-

semmin tuntemaan Jumalaa ja liitty-

mään entistä täydemmin Hänen rak-

kauteensa. 

 

Minusta tulee iloinen antaja, kun opin 

entistä paremmin tuntemaan Jumalaa. 

Kaiken perustana on rakkaussuhde Jee-

suksen kanssa. Opin tuntemaan, että Ju-

mala on rakkaus, ja että juuri sen täh-

den Hän itse on Iloinen Antaja! 

 

Onko Jumala minulle Iloinen Antaja 

vai Ikävä Riistäjä? 

Joidenkin ihmisten mielestä Jumala ma-

nipuloi meitä ja käskee meitä antamaan 

pois sellaista, mikä oikeasti kuuluu 

meille ja on meidän omaisuuttamme… 

silloin Hän on enemmän Riistäjä kuin 

Antaja! 

 

Mutta kun opimme tuntemaan Jumalaa 

paremmin, saamme itsekin myös kokea 

enemmän Hänen rakkauttaan, ja 

meistä tulee tämän Jumalan rakkauden 

välittäjiä toisille ihmisille, 1.Joh.4:11-12 

Koska Jumala osoittaa rakkauttaan an-

tamalla, ei vastahakoisesti eikä pakon 

sanelemana, vaan vapaasti ja iloisesti, 

myös se rakkaus, joka kulkee kaut-

tamme, toimii samalla tavalla: anta-

malla ja jakamalla, vapaasti ja iloisesti. 

 

Miksi Jumala haluaa tehdä minusta 

iloisen antajan?   

Vastaus on: koska se heijastaa Hänen 

omaa olemustaan. Raamattu opettaa, 

että olemme Jumalan kuvia ja Hän tekee 

meissä työtään, jotta Hänen kuvansa 

näkyisi eheämmin meissä ja meidän 

elämämme kautta. Tekemällä minusta 

iloisen antajan, Jumala itse asiassa 

muuttaa minua oman kuvansa kal-

taiseksi. Eikä tämä koske ainoastaan ra-

han antamista, vaan se on sydämen ja 

elämän asenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jukka Laamanen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Talousarvio 2019 
 
 
 
 

 
 
  

Kolehdit Budjetti Erotus Rak.lahjoitus Budjetti Erotus

  200 757,50       219 100,00   -    18 342,50       35 514,68    50 579,30   -  15 064,62   

  195 717,71       219 100,00   -    23 382,29       50 023,25    50 579,30   -       556,05   

Kolehdit ja rakennuslahjoitukset tammi-lokakuu 2017

Kolehdit ja rakennuslahjoitukset tammi-lokakuu 2018

TUOTOT  20 300/kk  21 910/kk 

PAIKALLINEN TYÖ  Budjetti 2019 1.1.-30.9.18  Budjetti 2018 1.1.-31.12.17

Uhrit ja kymmenykset         243 600,00   200 757,50           262 920,00      241 539,90   

Muut tuotot            87 995,16   62 727,92           102 065,16      126 582,31   

TUOTOT YHTEENSÄ 331 595,16       263 485,42   364 985,16         368 122,21  

HENKILÖSTÖKULUT 100 919,00       91 258,35     121 198,29         106 162,16  

MUUT KULUT 101 571,00       80 597,73     107 877,03         105 737,07  

MUU TYÖ KOTIMAASSA 15 580,00          13 726,80     14 014,68            14 823,18    

LÄHETYSTYÖ 30 000,00          30 879,82     43 600,00            52 949,00    

KIINTEISTÖ 27 730,00          26 943,55     27 900,00            31 084,90    

VARAINHANKINTA 

TUOTOT 3 000,00            2 665,98        3 400,00              6 478,18       

KULUT 600,00                271,33           600,00                  1 817,05       

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

TUOTOT 2 500,00            11 850,69     7 500,00              15 054,05    

KULUT 4 559,01            4 197,99        5 428,94              5 858,74       

POISTOT 37 298,54    

TILIKAUDEN TULOS 56 136,15          30 126,52     55 266,22            33 923,80    

Lainojen lyhennykset 56 136,15          35472,13 55 266,22            34 650,22    

Alijäämä -                        5 345,61 -       -                          726,42 -         



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leena on muuttanut 4 kk sitten Kontiolah-

den Lehmoon Porista. 

 

Kasvukurssin mietteitä 
Leenalta 

 

Uskon täydestä sydämestäni Jeesuk-

seen Kristukseen, Pyhään Henkeen ja 

ihmeelliseen, rakastavaan Isään. Viime 

vuosien surut ja menetykset ovat saa-

neet sieluni huomaamattani käperty- 

mään ahdinkoon.  

 

Olin vähän epävarma, mahtaako Kasvu-

kurssin Tunneterve hengellisyys -kirjan 

sisältö olla hyvä minulle. Termit kuten 

hetkipalvelus tuntui tosi oudolta, joten-

kin katoliselta. En halunnut sitoa itseäni 

uskonnollisuuteen. 

 

Ensi kerran luettuani kirjan läpi, koin 

sen vieraaksi. Torstain kasvuillassa kä-

vimme kirjan sisältöä läpi pienryhmissä 

työkirjan kysymysten ohjaamana. Jukka 

alusti ja selitti lukukappaleita tarkem-

min.  

 

 

Yhtäkkiä tajusin saavani vastauksia ky-

symyksiini. Kysymyksiini, joita en osan-

nut edes kysyä. Vastauksia, jotka itse 

asiassa olin jo unohtanut aikaa sitten. 

Kokemani vääryydet voivat olla Jumalan 

keino kasvattaa ja tuoda esiin jotain pal-

jon suurempaa ja ainutlaatuisempaa – 

kuten Joosefin elämässä, josta kirja pu-

huu yhtenä esimerkkinä.  

 

Kurssilla puhuttiin myös muureista. Us-

kovan elämä on kuin matka ja kun vas-

taan tulee muuri, saa rauhassa odottaa, 

että Isä vie läpi ja tekee työtään mi-

nussa. Odottaminen on kyllä erittäin 

haastavaa. 

  

Raamatun lukeminen on muuttunut 

taas kokonaisvaltaisemmaksi. Haluan 

lukea joka sanan tarkkaan; maistella ja 

kuulostella, mitä Isällä on sanottavaa. 

Olen niin kiitollinen Jumalalle, että Hän 

on tuonut minut tänne kotiseudulleni 

45 vuoden jälkeen palauttamaan Jee-

suksen ensirakkauteen! 

  

Siunauksin Leena Nevalainen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tunneterve hengellisyys 

 
Käymme parhaillaan mieheni kanssa 

seurakunnan Kasvu-kurssia.  Itse olin 

ajatellut, että en enää tarvitse sen kal-

taista, mutta menimme kuitenkin. Laa-

masen Jukka oli aikaisemmin puhunut 

kirjasta ja omakohtaisista kokemuk-

sista.  Kurssin anti on ollut oikeastaan 

vallankumouksellista. Olen sitä mieltä, 

että jokaisen pitäisi käydä se. 

 

Muutamia asioita, mitä itsellä tuli mie-

leen. Yhtenä iltana puhuimme tun-

teista. Jumala on luonut myös kaikki 

tunteet; hyvät ja huonot ja ne kaikkein 

vaikeimmatkin: esim. vihan ja pelon. 

Olemme saaneet aiemmin paljon ope-

tusta, että tunteet ovat epäluotettavia 

ja niihin ei pidä uskoa.  

 

Tunteet voivat yhtälailla olla kuitenkin 

Jumalan tapa puhua meille - tinkimättä 

totuudesta. Kun vuosi toisensa jälkeen 

kiellämme kipumme, menetyksemme 

ja tunteemme, menetämme inhimilli-

syyttämme, sanoo Peter Scazzero, kir-

jan kirjoittaja.  

 

Kun annoin itselleni luvan tuntea erilai-

sia tunteita, hengellisyydessäni tapah-

tui vallankumous, kirjoittaa Scazzero. 

 

Hän jatkaa: Jeesuksen elämä oli täynnä 

ristiriitoja, joita hän selvitteli.  Hänellä 

oli ristiriitoja uskonnollisten johtajien, 

kansan, opetuslasten ja myös oman 

perheensä kanssa. Jeesus halusi tuoda 

todellisen rauhan valheelliseen rau-

haan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hän kieltäytyi hengellistämästä ristirii-

toja pois. Terve tunne-elämä ja mietis-

kelevä hengellisyys yhdessä avaa meille 

syvällisemmän hengellisen elämän. 

 

Kurssilla käsiteltiin myös omaa perhet-

tämme. Käyttäytymistavat omasta per-

heestä seuraavat meitä nykyisissä ih-

missuhteissa, vaikka emme sitä tiedos-

taisi. Tavat saattavat juontua kolmen-

neljän sukupolvenkin taakse. Tietysti 

olemme saaneet myös hyviä asioita pe-

rintönä.  

 

Kun kotona luimme kirjan kappaletta 

perheestä, olimme molemmat samaa 

mieltä: järisyttävää!  Oli asioita, joita 

emme olleet tulleet ajatelleeksi. 

 

Kurssi alkaa taas tammikuussa. Tule 

mukaan! 

 

Sisko Maijala 

 

24 euroa, Joelin  

Kirjasta ja tilaisuuk-

siemme yhteydessä 


