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Hannu Räty puhumassa Highlight-
jumalanpalveluksessa. Kuva J-P Niemelä. 

Matt.5:13-16
“Te olette maan suola; mutta jos suola käy 

mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei 
enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois hei-
tettäväksi ja ihmisten tallattavaksi.

Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuo-
rella oleva kaupunki olla kätkössä; eikä lamppua 
sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjal-
kaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville.

Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, 
että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisi-
vät teidän Isäänne, joka on taivaassa.”

Pian vietämme juhannusta, valon juhlaa. Ju-
hannuksena muistamme Johannes Kastajaa. 
Hänestä Jeesus sanoi: ”Hän on oli palava ja 
loistava lamppu.”

Kautta vuosisatojen Jumala on nostanut mie-
hiä ja naisia erikoiseen tehtävään herättämään 
kansoja ja kansakuntia. Näitä Jumalan kutsu-
mia herättäjijä tarvitaan tänäänkin.

Tekstissämme Jeesus puhuu seuraajilleen: ”Te 
olette maan suola...”

Eräs suolan tehtävä on estää pilaantuminen.
Suola siis säilyttää tuotteen käyttökelpoisena.

Jeesuksen seuraajina saamme pitää kiinni Jumalan Sanan opetuksista, neuvois-
ta ja arvoista! Silloin voimme vaikuttaa ympäristöömme tervehdyttävästi.

 Jumalan Sanalla ja evankeliumilla on parantava vaikutus koko ihmiseen, koko 
yhteiskuntaan ja koko maailmaan.

Suola on myös hyvä mauste. Kol.4:6 “Olkoon puheenne aina suloista, suolalla 
höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itsekullekin vastata.”

Tekstissämme Jeesus puhuu myös : ”Te olette maailman valkeus...”
 Voimme olla valkeutena maailmassa, koska olemme päässeet valkeuteen ja 

vaellamme valkeudessa. Tämän saa aikaan Kristuksen evankeliumi. Se on muut-
tanut meidän sisäisen pimeytemme valkeudeksi.

Matt.5:16 “Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät 
teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.”

Antakaamme Kristuksen evankeliumin tulla elämämme vaikuttavaksi voimak-
si ja valoksi!

Siunattua kesän aikaa ja virvoittavaa kesälomaa juuri sinulle!

                                                                          Hannu -pappi
                                                                          
                                                                          

Valona ja suolana
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Viimeksi, kun tapasin kirkko-
kuntamme lähetysjohtaja Nanna 
Rautiaisen, hän kertoi seuraavan 
tapahtuman:  

Eläkkeellä oleva Helsingin yli-
opiston professori oli ollut talvella 
yhteydessä Nannaan ja kertonut, 
että Saksassa joku tutkija tekee väi-
töskirjaa Himalajan vapaakirkon 
alkuvaiheista ja Arnold Hyttisestä, 
voisiko Nanna auttaa. Tuo noin 
kolmekymppinen naistutkija oli-
kin sitten tullut Hämeenlinnaan 
haastattelemaan meidän Himala-
jan työn veteraaneja ja pengasta-
maan kirjallisia lähteitä.  

Saksalainen oli kertonut Nan-
nalle syyt siihen, miksi hän oli 
valinnut niinkin erikoisen tutki-
musaiheen kuin Himalajan vapaa-
kirkko. Hän oli tehnyt hyvää uraa 
liike-elämässä, mutta sitten kau-
histunut kehityssuuntaansa. Hän 
oli kuullut, että Dalai Lama osaa 
antaa elämänohjeita ja siksi hän oli 
alkanut opiskella tiibetinkieltä ja 
perehtyä buddhalaisuuteen. Hän 
aloitti myös väitöskirjatutkimusta 
buddhalaisuuden riiteistä. 

Näissä merkeissä hän lähti Hi-
malajalle, Bhutaniin. Siellä hän oli 
nähnyt buddhalaisuuden käytän-
nön tasolla: buddhalaisnainen eli 
suuressa köyhyydessä, lapset olivat 
aliravittuja. Mutta jos nainen vain 
jotain rahaa sai, hän antoi sen luos-
tarille. Ristiriita sen kuvan välillä, 
minkä tämä saksalainen oli koti-
maassaan saanut buddhalaisuu-
desta, ja todellisuuden välillä oli 
valtava. Buddhalaisuus ei ollutkaan 
mitään rauhaa ja rakkautta ja on-
nellisuutta.

Bhutanissa tämä saksalainen ha-
keutui ajankuluksi myös vapaa-
ehtoiseen auttamistyöhön. Siinä 
hän koki myös suuren yllätyksen: 
jokainen auttamisjärjestö oli taus-
taltaan kristillinen. Kristityt eivät 
olleetkaan mitään kulttuuri-impe-
rialisteja vaan ihan pyyteettömästi 

tekemässä hyvää. Tätä kautta hän 
joutui kosketuksiin myös Hima-
lajan vapaakirkon kanssa, näki 
jollain seinällä Arnold Hyttisen 
kuvan, jätti buddhalaisuuden tut-
kimisen ja päätti ryhtyä selvittele-
mään Hyttisen työtä ja Himalajan 
vapaakirkkoa. 

Jumalan tahto on se, että kristi-
tyt tekevät hyvää, niin Himalajal-
la kuin Seinäjoella. ”Jumala on se, 
joka teissä vaikuttaa sekä tahtomi-
sen että tekemisen, että hänen hyvä 
tahtonsa tapahtuisi.” (Fil. 2:13) 
Pyhä Henki on meitä muuttava 
voima. Paavali kirjoittaa:” Sillä me 
olemme hänen (Jumalan) tekon-
sa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa 
hyviä töitä varten, jotka Jumala 
on edeltäpäin valmistanut, että me 
niissä vaeltaisimme.” (Kol. 2.10)

On tärkeätä, että hengellisyys ei 
rajoitu vain ”hengellisiin” asioihin, 
rukoukseen, Raamatun lukemi-
seen, kokouksissa käyntiin, julis-
tamiseen, vaan meidän uskovien 
hengellisyyteen kuuluu myös hy-
vän tekeminen. Seurakunnan to-
teuttama diakoniatyö on osa niis-
tä ”hyvistä töistä, jotka Jumala on 
edeltäpäin valmistanut”. 

Me luulimme, että myös Via-
Dian Varikkohanke olisi sellainen 
edeltäpäin valmistel-
tu teko, jossa Seinä-
joen vapaaseurakun-
nan pitäisi vaeltaa: 
Olisimme saaneet 
lentävän lähdön am-
mattimaiselle dia-
koniato iminnal le 
EU-rahoituksella ja 
jo vakiintuneiden 
ViaDia-yhdistysten 
tukemana.

Mutta se ovi meil-
tä sulkeutui. Tai siis: 
sen oven Jumala 
meiltä sulki, emme-
kä tiedä miksi. Eikä 
siinä mitään, Jumala 

itse sanoo: ”Sillä minun ajatukseni 
eivät ole teidän ajatuksianne, eivät-
kä teidän tienne ole minun teitäni, 
vaan niin paljon korkeampi kuin 
taivas on maata, ovat minun tieni 
korkeammat teidän teitänne ja mi-
nun ajatukseni teidän ajatuksian-
ne.” (Jes. 55:8,9). Sen kuitenkin 
tiedämme, että ” minä (Jumala) 
johdatan heitä, kun he kulkevat 
rukoillen.” (Jer. 31:9) 

On tärkeätä, ettei yksittäinen 
pettymys pane meitä ajattelemaan, 
että Jumala ei tahdo seurakunnan 
vahvistavan diakoniatyötään. Ehkä 
me olimme Varikko-hankkeessa et-
simässä liian helppoa vaellukselle 
lähtöä, sillä sekin on hyvä muistaa, 
että se Jeremian kohta, jossa Juma-
la lupaa johdattaa, alkaa: ”Itkien 
he tulevat”. En usko, että Juma-
lan viesti on meille se, että meidän 
pitäisi seurakuntana tyytyä siihen 
auttamistyöhön, joka meillä nyt 
on. Päinvastoin, saamme luottaa 
siihen, että Jumala on meidänkin 
seurakunnalle edeltä valmistanut 
hyvät teot, joissa me saamme vael-
taa. Seurakunnan on syytä antaa 
tukensa niille, jotka ovat saaneet 
diakonian sydämensä asiaksi.

Jaakko Pihlajamäki

Tehdään hyvää!
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1800-luvulla eli ranskalainen akro-
baatti/nuoralla kävelijä nimeltään 
Charles Blondin.   Hänet tunnet-
tiin parhaiten Niagaran ylityksis-
tään.  Hän oli todella taitava omas-
sa lajissaan.   Hän ei vain kävellyt 
nuoralla vaan teki siinä erilaisia 
temppuja.  Joskus hän käveli nuo-
raa puujaloilla ja silmät sidottuina. 
Toisella kerralla pysähtyi keskelle 
nuoraa ja paistoi ja söi siinä ka-
nanmunan.   Ihmiset tulivat hal-
tioituneina ihailemaan tätä taitavaa 
miestä. Eräänä kertana paikalle tuli 
kuninkaallinen seurue englannista.  
Blondin teki upeita temppujaan ja 
lopulta lähti kottikärryjen kanssa 
ylittämään nuoraa.  Kaikki meni 
hyvin ja seuraavalla kierroksella 
hän lisäsi panoksia ja asetti kärryi-
hin perunasäkin.  

Tämän jälkeen hän lähestyi ku-
ninkaallista seuruetta ja kysyi 
eräältä herttualta: ”Uskotteko että 
pystyisin viemään ihmisen näissä 
kottikärryissä toiselle puolelle? ”.    
Herttua vastasi uskovansa Blon-
dinin taitoihin.   Niinpä nuoralla-
kävelijä pyysi herttuaa kipuamaan 
kottikärryjensä kyytiin.   Tämä 
ei kuitenkaan suostunut siihen.   
Blondin kääntyi kansanjoukon 
puoleen ja kysyi olisiko joukossa 
yhtäkään rohkeaa.   Kansanjoukko 
seisoi hiirenhiljaa paikoillaan ja 
kukaan ei ilmoittautunut vapaa-

ehtoiseksi.  Hetken päästä kansan-
joukon keskeltä köpötti esiin pieni,  
vanha mummu.  Hän kipusi roh-
keasti kärryjen kyytiin ja Blondin 
vei hänet toiselle puolelle.  Tämä 
mummu oli Blondinin äiti. 

Oman elämän tai sen joidenkin 
osa-alueiden jättäminen jonkun 
toisen käsiin voi tuntua todella pe-
lottavalta.  Välillä omaa elämääni ja 
Jumalasuhdetta seuratessani löydän 
itseni Blondinin ihailijoiden jou-
kosta.  Katselen ihmetellen Juma-
laa ja hänen suuria tekojaan. Hur-
raan joukon keskeltä ja pyörittelen 
ihmetyksestä päätäni.  Hän on niin 
taitava! Hän on niin ihmeellinen! 
Jonkun kysyessä uskonko hänen 
luotettavuuteensa ja mahdollisuuk-
siinsa ihmisen elämässä, vastaan 
hetkeäkään epäröimättä: ”Tottakai! 
Hän on kaikkivoipa ja luotettava!” 
Kuitenkin hetkeä myöhemmin,  
kun Jumala pyytää luottamaan hä-
nen johdatukseensa ja hyvään tah-
toonsa, haluaisin vetäytyä kansan-
joukon keskelle piiloon. 

Luukkaan evankeliumissa Jeesus 
opettaa meille Jumalasta.  Hän on 
meidän Isämme! Me saamme luot-
taa hänen huolenpitoonsa. Hän on 
hyvä ja uskollinen.  Hän on luvan-
nut olla meidän kanssamme ja an-
toi meille Pyhän Hengen!

Luuk.  11: 9-13 9”Niinpä sanon 
teille: Pyytäkää, niin teille annetaan. 
Etsikää, niin te löydätte. Kolkut-
takaa, niin teille avataan.  10  Sillä 
pyytävä saa, etsijä löytää, ja jokai-
selle, joka kolkuttaa, avataan. 11 Ei 
kai kukaan teistä ole sellainen isä, 
että antaa pojalleen käärmeen, kun 
poika pyytää kalaa? 12 Tai skorpio-
nin, kun hän pyytää munaa? 13 Jos 
kerran te pahat ihmiset osaatte an-
taa lapsillenne kaikenlaista hyvää, 
niin totta kai teidän Isänne paljon 
ennemmin antaa taivaasta Pyhän 
Hengen niille, jotka sitä häneltä pyy-
tävät.”

Siunausta tulevaan kesääsi! 
-Jonna

Uskallatko sinä?

Kalevankatu 11-13, 60100 Seinäjoki, puh. 0207 866 366 
www.mainoskaminen.net
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EU ruoka-aputyön kuulumisia

Puolitoistavuotta Suomen osal-
ta pysähdyksissä ollut EU:n ruo-
ka-aputyö käynnistyi uudelleen 
viime vuoden lokakuussa. Uu-
den ohjelman mukaan Suomi saa 
ruokatukea vuoteen 2020. Viime 
vuonna ehdittiin pitää vain kaksi 
jakotilaisuutta, marras- ja joulu-
kuussa.

Ruokapusseja jaettiin yhteensä 
noin 260 kappaletta ja avun piiriin 
kuuluvien henkilömäärä lähes 400. 
Joulukuussa pidettiin perinteinen 
puurojuhla ja hartaustilaisuus. 
Mukana oli noin 130 henkilöä. 
Hannu-pappi jakoi Jumalan sanaa 
ja Tony Sandroos Alavuden vapaa-
seurakunnasta esitti kitaransa säes-
tyksellä koskettavia lauluja.

EU-pussin lisäksi jokainen sai 
mukaansa myös nk. ekstraruoka-
pussin, jonka runsasruokainen ja 
monipuolinen sisältö saatiin lahjoi-
tuksina paikkakunnan kauppiail-
ta. Siitä suuret kiitokset jokaiselle 
lahjoittajalle. Lisäksi saimme jakaa 
jokaiselle hengellistä luettavaa, kun 
Jaana Metsäranta lahjoitti 150 kpl 
Maija Haikosen kirjoittamaa teos-
ta.

Kuluvan vuoden puolella olem-
me pitäneet kolme jakotilaisuutta. 
Pusseja on jaettu jo lähes 250. Ha-

kijoita on ollut kerralla 70-90 per 
kerta. Avun tarve on siis suuri. Kun 
hakijoiden joukossa on runsaasti 
myös lapsiperheitä – jopa 4-5 lap-
sen yksinhuoltajia – tuen saajien 
lukumäärä on varsin merkittävä.

Jakotilaisuuksien yhteydessä 
olemme tarjonneet kahvia ja teetä, 
milloin mansikkahillon ja pannu-
kakun, milloin herkullisten voilei-
pien kera.

Olemme saaneet lahjoituksena 
myös runsaasti vaatteita, lasten 
ja aikuisten hyväkuntoisia sisä- 
ja ulkoiluasuja, joita kävijät ovat 
ottaneet ilolla vastaan. Olemme 
jakaneet myös seurakunnan lah-
joittamia hengellisiä kirjasia sekä 
äänitteitä.

Oman lukunsa ruoka-aputyös-
sä muodostaa Juha ja Maire Vil-
janmaa, Kurikan Polvenkylässä 
asuvien seurakuntamme aktiivien 
ruokakuljetukset Etelä-Suomesta 
meille jaettavaksi. Ruokakuorma 
tulee aina yllättäen joko myöhään 
illalla tai varhain aamulla. Koska 
ruokatarvikkeiden viimeiset käyt-
töpäivät ovat melko lähellä, emme 
ehdi kuorman saapumisesta lehdis-
sä ilmoitella.

Sen sijaan meillä on puhelin-
muistioissamme kymmenittäin 

henkilötietoja, joille sitten soitam-
me. Osa hakijoista jakaa tavaraa 
tahollaan eteenpäin. Myöhemmin 
lähdemme autolla kiertämään 
kaupungin asuinalueita, joissa on 
kymmenittäin jaettavia kohteita ja 
kymmenittäin ruuan vastaanotta-
jia. Ja joka reissulla tulee aina uusia 
tarvitsijoita. Jaettava ruokakuorma 
on lähes poikkeuksetta runsas ja 
monipuolinen. On viiliä, jogurttia, 
rahkaa, kermaa, maitoa, piimää, 
juustoa, leipää, lihaa, hedelmiä jne. 
Määrät ja lajikkeet toki vaihtelevat.

Tällä tavoin niin kirkossa kuin 
kentällä diakoniaryhmän ja avun-
tarvitsijoiden kesken syntyy luon-
tevaa kohtaamista. Monilla on 
tarve avautua ja jakaa niin ilonsa 
kuin surunsa kanssamme. Suuret 
kiitokset kaikille mukana olleille ja 
runsasta Jumalan siunausta. Muis-
tetaan Juhaa ja Mairea rukouksin 
sillä he tekevät suuriarvoista työtä 
täysin omalla kustannuksella. Ete-
lä-Suomesta haettava ruoka on toki 
ilmaista ja tarkoitettu seurakunnil-
le ja hengellistä työtä tekeville jär-
jestöille ja yhdistyksille, mutta 350 
kilometrin polttoainekustannukset 
pariskunta maksaa omasta pussis-
taan.

Aki Mäki

Osta tai vuokraa - 
Asunto löytyy Kätkänaholta

www.katkanaho.fi
Keskuskatu 10
60100  Seinäjoki
puh (06) 4141226

Kauppakatu 11
62100  Lapua
puh (06) 4387780
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Jeesuksen seurassa oli muutamia 
naisia, mm. Maria Magdaleena, 
Magdalan Mariaksi myös sanottu. 
Mariaa oli vaivannut 7 riivaajaa, 
elämä oli vaikeaa. Kun Jeesus koh-
tasi Marian ja vapautti hänet riivaa-
jista, Marian elämä muuttui. Sen 
jälkeen hän seurasi Jeesusta.

Nyt oli kuitenkin tullut se het-
ki, josta Jeesus oli puhunut ope-
tuslapsilleen ja  Mariakin sen oli 
kuullut, että hän tulee kuolemaan. 
Pitkäperjantai tuli ja Jeesus ristiin-
naulittiin ja hänet haudattiin. Ma-
ria oli tarkkaan seurannut, mihin 
Jeesus haudattiin. Varhain aamulla 
hän meni haudalle toisten naisten 
kanssa. He kyselivät: ”Kuka vierit-
tää kiven haudan suulta, kun se on 

niin raskas?” Yllätys oli suuri, kun 
kivi olikin vieritetty pois. Maria 
seisoi hautakammion ulkopuolella 
ja itki. Hän katsoi hautaan ja näki 
enkelin. Enkeli kysyi: ”Mitä itket, 
ketä etsit?” ”Minun Herrani on 
viety pois, enkä tiedä, minne hänet 
on pantu.” Sitten hän kääntyi ja 
näki Jeesuksen, mutta ei tuntenut 
häntä. Jeesus sanoi hänelle: ”Mitä 
itket, ketä etsit?” Maria luuli häntä 
puutarhuriksi ja sanoi: ”Herra, jos 
sinä olet vienyt hänet, sano minul-
le, minne olet pannut hänet, niin 
minä haen hänet.”  Silloin Jeesus 
sanoi: ”Maria.” Silloin Maria tunsi 
Jeesuksen. Marian sydämen valta-
si ilo, minun Herrani on noussut 
ylös, hän elää. Marian sydämen oli 

vallannut suru, kun Jeesus oli kuol-
lut. Nyt hän on noussut ylös.

Olen miettinyt, että Maria olisi 
ottanut Jeesuksen kuolleenakin, 
olihan Jeesus väkevästi häntä koh-
dannut. Nyt Jeesus elää ja Maria 
iloitsi. Meni kertomaan toisille. 
Onko sinun elämässäsi ollut aiko-
ja jolloin olet ajatellut, että Jeesus 
on kuollut, eikä voi sinua auttaa? 
Jeesus kerran kuoli sinun ja minun 
syntieni tähden, hän on noussut 
ylös. Ja hän elää ja voi ja tahtoo 
kohdata myös sinua. Hän mo-
nesti kohdannut minuakin, niin 
sinuakin hän tahtoo auttaa. Hän 
rakastaa sinua.

 
Sinua siunaten Ulla Pelto

Jeesus tahtoo kohdata sinua
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Johdanto
Apologetiikka tarkoittaa uskon jär-
kiperäistä puolustamista ja peruste-
lemista. Se toisin sanoen käsittelee 
uskoon ja tutkimukseen liittyviä 
asioita jotka tuovat muuta kuin 
tunteisiin ja kokemuksiin vetoavaa 
luottamusta uskoa todeksi näky-
mätön Jumala ja Hänen kirjoitettu 
Sanansa Raamattu. Se myös pyrkii 
kumoamaan väärät väitteet jotka 
pyrkivät osoittamaan kristinuskon 
valheeksi käyttämällä vääriä perus-
teluja. 

Jos etsimme apologetiikalle Raa-
matullisia perusteluita, niitä löy-
tyy yllättävän paljon. Profeetat 
perustelivat viestiään usein vetoa-
malla tunnettuihin Jumalan te-
koihin kansan keskuudessa. Apol-
los kumosi Akhaiassa juutalaisten 
vastaväitteet ja osoitti Jeesuksen 
täyttäneen Kirjoitusten profetiat 
Messiaasta ja olevan se Valittu. 
Apt 18:27 mukaan hän oli näin 
tehdessään suureksi hyödyksi us-
koon tulleille. Apt 18:28 mukaan 
hän teki tämän julkisesti ”kaikkien 
kuullen”. 

Paavali kirjoittaa useissa koh-
din siitä, miten väärät opetukset 
ja valheelliset väitteet hyökkää-
mässä uskon totuutta vastaan 
kuuluvat tähän maailmaan, joh-
tuen ”valheen isästä”, joka pyr-
kii eksyttämään parhaansa mu-
kaan jos mahdollista valitutkin. 
 
Apologetiikkaa eri alueilla
Apologetiikka on hyvin laaja-alais-
ta ja poikkitieteellistä. Sen piiriin 
kuuluvat niin �loso�set tutkimuk-
set, ihmistieteet, arkeologia, gene-
tiikka, fysiikka, muutamia maini-
takseni. Apologetiikan kannalta on 
mukavaa, että jatkuvasti ilmestyy 
uusia tutkimuksia, jotka vahvista-
vat tavalla tai toisella Jumalan Sa-
naa tai 

Lääketieteellinen tutkimus
Lokakuussa 2014 otsikot kan-
sainvälisessä lehdistössä kertoivat 
”Elämä kuoleman jälkeen” on sit-
tenkin mahdollista (Talouselämä 
7.10.2014). Kirjoitus perustui laa-
jimpaan tutkimukseen aiheesta, si-
sältäen sydänpysähdyspotilaita Yh-

dysvalloista, Briteistä ja Itävallasta. 
Tutkimuksessa ilmeni, että huo-

mattava potilaista kertoi kyen-
neensä havainnoimaan asioita 
ympärillään silloinkin, kun heidän 
sydämensä oli ollut pysähdyksissä 
ja he olivat olleet kliinisesti kuollei-
ta. Eikä kyse ollut aivan vähäisestä 
havainnoinnista. Eräs mies kertoi 
miten hän tarkasteli tapahtuma 
huoneen katosta käsin ja pystyi 
jälkikäteen luotettavasti ja yksityis-
kohtaisesti kertomaan mitä kukin 
huoneessa olija oli tehnyt sekä ku-
vailemaan laitteiston ääniä. 

Tutkituista peräti 39% kertoi vas-
taavankaltaisia kokemuksia. Sam 
Parnia New Yorkin valtion yliopis-
tosta johti tutkimusta. Hän kertoo 
että luku olisi luultavasti vieläkin 
korkeampi, elleivät narkoottiset 
ynnä muut voimakkaat lääkkeet 
saattavat estää muistamasta tapah-
tumia. Psykologian tutkija, tohtori 
David Wilde toteaa, että havainnot 
vaativat lisätutkimuksia. Hän huo-
mauttaa myös, että aiemmat tutki-
mukset samasta aiheesta ovat olleet 
otannaltaan pieniä eivätkä siksi he-

Hieman apologetiikasta

Kuva: Tähtien vä-
listä pölyä Orionin 
tähdistössä, kes-
kellä kuvaa kuu-
luisa 1888 löydetty 
Hevosenpääsumu, 
Barnard 33 Kuva: 
NASA.
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rättäneet samanlaista vastakaikua 
ja uskottavuutta kuin tämänkertai-
nen tutkimus johon osallistui usei-
ta sairaaloita eri maista.

Jeesuksen aikana saddukeuk-
set väittivät ettei ole enkeleitä, ei 
henkeä eikä ylösnousemusta. Tänä 
päivänä ateistit tekevät samaa ja sii-
nä suhteessa tämän kaltaiset tutki-
mustulokset voivat olla merkittäviä 
avauksia ihmisille miettiä asioita 
muustakin kuin materialistisesta 
näkökulmasta.

Tähtitiede
Usein väitetään, että Raamatun 
näkemys kosmologiasta olisi päin 
prinkkalaa. Kuitenkin 3-4000 
vuotta sitten, kun maailmassa 
saattoi esiintyä nykyisin hyvinkin 
erikoisilta kuulostavia näkemyk-

siä, Raamattu asettaa Maa-planee-
tan kosmologisesti katsoen omaan 
paikkaansa Job 26:7 ”Hän … ri-
pustaa maan tyhjyyden päälle”. 
Daavid ei pidä itseään maailman-
kaikkeuden keskipisteenä ja kruu-
nuna vaan maailmankaikkeutta 
tähyillessään ymmärtää oman pie-
nuutensa Psalmissa 8: ”Kun minä 
katselen sinun taivastasi, sinun 
sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jot-
ka sinä olet luonut, niin mikä on 
ihminen, että sinä häntä muistat, 
tai ihmislapsi, että pidät hänestä 
huolen?” 
Raamattu vertaa taivaan tähtien 
määrää meren rantojen hiekanjy-
västen määrään (1 Moos 22:7, Jer 
33:22). Tämä saattoi kuulostaa 
hyvin oudolta vertaukselta, koska 
kuka tahansa voi havaita että jo 

kourallisessa hiekkaa on verratto-
masti enemmän jyväsiä kuin mitä 
taivaalla voi nähdä tähtiä vaik-
ka olisi kuinka pimeä paikka ha-
vainnoida. Vasta Galileo Galilein 
kaukoputkihavainnot muuttivat 
tilanteen. 1999 ilmestyi suosituksi 
tullut, maallikoille suunnattu Five 
Ages of the Universe –kirja (suom. 
Ikuisuuden fysiikka, 2002). Kir-
jassa tähtitieteilijät Fred Adams 
ja Greg Laughlin miettivät mihin 
vertaisivat maailmankaikkeuden 
tähtien lukumäärää ymmärrettä-
västi. He päätyvät toteamaan, että 
maailman merenrantojen hiekan-
jyväsiä on arviolta suurin piirtein 
yhtä paljon. Raamattu tekee saman 
vertauksen jo noin 4000 vuotta ai-
kaisemmin!

Jan Nummensalo
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Kevään ja kesän juhliin!
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Jumalan lupauksia

Olethan huomannut, että Raa-
matussa on paljon ihania Jumalan 
lupauksia? Mitkä niistä ovat nous-
seet Sinulle tärkeiksi? Kerron tässä 
muutamasta minulle tärkeästä Ju-
malan lupauksesta elämäni varrel-
ta.

Kun 16-vuotiaana tulin uskoon, 
tärkeimmäksi lupaukseksi minulle 
tuli heti Jer. 31:9 ja 13: ”Itkien he 
tulevat, ja minä johdatan heitä, kun 
he kulkevat rukoillen. Minä vien 
heidät vesipuroille, tasaista tietä, 
jolla he eivät kompastu. --- Minä 
muutan heidän surunsa riemuksi, 
annan heille lohdutuksen ja ilon 
heidän murheensa jälkeen.” Tässä 
Jumala puhuu kansalleen, kuinka 
Hän kokoaa sen jälleen. Omistin 
nuo sanat itselleni, opettelin ulkoa 
ja ripustauduin noihin sanoihin.

Olin kasvanut vaikeissa olosuh-
teissa ja tulin kirjaimellisesti itkien 
Jumalan luo. Tarvitsin johdatusta 
nuoreen elämääni, jossa halusin 
tehdä parhaat päätökset elämääni 
koskien. Edessä olivat ammatin-
valinta, perheen perustaminen ja 
kaikki nuoren elämään kuuluvat 
valinnat. Tein silloin päätöksen, 
että koska kuljen rukoillen, luo-
tan Jumalan johdatukseen elämäs-
säni. Jumalahan lupasi, että Hän 
johdattaa niitä, jotka kulkevat ru-
koillen! Jos epäilys nosti päätään, 
tarrauduin kiinni tuohon Jumalan 

Sanaan. Kuulostaa tosi yksinker-
taiselta, ehkä liiankin, mutta pidin 
kaksin käsin tuosta lupauksesta 
kiinni.

Toinen minulle tärkeä lupaus on 
Jes. 43:18-19: ”Älkää enää mennei-
tä muistelko, älkää entisistä välittä-
kö. Katso, minä luon uutta, ettekö 
sitä huomaa? Minä teen tien erä-
maahan, virrat kuivuuden keskel-
le.” Sain jättää vaikeat vuodet taak-
seni ja katsoa eteenpäin! Tottakai se 
oli pitkä prosessi, mutta tähänkin 
sanaan takerruin. Jumala luo uut-
ta elämässäni! Sehän on ihme. Sitä 
tahdon ja se on minullekin koit-
tava, ajattelin nuorena aikuisena. 
Näin on todellakin tapahtunut!

Ison perheen äitinä, luokanopet-
tajana ja kuntapäättäjänä päätök-
seni vaikuttavat monen ihmisen 
elämään. Jaakobin kirjeessä 1:5 
sanotaan: ”Jos kuitenkin joltakulta 
teistä puuttuu viisautta, pyytäköön 
sitä Jumalalta. Hän on saava pyy-
tämänsä...” Olen päättänyt luottaa 
Jumalan viisauteen, tuli mitä tuli. 
Omien lasten kasvatuksessa pyy-
dän Jumalalta viisautta. Oppilai-
deni ja heidän vanhempiensa koh-
taamiseen anon viisautta. Jumalalta 
saan viisautta myös kun olen päät-
tämässä kaupunkimme asioista.

Viime aikoina on ollut erityisen 
paljon vaikeita päätöksiä kaupun-
ginvaltuustossa ja -hallituksessa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silmieni eteen on piirtynyt viime 
aikoina pysyvästi 2 Tim. 2:7: ”Her-
ra on antava sinulle ymmärrystä 
kaikkeen.” KAIKKEEN, niin siinä 
sanotaan! Sen turvin saan olla le-
vollinen.

Lupaukset koskevat Sinuakin! 
Etsi lupauksia Jumalan Sanasta. 
Takerru niihin, elä niiden varassa 
ja saat lopulta nähdä niiden tule-
van todeksi. Hän, jota edes kuo-
lema ei kahlinnut, kykenee kyllä 
pitämään lupauksensa meidänkin 
elämässämme.

Kati Nummensalo

Jumalan lupaukset koskevat 
sinuakin, Kati muistuttaa. 

CAR
Valioyksilöiden hankintapaikka www.carspark.fi

• autot Saksasta tilauksesta
• automyynti

• huollot ja korjaukset
• katsastuspalvelut

PALVELEMME KAIKISSA AUTOASIOISSA

CarSpark | Trukkiväylä 1 E | 60100 Seinäjoki | 045 674 3067
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Lenkkarit sujahtavat taas jal-
kaan. Ylös ja ulos, säällä kuin sääl-
lä, vuoden ympäri. Satoja tunteja, 
tuhansia kilometrejä. Välillä kipua 
ja hampaiden kiristelyä, mutta 
useimmiten kuitenkin hyvää �ilis-
tä ja onnistumisen iloa liikunnasta. 
Mikä sitten pitää Emilia Virtasen, 
Lasse Romppasen ja Tiina Kare-
non juoksumotivaation yllä? Nämä 
nuoret eivät harjoittele pelkästään 
itseään varten. Häivähdys maail-
man parantamista liittyy tähänkin. 
Toukokuussa juostaan puolimara-
ton vapauden puolesta. Emilialla ja 
Lassella on takanaan jo kaksi Run 
For Freedomia; Tiina osallistuu 
tänä keväänä ensimmäistä kertaa.

Lauantaina 14.5.2016 Hel-
sinki City Run -puolimaratonin 

yhteydessä järjestettävä Run For 
Freedom on juoksutapahtuma, 
jonka avulla levitetään tietoa ih-
miskaupasta sekä kerätään varoja 
ihmiskaupan vastaiseen työhön. 
Tapahtuman organisoi suomalai-
nen VALO – ei orjuudelle -kan-
salaisjärjestö. Run For Freedom 
-joukkueen juoksija lahjoittaa itse 
tai kerää sponsoreilta tietyn sum-
man rahaa, joka ohjataan kokonai-
suudessaan ihmiskaupan vastaiseen 
työhön eri järjestöjen ja projektien 
kautta. Näitä toimijoita ovat VA-
LOn lisäksi mm. Project Resgate 
Brasiliassa ja Sveitsissä, Vapauta 
uhri -projekti Kyproksella sekä �e 
A21 Campaign, joka tekee ammat-
timaista työtä ihmiskaupan uhrien 
parissa ympäri maailmaa. Ihmis-

kaupan uhreille tarjotaan hätäma-
joitusta, turvataloja sekä fyysistä, 
psyykkistä ja juridista hoitoa.

Maailmassa on tällä hetkellä va-
rovaisten arvioiden mukaan aina-
kin noin 27 miljoonaa ihmiskau-
pan uhria. Ihmiskaupan yleisimpiä 
muotoja ovat pakkotyö, seksuaali-
nen hyväksikäyttö sekä elinkaup-
pa. Ihmiskauppa on tällä hetkellä 
nopeimmin kasvava maailmanlaa-
juinen rikollisuuden muoto sekä 
toiseksi suurin laittomien tulojen 
lähde huumekaupan jälkeen. Myös 
Suomi on ihmiskaupan kohde- 
sekä kauttakulkumaa.

Tiina Kareno

Juoksu vapauden puolesta

Juoksemalla maailmaa parantamassa Tiina Kareno (vas.), Lasse Romppanen ja Emilia Virtanen. 
Kuva Johannes Hentilä.
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”Kuulkaa, kylväjä lähti kylvä-
mään. Hänen kylväessään muuta-
mat siemenistä putosivat tien oheen, 
ja linnut tulivat ja söivät ne. Toiset 
putosivat kallioperälle, missä niillä 
ei ollut tarpeeksi maata. Ne nousi-
vat pian oraalle, koska niillä ei ol-
lut syvää maata, mutta auringon 
noustua oraat paahtuivat, ja koska 
niillä ei ollut juurta, ne kuivettui-
vat. Toiset taas putosivat orjantap-
puroihin, ja orjantappurat kasvoi-
vat ja tukahduttivat oraan. Mutta 
toiset putosivat hyvään maahan ja 
tuottivat sadon, jotkut sata, jotkut 
kuusikymmentä ja jotkut kolme-
kymmentä jyvää. ” (Matt. 13:3-8) 
 
Kevät on viherpeukaloille kiireistä 
aikaa. Siemeniä kylvetään, taimia 
istutetaan, kasvimaata muoka-
taan, lannoitetaan ja uutta multaa 
tuodaan. Kylvetään, kastellaan ja 
toivotaan parasta. Sitten alkaakin 
kesän mittainen taisto rikkaruoho-
ja ja säitä vastaan. Viimeksi kasvi-
maata kitkiessäni, Jeesus puhutteli 
minua (kotitöitä tehdessä on hyvin 
aikaa kuunnella, mitä asiaa Juma-
lalla on). Hän muistutti minua ver-
tauksistaan, jotka usein liittyivät 
viljelyyn. Rikkaruohoja kitkiessäni 
tajusin, että niitä on kovin mo-
nenlaisia; osalla on lyhyet juuret, 
mutta kasvi levittäytyy nopeasti 

suurelle pinta-alalle. Näitä on help-
po kiskoa, kunhan ne huomataan 
ajoissa. Jos toimeen ryhdytään liian 
myöhään, ne tukahduttavat sadon 
ja ovat vaarassa vallata koko alueen. 
Osalla rikkaruohoista on taas syvät 
juuret, jotka kasvavat salakavalasti. 
Kun rikkaruohon huomaa, se on 
jo ehtinyt kiinnittää itsensä tiukas-
ti maahan. Näitä on vaikea saada 
irti, se on kovan työn takana (ja 
silti tuntuu aina se pala juurta jää-
vän, joka pian kasvaa uudestaan). 
Osa rikkaruohoista näyttää taimi-
vaiheessa melkein samalta, kuin 
viljelykasvit. Ne hämäävät ja saa-
vat meidät jättämään ne rauhaan. 
Meidän sydämemme on kuin 
multamaa. Jeesus kylvää siihen 
hyvän siemenen, mutta otollises-
ta kasvualustasta kilpailevat myös 
toisenlaiset siemenet. Itsekkyyden, 
omavanhurskauden, epärehellisyy-
den, oman edun tavoittelun, lihan 
palvomisen, minkä tahansa synnin 
siemenet. Ne tahtovat ulottaa juu-
rensa syvälle sydämeemme, tarra-
ta kiinni koukuin, josta on vaikea 
päästä eroon. Elämän aikana sydä-
memme voi ottaa monenlaisia is-
kuja ja haavoja ja hoitamattomina 
niistä taitaa tulla sellaisia kohtia, 
joihin on erityisen helppo kiinnit-
tyä. Ja voi viheliäistä, vaikka kuinka 
kitket kasvimaasi puhtaaksi, on se 

tehtävä pian taas uudelleen. Samat 
rikkaruohot tulevat kerta toisensa 
jälkeen. On valvottava, etteivät ne 
voita! Mitä pidemmäksi aikaa jä-
tämme rikkaruohot rauhaan, sitä 
suurempi ja vaikeampi on työ pääs-
tä niistä eroon. 

Kuivuus on toinen ongelma. 
Jos kasvimaa jää kesähelteiden ar-
moille muutamaksi viikoksi, voi 
sato olla menetetty. Ihan niin kuin 
meidänkin sydämemme tarvitsee 
elävän veden virtaa. Rakkautta, 
kulkemaan meihin ja meistä eteen-
päin. Onneksi Jumala on ihmeiden 
Jumala, joka voi elvyttää kuivu-
neen ja kovettuneenkin sydämen, 
aivan kuten kesäsade voi virvoit-
taa kuivuneen maan. Kasvimaata 
ei voi jättää oman onnensa nojaan 
hoitamatta tai vartioimatta, sillä 
kuivuuden ja rikkaruohojen lisäksi 
osansa haluavat huomaamattomat 
etanat, toukat, kaniinit ja muut 
varkaat.  ”Ottakaamme ketut kiin-
ni, pienet ketut, jotka viinitarhoja 
turmelevat, sillä viinitarhamme ovat 
kukassa” Laul. l.2:15. Kettujahti on 
toisinaan totista työtä! 

Jeesus varoitti meitä tukahdutta-
masta elämän viljaa huolehtimalla 
ja murehtimalla, tai juoksemal-
la maailman rikkauksien perässä. 
Hän varoitti meitä kiinnittämästä 
katsettamme mihinkään muuhun 

Jumalan puutarhassa

 
  

Yhteystiedot: 
+358 40 5223177 
pyorakuormaaja@gmail.com 
Facebook.com/kuormaaja 
 

 

 

   Pyöräkuormaaja  
   kuskilla tai ilman 
 

– Lumityöt ja hiekoitus 
– Kuormien purut ja lastaukset 
– Nostot ja siirrot (3tn asti) 
– Festivaalijärjestelyt 
– Pohjien tasaukset ja maan 

levitykset kauhalla 
– Kotimaiset kierrepaalut helppoon ja 

nopeaan perustamiseen kevyille 
rakenteille (terassit, katokset) 

 
 
 
 

Leo Logistics Oy 

–
 

Seinäjoki Vaasa
Rajatie 46 Silmukkatie 17
P. 06-4125 100 P. 06-3205 300
Fax 06-4144 970 Fax 06-3123 560
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vähän helpommaksi. Luopumal-
la itsepäisyydestämme, omas-
sa voimassa vaeltamisestamme. 
Ettemme tekisi umpimähkään 
valintoja, jättäen Jumalan täy-
sin niiden ulkopuolelle. Jos vain 
turvaisimme enemmän Häneen. 
Lasten kaltaisten on taivasten val-
takunta - opetelkaamme todella 
olemaan Jumalasta riippuvaisia, 
kuten lapset ovat vanhemmistaan. 
Ja vielä eräs asia - se sato! Joku 
meistä tuottaa sata, joku kuusi-

kymmentä, joku kolmekymmentä 
jyvää (tai perunaa, porkkanaa, her-
nettä...). Saamme korjata sitä satoa 
yhteiseen kasaan. Emme korjaa 
oman kunniamme hedelmää, ole 
etsimässä omien suoritustemme 
puutarhanäyttelypalkintoa. Saam-
me iloita naapurin keräämästä sa-
dosta, oli se sitten paljon suurem-
pi tai pienempi kuin se mitä itse 
korjaamme talteen. Joku korjaa 
suurempia palkoja, joku paljon 
enemmän. Jos alamme kadehtia 

toisen asemaa, hengellistä kasvua 
tai ”suurta satoa”, asetumme taval-
laan Jumalan suunnitelmia vastaan.  
Meille jokainen voitto on yhteinen 
riemu!  Saamme kaikki olla omalla 
paikallamme Kristuksen ruumiissa, 
kiittäen ja iloiten yhteisestä työstä 
ja yhteisestä hyvästä.

Terhi Pernaa

Kopiokeskus EPKK Oy
Ruukintie 88, 60101 SEINÄJOKI

Puh. 06 420 6700

× Postikortit
× Kalenterit
× Käyntikortit
× Kirjekuoret
× Kutsut
× Tarrat
× Kangastaulut
× Kiitoskortit

× Roll-upit
× Kangasseinät
× Messuosastot
× Mainosteippaukset
× Yritysliput
× Esitteet
× Valokaappifilmit
× Muovikortit

Kaikki kätevästi saman katon alta. 
Nopeasti, laadusta tinkimättä.

007690

Palvelemme

arkisin 8.30-17

Tervetuloa!

kuin Häneen. Jeesus tahtoo mei-
dän kasvavan kestävyydessä, ettem-
me myöhemmin luopuisi ahdistus-
ten ja vainon tähden. Hän toivoo 
meidän ymmärtävän sanansa, ettei 
paha pääse tempaamaan pois sitä, 
mikä on kylvetty sydämeemme.

Onneksi Jeesus on täydellisen 
osaava puutarhuri. Hän aina tie-
tää mitä tehdä, mitä tarvitsem-
me. Kuivan, tai rikkaruohojen 
valtaaman kauden jälkeen tulee 
uusi kevät. Anteeksiannon ja toi-
von aika. Mutta ehkä me voisim-
me tehdä työn Hänelle toisinaan 
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Kieltä ja kotouttamista pakolaisille Kuvateksti Opettajat materiaalia tutkimassa. Vasemmalta Marjaleena, 
Marjo ja Päivi. Kuva Jukka Saloranta.

Kieltä ja kotouttamista pakolaisille
Keskustelu turvapaikanhakijoista on käynyt maassam-
me välillä niin kuumana, ettei ole tiennyt, mitä pitäisi 
ajatella. Parhaimman käsityksen saa tutustumalla itse 
näihin ihmisiin ja muodostamalla mielipiteensä sen 
pohjalta. Näin tekivät muutamat seurakuntamme jä-
senet. He lähtivät opettamaan suomea vastaanottokes-
kukseen tulleille turvapaikanhakijoille.

Tiimityötä
Me kaikki lähdimme mukaan SPR:n vapaaehtoistyö-
hön avoimin mielin. Marjaleena ja Marjo olivat ensin 
auttamassa pyykin pesussa ja lastenhoidossa. He yl-
lättyivät ja ihastuivat nähdessään, miten hyvin lapset 
käyttäytyivät. Kun SPR sitten etsiskeli vapaaehtoisia 
opettamaan suomea, he löysivät siitä uuden palvelu-
työn, ja Päivikin tuli mukaan. 

Marraskuussa aloitimme kaikki kolme yhdessä suo-
men kielen opetuksen kymmenen perheenisän ja parin 

nuorukaisen ryhmälle. (Iloksemme huomasimme, että 
ryhmässä oli useita isiä, joiden lapsiin olimme jo tu-
tustuneet aikaisemmin auttaessamme lastenhoidossa.) 

Ryhmämme kokoontuu kaksi kertaa viikossa. Mark-
ku, Marjaleenan puoliso, on myös ollut varaopettajana 
tarvittaessa. Olemme käyttäneet useita eri metodeita, 
apuna monisteet ja kaikenlainen havaintomateriaali. 
Sanelut ja kotitehtävät kuuluvat myös jokaiseen tun-
tiin. Ryhmäläisten into oppia on kannustanut mei-
täkin ja ilmapiiri on ollut vapaa. Välillä nauramme 
yhdessä, kun syntyy vitsikkäitä tilanteita. Ihailemme 
oppilaittemme rohkeutta käyttää suomen kieltä. He 
kiittävät aina kohteliaasti opetuksesta tunnin lopussa, 
ja jo useamman kerran meitä on kutsuttu aterioimaan 
oppilaittemme perheisiin ja olemme saaneet nauttia 
eksoottisesta ruuasta. 

Päivi Saloranta, Marjaleena Mäkitalo  
ja Marjo Mikkola.

Kieltä ja kotouttamista pakolaisille
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Naisryhmä toimii
Kun ilmoittauduin vapaaehtoiseksi, en tiennyt mis-
sä, milloin ja ketä tulisin opettamaan. Ensimmäisessä 
opettajien tapaamisessa laitoin nimeni listaan tiistain 
kohdalle. Pian sain tietää, että silloin kokoontuva ryh-
mä koostuisi naisista. Ajatuksena oli, että kun äidit 
opiskelevat, isät ottavat lapset hoitoonsa.

Ryhmässä on yhdeksän naista, irakilaisia ja kurdeja. 
Kaksi on nuoria tyttöjä, muilla on suloisia lapsia, jot-
ka ilmestyvät opetustilaamme viimeistään silloin, kun 
me pistämme lauluksi. Olemme kyllä vähän lipsuneet 
lasten suhteen, kun saimme mukaan leikittäjän, joka 
pitää heidät omassa puuhanurkassaan.  Yksi ryhmäm-
me vetäjistäkin on lastentarhanopettaja, ja hänellä on 
aina varattuna jotain tuntia piristävää. Kerrankin istu-
timme kevätnarsisseja.

Pyrimme kielikylpytyyppiseen opetukseen, eli emme 
käytä englantia tai muita apukieliä. Selitämme suomea 
suomeksi, näytämme kuvia ja näyttelemme. Minä, 
joka olen äidinkielen opettaja, pohdin kaiken aikaa, 
kuinka saisi hankalat taivutusmuodot vaikuttamaan 
helpommilta.  Ääntäminenkään ei ole opiskelijoille 
helppoa, ja he kirjoittavat kynät sauhuten ääntämisoh-
jeita itselleen arabiaksi, oikealta vasemmalle tietysti.

Opiskelijamme ovat kaikki idän naisia, mutta eivät 
mitään toistensa kopioita. Osa käyttää hiukset peittä-
vää huivia ja pitkiä helmoja, osa pukeutuu farkkuihin. 
Yhteistä kaikille on kuitenkin halu oppia suomalai-
suutta.  Jotkut ovat opetelleet jo pullan leipomistakin.

Leena Brandt-Haapamäki

Tyyli oppijan mukaan
Meillä on opettajaparini kanssa ryhmä nuoria miehiä, 
iältään 20-25 vuotiaita. Suurin osa on irakilaisia, muu-
tama kurdi on joukossa. Kielen opetuksessa olemme 
pikkuhiljaa löytäneet heille sopivan tyylin: vähän toi-
minnallisuutta ja huumoria mukaan. Paljon heissä on 
samaa kuin suomalaisissa ikätovereissaan, esim. jalka-
palloharrastus. Mutta selvästi heistä heijastuvat kovat 
kokemukset kotimaassaan ja rankan matkan aikana. 
On masennusta ja fyysisiä vaivoja, lääkäriä ja lääkitystä 
tarvitaan. Kun yksi kurdipoika oli poissa opetuksesta, 
toiset kertoivat että hänen isänsä oli juuri tapettu ja 
poika oli lähtenyt Helsinkiin heimolaistensa luo sure-
maan. Toivottavasti suomen kielen opetus on ryhmäl-
le portti myös suomalaiseen elämäntapaan. Ja ennen 
kaikkea toivomme, että kristillinen lähimmäisenrak-
kaus koskettaisi heitä kauttamme.

Marjatta Vaismaa

Suomalaista pullaa
Seurakuntien yhteinen idea pullan leipomisen opet-
tamisesta maahanmuuttajanaisille toteutettiin Vapaa-
kirkon keittiössä tiistaina 22.3. Saimme opettajiksi 
oikein ammattilaiset Liisa Vaismaan, Tuula Myllykos-
ken ja Riitta Nevalan, jotka ohjasivat seitsemän naisen 
ryhmää. Pullia paistettiin iloisessa tunnelmassa niin 
paljon, että koko vastaanottokeskuksen väki sai mais-
tajaisia.

Marjaleena Mäkitalo ja Marjo Mikkola

Lauantaina 23.4. joukko kaike-
nikäisiä naisia saapui kuulemaan, 
mitä teeman ”Vapaa,valloittava  
nainen” alle kätkeytyi. Raili Man-
sikkamäki puhui anteeksiantami-
sen tärkeydestä. Jos haluamme olla 
vapaita, anteeksiantamisen tulisi 
olla päivittäinen elämän asenteem-
me. Niin kuin Jeesus antaa  meille 
anteeksi rikkomuksemme, mei-
dänkin tulisi antaa anteeksi toinen 
toisillemme. 

Anteeksiantaminen ei ole aina 
helppoa. Se voi viedä pitkänkin 
ajan. Siitä voi tulla eräänlainen 
prosessi,jossa Jumala tahtoo olla 
mukana auttamassa meitä. An-
teeksiantaminen vapauttaa meidät 
menneisyyden painolasteista elä-
mään vapaina tässä hetkessä. Vii-

taten Jumalan sanaan Raili varoitti 
kostamasta loukkaajallemme ja ke-
hotti jättämään asiamme Jumalan 
käsiin.

Päivän toinen luennoitsija, Pirk-
ko Alaranta kehoitti irtisanoutu-
maan leimoista, joita meihin on jo 
lapsuudessa saatettu iskeä. Esim. 
Olet tyhmä, kömpelö, outo jne. 
Ne ovat valheita, jotka saamme hy-
lätä. Meidän tulisi nähdä itsemme 
Jumalan lapsina, uusina luomuk-
sina, pyhinä, vahvoina ja vapaina 
Herrassa. 

Pirkko kehotti myös hakeutu-
maan hiljaisuuteen kuuntelemaan 
Jumalan puhetta. Jumala puhuu 
monin eri tavoin: sanassaan, pro-
fetioissa, antamalla näyn tai kuvan. 
Joskus jopa yksi sana voi tuoda 

avun jonkun ihmisen tilanteeseen. 
Pirkko kertoi myös, kuinka Juma-
la oli auttanut häntä aivan pienissä 
arkipäivän tilanteissa. Jumala ha-
luaa olla läsnä elämässämme.

Syvällisen opetuksen lisäksi saim-
me kuulla kaunista musiikkia Kir-
si-Marja Jalaston, Katri Karhusen 
ja seurakunnan naisten esittämänä. 
Tarjoilusta huolehtivat seurakun-
nan miesväki. 

Päivä päättyi rukouspalveluun, 
jossa saimme jättää taakkamme 
Kristuksen ristin juurelle. Lähdim-
me kotiin rohkaistuneena elämään 
vapaina sitä elämää, jonka Kristus 
on meille tarkoittanut.

     
Kaarina Siilin 

Naisten Päivä Seinäjoella
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Jarmo on syntyjään pohjanmaan poikia. 

Armon ja rauhan tervehdys!

Olen Jarmo Ojanperä, ja syn-
tynyt Seinäjoella 1956, eli tänä 
vuonna tulee täyteen 60 vuotta 
elonpäiviä, jos se suodaan. 

Asun Ylöjärven Siivikkalassa vai-
moni Erjan kanssa, ja kolme las-
tamme on jo kauan sitten lähtenyt 
rakentamaan omaa elämäänsä, ja 
olemmekin Erjan kanssa tällä het-
kellä myös kolmen lastenlapsen 
mummu ja pappa. 

Juureni ovat kuitenkin Ete-
lä-Pohjanmaalla, joten oli luonte-
vaa ja helppo liittyä Seinäjoen va-
paaseurakuntaan. Miksi Seinäjoki, 
miksei Tampere? Tässä muistelin 
aikoja, kun vanhempani toi minua 
tilaisuuksiin Seinäjoen vapaaseura-
kuntaan, ja vaikka he palvelivat eri 
hengellisessä yhteisössä, niin monia 
muistoja jäi kuitenkin käynneistä 
vapaakirkossa. Tämä oli se alku.

Lähdettyäni kouluun Tampereel-
le vuonna -76, ja aloitettuani työni 
Tampellan konepajassa, oli kui-
tenkin ratkaiseva tekijä vuosi -81, 
kun sain yhdessä vaimoni kanssa 
jättäytyä Vapahtajamme turviin, 
eli saimme Armon ottaa vastaan 
Jeesuksen elämäämme.

Tällaisen siunauksen koettuani, 
oli heti rukoukseni, että mitenkä 
minä voisin palvella sinua Herra-
ni. Rukoukseeni vastattiin melko 
pian, ja työtä on riittänyt maallisen 
työn yhteydessä aina tähän päivään 
saakka. Palvelutyöni on painottu-
nut yhteiskristilliseen toimintaan, 
ja tämän myötä olenkin saanut tu-
tustua moniin eri hengellisiin yh-
teisöihin ja seurakuntiin, joka on 
ollut rikkaus siten, että on nähnyt 
Jumalan suuruuden, ja Hänen vai-
kutuksena omiensa joukossa. 

Tällä hetkellä aktiivisin palvelu-
tehtävä on Tamperelaisen yhdistyk-
sen Viestiveljien kautta, missä olen 
ollut nyt yhtäjaksoisesti 15 vuotta. 
Joukko, joka on yhteiskristillinen, 
on jo matkaa tehnyt yli 22 vuotta. 
Meitä ”vapislaisia” on siinä myös 
muutamia. Rukoukseni kuitenkin 
oli ajoittain, että haluni olisi liittyä 
seurakuntaan, vaikka työtä riitti 
kyllä pellolla, johon koin Jumalan 
minut asettaneen. Päätös kuiten-
kin sai vielä enemmän tilaa, kun 
vanhempani saivat kutsun Taivaan 
kotiin, ja näin myös loppui yhteys 
heidän hengelliseen kotiinsa, missä 
itse sain myös kasvua Kristuksen 
tuntemiseen. Nimeä kantoi tämä 
yhteisö Evankeliset ystävät. Päätös 
sai sinettinsä vuonna 2014, ja lii-
tyin Seinäjoen vapaaseurakuntaan. 
Oli palattu siihen lapsuuden aikai-
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seen kirkkoon, missä kävin van-
hempieni kanssa. 

Onko kulku ollut sitten koh-
dallani suurimmaksi osaa ollut 
Hallelujaa laulaen, uskon tietä 
vaeltaessa? No, ei ole ollut. Vaikka 
rauhan olemme saaneet Kristuksen 
täytetyssä työssä Golgatalla, ja ylös-
nousemuksen voimaan luottaen 
matkaa teemme, niin moninaiset 
kiusaukset ja vastoinkäymiset ovat 
matkaa hidastaneet. Vaikka Golga-
talla minunkin syntini naulattiin 
ristinpuulle, niin silti synnin pis-
tin painaa lihaani, mutta saan kui-
tenkin huomata, niin kuin myös 
sinä ystäväni, että kuitenkin saam-
me kiittää siitä vapaudesta, jonka 
saamme omistaa Kristuksessa Jee-
suksessa.

Kuitenkin ehkä yksi suurimpia 
kamppailujani elämässäni on ollut 
sairauteni, jonka jälkimainingit 
vieläkin vaikuttaa elämässäni, kun 
kolmoishermosairauteni leikattiin 
vuonna 2005.

Siinä laitettiin mies ahtaalle pai-
kalle, ja pyysinkin jo armahtavaa 
vapautusta tästä elämästä.

Jumala näki kuitenkin toisin, 
ja Hänen avullaan, sekä taita-
van neurokirurgin avulla päähäni 
kohdistuva leikkaus onnistui, ja 
sain ikään kuin uuden alun elä-
määni. Meitä täällä ajassa riisutaan 
monin eri tavoin, ja siinä sairauden 
kourissa myös minä sain kokea 
riisuutumista, pienuuteni, mutta 
myös Herrani kaikkivoipaisuuden 
ja suuruuden. Siitä kunnia ja kiitos 

Hänelle.
Matka siis jatkuu, vaikka sairau-

seläkkeelle lähtö oli lähellä, niin 
palasin työelämään, ja evääksi sa-
nottiin, että koita nyt vaikka vii-
si vuotta jaksaa. Nyt on kulunut 
aikaa jo tovin, ja edelleen ajelen 
Ylöjärveltä Hämeenlinnan töihin, 
kiittäen Vapahtajaani Jeesusta Kris-
tusta kaikesta hyvyydestä kohtaani, 
ja luottamuksesta, että saan Häntä 
palvella sillä Armolla ja lahjalla, 
joka on minulle suotu. Jääkäämme 
siis Jumalan Armon varaan, ja pal-
velkaamme Herraa ILOLLA!

Sinua siunaten.

Ylöjärvellä 27.4.2016
Jarmo Ojanperä

Mietin tällä pienellä uskonelä-
män kokemuksella, että uskovaiset 
ovat joskus rikkinäisempiä kuin us-
kosta osattomat?

Olen saanut olla Jeesus-tiellä yli 6 
vuotta. Olen suunnattoman onnel-
linen, että olen saanut ymmärtää 
mitä Jeesus on puolestani tehnyt 
ristillä sovittaen minunkin synti-
ni. Saan olla armosta pelastettu ja 
taivastiellä, tiedän sen sydämessäni. 
Halleluja!

Koen että olen myös keskeneräi-
nen uskovana, mutta silti olen me-
nossa eteenpäin! Herra Jeesus on 
eheyttänyt minua varsinkin uskon 
alkuaikoina ja kun hän johdatti 
minulle puolison, sain eheytyä vie-
lä lisää. Kipuilen siis aina vain vä-
hemmän ns. maailmasta tulleesta 
kivusta. Haluan tuntea Herraani 
aina vain enemmän. Kuivia kau-
siakin olen kokenut, vaikkakin 
alku oli varsin voimakkaasti Pyhän 
Hengen täyttämää ja evankeliumi 

oli jatkuvasti huulilla ja sydämes-
sä. Perhekuntanikin alkoi saada 
tarpeekseen minusta. Siskonikin 
kerran sanoi, että haluaisi välillä 
kuulla mitä minulle kuuluu eikä 
Jeesukselle. Olenkin rauhoittunut 
sen osalta ja luotan, että Herra pe-
lastaa perhekunnan kun Hänen ai-
kansa tulee täyteen.

Herra on käyttänyt minua yleen-
sä niin, etten tiedä milloin olen 
Herran töissä. Koen myös johda-
tusta erilaisten uskovien pariin, 
joilla on rikkinäisyyksiä, jotka hait-
taavat arkista selviytymistä. Olen 
ollut lähimmäisenä ja opetellut 
kuuntelemista ja kipuillut myös 
omien voimavarojen takia. Mikä 
on tehtäväni uskovana?

En tiedä joutuvatko jotkut us-
kovat kärsimään toisia enemmän 
uskoon tullessa juuri rikkinäisyy-
den takia. Tulevatko kaikki men-
neet, huonot asiat pintaan silloin ja 
niiden käsittely vie vuosia tai jopa 

vuosikymmeniä? Vai vaikuttavatko 
eletyn elämän kokemukset siihen? 
Olen mielestäni tavannut heidän 
kaltaisiaan ja rikkinäisyys voi olla 
sitä luokkaa, että omakin terveys 
auttajana on vaarassa.

Eihän Herramme vaadi sellaista 
mihin meillä ei ole voimavaroja? 
Saamme olla armosta pelastetut, 
emme itsemme kautta. Olkaamme 
siis varovaisia, jos alamme uupua 
auttajana. On eri asia jos Herra an-
taa tehtävän, niin Hän myös antaa 
voimankin siihen!

On tervettä tunnistaa omat rajat 
ja voimavaransa. Silloin vain voim-
me hyvin ja meistä on apua lähim-
mäisenä. Herramme auttakoon 
meitä muistamaan ristintyön Gol-
gatalla joka armon päivä ja iloitse-
maan siitä, että vapahtajamme on 
ylösnoussut! Jeesus kanssanne vä-
kevästi!

Teitä siunaten Soile Portti.

Uskovaisen elämää
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Johtajat antavat partiolupauksen. Kuva J-P Niemelä.

toisille”. Nämä ovat isoja tavoitteita 
meille jokaiselle. Tunnelma kirkos-
sa oli lämmin ja partiomainen. Kir-
kon alttari oli somistettu metsäret-
ken teemalla kuusin ja koivupöllein, 
minkä lisäksi tunnelmaa oli luomassa 
kolmijalkaan ripustettu myrskylyhty. 
Niin kutsuvan näköinen alttari oli, 
että aivan teki mieli lähteä yöretkelle 
metsän siimekseen siltä seisomalta!

Ohjelmassa oli myös useita mu-
siikkiesityksiä: Meimin kaunis 
pianokappale, Sinin ja Saran upea 

saksofoniduetto sekä Ellan trumpet-
tifanfaari. Sarka-Versojen retkilau-
lussa Lassi puettiin retkivarusteisiin. 
Juhlassa koettiin myös huivin vaihto 
-seremonia, kun kaksi muualta päin 
lippukuntaamme tullutta vanhaa 
partiolaista liittyi joukkoomme. Ai, 
että meillä oli mukavaa yhdessä! Ja 
varmasti tulee olemaan jatkossakin. 
 
Juhlan päätteeksi Vapaaseurakunnan 
lapsityöntekijä Terhi Pernaa johdatti 
meidät Raamatun kertomusten ää-

relle. Partiolaisten tunnuksen ”Ole 
valmis” innoittamana Terhi vei mei-
tä Raamatun henkilöiden matkassa 
seuraamaan, mitä valmiina oleminen 
tarkoittaa, kun Jumala kutsuu. Saim-
me kuulla, että vaikka joskus kom-
puroimme ja kaadumme nenällem-
me, Jumala on kärsivällinen meidän 
kanssamme, eikä hylkää tai luovuta 
koskaan. 

Partiolaisten järjestämät arpajaiset 
sekä kahvitus tuottivat mukavasti. 
On hienoa, että pystymme tuke-

Lupaan parhaani mukaan rakastaa...

Jumalan käsinä Raija Haapala ja Helvi Gromov. 
Kuva Anna-Liisa Neittaanmäki.

Puolisen vuotta sitten seurakuntamme päiväpiiri teki 
syysretken Saarijärvelle, ja nyt huhtikuussa saimme ys-
tävät Saarijärveltä vastavierailulle Seinäjoelle.

Koska matka on pitkä, oli ensimmäinen tutustumis-
kohde ruokapaikka. Sinne suunnisti myös matkanjoh-
tajan taidoistaan tunnettu pastorimme Hannu Räty. 
Hannu vei vieraat sightseeing -ajelulle ja näytti heille 
kaupungin parhaat nähtävyydet.

Sen jälkeen kokoonnuttiin yhdessä kirkollemme, 
missä pidettiin pieni kodikas päivätilaisuus. Siihen 
sisältyi rukousta, vanhoja kunnon hengellisiä lauluja, 
Tommi Kinnusen yksinlaulua ja partioasiaa, josta ker-
toivat Liisa Korpaeus ja Terhi Jouppila.

Saarijärveläisillä oli tuomisina oma esityksensä ni-
meltä Jumalan kädet. Marjatta Haapasen runon luki 
Anna-Liisa Neittaanmäki, taustalla soi Albinonin 
herkkä Adagio ja kaksi näyttelijää, Raija Haapala ja 
Helvi Gromov kertoivat elekielellä sen, mistä oli kysy-

Saarijärveläiset vierailulla

Sarka-Versojen Partiokirkko kokosi 
Seinäjoen Vapaakirkolle 21.2.2016 
reilusti yli 100 partiotyön ystävää. 
Paikalla olivat kaikki lippukuntam-
me jäsenet pienimmästä suurimpaan 
sekä heidän perheitään ja muita seu-
rakuntalaisia. Tilaisuuden juonsi par-
tiokonkari Urho Korpaeus ja terve-
tulosanat lausui lippukunnanjohtaja 
Liisa Korpaeus. Jokainen Sarka-Ver-
so antoi kirkossa partiolupauksensa 
ensimmäistä kertaa elämässään tai 
uudisti jo aiemmin annetun lupauk-
sen. Lupauksessa sanotaan: ”Lupaan 
parhaani mukaan rakastaa Jumalaa-
ni, omaa maatani ja maailmaa, to-
teuttaa partioihanteita ja olla avuksi 
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Sarka-Versojen retkilaulua elävöittivät 
Terhi ja Lassi. Kuva J-P Niemelä.

maan monien Sarka-Versojen osallistumista valtakunnal-
lisiin Verso-tapahtumiin, Pohjanmaan Partiolaisten kurs-
seille sekä kesän jättisuurelle partioleirille, Finnjamboree 
Roihu2016:lle. Näistä tapahtumista saamme uusia ideoita 
ja intoa paikalliseen partiointiin oman joukkomme kanssa!

Lämmin kiitos jokaiselle mukana olleelle ja kaikille juh-
lan toteuttajille! Tästä on hyvä jatkaa partiotaivalta eteen-
päin. Kuten juhlassa kuulimme ja näimme, myös aikuisena 
voi liittyä mukaan partioon. Jokaiselle löytyy juuri oman 
kokoinen ja näköinen pesti yhteisestä työstämme! Tervetu-
loa mukaan!

Muistoksi juhlasta vielä partiokirkon Raamattuope-
tuksen loppulauseet:

Partioliikkeen perustaja Robert Baden-Powell on sano-
nut: ”Arvokkain asia mitä voit tehdä, on yrittää tuoda onnea 
toisten elämään”. 

Eli mihin meidän pitäisi olla valmiit, myös raamatun 
mukaan?

-Syyttämään, tuomitsemaan ja puhumaan pahaa? Tai 
osoittamaan toisten virheitä?

-Ei. Vaan...
-Antamaan anteeksi. Osoittamaan rakkautta. Osoitta-

maan ja julistamaan armoa. Auttamaan ja rohkaisemaan. 
Hyviin tekoihin. 
 
Se ei ole aina helppoa. Rukoillaan, että olisimme valmiina 
silloinkin, kun se on vaikeaa. 

”Valvokaa, pysykää uskossa lujina, olkaa miehekkäitä, olkaa 
vahvoja. Kaikki mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa.” 

(1. Kor. 16:13-14)

 

Terhi Jouppila
Jutun kirjoittaja on liittynyt partioon 30 vuotta sitten 
ja Sarka-Versoihin yli 20 vuotta sitten. Nykyään Terhi 
toimii Sarka-Versoissa monessa eri partiopestissä, mm. 
sudenpentulauman akelana, tarpojien aikuisena luotsi-
na, apulaislippukunnanjohtajana, tiedottajana ja jäsen-
rekisterinhoitajana. 

mys. Koskettavan esityksen jälkeen Tommi 
lauloi käsiaiheisen laulunsa, joka sopi kuin 
nakutettu juuri siihen hetkeen. Loppuhui-
pennuksena saarijärveläiset nousivat seiso-
maan ja lausuivat yhteen ääneen muistolau-
seen:” Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa 
kärsivälliset, rukouksessa kestävät”. 

Lopuksi siirryttiin alakertaan kahville. 
Eipä sentään pelkälle kahville. Partiolaiset 
olivat varanneet sinne myös askartelupöy-
dän, missä halukkaat saivat tehdä itselleen 
matkamuistoksi nahkaisen avaimenperän.

Hauska oli tavata vanhoja tuttuja ja tutus-
tua uusiin ihmisiin. Taisi taas matkakuume 
lisääntyä meidän piirissämme, joka on kor-
keasta keski-iästä huolimatta aika liikkuvais-
ta lajia.

    LBH
Wolfgang Rühlmann ja Terhi Jouppila askartelemassa. 
Kuva Anna-Liisa Neittaanmäki.
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Ihanaa kun tulee kesä! Aurinko pais-
taa jopa pelottavan kirkkaasti, pal-
jastaen kaiken lian ja pölyn, jota on 
kertynyt ympäriinsä.  Puhumatta-
kaan rypyistä  ja arvista  jotka lois-
tavat  kilpaa auringon kanssa!  Mi-
ten ne  ovatkaan taas talven aikana 
näin  syventyneet? Näin kosmeto-
logina minua häiritsevät nämä kas-
vojeni arvet.  (ryppyjä vastaan 
taistelu jatkuu) Iän karttuessa ne tu-
levat  enemmän ja enemmän esiin. 
Ne pienetkin vähäpätöiset naarmut 
alkavat näkyä nyt syvinä uurteina... 
Talven pimeydessä ne ovat jotenkin 
piilossa mutta viimeistään kevätau-
ringon kirkkaus paljastaa karun to-
dellisuuden. 

Jokaisella kasvojeni arvella on oma 
tarinansa. Tässä yksi niistä. Erään 
arpeni sain potkukelkkareissulla 
ikää ollessa n. 10 vuotta. Olin ystä-
vieni  kanssa joentulvimisjäillä pot-
kuttelemassa. Yhtä äkkiä jää jalko-
jeni alta petti ja tipahdin kuoppaan. 
Löin kasvoni jäähän,  jonka terävät 
reunat viilsivät niihin haavoja. Va-
semman  kulmakarvani yläpuolelle 
neulottiin tikkejä sekä vasen nenän-
pieli liimattiin kiinni. Onneksi sil-
mä säästyi! Varjelus matkassa!

Arpia voi olla fyysisiä,  henkisiä 

Siunatut arvet
ja hengellisiä. Kaksi viimeksi mainit-
tua ovat niitä, jotka pystymme aika 
hyvin peittämään ja pitämään  pii-
lossa. Kuitenkin  hoitamattomina 
ne oireilevat läpi koko elämän. Ta-
valla tai toisella.  Usein hoidamme 
nämä fyysiset vammat todella hyvin 
jotta arvet jäisivät mahdollisimman 
pieniksi. Henkisten ja hengellisten 
haavojen hoitoon me emme juuri-
kaan käytä aikaamme. Uskomaton-
ta mutta totta. Jokainen kuitenkin 
tietää niiden olevan niitä  kaikkein 
”tärkeimpiä” haavoja. Näiden haa-
vojen parantuminen vaatii aikaa  ja 
vaivaa. Se voi olla pitkä ja kivuli-
askin  prosessi.  Siksi  me usein  lyk-
käämme  niiden hoitoa viimeiseen 
asti. Kuitenkin tämän  prosessin 
jälkeen  haavat parantuvat ja  arvet 
ovat siistejä ja kestäviä. Väitän, että 
näissä hoidetuissa arvissamme on 
kätkettynä Jumalan siunaus ja voi-
ma. Niin meille itselle  kuin muil-
lekin. Useinkaan me emme itse saa 
haavojamme hoidetuksi. Tarvitsem-
me siihen Jumalaa ja toisia ihmisiä. 
Jumala  haluaa parantaa ne syvim-
mätkin  haavat, tehdä ne kestävik-
si  ja ottaa ne käyttöönsä. Meille 
tämä ei aina ole niin mieluista.   

Mieti kenellä ovat maailman 
kalleimmat haavat? Mitä tapahtui 
Hänen haavojen kautta?  ”Vaikka 
meidän rikkomuksemme olivat hä-
net lävistänyt ja meidän pahat te-
komme hänet ruhjoneet. Hän kärsi 
rangaistuksen, jotta meillä olisi rau-
ha, hänen haavojensa hinnalla me 
olemme parantuneet.” Jes 52:5 

Joo tiedän, eihän meidän haavam-
me ole mitään verrattuna Jeesuksen 
haavoihin! Emmekä me voi ketään 
pelastaa. Onneksi  ei tarvitsekaan. 
Se on täytetty!  Kysynkin,  että  pi-
täisikö meidän ottaa tässäkin asias-
sa  oppia Mestarilta? Voisiko olla 
niin, että meidänkin haavoille oli-
si  käyttöä?  Mitä jos  uskaltaisimme 
paljastaa haavamme  toinen toisil-
lemme?  Kaikki me kipuilemme 

ja taistelemme erilaisten asioiden 
kanssa. Rohkaiseva uutinen siitä, 
että joku on selvinnyt (ehkä jopa 
samasta taistelusta)  voittajana toisi 
uskoa ja toivoa tulevaan. Rohkaisi-
jana olo vaatii  rohkeutta ja itsensä 
likoon laittamista muiden puolesta. 
Tämäkään ei meille ole  aina niin 
mieluista.

Moni meistä on kuin epäilevä 
Tuomas,  joka halusi nähdä Jeesuk-
sen  arvet. Miksi? Tuomas tunnisti 
Jeesuksen niistä. Hän  halusi itse 
nähdä naulanjäljet Jeesuksen käsis-
sä ja pistää sormensa niihin. Sitten 
hän vasta uskoi. (Joh. 20:25) Usko-
matonta, että Jeesus salli tämän eri-
koisen pyynnön. Minäkin haluan 
nähdä muiden  arpia,  jotta uskon 
että he  ovat todella käyneet läpi 
vaikeita asioita  ja selvinneet niis-
tä voittajina! Se innostaa minua! Se 
rohkaisee  minua!   ”Katu-uskotta-
vuutta” ei saa puhumalla korulau-
sein eikä kiillotetulla pinnalla.  Sen 
saavuttaa vain repimällä viittansa 
auki ja paljastamalla arpensa.  Älä 
selitä, näytä! Tätä rohkeutta me tar-
vitsemme niin seurakunnissa kuin 
omassa hengellisessä elämässämme.

On toki hyvä ja viisasta ennen 
esittelyä ns. ”nuolla haavansa”. Sil-
lä eihän akuutilla haavalla ole vielä 
kestävää arpea? Pienellä tikulla tök-
kääminenkin voi avata sen. Ja näitä 
tökkijöitä kyllä  riittää. Siihenkin 
kannattaa varautua. Ihminen kun 
on ihminen ja joskus sieltä ”pyhim-
mänkin kaavun” alta löytyy pistin. 
Tästäkin huolimatta, paljasta arpe-
si!  Minkälaisia  siunauksia meihin 
saviruukkuihin onkaan kätkettynä? 
Juuri niissä voi levätä Jumalan siu-
naus sinulle tai jollekin meistä kans-
samatkaajista. Jumalan logiikka kun 
usein on; hoida ja tule hoidetuksi. 

Ja näihin kasvojeni arpiin (ja ryp-
pyihin) vielä palatakseni. Hymy 
häivyttää 80 % ja loput peitän mei-
killä. Tervetuloa kesä!

Ruut Nygård
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Lähettiperheemme Mendezit muuttivat Suo-
meen helmi-maaliskuussa. Äiti Sari, isä And-
res ja pojat Andres 7v ja Samuel 4v saavat jo 
Seurakuntaviestin ilmestymiseen mennessä 
perheeseen kolmannen pojan. Viisihenkinen 
perhe asettuu Seinäjoelle toistaiseksi. Kyse-
limme tunnelmia muuttokiireiden keskellä.

Mitkä tekijät ratkaisivat, että tulitte Suo-
meen juuri nyt?

SARI: Koko kymmenen vuoden aikana 
Meksikossa en tuntenut Suomi-kaipuuta, 
mutta aina olemme rukoilleet  Jumalan joh-
datusta. Hän antoi varmuuden, että nyt on 
toisen kotimaan aika. Itse asiassa muutto 
tapahtui ”lyhyellä varoitusajalla”. Koin, että 
kolmas lapsi syntyisi Suomessa ja Andres-poi-
kakin on tullut kouluikään.

ANDRES: Palveltuamme kymmenen vuot-
ta Meksikossa tunsimme , että Jumala sallii 
meidän kääntää lehden elämässämme sekä 
henkilökohtaisella että hengellisen työn sa-
ralla. Koimme, että palvelustyömme siellä 
menee eteenpäin omillaan. Lapsemme olivat 
myös suuressa roolissa Suomeen muutossa. 
Heidän koulutuksensa on meille hyvin tärkeä 
asia.      

Miten asettuminen Seinäjoelle on suju-
nut teiltä vanhemmilta, entä lapsilta?

SARI: Hyvin. Pikku-Andres pääsi eskariin 
mukaan hienosti. Taivaan Isä johdatti niin, 
että eskarin täti oli juuri palannut vuorottelu-
vapaalta Espanjasta. Joten Andres voi käyttää 
omaa äidinkieltään tarpeen tullen. Poika ha-
luaa itse reippaasti kävellä bussipysäkille aa-
mulla. Meillä vanhemmilla on toki hoidetta-
vana paljon byrokratiaa eli on juoksemista eri 
virastoissa. Asunnon etsintäkin on menossa.

ANDRES: Ensimmäinen tunne oli su-
rullisuus siitä, että jätimme kaiken työmme 
Meksikossa ja sen mitä olemme hengellisesti 
rakentaneet. Mutta uskon, että Jumala tekee 
suuria tekoja kaikkialla. Nautin siitä, että lap-
set saavat leikkiä vapaasti ulkona toisin kuin 
Meksikossa.

Mitkä ovat suunnitelmanne lyhyellä/pit-
källä tähtäimellä?

SARI: Tietysti vauvan hoito vie aluksi äidin 
ajan. Haluaisin opiskella ammatin ja suun-
nitelmissa on myös lähetystyöntekijän opin-
not Suomen Teologisessa Opistossa, joka on 
muuttamassa Tampereelle.

Mendezin pojat Samuel ja Andres saivat seurakun-
nalta paketit tulojuhlassaan. Kuva Pekka Nurmela.

Meksikosta Suomeen
ANDRES: Suurin toiveeni on jatkaa hengellisessä työssä. Työ 

muslimien parissa on kiinnostanut minua pitkään. Katsotaan 
mitä ovia Jumala avaa.

Toivotamme teidät tervetulleeksi seurakunnan keskelle. 
Mitä toivotte seurakuntalaisten taholta?

SARI: Seurakunta on aina ollut koti minulle. Mutta kun on 
tullut paljon uusia ihmisiä mukaan, haluaisin päästä tutustu-
maan heihin pikku hiljaa.

ANDRES: Me olemme olleet tämän seurakunnan lähettejä, 
te olette rukoilleet puolestamme ja antaneet taloudellista tukea 
kaikki nämä vuodet. Olemme todella kiitollisia siitä. Odotam-
me, että ihmiset ovat edelleen kiinnostuneet lähetystyöstä, jat-
kavat rukousta ja antamista.

Marjatta Vaismaa
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Kuorovierailu Isossakyrössä
Aurinkoisena kevätsunnun-
taina 10.4. meillä oli ilo olla 
kuorovierailulla Isonkyrön 
Helluntaiseurakunnassa. Vas-
taanotto oli heti alusta asti niin 
lämminhenkinen kuin olla voi. 
Koimme itsemme todella odo-
tetuiksi ja tervetulleiksi.

Halkolan Heikin alkuter-
vehdyksen jälkeen kokouksen 
juonsi Ojanperän Markku. 
Kuoro esitti enimmäkseen Hil-
ja Aaltosen lauluja; vanhempia 
ja uudempia ja joukossa maus-
teena muitakin. Kuorolaiset 
lauloivat sydämensä pohjasta 
ja täydellä volyymilla. Hen-
rikssonin Tapio ja Ojanperän 
Markku esittivät yhdessä kaksi 
koskettavaa laulua ja Markku 
viittasi omaan elämänmuutok-
seensa vuosia sitten. Arja Laak-
soharju lausui syvällisen runon 
”Sopiva risti”. Se antoi jokai-
selle ajateltavaa oman kipunsa 
keskellä. Todistuspuheenvuo-
ron käytti Portin Soile iloiseen, 
avoimeen tyyliinsä. Mäkelän 
Marja ja minä lauloimme myös 
kaksistaan yhden laulun, eikä 
siitäkään intoa puuttunut. 
Laulut ja puheenvuorot vuo-
rottelivat sopivasti, että kuoro 
sai vähän välillä hengähtää.

Loppupuheenvuoro oli al-
lekirjoittaneella. Aluksi pidin 
kuorolaulun mainospätkän ja 
sanonpa sen tässä sinullekin. 
Hengellinen laulu on kiitosta ja 
Jumalan nimen korottamista. 
Se evankelioi. Laulu on usein 
myös sielunhoitoa rohkaisten 
ja lohduttaen. Sillä on paran-
tava vaikutus meidän sielulle 
ja hengelle ja myös fyysiseen 
olemukseemme, varsinkin jos 
itse laulamme. Se käy melkein 
kuntoilusta. Kuorolaiset laulamassa sydämensä pohjasta Isonkyrön Helluntaiseurakun-

nassa. Kuva Heikki Huotari.

Puheeni keskeinen teksti oli 1.Moos. 
26:18-19 ”Ja Iisak kaivatti uudelleen 
auki ne vesikaivot, jotka hänen isänsä 
Aabrahamin päivinä olivat kaivetut, 
mutta jotka �listealaiset olivat Aabra-
hamin kuoltua tukkineet, ja antoi niil-
le jälleen ne nimet, jotka hänen isänsä 
oli niille antanut. Ja Iisakin palvelijat 
kaivoivat laaksossa ja löysivät sieltä kai-
von, jossa oli juoksevaa vettä.” 

Vesi on elinehto ja vihollinenkin sen 
tietää. Uskovan sisimmässä on elävän 
veden lähde.

Miten tärkeää on huolehtia, että 
lähde pysyy puhtaana. On tutkittava 
Jumalan sanalla kaikki hengellisyyden 
nimissäkin tulevat virtaukset. On pa-
lattava alkulähteelle, kaivettava auki 
vanhat hengelliset kaivot. Kannettu 
vesi ei kaivossa pysy, sanotaan. Joskus 
odotetaan liikaa ulkomaisilta puhujil-
ta ihmeitä ja herätyksen puhkeamista. 
Petytään. Usein herätykset ovat lähte-
neet ihan arkisista ympyröistä, kun Ju-
malan taivas on koskettanut. 

Room. 12 (järjellinen jumalanpalve-
lus), Gal. 5:22 (Hengen hedelmät) ja 

Jes. 58:6-7 (oikea paasto) antavat 
hyviä käytännön neuvoja diako-
niaa kaipaavan arjen keskelle. Te-
kojen kautta emme pelastu, mut-
ta usko ilman tekoja on kuollut. 
Evankeliumin pelastussanomaan, 
perusasiaan halusin päättää. Kuoro 
lauloi lopuksi kaksi laulua huipen-
tuen Voitonvirteen.

Saimme vielä ruumiin ravin-
toakin. Meille oli keitetty ihanat 
lohisopat ja päälle oli tarjolla vie-
lä kahvit, munkit ja kakut kyyti-
poikana. Mainio kokki oli tehnyt 
ruokaa niin runsaasti, että koko 
seuraväki sai syödä. Kiitollisuus ja 
iloinen mieli pulppusi joka keskus-
telussa. Olipa vielä mukavaa sekin, 
että meillä oli hyvät ”taustajou-
kot”: entisiä ja tulevia kuorolaisia 
ja muita kannustajia. Tyytyväisinä 
ja kylläisinä ajelimme kotiinpäin.

Kiitos kuorolaiset ja kaikki mu-
kana olleet ja suurimmat kiitokset 
Taivaan Isälle hyvästä reissusta.

Aila Timonen.
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Kirjoitan teille muistojani ja ko-
kemuksiani, kun sain kahteenkin 
kertaan olla Seinäjoen vapaaseu-
rakunnan työyhteydessä. Ensim-
mäisen kerran Suomen teologisen 
opiston työharjoittelu jakson aika-
na marras-joulukuussa 2002 ja heti 
seuraavana kesänä kesäpappina 
tuuraamassa Hannu Rätyä ja Juk-
ka-Pekka Halosta heidän kesälo-
miensa aikana. 

Muistan Seinäjoen vapaaseura-
kunnan paikkana, jossa oli armol-
lista tehdä työtä. Hannun posi-
tiivisuus ja J-P:n iloisuus tekivät 
työilmapiirin hyväksi harjoitteluni 
aikana. Seurakuntalaiset nyökyt-
telivät hyväksyvästi päätään saar-
natessani, vaikka olin aika koke-
maton puhuja. Olin pienemmässä 
seurakunnassa kasvanut ja Seinäjo-
en vapiksen monipuoliseen työhön 
oli mielenkiintoista tutustua. 

Ollessani 2003 kesäpappina Sei-
näjoella järjestettiin Suomen va-
paakirkon kesäjuhlat. Niissä oli 
erilaisia juoksupojan hommia, joi-
ta sai tehdä aamusta iltaan. Hiukan 
kyllä hirvitti juhlien jälkeen nuorta 
kloppia kun Hannu ja J-P jäivät 
ansaitulle kesälomalleen. Sitä ajat-
teli, että onkohan seurakunta vielä 
pystyssä kesän jälkeen? No, aina-
kin rukouselämää se elvytti ja Ef-
raim Männistön jykevä olemus toi 
turvaa ja loppujen lopuksi kaikesta 
selvittiin Jumalan avulla. 

Erityisesti jäi mieleen seura-
kunnan lastenleiri kesältä 2003. 
Tuntui, että kaikki lähti vähän ta-
kerrellen liikkeelle, mutta puolivä-
lissä leiriä illan rukouskokouksessa 
jysähti. Monet lapset täyttyivät 
Pyhällä Hengellä ensimmäistä ker-
taa elämässään. Joitakin lapsia piti 
kantaa salista telttoihin nukku-
maan. Kun menin erästä äänekästä 
telttaa rauhoittamaan, niin kuulin 
ovensuusta kun lapset arvuuttelivat 
keskenään mitä kieltä he kielillä 
puhuivat. 

Sain palata pohjanmaalle vielä 
vuosiksi 2009-2012 toimiessani 
Kauhavan vapaaseurakunnan pas-
torina. Olen kokenut, että pohjan-
maalla seurakuntien välinen yhteys 
on ainutlaatuista. Siihen varmasti

ovat auttaneet lyhyehköt välimat-
kat ja melko usein Seinäjoella jär-
jestetyt vapaakirkon kesäjuhlat, 
jotka ovat yhdistäneet koko maa-
kunnan seurakuntia. 

Tällä hetkellä toimin Porin va-
paaseurakunnan seurakunnanjoh-
tajana, minulla on vaimo ja kaksi 
lasta ja viihdymme hyvin täällä sa-
takunnan keskuksessa. Seinäjoki ja 
pohjanmaa ovat pysyneet tuoreina 
mielessäni kun olen usein saanut 
olla puhujavieraana lakeuden eri 
seurakunnissa. 

Teitä kaikkia siunaten, 
Mika Tapio

Erityisesti Seinäjoesta jäi mieleen Pyhän Hengen täyteinen lastenleiri, 
kertoo Mika hymyssä suin. Kuva kotialbumista.

Tervehdys teille rakkaat lukijat!

SEINÄJOKI 
0400 881 359

Osaava autohuolto
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Mauno ja Auli Mattilan perhe 
muutti Seinäjoelle viime vuoden 
marraskuussa. Perheeseen kuulu-
vat vielä 8-vuotias Mari, 7-vuotias 
Markus ja Miika-vauva. Maunon 
it-insinöörin työt loppuivat Ou-
lussa, kun Nokia vähensi väkeään. 
5000 työntekijästä oli jäljellä 50, 
joiden joukossa Mauno vielä oli.

- Jumala pelastaa insinöörejä-
kin, Mauno sanoo. Vaimo Auli 
teki oman ratkaisunsa pari viikkoa 
myöhemmin.

- Ihmettelin kaksi viikkoa, mitä 
on tapahtunut, kun mies ei juo, tu-
pakoi eikä kiroile.

- Moni asia on tapahtunut meille 
yhtä aikaa, Mauno ja Auli sanovat.

Maaliskuussa 2012 Mauno ja 
Auli menivät yhtä aikaa kasteel-
le Oulun helluntaiseurakunnassa. 
Hengellinen koti löytyi myöhem-
min vapaaseurakunnasta. 

 
Syntilista lensi tuuleen
Mauno myöntää reilusti olleensa 
syntinen mies. Hän kertoilee juo-
pottelusta, putkareissuista ja kovas-
ta kiroilemisesta.

- Kiroilu oli silti pahinta. Opetin 
kirosanoja intialaisille työntekijöil-
lekin. 

Uskovan työtoverin sanat pysäyt-
tivät. Jeesuksen kuolemaan syyllisiä 
olemmekin me kaikki, eivät pelkäs-
tään juutalaiset. Mauno alkoi etsiä 

Jumalaa. Hän katseli hengellisiä 
videoita, kun ankara synnintunto 
jysähti päälle.

- Tein jopa syntilistan. Kirjoitin 
siihen omat syntini.

Tutun luterilaisen papin luona 
Mauno löysi pelastuksen. Paluu-
matkalla hän koki autossa Jumalan 
valtavan rakkauden voiman. Hän 
ruuvasi ikkunan auki ja heitti syn-
tilistansa ulos taivaan tuuliin. 

Googlekin välikappaleena
Auli Mattila kertoo, kuinka hän 
erään kerran seurasi sivusta Daniel 
Pawlsonin hengellistä video-oh-
jelmaa, jota Mauno katsoi. Hän 
lähti sitten hakemaan saunapuita 

Muurin aukkoon Seinäjoelle

Ensikosketus Seinäjoen vapaaseurakuntaan on ollut lämmin, vakuuttavat Mauno ja Auli.  Kuva Jukka Sahlberg.
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liiteristä. Oli kuulas pakkasyö. Pik-
ku talitiainen törmäsi riippumaan 
asetettuun pressuun, ja se sai Au-
lin yhtäkkiä kiroamaan. Hän alkoi 
heti ihmetellä kovaa kiroamistaan, 
sanoi Maunollekin, kuinka hän 
kohteli pahasti pikkulintua.

- Ehkä pikkulinnun kohtalo oli 
Jumalan puhetta, Mauno sanoi.

Parin päivän päästä Auli kirjoitti 
Googleen hauksi ”Miten tulla us-
koon”. Se johdatti eteenpäin. Hän 
teki pian oman ratkaisunsa. Ilma-
piiri kotona muuttui, vaikka aikai-
semmin oltiin avioeron partaalla

- Oli vain suuri rauha. Mikään ei 
sitä häirinnyt, Auli sanoo. Mauno 
kiteyttää vielä: - Jeesus pelasti avio-
liittomme.

 
Monenlaista johdatusta  
Seinäjoelle
Aivan kaikki ei silti ollut pelkkää 
iloa ja onnea. Mauno kertoo eteen 
tulleesta uskonkriisistä, jonka päät-
teeksi hän sanoi Jumalalle: ”Annan 
itseni eläväksi uhriksi Sinulle.” Lu-
paus on pitänyt. Mauno on julista-
nut ja todistanut kirkossa ja kadul-
la. Hän on nähnyt, miten ihmiset 
ovat vapautuneet. Armolahjat, ku-
ten ilmestykset ja profetointi, ovat 
seuranneet.

Moni asia johdatti Oulusta Sei-
näjoelle. Mauno kertoo muuta-
man.

- Näin näyssä kaupungin ja muu-
rin. Sain Herralta kehotuksen käy-
dä läpi Suomen vaakunat.

Kemissä kokousmatkalla perheen 
Markus-poika rakensi palapelin 
lattialle, tietämättä mitään mah-
dollisesta Seinäjoelle muutosta. 
Kuvassa oli junarata ja muuri, jossa 
oli aukko.

Kodin myynti arvelutti. Oulussa 
talot eivät juuri menneet kaupaksi. 
Talon myynti-ilmoitus oli Face-
bookissa vain yhden minuutin, 
kun siihen vastasi henkilö, joka osti 
talon. 

- Tämä lestadiolainen ostaja hoiti 
vielä kaikki paperihommatkin.

Uuden kodin löytämisestä Mau-
no kertoo näin:

- Raahessa käydessä sain näyn. 
Siinä oli keltainen kartano, kirkko 
ja metsää.

Sellainen näkymä tulikin eteen 
Nurmossa: Loukon keltainen kar-
tano ja näyssä ollut kirkko. Uusi 
koti oli löytynyt.

Kaikkeen on vastaus
Ensikosketus Seinäjoen vapaaseu-
rakuntaan on ollut lämmin. Mo-

lemmat kertovat Pyhän Hengen ja 
kodin ilmapiiristä. Maailman kei-
noin ei vedetä seurakuntaan väkeä, 
vaan pidetään esillä totuus ja armo. 
Moni tuntematon on tullut heti 
tervehtimään.

Lapset ja nuoret ovat lähellä äiti 
Aulin sydäntä myös seurakunnassa, 
esimerkiksi pyhäkoulutyö. Hän on 
suorittanut matkailualan tutkin-
non ja toiminut asiakaspalveluteh-
tävissä ja Oulussa myös nuoriso-
työssä. 

Mauno kertoo, että insinöörin 
silmin lukiessa Raamatusta löytää 
hienoja näkökulmia. It-tutkija voi 
tietovirrasta seurata jotain toistu-
vaa koodia, jolla on tärkeä merki-
tys. Ihmisen DNA:ssakin on koo-
di. Raamatussa esimerkiksi sarvet 
tai meri ovat tällaisia koodeja, jotka 
tulevat esiin aina uusissa yhteyksis-
sä. Oli kyseessä evoluutioteoria tai 
jokin muu tiedollinen asia, sitä saa 
ja pitääkin pohtia.

- Jos on jokin iso kysymys, usko-
van ei pidä pelätä. Raamatussa on 
siihenkin vastaus.

 

Teksti ja kuva Jukka Sahlberg
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Kuva Markus Mäkinen.

Jeesuksen seuraajina, ja seurakun-
tana, olemme yhteisellä työmat-
kalla. Tällä työmatkalla on tärkeää, 
että tiedämme mihin suuntaan 
olemme menossa, hyvä ja sel-
keä yhteinen näky auttaa meitä 
keskittämään voimavarojamme. 
Parhaimmillaan näky kannustaa ja 
innostaa meitä tekemään entistä 
kovemmin töitä saavuttaaksemme 
tavoitteemme. 

Nuorten parissa meillä on ollut 
nyt vajaan kahden vuoden ajan eri-
laisia vaihtuvia teemoja, jatkuvasti 
uusiutuva näky. Syksyllä 2014 kun 
nuortenillat polkaistiin uuteen al-
kuun, oli näkynämme kasvaminen 
Jumalan kanssa ja seurakunnan yh-
teys, tätä näkyä kuljetettiin muka-
na koko työkauden ajan. Ja nyt kun 
itse aloin viime syksynä vetää iltoja, 
otimme jälleen uuden lähestymis-
tavan. Syyskuussa teema ja näky oli 

”ihmeiden aika,” mikä tarkoitti sitä 
että keskityimme opetuksissa ja ru-
kouspalvelussa sekä illoissa yleisesti 
muutenkin Pyhän Hengen toimin-
taan ja armolahjoihin. 

Syksyllä toinen suuri näkymme 
oli tehdä omin voimin suuri nuor-
ten tapahtuma, enkä edelleenkään 
voi mitään muuta kuin ihmetellä 
miten siinä oikein onnistuimme! 
Vaikka näky oli hurja ja suorastaan 
mahdoton, tai ehkä juuri siksi, 
nuoret sitoutuivat ja olivat täynnä 
intoa. Ensi syksynä taidetaankin 
ottaa vielä suurempia askeleita.

Olen lyhyessä ajassa oppinut 
kuinka tärkeä asia näky on sekä 
se, että se on kirkkaasti jokaisella 
mielessä. Ilman Jumalan antamaa 
selvää näkyä on vaara jäädä pai-
koilleen, ja toiminta alkaa maistua 
paperimassalta. Jos jossain vaihees-
sa asetetut tavoitteet saavutetaan, 

täytyy heti tarttua seuraaviin haas-
teisiin. Täytyy muistaa kuitenkin 
myös levätä, ettei pala loppuun 
liian monen sopan kanssa heilues-
sa! 

Tällä hetkellä meillä nuorten 
kanssa on näky tulisesta sukupol-
vesta, joka on täynnä intoa ja halua 
loistaa valona maailmassa. Olen 
monta kertaa kuullut sanottavan, 
että nuorissa on tulevaisuus. Sa-
notaan, että uusi sukupolvi nou-
see. Sanotaan, että herätys tulee. 
Mitä jos juuri me olisimme niitä 
nuoria (ja kaikenikäisiä)? Mitä jos 
me olisimme se uusi sukupolvi? 
Voisimmeko me olla keskellä herä-
tystä? Meidät on kutsuttu olemaan 
valona ja suolana maailmassa, ja 
juuri nyt maailma tarvitsee mei-
tä kaikkein kipeimmin! Maailma 
on täynnä pimeyttä ja jättää kat-
keran, pahan maun suuhun. Eikö 

Näky vie eteenpäin
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juuri pimeässä valo loista kaikkein 
kirkkaimmin? Nyt on aika syttyä ja 
sytyttää!

Palataanpa takaisin varsinaiseen 
aiheeseen, eli mikä on näky. Näky 
ei siis tässä asiayhteydessä tarkoita 
näkyjen näkemistä tai harhoja tai 
muuta sellaista, vaan näky (käyte-
tään myös sanaa visio) on enem-
mänkin kuin unelma. Näky on tu-
levaisuuden näkemys, jokin toivot-
tu tila johon pyritään, jotain mitä 
halutaan saavuttaa. Se myös innos-
taa ja tuo merkitystä sekä suuntaa 
siihen, mitä tehdään minkä vuoksi. 

Tällä tavoin ymmärrettävästi 
Raamattu puhuu näystä aika vä-
hän, mutta rivien välistä voidaan 
löytää monen Raamatun henkilön 
elämässä selkeä näky. Habakukin 
kirjassa annetaan todella upea ohje 
näkyyn liittyen:

”Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: 
'Kirjoita näky ja piirrä se selvästi 
tauluihin, niin että sen voi juostes-
sa lukea'. (Hab. 2:2)

Samalla kaavalla vielä tänäkin 
päivänä niin erilaiset yritykset kuin 
tapahtumatkin muodostavat omia 
sloganeitaan ja visiolauseitaan! 

Miksikö tästä aiheesta kirjoitan? 
Uskon että olemme seurakuntana 
monella tavoin uudistumassa. On 
ollut upeaa nähdä miten nuorten 
joukko on kasvanut ja siellä on 
noussut uusia vastuunkantajia, sa-
moin iloitsen siitä yhteydestä mikä 
meillä seurakuntaperheenä on. Tä-
män kaiken uudistumisen keskellä 
meillä tulee olla katse lujasti Kris-
tuksessa ja siinä tehtävässä mikä 
meille on uskottu. Meitä on kut-
suttu rakastamaan, vapauttamaan, 
julistamaan pelastusta ja kerto-

maan koko maailmalle Jeesuksesta. 
Rukoillaan yhdessä seurakunnal-
lemme selkeää, juostessakin luetta-
vaa tavoittelemisen arvoista näkyä!

”Usko on luja luottamus siihen, 
mitä toivotaan, ojentautuminen 
sen mukaan, mikä ei näy.” (Heb. 
11:1)

Juha-Pekka (J-P) Niemelä
Nuorisotyöntekijä

Hautakivet

Velj. Mäki

www.hautakivisuunnittelu.�
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Ollessani nuori aikuinen halusin 
päästä pois ihmisten ilmoilta yksi-
näisyyteen. Oli kesä 1985 ja hain 
Helsingin yliopiston tutkimus-
apulaisen avointa tointa Värriön 
tutkimusasemalle Koillis-Lappiin. 
Hakijoita oli 38. Työssä vaadittiin 
muun ohella hyvää kuntoa ja kes-
tävyyttä,  maastokelpoisuutta sekä 
erätaitoja. Työhaastattelussa kysyt-
tiin, mitäs jos yliopiston tutkimus-
aseman perhospyydyksestä löytyy 
perhonen, jota sinulla ei omassa 
kokoelmassasi ole? Kerroin, että 
olen hoitanut kaverin perhosrysää, 
josta tuli harvinainen laji joka mi-
nulta puuttui ja että kaveri sai sen 
omaan kokoelmaansa. Kerroin ole-
vani uskossa. Sain paikan. Työsopi-
muksen allekirjoituksen päätteeksi 
Oulun yliopistolla minulle toivo-
tettiin ”terve menoa!”

Vuosikymmeniä sitten, olles-
sani vielä poikamies, olin töissä 
Helsingin yliopiston Värriön tut-
kimusasemalla. Toimin tutkimus-
apulaisena vv. 1985 –1987 runsaat 
kaksi vuotta Sallassa, Koillis-Lapis-
sa. Asunto minulla oli Rovaniemel-
lä J.M. Eskelisen linja-autohallin 
päädyssä ja maksoin vuokrani sii-
voamalla linja-autoja vapaapäivi-
näni. Töissä majoituin asemalla 
jossa minulla oli oma huone. Värri-
ön tutkimusasema sijaitsee Värriön 
luonnonpuiston alueella. Asemalta 
on 1 km:n matka Värriötunturi yh-
den laelle. Asemalle ei ole tietä, lä-
hin tie päättyy Ainijärven rajavar-
tioston pihaan. Sieltä on asemalle 8 
km:n taival. Talvisin se meni hiih-
täen tai moottorikelkalla ja kesäisin 
kävellen. Asemalla on myös oma 
helikopterikenttä huoltolentoja 
varten ja sähköt asemalle jauhoi 
laivan diesel-aggregaatti. Tehtäviini 
kuuluivat rutiinitehtävien ohella 
erilaiset biologiset kenttätutki-
mukset sekä talvi- että kesäoloissa. 
Lähin esimieheni oli satojen kilo-

metrien päässä, mutta puhelimella 
tavoitettavissa. Hän oli professori 
Erkki Pulliainen, joka oli aseman-
hoitaja ovo Helsingin yliopistossa 
ja eläintieteen professorina Oulun 
yliopistossa. Minä taas olin esimie-
henä muutamalle työllisyysvaroin 
palkatulle paikkakuntalaiselle po-
romiehelle sekä aseman keittiön 
emännälle. Lisäksi olin isäntänä ja 
oppaana asemalle tuleville satun-
naisille sekä koti- että ulkomaisille 
vierailijoille ja tutkijoille. Kesällä 
paimensin kesätöissä olevia biolo-
gian opiskelijoita.

Varsinkin talviaikaan oli jak-
soja, jolloin olin yksin koko ase-
malla useitakin päiviä kerrallaan. 
Maastotöitä tehdessä olin usein 
koko ajan rukouksessa. Rukoilin 
joka hetki. Vanhat sanonnat ”ru-
kous on kuin ilmaa mitä hengitän” 
ja ”rukoilla voi joka hetki” olivat 
tulleet todeksi. Minulla oli pitkä 
esirukouslista. Korealaisen pas-
torin Yonchi Cho:n kirja ’Opeta 
minua rukoilemaan’ kertoi sitten 
myöhemmin samat asiat. Sen kir-
jan luin moneen kertaan. Olin tul-
lut uskoon kesäkuun alussa 1982. 
Tuohon aikaan oli Lahdessa ja 
Kouvolassa isot nuorisoherätykset, 
jotka saivat alkunsa Joutjärven Evl. 
Seurakunnasta eli ’Jovilta.’ Sen sa-
toa minäkin olen. Minut ohjattiin 
siellä heti pienpiiriin, josta valmis-
tui pari vuotta myöhemmin pii-
rinvetäjiä. Vapaakirkon jäseneksi 
siirryin Oulussa 1988 syksyllä, kun 
etsin itselleni sopivaa hengellistä 
kotia ja palvelupaikkaa opiskelu-
paikkakunnaltani. Oulussa vedin 
vapaaseurakunnan opiskelijatyö-
tä ja yliopistolla yhteiskristillistä 
evankelioivaa solua.

Näky tunturissa omasta  
varhaislapsuudesta 
Lokakuussa 1985 kapusin työ-
asioissa jälleen kerran Värriötun-

turin huipulle. Sieltä näkyi hyvin 
Saariselkä, Sokosti ja Korvatuntu-
ri sekä naapurin puolella Jelgoras, 
jonka huippu kohosi yli 900 m kor-
kealle. Olin ollut HNMKY:n ru-
kouspäivillä Helsingissä ja lauloin 
’Immanuel – Jumala kanssamme.’ 
Yhtäkkiä aloin laulaa kielillä ja sain 
näyn omasta varhaislapsuudestani, 
sen tapahtumista, joita en millään 
voinut muistaa. Käydessäni koto-
na Lahdessa kysyin vanhemmiltani 
pitivätkö ne paikkansa. Vanhem-
pani muistivat heti tapahtuneet. 
Minut oli lapsenvahtina toiminut 
12-v tyttö unohtanut kotia lukko-
jen taakse päiväksi. Naapurissa asu-
nut mummini oli kuullut jossakin 
vaiheessa itkuni ja huutoni ja tul-
lut sisälle. Tapahtuma oli painunut 
alitajuntaani ja oli tullut aina esiin 
kun jouduin elämässäni tietynlai-
siin tilanteisiin ja siksi oli haitan-
nut arkeani vielä nuorena aikuise-
nakin. Oli suurta Jumalan armoa 
että sain vapautua siitä.

Asennemuutos kesken  
kiitosrukouksen
Keskellä talven asemalla tuli äkilli-
nen tarve tyhjentää rasvakaivo eli 
keittiöjätekaivo. Esimieheni Ou-
lusta käsin käski minun tehdä se 
seuraavana päivänä. Pelkäsin sen 
tekemistä sillä en ollut ollenkaan 
varma miten se tehtäisiin, vaikka 
neuvoa olin kysynyt. Illalla olin 
rukouksessa ja kiitin Herraa minua 
aamulla odottavasta löyhkäävästä 
ja vaarallisestakin tyhjennystyös-
tä. Kiitin Herraa siitä. Huomasin 
yhtäkkiä eläväni kiitoksessa tuon 
tehtävän edessä. Kävin mielessäni 
läpi miten se ehkä pitäisi tehdä ja 
pyysin siihen Jumalalta viisautta. 
Päätin tehdä tyhjennyksen käsin 
ämpäreitä käyttäen. Nukahdin 
tyhjennystyöhön orientoituneena. 
Aamulla seitsemän jälkeen puhelin 
soi. Esimieheni ilmoitti, ettei mi-

Rukouskorkeakoulussa
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nun tarvitsekaan tehdä tuo-
ta tyhjennystyötä vaan että 
sinne sittenkin tulee jo aa-
mupäivän aikana työn osaa-
va henkilö tekemään tuon 
homman. Niin kuin sitten 
tulikin ja homma tuli hoi-
dettua turvallisesti, oikeilla 
välineillä ja nopeasti.

Ylistyksenvaippa
Kerran ajaessani jälleen Lah-
teen mennäkseni seuraavana 
päivänä Helsinkiin jälleen 
HNMKY:n rukoustapahtu-
maan, rukoilin koko auto-
matkan, 1050 km. Lahdes-
sa polvistuin sohvan ääreen 
ja yhtäkkiä tunsin jonkin 
näkymättömän, lämpimän 
ja kutkuttavan painavan 
minua selästä. Tajusin sen 
konkreettisesti olevan Jee-
suksen rakastavan käden 
kosketuksen. Se muutti 
minut. Tajusin olevani ra-
kastettu. Todella rakastettu. 
Raamattu kuvailee sitä ko-
kemusta ylistyksen vaipaksi. 
Jesaja 61:3 ”…panemaan 
Siionin murheellisten päähän 

- antamaan heille - juhlapää-
hineen tuhkan sijaan, iloöljyä 
murheen sijaan, ylistyksen 
vaipan masentuneen hengen 
sijaan; ja heidän nimensä on 
oleva ”vanhurskauden tam-
met”, ”Herran istutus”, hänen 
kirkkautensa ilmoitukseksi.”

Näätää tutkimassa
Päätyöni talviaikaan oli ve-
tää näädäntutkimusryhmää. 
Kerran oikein kovalla pak-
kasella, ulkona oli maaston-
kohdista riippuen pakkasta 
-47°C - -52°C, hiihdin 13 
km katsomaan jäljistä mi-
ten radiopannoitettu näätä 
oli yön aikana liikkunut. 
Oli käväissyt parin metrin 
verran ulkona hangella le-
popaikastaan. Olin kysellyt 
työllisyysvaroin palkatuilta 
poromiehiltä, josko joku 
lähtisi mukaan kun on tur-
vallisuusriski lähteä yksin 
näin kovalla pakkasella. 
Eivät halunneet tulla, oli 
kuulemma pakkasta liikaa. 
Kerrospukeuduin huolella ja 
laiton villaisen kasvosuojan 

Biologi ja pastori Jari Venetvaara. Kuva ko-
tialbumista.

Värriön tutkimusasema kuvassa keskellä. Kartta 
© Maanmittauslaitos, ympäristöhallinnon Oi-
va-karttapalvelu.

ja ei kun menoksi. Yllätyksekseni minua lähti 
seuraamaan asemalla tohtoriopintojaan viimeis-
televä nainen. Hän sanoi, ettei voinut antaa 
minun mennä yksin. Ei olisi antanut itselleen 
anteeksi jos minulle olisi jotain sattunut. Tuo 
toisesta huolehtiminen äärioloissa puhutteli mi-
nua paljon. 

Perhosharvinaisuuksia
Rakensin Värriön tutkimusasemalle perhosko-
koelman, joka pitää sisällään myös muutamia 
tuon tunturialueen sellaisia perhosharvinai-
suuksia, jotka minulta itseltäni omasta kokoel-
mastani edelleen puuttuvat. Eikä harmita yh-
tään. Kiitos siitä Herralle! 

Kirjoittaja FM Jari Venetvaara, 56-v., on 
vapaakirkon pastori Laihialta sekä bio-
logi-yrittäjä, joka harrastaa kalastuksen 
ohella perhosten keräilyä. 
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Olipa kerran Tommi ja Taina 
Lomakouheron tanssilavalla 
Karstulassa.  Kaksi rikkinäistä 
ihmistä tapasivat sattumalta tai 
jälkeenpäin ajatellen, varmasti 
heidät johdatettiin toistensa luo.

Kumpaisenkin avioliitto oli ajau-
tunut eroon ja elämä oli tuskaista 
hapuilua kuin pimeässä metsässä. 
Taina kertoo viettäneensä lapsuu-
tensa Lehtimäellä ja olleensa kodis-
sa, jossa uskonasiat olivat kodissa 
esillä.

-Naapurissa asui Jehovan todista-
jia ja isäni on tutkinut raamattua 
nuoresta lähtien. Lisäksi suvussam-
me on useita uskovaisia. Tuntui, 
että uskon asiat olivat liiankin lä-
hellä ja nuorena ei osannut tehdä 
ratkaisua.

Tommi kertoo, että heillä oli ta-
pana iltarukous lapsuuden kodissa. 
Ennen Tommin uskoontuloa hä-
nen vanhempansa olivat tehneet 
uskonratkaisun jo aiemmin.

-Siinä välissä ehti myös nuorem-
pi sisareni ja vanhempi veljeni teh-
dä uskonratkaisunsa.

Palataan vielä ajassa taaksepäin 
vuoteen 2007 ja Lomakouheron 
parketille. Taina kertoo olleen-
sa kyllästynyt maailman menoon 
sekä tanssilavaelämään ja vakuutti 
itselleen, että tämä saa olla viimei-
nen kerta, kun lähden tanssilavalle. 
Tämä kaikki on nähty. Täällä ei ole 
mitään.

-Jokin minua kuitenkin sinne 
veti. Tapasimme ihan alkuillasta, 
kun Tommi haki minua tanssi-

maan. Jossakin vaiheessa iltaa er-
kanimme kumpikin omille tahoil-
le, mutta illan aikana päädyimme 
jälleen yhteen. Istuimme kahvilan 
puolella ja aloimme käydä keskus-
telua kummankin eroasioista.

Karkumatkalla jäi kiinni
Tommi sanoo, että noin puoli 
vuotta tämän jälkeen hän muutti 
Tainan kanssa asumaan Tampereel-
le.

-Molemmilla oli työpaikka ja 
minä ajattelin lähteä toteuttamaan 
uutta elämää puhtaalta pöydältä. 
Samoja ajatuksia oli myös Tainalla. 
Lapset olivat omillaan ja nyt hän 
voisi toteuttaa haavettaan muuttaa 
uusiin ympyröihin.

Tommi toteaa, että kaksi rikki-

Tommi ja Taina - sananjakajat

Taina ja Tommi Kinnunen tahtovat toimia saamansa armoituksen mukaan. Evankeliumia he vievät kaduille, 
sairaaloihin ja vankiloihin, kaikkialla minne kutsu käy.
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näistä ihmistä aloitti elämän oman 
tahtonsa mukaan. 

-Ei se kuitenkaan ihan näin toi-
minut. Lähes puolen vuoden yh-
dessä olon jälkeen alkoivat asiat 
mennä vaikeiksi. Tuolloin Jumala 
alkoi vetää puoleensa.

Taina muistaa, että he tapasivat 
pitkänäperjantaina ja hän kysyi 
Tommilta, mitä mieltä hän on us-
konasioista, sillä hänelle ne olivat 
tärkeitä jo tuolloin. 

Tästä vuosi eteenpäin seuraavaan 
pitkäänperjantaihin, niin he olivat 
molemmat Tommin vanhempien 
luona ja tuolloin Tommi teki us-
konratkaisunsa. Tommi kertoo ol-
leensa niin ahdistunut, että halusi 
mennä vanhempiensa luo, josko 
sieltä löytyisi apua.

-Minulle oli tarjottu sanaa aikai-
semmin, mutta sillä kertaa olivat 
korvani auki. Jossakin vaiheessa 
pyysin rukousta puolestani. Halu-
sin pelastua ja päästä taivaaseen.

Tommi muistaa, että tuolloin 
syntien anteeksijulistamisen jäl-
keen taakka putosi harteilta ja tie-
sin ottaneeni oikean askeleen.

Taina kertoo myös olleensa tuo-
na iltana valmis ottamaan Jeesuk-
sen vastaan. Jotenkin vain tuntui, 
että jokin kuiskutteli, että et voi 
matkia toista noin vain.

-Jäin iloitsemaan Tommin uskos-
ta.

Toinen toistaan tukien
Seuraavana aamuna Taina heräsi 
tunteeseen, että ei voi tulla yläker-
rasta alas, koska olo oli niin ahdis-
tunut.

-En ymmärtänyt, mikä minun 
on. Ihan kuin taivaanportit olisivat 
minulta kiinni.

Hän kertoo alkaneensa muistele-
maan kaikkia väärin tehtyjä asioita 
elämänsä varrelta.

-Taistelin asioiden kanssa muuta-
man päivän. 

Lopulta Tommi sai rohkeutta ky-
syä Tainalta, halusiko hän tulla us-
koon. Taina sanoo jo odottaneen-
sa, että eikö kukaan kysy häneltä 
uudestaan tuota kysymystä, joka 
ensin esitettiin Tommin kotona.

-Siinä kohdassa ymmärsin, että ei 
minun tarvitse miettiä, mitä olen 
tehnyt tai kuinka muutan itseni. 
Kun annan elämäni Jeesukselle, 
hän muuttaa elämäni.

Kaduille ja kujille
Tästä alkoi pariskunnan kasvu ja 
yhteinen taival evankeliumin vieji-
nä. Taina ja Tommi vihittiin 

maistraatissa, siunattiin avioon 
Tampereen helluntaiseurakunnassa 
ja kastettiin Kuortaneen järvessä.

-Meissä molemmissa vaikutti 
heti uskoontulon jälkeen yhtei-
nen näky, että pitää mennä ihmis-
ten luokse kertomaan ja jakamaan 
traktaatteja, toteaa Tommi.

Hän kertoo, että heidän kään-
tymyksensä oli niin voimakasta, 
että Jeesus on kaikkein tärkeintä ja 
muu saa jäädä.

- Halusimme käyttää kaiken 
mahdollisen aikamme evan-
keliumin työhön. Jätimme 
työpaikkamme ja ajattelimme 
muuttaa asuntoautoon asumaan, 
jolla kiertäisimme Suomea ja 

Eurooppaa evankelioiden. Ihan 
näin se ei mennyt.

Tommi toteaa, että Jumala on 
johdattanut kuitenkin sen innok-
kuuden kautta meidät Seinäjoelle.

Mentiin uskon varassa useita 
vuosia. Niin edelleenkin, mutta 
nyt tehdään myös töitä evankelioi-
mistyön rahoittamiseksi, myöntää 
sähköinsinööri Tommi Kinnunen.

Yhteinen matka jatkuu
Pariskunta Kinnunen siis kiertää 
evankeliumia levittäen kaduilla, 
sairaaloissa sekä vankiloissa, kaik-
kialla minne kutsu käy.

Tommilta sujuu soitto, ja yhdes-
sä lauletaan. 

Seurakuntaan liittynyt pariskun-
ta kertoo tavallaan kyllästyneensä 
yksityisyrittämiseen hengellisellä 
kentällä. 

-Minä ymmärrän, että paikallis-
seurakunta pitää yhteyttä toinen 
toisiinsa, kokoontuu yhteen ja tie-
tysti tekee työtä yhdessä Jumalan 
valtakunnan eteenpäin viemiseksi. 
Kun emme kuuluneet mihinkään 
seurakuntaan, niin meitä vaivasi 
yhteisen sitoutuneisuuden puute. 
Tuntui, että tämä estää Jumalan 
tahdon toteutumisen. Rukoilimme 
hartaasti oman seurakuntayhtey-
den puolesta.

Näin, ohessa oli tiivistettyä do-
kumenttia Tommi ja Taina Kin-
nusen uskon taipaleelta. Lisää tie-
toa heidän nettisivuiltaan  www.
maailmanvalkeus.�

Kuva ja teksti Pauli Mörsky

Syntyneet:

Saara Ester Kujala, 6.10.2015, vanhemmat Ruut ja Niko Kujala.

Iita Nuppu Annabel Ojala, 17.11.2015, vanhemmat Amanda ja Teppo Ojala.

Joel Samuel Halonen, 14.12.2015, vanhemmat Maija ja Jarno Halonen.

Neea Maria Vainila, 24.12.2015, vanhemmat Emmi ja Sami Vainila.

Seurakunnan uutisia
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Tässä viitenumerolliset tilisiirtolomakkeet, joilla voit tehdä lahjoituksesi seurakunnan työlle 
ja lähetystyöhön. Lisää lomakkeita löytyy kirkkosalin eteisessä olevasta infohyllyköstä.  
Kiitos lahjastasi!

Saajan 
tilinumero

OKO     FI09 5419 0110 0048 88
Nordea FI26 1570 3000 0201 90

                                     

Kannatusmaksua seurakunnalle          
Saaja

                                                 
Seinäjoen Vapaaseurakunta

Maksaja

         
Allekirjoitus Viitenumero    30106
            
Tililtä nro

Eräpäivä Euro

Saajan 
tilinumero

OKO     FI09 5419 0110 0048 88
Nordea FI26 1570 3000 0201 90

Lahjoitus lähetystyöhön          
Saaja

Seinäjoen Vapaaseurakunta                                         

Maksaja

         
Allekirjoitus Viitenumero    36430
            
Tililtä nro

Eräpäivä Euro
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Haluaisitko palvella? 
 
Seurakunnassamme on monenlaista toimintaa ja mahdollisuuksia olla mukana. Etsitkö omaa 
palvelupaikkaasi? 

Tämän kyselyn avulla haluamme kartoittaa kiinnostusta eri työmuotoihin. Kaavaketta ei ole kenenkään 
pakko täyttää tai palauttaa, mutta tahdomme tarjota kaikille mahdollisuuden miettiä ja kertoa 
kiinnostuksestaan palvella Jumalaa ja toisia ihmisiä. Tehtäviin annetaan ohjeistus/koulutus tarpeen 
mukaan. 
 
Voit rastittaa yhden tai useamman vaihtoehdon ja palauttaa tämän lomakkeen seurakunnan toimiston 
ulko-oven tai alakerran postilaatikkoon.  Kyselyn voi täyttää myös sähköisesti osoitteessa 
https://seinajoenvapaaseurakunta.com/vapaaehtoistyo/. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leikkaa tästä. 

 
Nimi:_____________________________________________________________________ 
 
Sähköposti:________________________________________________________________ 
 
Puhelinnumero:____________________________________________________________ 
 
 
Olisin kiinnostunut  (rasti ruutuun) 
 
□ Kolehdinkanto  □ Sunnuntaikahvitus  □ Miksaus 
 
□ Musiikki (soitin, laulu)  □ Seurakuntakuoro  □ Tulkkaaminen
  
□ Kokousten suunnittelu/juonto □ Kirpputorityö  □ Rukouspalvelu 
 
□ Lapsityö   □ Pyhäkoulu   □ Sunnuntaivarpit 
 
□ Varppi-illat   □ Kids’ Action   □ Partio 
 
□ Mediatyö (radio/blogi)  □ Evankeliointityö  □ Nuorisotyö  
 
□ Diakoniatyö, EU-ruokajakelu □ Kirjamyyntipöytä  □ Avioliittotyö 
 
□ Perhetyö   □ Kansainvälinen työ  □ Pienryhmätyö 
 
□ Somistus   □ Ehtoollisvalmistelut  □ Tervetulotiimi 

□ Muu, mikä/mitkä?______________________________________________________________________ 

Tässä viitenumerolliset tilisiirtolomakkeet, joilla voit tehdä lahjoituksesi seurakunnan työlle 
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TILAUSLIIKENNE KAATAJA OY
Seinäjoki Puh. 0500-368 281 / 06-417 6944

Kenkä-Salmi
Keskuskatu 6, p. (06) 423 2618

Seinäjoki

AR-kukka
Patruunan liikekeskus
Ruukintie 5, Seinäjoki
Puh. 06-4140 860

K-market Kymppi
Tapiolantie 10

i in a ule is a ilaisuu sis a 

  l san an il a l   Martti Kallionpää, Hannu Räty. ♪ GX-kuoro. Kolehti 
rakennusrahastoon. 

  anan a s elen il a l   Tenho ja Markus Keväänranta, Hannu Räty. ♪ Katusoihdut. 
  an in a s elin l   Antti Hietamäki, Jarmo Ojanperä, Hannu Räty. ♪ Jarmo ja Markku 

Ojanperä. 
  u alanpal elus l   Maija Haikonen, Aila Timonen. ♪ Aila ja Molla. 
  e n ii einen u alan aa isen il a l   
  u en apaa i n es u la  eenlinnassa  Bussimatkat ja hotelli 80€. Lähtö 2.7. klo 

8.00 kirkolta. 
  as enlei i  
  uli u  
  al a unnallinen le i a an u la ”Messiaan paluu”  SVK:n lähetystoimikunta, Nanna 

Rautiainen, Michael Yaron, Pekka Sartola, Graham Turner, ym. 

is u ia ilaisuu sia 

 uu a a u la  Isosaaren leirikeskuksessa 17.6. klo 18.00 alkaen, 23.7. klo 16.00 alkaen ja 13.8. klo 
16.00 alkaen. Ohjelmassa muun muassa yhdessä olemista, syömistä, rukousta. 

 es illan laulu a sana klo 18.00 16.6., 7.7. ja 11.8. 
 auluil a aspe in sui ul eell  (Tapiolantie 18) klo 18.00 14.6. ja 12.8. (säävaraus). 
 auluil a a pus annalla klo 18.00 17.6. ja 22.7. (säävaraus). 
 s iss  a ilua  es us elua a l ns l a 

tangoilla (6.-10.7.), SolarSoundissa (29.-30.7.) ja 
Vauhtiajoissa (4.-7.8.). 

 

 

eu a unnan ne isi u  a   

sin uu is unee  

 

Käy tutustumassa uuteen sivustoon  

ja sisältöön osoitteessa: 

 

seina en apaaseu a un a  
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SEINÄJOEN VAPAASEURAKUNNAN KIRKKOPROJEKTI 

Seinäjoen vapaaseurakunta suunnittelee uutta kirkkoa. Suunnitelmat ovat jo pitkällä ja pohjapiirustukset ovat 
lähes valmiit. Kun tonttikauppa ja rakentaja varmistuvat, Kauppaoppilaitoksen vieressä olevalla nurmikentällä on 
tarkoitus aloittaa rakennustyöt syksyllä 2016. Kristillinen päiväkoti Suvikello saa uudet tilat tulevan kirkkomme 
katon alta. Voit lahjoittaa kirkkoprojektia varten alla olevilla tiedoilla: 

Rahankeräysluvan saaja: Seinäjoen vapaaseurakunta (0182407-9) 
Rahankeräysluvan myöntänyt viranomainen: Pohjanmaan Poliisi 
Luvan numero: 5710/5/2016 
Myöntämisajankohta: 5.2.2016 
Keräyksen toimeenpanoaika ja –alue: 1.3.2016-30.9.2017 Pohjanmaan poliisilaitoksen alue (Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, 
Keski-Pohjanmaa) 
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Uuden kirkon rakentamiskustannukset 
Aika, jolloin varat on tarkoitus käyttää keräystarkoitukseen: 2016-2017 

TILINUMERO: FI59 5419 0120 1783 18    VIITE: 4006 
 

Kuvat havainnollisia.                       © Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy. 

KIITOS LAHJASTASI! 
 


