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 » Rukoushuonerem-
passa ilmastointi 
on valmis. Seuraa-
vaan vaiheeseen 
tarvitaan talkooa-
puja. Ruokahuol-
losta hommat eivät 
jää kiinni.

Päivänavaukset käyntiin

tyylillä ja taidolla

Kristus meissä, kirkkauden toivo
Kol. 1:26



Kristus meissä

Lokakuun tilaisuudet

Elämä on 
Maanantaisin klo 2

0

Radio Deissä (89,4)

Kolmen lapsen äiti mietti, josko vielä 
neljättä uskaltaisi haaveilla. Kymmenen 
vuotta on mennyt raskaana tai imet-
täessä, mutta voisiko työelämä vielä 
edelleenkin odottaa. Hänellä on haave 
keskittyä perheeseen. Seurakuntatyön-
tekijä totesi kymmenen vuoden työuran 
jälkeen, ettei pohjimmiltaan viihdy väki-
joukossa. Opiskeli hierojaksi ja kohtaa 
nyt ihmisiä yksittäin. Fyysisessä hoito-
työssä hän saa tilaisuuden tullen hoitaa 
myös sielua ja rohkaista henkeä. Hoito-
vapaalla oleva opettaja meni pitämään 
yhden tunnekasvatuksen koulutuspäi-
vän. Päivän aikana eräs opiskelija uskal-
si tunnustaa uskonsa ääneen elämän-
sä ensimmäistä kertaa - turvalliseksi 
luodussa ryhmässä. Kotiin ajaessaan 
opettaja totesi, että vaikka vuosien ope-
tustyö on ollut tärkeää, joskus yksi päivä 
nousee iankaikkisuuden näkökulmasta 
kaikista tärkeimmäksi. 
Me emme voi käskeä Jumalaa toimi-
maan kauttamme. Voimme vain il-
moittautua palvelukseen. Jotakuta Ju-
mala voi kehottaa pysymään kotona, 
toista vaihtamaan työpaikkaa, kolman-
nelle avaa uuden, iankaikkisen näkö-
kulman samaan, tuttuun työhön. Kristus 
meissä on kirkkauden toivo, ei oma yri-
tykseni olla kristus.
Kolossalaiskirjeen kohdan voi kääntää 
sekä ”Kristus teissä” että ”Kristus tei-
dän keskellänne” - kirkkauden toivo. 

Nykyaikana länsimaisessa kulttuurissa 
on helppo korostaa yksilökristillisyyttä. 
Mihin Jumala on kutsunut minut? Mitä 
leivisköjä hän on minulle antanut? Välil-
lä on pysäyttävää lukea kirjaimellisesti 
esimerkiksi Heprealaiskirjeen kehotus: 
”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja 
pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan 
ole näkevä Herraa.”. Onko niin, että 
seurakunnassa jokainen on niin merkit-
tävässä roolissa, että jos minä ja sinä 
yhdessä emme elä rauhassa keskenäm-
me, emme koko seurakuntaruumiina 
näe Herraa? Vastuu on meillä jokaisella 
yksilöinä kokonaisuuden muodostumi-
sesta. Jotta Kristus pääsisi keskellämme 
osoittamaan kirkkautensa, on siinä meil-
lä jokaisella tehtävä - rauha ja pyhitys.  
Mitähän tapahtuisikaan, kun Jeesuksen 
rakkaus saisi ensin täyttää minut? Iloit-
sisin siitä, millainen olen ja mitä saan 
tehdä. Jaksaisin rakastaa, kun minua 
rakastetaan. Näkisin pilkahduksia siitä, 
miten voin auttaa ja ilahduttaa muita. 
Ja kun me sitten yhdessä seurakunta-
ruumiina saisimme kokea Jeesuksen 
rakkauden keskellämme, innostuisim-
me vielä enemmän. Emme malttaisi olla 
menemättä ilosanoman kanssa koko 
Kauhavalle ja aina maan ja maailman 
ääriin saakka - ihan tavallisina kotiäitei-
nä, hierojina, opettajina, putkimiehinä ja 
insinööreinä. Yksin, mutta yhdessä. 

Sisarenne, Minna

Torstai 1.10.
10:00  Muksukaffit.
18:00  Palveleva elämä -kurssi jatkuu

Perjantai 2.10.
Pe - su Naisten viikonloppu.

Lauantai 3.10.
19:00 DIIP-nuortenilta.

Sunnuntai 4.10.
16:00  Jumalanpalvelus. 
Ehtoollisjuhla. Jukka Rahkonen, 
vanhimmisto, lauluryhmä Effata ym.
Pyhäkoulu pienille
Vahtimestari: Pentti Lehtilä 

VIIKKO 41

Maanantai 5.10.
18:00 Kuoroharjoitus
18:00 Vanhimmiston kokous.

Tiistai 6.10.
18:00  Rukousilta. Jukka Rahkonen 
& rukousavustajat.

Keskiviikko 7.10.
18:00 Monitoimikerho.

Torstai 8.10.
10:00  Muksukaffit Kivitiellä.
18:00  Palveleva elämä -kurssi.

Perjantai 9.10.
18:00 Tyttövarkki ja poikakerho 
Härmässä.

Sunnuntai 11.10.
16:00  Jumalanpalvelus. 
Kristus meissä. Jukka Rahkonen,  
Tuomas Vuorenniemi ym.

Vahtimestari: Mauri Haapaluoma

VIIKKO 42 

Tiistai 13.10.
18:00  Rukousilta Israelin ja lähetys- 
työn puolesta. Rukousavustajat.

Torstai 15.10.
12:00 Käsityökerho.

Sunnuntai 18.10.
11:00 Sana elämään. 
Jukka Rahkonen
16:00  Musiikkijumalanpalvelus. 
Luomakunnan laulajat. 
Pyhäkoulu pienille.
Vahtimestari: Juhani Lahti

VIIKKO 43

Maanantai 19.10.
14:00 Helmiranta, hartaus
18:00  Kuoroharjoitus
18:00 Vanhimmiston kokous

Tiistai 20.10.
18:00  Rukousilta. Teemana lapset ja 
nuoret. Joni Kuikka ja Minna Pollari.

Keskiviikko 21.10.
18:00 Monitoimikerho.

Torstai 22.10.
10:00  Muksukaffit.
18:00  Palveleva elämä -kurssi

Perjantai 23.10.
18:00 Tyttövarkki ruksalla.
18:00 Poikakerho Härmässä.

Lauantai 24.10.
18:00  Elämä ja Valo -tilaisuus
Vapaasrk:ssa. Musiikkia, Sanaa 
ja tarjoilua

Sunnuntai 25.10.
16:00  Jumalanpalvelus. 
Elämä ja valo. Musiikkia, Sanaa 
ja tarjoilua
Vahtimestari: Miska Väärämäki

VIIKKO 44

Tiistai 27.10.
18:00  Rukousilta. Teemana 
rukousvaukset. Jukka Rahkonen, 
rukousavustajat ym.

Keskiviikko 28.10.
18:00 Monitoimikerho.

Torstai 29.10.
10:00  Muksukaffit.
12:00 Käsityökerho.
17:00 Valo voittaa -tapahtuma
18:00  Palveleva elämä -kurssi

Sunnuntai 1.11.
16:00  Jumalanpalvelus. 
Ehtoollisjuhla. Janne Lahti,
Jukka Rahkonen, musiikissa
Maria ja paimenet. Pyhäkoulu.
Vahtimestari: Marita Lahti

Työntekijöiden vapaat/lomat

• Jukka Rahkonen: 
2, 9, 12.-15, 22, 30.10

• Minna Pollari: 
10,12-17,25,30,31.10.  

Elintarvikejako

Ma - la klo 11.
* EU-ruokakasseja 
 jaetaan lauantaisin

HUOM!

• Ajankohtaista tietoa tilaisuuksista: 
Aviisi-lehti, sähköinen uutiskirje sekä 
seurakunnan koti- ja Facebook-sivut.

• Pienkotivierailut ovat toistaiseksi 
Korona-epidemiasta johtuen tauolla

• Tilaisuuksien videokuvaa-
minen. Videolle ei kuvata 
yleisöä, rukouspalvelu-
hetkeä eikä seurakunnan 
asiakokousta. Kuvatut tilaisuudet 
julkaistaan seurakunnan Youtube-ka-
navalla. 

TERVETULOA MUKAAN!

Pääkirjoitus

Sisimpääni 
lähde luo
Tyhjän astian  
Sulle ojennan. 
Tule, Jeesus, täytä se, 
anna elo kuolleelle. 
Siunaa, virvoita!

Jeesus, rukoilen: 
Pese sydämen. 
Anna tunnon puhtaus, 
täysi rauha, vapaus, 
lapsenmielisyys.

Sitten voimalla 
minut pueta! 
Sisimpääni lähde luo, 
ehtymätön elonvuo: 
Hengen täyteys.

Martta Kaukomaa

Pe 23.10 - Su 25.10 Elämä ja Valo  
- perhetyöviikonloppu. Kotikäyntejä 
sekä Elämä ja Valo -tilaisuuksia. Muis-
ta rukouksin. Tervetuloa tilaisuuksiin.



Jumala tekee edelleen uutta
Syyskuun teema ”Jumala luo uutta” saattoi tuntua vuodenai-
kaan nähden ristiriitaiselta. Kevät  istuisi teemaan paremmin. 
Toisaalta uuden luominenkin alkaa vanhan kuolemasta. Juma-
la luo uutta syksylläkin. Siitä todisteeksi sopii hyvät palautteet 
seurakunnan toiminnasta ja tavoittavuudesta. 
Uutta normaalia on korona-tilanteen seuraaminen ja siihen 
reagointi. Viranomaisten suosituksia seurataan tarkasti. Tilai-
suuksissamme ovat tärkeitä edelleen turvavälit ja käsihygie-
nia. Kättely korvataan muilla tervehdystavoilla. Luomme siis 
edelleen uusia käytänteitä.

Jeesus meissä, kirkkauden toivo
Syyskuun teema vie meidät Jumalan suunnitelman ytimeen. 
Ilman Jeesusta emme voi mitään tehdä. Se oli myös Pohjan-
maan Helluntaiseurakuntien työntekijäpäivien teema. 
Kuukauden teema nousee esille eri tavoin. Teemaa kannattaa 
pohtia myös omissa hartaushetkissä. Syyskuussa paikkakun-
nallamme vierailee romanilähetysjärjestö Elämä ja valo. Hei-
dän edustajansa vierailee romani-kodeissa sekä seurakun-
nissa. Kuukauden yhdeksi vakio-ohjelmaksi on muodostunut 
musiikkijumalanpalvelus. Lokakuussa tästä on vastuussa Luo-
makunnan laulajat. 

Lapsityön kuulumisia
Kiitollisena saa todeta, että seurakunnan syyskuun teema 
”Katso, minä teen uutta”, toteutui. Monitoimikerhoon löysi heti 
alusta mukaan uusia kerholaisia ja isosia. Keskiviikkoiltaisin 
rukoushuoneen täyttää nelisenkymmentä touhuajaa. Teemana 
syksyn kerhoissa on Pyhä Henki ja rukoilemme, että jokainen 

lapsi saisi pilkahduksen Taivasten valtakunnan todellisuudes-
ta. Pyhäkouluja pidetään viimevuotista tiheämmin - kuukauden 
ensimmäinen ja kolmas sunnuntai - , koska vetäjiä on ilmoit-
tautunut lisää. Iso kiitosaihe! Uutena kohtaamispaikkana aloitti 
Muksukaffit ja jo ensimmäisellä kerralla oli mukana seitsemän 
aikuista ja yksitoista lasta. Lounaan lisäksi kokoontumisissa 
voidaan nauttia vertaistuesta ja kasvatusvinkeistä sekä jakaa 
rukousaiheita.
Muistakaa lapsityötä ja perheitä rukouksin. Rukoillaan, että 
voimme seurakuntana olla yhä paremmin kauhavalaisperhei-
den tukena ja ilona. 

Seurakuntakuoro aloittaa
Seurakuntakuoro aloittaa harjoitukset maanantaina 5.10. klo 
18 ja harjoittelee syyskaudella joka toinen maanantai. Terve-
tuloa uudet ja vanhat laulajat. Lisätietoa Maria Kuikalta, puh. 
050 573 9540.

Remppa uuteen vaiheeseen
Ilmastoinnille suunnattu remontti on valmis. Seuraavaan vai-
heeseen kartoitetaan voimavaroja. Jos olet käytettävissä il-
moittele Tuomolle (yhteystiedot sivun reunapalkissa).

Seurakunnan taloudesta
Jälleen saamme olla kiitollisin mielin. Seurakuntamme talous-
tilanne on pysynyt koko alkaneen syksyn vakaana ja näin mah-
dollistanut rakennustilin vähittäisen  kartuttamisen. Se antaa 
taloudellisen mahdollisuuden remontin jatkamiseen talkootyö-
nä, ilman velan ottamista. Talkootyö sinänsä on ilmaista, mutta 
tarvikkeilla ja materiaaleilla on oma hintansa. Kiitokset Taivaa-
nisälle huolenpidosta ja kiitokset kaikille uhraajille.

Uutisia
Kauhavan 
Helluntaiseurakunta
Hanneksentie 5, 62200 Kauhava 
050 3440 484 
kauhavanhsrk@netmission.fi 
kauhava.helluntaiseurakunta.fi

Työntekijät
Jukka Rahkonen, srk-pastori 
050 344 0484 
jukka.rahkonen@gmail.com
Minna Pollari, lapsi- ja srktyö 
040 779 1899 
pollari.minna@gmail.com
Joni Kuikka, nuorisotyö 
050 324 6864 
jonikuikka2@gmail.com

Vanhimmat
Aulis Puro-Aho,  
Vanhimmiston ja hallituksen pj 
045 1276 768 
aulis.puro-aho@netikka.fi
Tuomo Pollari,remonttiryhmä 
040 557 5253 
tuomo_pollari@hotmail.com
Jouko Rajamäki,  
diakonian yhdyshenkilö 
050 376 4575 
jouko.rajamaki@gmail.com
Janne Lahti, viestintä 
0400 444 804 
janne.lahti@netikka.fi
Jorma Lahti 
044 200 5242 
jorma.lahti@hotmail.com
Matti Koski 
0400 761 963 
matti.koski@kauhavanpuukkopaja.fi
Timo Lauri 
044 3321395 
timolauri@netikka.fi

Rukousavustajat
Eira Haapaluoma, 044 2618 640 
Jouko Rajamäki, 046 5201 550 
Elina Hirsimäki, 050 4652 664 
Maarit Aro, 040 01657 18 
Ilkka-Kristian Kangas, 044 3416292 
Juho Vartiainen: 
jochanan.warti@gmail.com

Muita vastuuhenkilöitä
Pauli Orrenmaa, taloudenhoitaja 
050 517 5475 
pauli.orrenmaa@gmail.com
Maria Kuikka,  
musiikkiyhdyshenkilö 
050 573 9540 
mariakuikka2@gmail.com
Matti Mikkola, pastori evp.,  
evankelista, Kan-yhdyshenkilö 
044 5567 736 
mattim318@gmail.com
Juho Vartiainen, pastori evp. 
jochanan.warti@gmail.com
Jussi Kivirinta, pastori evp. 
044 532 7783
Heikki Kuusela, saarnaaja evp. 
050 407 3151
Juhani Lahti,  
vahtimestarit /kiinteistö 
040 7491 871
Eija Saarimaa,  
Lähetyskirpputorin johtaja 
0400 865 602

Tiliyhteydet 
Pop-pankki, (BIC: POPFFI22)
Yleinen: FI49 4744 1020 0023 91
Nuoret: FI67 4744 2020 0043 61
Rakennus: FI69 4744 1056 1217 27

Lisätietoa Aviisi-lehdestä sekä 
srk:n koti- ja Facebook-sivuilta.

Yhteystietoja

Lokakuun kolehtilahja

-kolehti Kohteet: Yleinen 20569, Lapsi- ja nuorisotyö 29812, Rakennustili 30471

 » Minna Pollari ja Jukka Pohjanheimo pitivät 9.9.2020 päivänavauksen uuden koulun liikuntasalissa 1-6 luokan oppilaille.

Kolehtilahja (seurakunnan jäsenille)



Arvoisa yrittäjä! Jos haluat tukea seurakuntamme työtä mainostamalla tässä, ota yhteys Janne Lahteen (0400 444 804, janne.lahti@netikka.fi

Seurakunnan toimintaa tukemassa

KAUHAVAN PUUKKOPAJA
MATTI KOSKI

•www.kauhavanpuukkopaja.fi •0400 761 963 •

www.katujapihakiveys.fi

Syyskuun ristikon ratkaisu

Evankeliumi arjessa on verkkovalmennus 
sinulle, joka haluat kehittää itseäsi ja elää 

todeksi uskoasi arjen keskellä. 

Tämän verkkokurssin avulla kasvat 
uskossa, opit kertomaan toisille 

Jeesuksesta ja innostut evankeliumin 
eteenpäin viemisestä.

Kuuden opetuksen videosarjaKuuden opetuksen videosarja
+ materiaali: 99 euroa

Tutustu ja tilaa: www.aikashop.fi


