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Meidän ei pidä väsyä 
tekemään hyvää (Gal. 6:9)

Muista ystävää!
Ystävänpäivä 14.2.

 » Päivänavaukset kouluissa 
ovat taas käynnistyneet. 
Videona toteutetuissa ava-
uksissa seikkailevat tutut 
henkilöt.



Kutsuttu Ilosanomaksi

Helmikuun tilaisuudet

Elämä on 
Maanantaisin klo 2

0

Radio Deissä (89,4)

Olet juuri saanut tietää hyviä uutisia. Et 
malttaisi odottaa. Nekin ihmiset, jotka 
eivät sinua edes tunne näkevät sen jo 
pelkästään kasvoistasi. Ilo ei voi pysyä 
piilossa.
Kyllä murhetta maailmaan mahtuu. 
Joskus kotiin kannettuna, toisinaan 
matkan varrelta poimittuna. Jeesuksen 
seuraajallekin kuuluvat murheet, mutta 
minne se ilo Herrassa on hävinnyt?
Pietari kirjoittaa kirjeessään sanasta, 
mikä on meille ilosanomana julistettu 
(1.Piet.1:21-25). Elämän lyhyys ja epä-
varmuus tulee huomioida ja samalla 
ymmärtää että olemme uudestisynty-
neet katoamattomasta siemenestä 
Jumalan Sanan kautta!
Totuudelle kuuliainen, kestävästä ja 
puhtaasta sydämestä lähimmäistä ra-
kastava uskova on ja pysyy lähellä sitä 
iloa, mistä Jeesus puhui! (Joh.15:9-12)
Ilo syntyy myös siitä ”muuttavasta voi-
masta”, kun Kristusta saarnataan! 
Parannussaarna ei ole vain ihmisten 
syntisyyden osoittamista, vaan Kristuk-
sen voiman näyttämistä käytännössä! 
Filippos meni ja saarnasi Kristusta Sa-

marian kaupungissa ja todetaan, että 
tuossa kaupungissa syntyi suuri ilo!
Ihmekkös tuo. Monia halvaantuneita 
parani ja saastaiset henget lähtivät ih-
misistä…
Tämä kaikki oli seurausta Ilosanoman 
kertomisesta ja vastaanottamisesta! 
Pietari ja Johannes tulivat vielä paikal-
le ja rukoilivat uskoontulleiden ja kas-
tettujen puolesta. Ja he saivat Pyhän 
Hengen.
Jos tämä korona-aika on jotain vaikut-
tanut meissä kaikissa, niin ainakin sen 
huomion, että elämä ei ole ihmisten 
omissa käsissä. Rajattu elämänpiiri on 
myös johdattanut meidät olennaisim-
pien asioiden äärelle. 
Nosta siis katseesi, usko ja rakasta Her-
raa koko sydämestäsi ja tuo julki ilosa-
noma sanoin ja teoin lähimmäisellesi!
Nyt on sen aika.
Siunausta ja iloa alkaneeseen vuoteen!
Riittävästi. 

Jukka Rahkonen 
paimen

HUOM!

•	Nykyiset Korona-rajoitukset ovat voi-
massa ma 8.2.2021 saakka. Niiden 
vuoksi tilaisuuksiimme voi osallistua 
ainoastaan internetin kautta.

•	Mikäli rajoitukset jatkuvat samana, 
vain pienryhmä tilaisuuksiin voi osal-
listua. (*) Monitoimikerhoa ei pidetä, 
jos 10 hengen rajoitus on voimassa.

•	Tarkemmat ohjeet Aviisi-lehdestä, 
koti- ja Facebooksivuilta. Seurakun-
talaisille lähetämme myös tekstivies-
tejä.  

VIIKKO 5 (rukousviikko)
...
Rukoustärpit aamuisin Facebookissa
Torstai 4.2.
18:00  Palveleva elämä -kurssi.
Lauantai 6.2.
19:00  DIIP-nuortenilta.

Sunnuntai 7.2.
16:00  Ehtoollisjuhla. 
Jukka Rahkonen, Jorma Lahti, Aulis 
Puro-Aho, Minna Pollari ym.  

17:00 - 18:00 Ovet auki ehtoolliselle.
Sisään 10 henkeä kerrallaan, asetussa-
nat, ehtoollinen ja rukous 10-15 min/
ryhmä. Poistutaan takaovesta.
Vahtimestari: Miska Väärämäki

VIIKKO 6 
Tiistai 9.2.
18:00  Rukousilta. 
Lähetystyön ja Israelin puolesta. 
Matti Koski, Jukka Rahkonen, 
rukousavustajat ym.
Keskiviikko 10.2.
18:00  Monitoimikerho *
Torstai 11.1.
18:00 Musiikkiväen palaveri 
 rukoushuoneella
Lauantai 13.1.
12:00 - 15:00 Ulkoilupäivä Mäenpään 
hiihtomajalla, mäenlaskua, makkaraa, 
kahvia ja mukavaa yhdessäoloa.
Sunnuntai 14.2.
16:00  Ystävänpäiväkonsertti 
Yhtenäiskoululla (yhdessä Lapuan 
helluntaisrk:n kanssa). Konserttiin voi 
osallistua vain internetin kautta. 
Mukana Jaana Pöllänen, Ville Uusitalo.
Vahtimestari: Marita Lahti

VIIKKO 7
Maanantai 15.2.
18:00 Vanhimmiston kokous
Tiistai 16.2.
18:00  Rukousilta.
Jukka Rahkonen, rukousavustajat,  
Jari Turunen & co.
Keskiviikko 17.2.
18:00  Monitoimikerho *
Torstai 18.2.
18:00  Palveleva elämä -kurssi.

Lauantai 20.2.
19:00  DIIP-nuortenilta.
Sunnuntai 21.2.
11:00  Jumalanpalvelus.
Lauluryhmä Effata, Jukka Rahkonen ym.
Vahtimestari: Pentti Lehtilä

VIIKKO 8
Tiistai 23.2.
18:00  Rukousilta.  
Sanasta ja musiikista vastaavat 
Kortesjärven helluntaisrk:n ystävät
Keskiviikko 24.2.
18:00  Monitoimikerho.
Torstai 25.2.
18:00  Palveleva elämä -kurssi.
Sunnuntai 28.2.
11:00  Sana elämään  
-raamattutunti. Jukka Rahkonen ym. 
Vahtimestari: Mauri Haapaluoma

VIIKKO 9
Tiistai 2.3.
18:00  Rukousilta.  
Rukousta kotimaan puolesta.
Keskiviikko 3.3.
18:00  Monitoimikerho *
Torstai 4.3.
18:00  Palveleva elämä -kurssi.
Sunnuntai 7.3.
16:00  Ehtoollisjuhla. 
Jukka Rahkonen, vanhimmisto ym. 
Vahtimestari: Juhani Lahti

Kuvauksista

•	Tilaisuuksien videokuvauksessa ei 
kuvata yleisöä, rukouspalveluhetkeä 
eikä seurakunnan asiakokousta. 
Videot julkaistaan seurakunnan 
Facebook-sivulla (        ) tai  
Youtube-kanavalla (        ) 

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

TERVETULOA MUKAAN!

Pääkirjoitus Rajoitukset jatkuvat
Länsi-Suomen aluehallintoviras-
to on päättänyt 14.1.2021 jatkaa 
yleisötilaisuuksien ja yleisten ko-
kousten osallistujamäärän rajoit-
tamista kymmeneen henkilöön. 
Rajoitus koskee Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin aluetta.
Seurakuntamme toiminnalle 
päätös merkitsee, että tiistain ja 
sunnuntain yleisötilaisuuksiin voi 
osallistua ainoastaan internetin 
kautta. Tiistain rukousillat esite-
tään seurakunnan Facebook-sivul-
la ja sunnuntain jumalanpalveluk-
set YouTube-kanavalla.
Tilaisuuksien kuvaukset ja lähettä-
miset toteutetaan kuten ennenkin 
siten että paikalla ovat vain ohjel-
masta ja tekniikasta vastaavat. 
Alle 10 hengen pienryhmät ko-
koontuvat turvavälejä ja muita hy-
gieniaohjeita noudattaen. Vanhim-
misto ja Palveleva elämä -kurssi 
kokoontuvat ilmoitetun aikataulun 
mukaisesti. Rajoitus on voimassa 
18.1. – 8.2.2021.
Seurakunnnan Lähetyskirpputori 
(Kauppatie 117) on avoinna nor-
maalisti. Asiakkaita suositellaan 
käyttämään maskeja sekä huoleh-
timaan käsihygieniasta ja turvavä-
leistä.

Vanhimmisto/ydinryhmä

Seuraava kuukausitiedote 
ilmestyy viikolla 9/2021



Kiitos Minnalle
Seurakunnan vanhimmistona olemme ottaneet haikein mielin 
vastaan Minnan Pollarin irtisanoutumisen. Olemme tiedosta-
neet kutsumukseen sekä työhön liittyvät kivut ja haasteet, ja 
pyrkineet olemaan niissä tukena. Tilanteessa on lohdullista se, 
että Minna nähdään edelleen seurakunnan keskellä palvele-
massa eri tehtävissä. Olemme menneestä työjaksosta erittäin 
kiitollisia niin Minnalle kuin Jumalalle ja haluamme siunata hei-
tä koko perheenä uudessa elämänvaiheessa. 
Seurakunnan työntekijätilannetta ja -tarvetta sekä aikatauluja 
arvioidaan tulevien viikkojen aikana. 

Vanhimmiston puolesta Aulis Puro-Aho

Taloudesta
Viime vuosi ei koronan aiheuttamista ongelmista ja yleisötilai-
suuksien rajoittamisesta huolimatta tuonut seurakunnallem-
me	taloudellista	katastrofia,	vaan	talous	pysyi	vakaana.	Palkat	

ja muut pakolliset menot kyettiin maksamaan, rukoushuoneen 
ilmanvaihtoa korjattua, hankittua internetlähetyksissä tarvitta-
via medialaitteita ja jopa hiukan säästettyä rakennustilille. Kii-
tos Taivaan Isälle huolenpidosta ja kiitokset kaikille uhraajille 
uskollisuudesta kotiseurakuntaa kohtaan.
Alkaneen vuoden ehkä suurinpana taloudellisena haasteena 
on rukoushuoneen remontin jatkaminen. Vaikka ilmanlaatua  
rukoushuoneella on saatu parannettua, töitä rakenteiden kor-
jaamiseksi on vielä jatkettava. Mikäli seurakuntamme keskeltä 
ei löydy riittävästi tekeviä käsiä on pakko kääntyä ulkopuolisen 
urakoitsijan puoleen. Hengellisten haasteiden lisäksi, näitä 
”maallisia” haasteita riittää tänäkin vuonna.

Aulis 

Nettilähetyksien haasteita

Olemme saaneet paljon palautetta internetin livelähetyksistä. 
Teknisiä ongelmia esiintyy edelleen ja niitä koitetaan ratkaista. 
Iso haaste on hidas internetyhteys. Sopuhintaista valokuituyh-
teyttä ei ole tarjolla.  Kuorolavaa on somistettu taustasermien 
avulla rauhallisemmaksi. Uusia taustaelementtejä on tulossa 
lisää. Sisällöllisesti tilaisuudet saavat hyvää palautetta. Seura-
kunnan YouTube-kanavan tilaajien määrä on kasvanut lyhyessä 
ajassa kymmenillä uusilla katsojilla. Yhdellä ohjelmalla on vii-
kon sisällä yleensä yli 200 katselukertaa.

Kiitos kyselyyn vastaajille
Seurakunnan voimavarakyselyyn tuli yli 50 vastausta. Prosen-
tuaalisesti vastauksia kertyi hyvin. Kiitos jokaiselle vastaajalle. 
Kirja-kiitos on vastaajille on toimitettu tai matkalla. Julkaisem-
me seuraavassa kuukausitiedotteessa koosteen vastauksista. 

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
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
Minna Pollari, lapsityö 
040 779 1899 
pollari.minna@gmail.com
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

Lähetyskirpputori
Eija Saarimaa,  
Lähetyskirpputorin johtaja 
0400 865 602 
kauhavanlahetyskirpputori@ 
gmail.com

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

Helmikuun kolehtilahja

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

Kolehtilahja (seurakunnan jäsenille)

Irtisanoutuminen
Olen lapsesta asti tykännyt palvella seurakunnassa. Seitse-
män vuotta sitten koin lottovoittona, että sain alkaa tehdä 
työkseni sitä, mitä tekisin muutenkin. Kaikella on kuitenkin 
aikansa. Vaikka kuinka toivoisin, että innostuisin lapsityös-
tä samalla lailla kuin ennen, en voi valehdella itselleni tai 
palkanmaksajilleni. Viihdyn lasten parissa, mutta kutsuk-
seni en lapsityötä enää koe. Mielelläni siinä kuitenkin edel-
leen vapaaehtoisena palvelen.
Raamattu kehottaa ennen 
kaikkea varjelemaan sitä, mitä 
on sydämessä. Minulle on syt-
tynyt sinne kipinöitä, joiden epäilen olevan Isän sydämeltä. 
Ihmissuhteet, naisten varustaminen, arjen teologia, seura-
kunta yhteisönä, rohkaisemisen kulttuuri,… Tuleeko niistä 
joskus työtäni, sitä en tiedä. Nyt on aika pysähtyä ja tarkis-
taa suunta. 
Kiitän Jukkia, vanhimmistoa sekä koko seurakuntaperhet-
tä vuosien varrella käydyistä keskusteluista, rohkaisusta ja 
saamastani luottamuksesta. Rohkaisun ja vastustuksen 
kautta olen saanut kasvaa. Jumala on luvannut viedä alka-
mansa hyvän työn päätökseen. Iloitaan siitä, että paras on 
edessäpäin - sekä meidän yksilöinä että koko seurakunnan 
osalta!

Sisarenne, Minna

 Nyt on aika pysähtyä

ja tarkistaa suunta.



Seurakunnan toimintaa tukemassa

KAUHAVAN PUUKKOPAJA
MATTI KOSKI

•www.kauhavanpuukkopaja.fi •0400 761 963 •

www.katujapihakiveys.fi

Eräänä iltapäivänä, ajaessamme autol-
la, vasten aurinkoa auringon kirkkaus oli 
niin suuri, ettei siihen voinut katsoa. Tuo 
kirkkaus toi mieleeni Raamatun sanan, 
Ilmestyskirjasta ”Eikä kaupunki tarvitse 
valoksensa aurinkoa eikä kuuta; sillä 
Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen 
lamppu on Karitsa (Ilm. 21:23)”. 
Tuo kirkkaus toi myös mieleeni Jumalan 
Pyhyyden. Voimme kuitenkin lähestyä 
Jumalaa Jeesuksen sovitustyön kautta. 
”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän 
on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on 
kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. 
Mutta kaikki on Jumalasta, joka on so-
vittanut meidät itsensä kanssa Kristuk-
sen kautta ja antanut meille sovituksen 
viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja 
sovitti maailman itsensä kanssa eikä 
lukenut heille heidän rikkomuksiaan, 
ja hän uskoi meille sovituksen sanan. 
Kristuksen puolesta me siis olemme lä-
hettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän 
kauttamme. Me pyydämme Kristuksen 
puolesta: antakaa sovittaa itsenne Ju-
malan kanssa. (2 Kor 5: 17-20)”.

Siunauksin Eira

Ja minä näin
Sanas voimalla kutsuit auringon, 
se asettui paikoilleen.

Sanas voimasta himmeys kuutamon, 
sen asetit radalleen.

Sanas voimalla, Jumala, kaiken loit, 
maan, meren ja rikkaudet esille toit.

Sinun kättesi jälkiä katsella saan, 
näen ihmisen kauniin maan.

On ehtoot aamuksi vaihtuneet, kuu, 
aurinko radallaan.

Työt ihmisen, suuretkin, haihtuneet, 
sinun työsi on paikallaan.

On Jumalan kädessä ohjakset, 
kuin lentävä hiekka on ihmiset.

Sanat suurimmatkin haihtuu pois,  
kuin niitä ei kuultukaan ois.

Vaan Jumalan Sana, se seisoo yhä.  
Se viimeinen on, suuri ja pyhä.

Hilja Aaltonen 

Rakennusliike
E Virrankoski Oy

Puh. 0400 662 708

Arvoisa yrittäjä!
Jos haluat tukea seurakuntamme työtä 

mainostamalla tässä, ota yhteys 
Janne Lahteen: 0400 444 804

Valoa matkalle!

Ketä kuvassa?
Seurakuntamme täyttää ensi vuonna 90 vuotta. Juhlavuotta 
varten kokoamme vanhoja seurakunnan toimintaan liittyviä 
kuvia ja muuta materiaalia. Joitakin kuvia julkaisemme tässä 
ja selvitämme missä ja milloin kuva on otettu ja ketä siinä on 
mukana. 
Jos sinulta löytyy kuvia, kirjeitä tai videoita jotka voisimme ko-
pioida seurakunnan arkistoon juhlavuotta varten ota yhteyttä 
Janne Lahteen (tekstiviesti ja sähköposti tavoittavat parhaiten).
Jos tiedät viereisestä kuvasta ketä siinä, missä ja milloin kuva 
on otettu lähetä siitä tieto seurakunnan sähköpostiin tai kirjela-
pulla postilaatikkoon. Lisäämme tiedot kuvan yhteyteen ja jul-
kaisemme ne juhlavuoden kuvanäyttelyssä. Kiitos! 


