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 » Sunnuntaina 14.2.2021 lähetetty Ystävänpäiväkonsertti 
on seurakunnan YouTube-kanavan katsotuin ohjelma.

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

Seurakunnan
ulkoilupäivä,
onnistunut kokeilu



Älkäämme väsykö tekemään hyvää

Maaliskuun tilaisuudet

Minä uskon, että jokainen meistä kylvää 
hyvää ympärilleen. Jokainen meistä haluaa 
ja yrittää rakastaa lähimmäisiään. Haluan 
kiittää ja rohkaista sinua seuraavan raa-
matunkohdan sanoin:

Kun teemme hyvää, älkäämme väsykö, 
sillä aikanaan saamme niittää, jos emme 
lannistu (Gal. 6:9).

Tämä raamatunkohta nostaa mieleeni 
tarinan. Vanha mies käveli meren ran-
nassa. Aallot löivät rantaan, jonne oli 

kulkeutunut veden mukana kiviä, 
simpukoita, meritähtiä, puunkap-

paleita. Mies näki pienen tytön 
puuhailevan meren rannassa. 

Tyttö kumartui, otti varovasti 
käteensä meritähden, kuljet-
ti sen veden ääreen ja heitti 

veteen. Ja teki saman uudes-
taan. Ja uudestaan. Ja uudes-

taan. Vanha mies ajatteli tytön tekevän 
turhaa työtä, sillä ranta jatkui silmänkanta-
mattomiin. Hän käveli tytön luo ja sanoi: 
– Tyttöseni, tuo mitä teet on täysin hyö-

dytöntä. Etkö näe, että meritähtiä on 
rannassa silmänkantamattomiin. Ja jat-

kuvasti aallot heittävät rantaan lisää meri-
tähtiä. Työsi on täysin turhaa.
Tyttö katsahti mieheen rauhallisen näköi-
senä. Sitten hän katsoi kädessään olevaa 
meritähteä ja vastasi: 
– Se ei ole turhaa tälle meritähdelle.
Niin. Meille on annettu tehtävä viljellä ja 
varjella maailmaa. Meidän toimestamme 
se tuskin koskaan tulee täysin valmiiksi. 
Mutta ei lannistuta. Hyvään ja hyviin tekoi-
hin kannattaa silti pyrkiä, sillä se on mer-
kityksellistä juuri niille, joita se kulloinkin 
koskettaa. Ja se voi olla ja onkin samalla 
myös todistus rakkaudesta. Jumalan rak-
kaudesta, joka saa meidät tekemään hy-
vää.
Kun ajatellaan hyvän tekemistä, on mie-
lestäni tärkeää muistaa, ettei Jumala 
odota meiltä ihmeitä. Hän haluaa meiltä, 
kuten eräässä laulussakin sanotaan, kak-
si tavallista kättä. Siis pieniä arjen tekoja. 
Valintoja tehdä hyvää. Alttiin sydämen, 
joka haluaa tehdä hyvää toisille. Pienillä-
kin teoilla ja sanoilla voi olla suuri merki-
tys yhden ihmisen elämässä.

Ajattelen myös, että kun meitä kehoite-
taan olemaan väsymättä tekemään hy-
vää, kehoitetaan meitä, ainakin epäsuo-
rasti, myös pitämään huolta itsestämme. 
Pitämään huolta omasta jaksamisestam-
me ja sitä kautta myös kyvystämme tehdä 
hyvää. Ja niin kuin sanoin, ei meiltä vaadita 
ihmeitä. Sanoihan Jeesuskin, että lesken 
ropo on arvokas (Mark. 12:41-44). Hänen 
opetuksensa on, että antakaamme siitä, 
mitä meillä on. Se on arvokasta. 
Rukoilkaamme, että Jumala rohkaisisi mei-
tä auttamaan ja näyttäisi meille, missä mei-
tä tarvitaan. Näyttämään, missä ovat ne 
meritähdet, joita me voimme auttaa ja joil-
le me voimme viedä tekojemme kautta ilo-
sanomaa Jumalan rakkaudesta. Kylvetään 
hyvää rohkeasti, sillä meille on luvattu, että 
aikanaan saamme myös niittää.
Siunattua alkavaa kevättä juuri sinulle.

Joni Kuikka

VIIKKO 9
...
Torstai 4.3.
18:00  Palveleva elämä -kurssi.
Lauantai
17:00  DIIP-nuortenilta Kitkalla.
Sunnuntai 7.3.
16:00  Ehtoollisjuhla. 
Jukka Rahkonen, Jukka Pohjanheimo, 
vanhimmisto ym. 

VIIKKO 10 

Maanantai 8.3.
18:00  Vanhimmisto.
Tiistai 9.3.
18:00  Rukousilta lähetystyön ja 
Israelin puolesta. Mukana Eija Saarimaa 
Lähetyskirpputorilta, Matti Koski ym.
Keskiviikko 10.3.
18:00  Monitoimikerho
Torstai 11.3.
18:00 Palveleva elämä -kurssi
Perjantai 12.3.
18:00 Tyttövarkki Zoom-sovelluksella
Sunnuntai 14.3.
16:00  Musiikkijumalanpalvelus 
Jari Hirsimäki, Matti Ylikantola ym.

VIIKKO 11

Tiistai 16.3.
18:00  Rukousilta.
Jukka Rahkonen, Rainer Isberg 
ja rukousavustajat.
Keskiviikko 17.3.
18:00  Monitoimikerho
Torstai 18.3.
18:00  Palveleva elämä -kurssi.
Lauantai 20.3.
9:00 Naisten lauantai Zoom-
sovelluksessa. Katso uutinen.
19:00  DIIP-nuortenilta.
Sunnuntai 21.3.
16:00  Jumalanpalvelus.
Sami Vitikka, Jukka Rahkonen ym.

VIIKKO 12

Jukka Rahkonen talvilomalla 22. - 28.3.

Tiistai 23.3.
18:00  Rukousilta.  
Aulis Puro-Aho, teemana Kauhava.
Keskiviikko 24.3.
18:00  Monitoimikerho.
Sunnuntai 28.3.
11:00  Sana elämään  
-raamattutunti. Matti Mikkola.

VIIKKO 13 (rukous- ja paastoviikko)

Tiistai 30.3.
18:00  Rukousilta.  
Jukka Rahkonen, Jari Turunen & co.
Keskiviikko 31.3.
18:00  Monitoimikerho.

Torstai 1.4.
18:00  Palveleva elämä -kurssi.
Perjantai 2.4.
18:00  Pitkäperjantai, 
ehtoollisjuhla. Jukka Rahkonen, vanhim-
misto. Sanaa, musiikkia ja hiljentymistä
Sunnuntai 4.4.
11:00  Jumalanpalvelus, 
lähetys toisesta helluntaiseurakunnasta
Vahtimestari: Mauri Haapaluoma

Elintarvikejako

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

Työntekijöiden vapaat

Jukka Rahkonen: Talviloma 22.-28.3., 
vapaat: 5.3., 12.3., 19.3. ja 2.4.  
Joni Kuikka: 5.3., 13.-14.3., 19.3. 27.-
28.3.  

Kuvauksista

•	Tilaisuuksissa ei kuvata yleisöä, ru-
kouspalveluhetkeä eikä seurakunnan 
asiakokousta.

•	Live-lähetykset ja videotallenteet jul-
kaistaan seurakunnan Facebook-si-
vulla tai YouTube-kanavalla. 

•	          Facebook-sivu

•	           YouTube-sivu

Seuraava kuukausitiedote 
ilmestyy viikolla 13/2021

Pääkirjoitus

Rajoitukset kiristyvät
Seurakunnan toimintaa rajoitetaan 
viranomaisten 25.2. tekemien pää-
tösten ja ohjeiden mukaisesti. 
Tiistain ja sunnuntain tilaisuuksiin 
voi osallistua ainoastaan internetin 
kautta. Tiistain rukousillat lähete-
tään seurakunnan Facebook-sivulla 
ja sunnuntain jumalanpalvelukset 
YouTube-kanavalla. 
Seurakunnnan Lähetyskirpputori 
on avoinna normaalisti. Asiakkaita 
suositellaan käyttämään maskeja 
sekä huolehtimaan käsihygieniasta 
ja turvaväleistä.
Ilmoitetut rajoitukset ovat voimassa 
28.3. saakka. Ajankohtaiset tiedot 
rajoitusten vaikutuksista seurakun-
nan toimintaan löytyvät seurakun-
nan koti- ja Facebook-sivuilta. Li-
säksi niistä kerrotaan seurakunnan 
sähköisessä uutiskirjeessä.

Vanhimmisto/ydinryhmä

 »Pienilläkin teoilla ja sanoilla voi olla 
suuri merkitys yhden ihmisen elämässä.

Elämä on 
-ohjelma maanantaisin klo 20 

Radio Deissä (89,4)



Seurakunnan talous
Seurakunnan tilinpäätös vuodelle 2020 
on valmistunut. Taloutemme on ollut  ko-
ronasta huolimatta viime vuonna varsin 
vakaa. Seurakunnan tulos jäi positiivi-
seksi. Tarkempiin lukuihin palaamme 
Kauhavan Helluntailähetys ry:n vuosiko-
kouksessa.

Kirpputorin lattiaremppa 
ja uudistukset
Kirpputorin kaivattu lattiaremontti alkaa 
toteutua. Vuokranantajan kanssa on 
päästy sopimukseen lattiapinnoitteen 
uusimisesta siten, että me vuokralaisena 
osallistumme kustannuksiin kertakor-
vauksella.
Viime kesänä vuokranantaja uusi kirppu-
torin vesikaton. Lattiaremontin valmis-
tuttua päästään viimeinkin asentamaan 
lahjoituksena saadut myymäläkalusteet. 
Siinä yhteydessä tarvitaan avuksi talkoo-
väkeä, ettei kirpparin kiinniolo veny tur-
haan.
Samalla kun kirpputori ilme uudistuu, 
voitaisiin myös miettiä kirpputorille uutta 
innostavaa nimeä. Ehdotuksia otetaan 

vastaan. Leena Rinnekallion määräai-
kainen työsopimus kirpputorilla päättyi. 
Leenan kanssa tehtiin uusi toistaiseksi 
voimassa oleva työsopimus.

Rukoushuoneen remontti
Edelleen kaivattaisiin ilmoittautumisia 
ruksan remonttiryhmään. Tekeville käsil-
le olisi tarvetta. Ei haittaa vaikka et ole 
ennestään mikään ”remontti reiska”, tär-
keintä on halu ja tahto tehdä.

Ystävänpäiväkonsertilla 
ennätysyleisö
Lapuan Helluntaiseurakunnan kanssa 
järjestetty ystävänpäiväkonsertti keräsi 
ennätysyleisön. Kauhavan koulukeskuk-
sen auditoriosta lähetetyllä konsertilla 
oli samanaikaisia katsojia enimmillään 
200. Tiedotetta tehtäessä on konsertilla 
jo 1800 katselukertaa seurakunnan You-
Tube-kanavalla

Naisten viikonloppu vaih-
tuu Zoom-tapaamiseen
”Tyhjät päivät” -naistenviikonloppu järjes-
tetään uusien rajoitusten vuoksi Zoom-ta-

paamisena lauantaina 20.3.2021 kello 
10 - 12. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
Minnalle.

Tuleehan sinulle seura-
kunnan sähköposti ja 
tekstiviesti?
Lähetämme tekstiviestejä matkapu-
helimeen muutaman kerran kuukau-
dessa. Tekstiviesti on hyvä väline ker-
toa nopeasti tapahtuneista asioista tai 
muutoksista. Lähetämme myös pari 
kertaa kuukaudessa uutiskirjeen säh-
köpostiin. Uutiskirje sisältää uutisia 
toiminnasta ja tapahtumista, rukous- 
ja kiitosaiheita sekä jonkun ajatuksen 
uskonelämän vahvistukseksi.
Tekstiviestit ja sähköpostit lähtevät 
jäsenrekisteriimme tallennettujen yh-
teystietojen perusteella. Mikäli et ole 
saanut viestejämme toimita päivitetyt 
yhteystietosi seurakunnan sähköpos-
tiin tai kirjeellä/kortilla postilaatik-
koon. Näin yhteydet toimivat ja viestit 
tavoittavat.

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

Maaliskuun kolehtilahja

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

Kolehtilahja (seurakunnan jäsenille)

Ketä kuvassa?
Seurakuntamme täyttää ensi vuonna 90 
vuotta. Juhlavuotta varten kokoamme 
vanhoja seurakunnan toimintaan liittyviä 
kuvia ja muuta materiaalia. Jos sinulta 
löytyy kuvia, kirjeitä tai videoita jotka voi-
simme kopioida seurakunnan arkistoon 
juhlavuotta varten ota yhteyttä Janne 
Lahteen (tekstiviesti ja sähköposti tavoit-
tavat parhaiten).
Jos tiedät viereisestä kuvasta ketä siinä, 
missä ja milloin kuva on otettu lähetä 
siitä tieto seurakunnan sähköpostiin tai 
kirjelapulla postilaatikkoon. Lisäämme 
tiedot kuvan yhteyteen ja julkaisemme ne 
juhlavuoden kuvanäyttelyssä. Kiitos! 



Seurakunnan toimintaa tukemassa

KAUHAVAN PUUKKOPAJA
MATTI KOSKI

•www.kauhavanpuukkopaja.fi •0400 761 963 •

www.katujapihakiveys.fi

Rakennusliike
E Virrankoski Oy

Puh. 0400 662 708

Arvoisa yrittäjä!
Jos haluat tukea seurakuntamme työtä 

mainostamalla tässä, ota yhteys 
Janne Lahteen: 0400 444 804

Voimavarakyselyn tuloksia - osa 1

Hyvin voidaan mutta 
yksinäisyys haastaa
Toteutimme viime vuoden lopulla seurakunnan voimavarakyselyn. Kyselyn tarkoi-
tuksena oli kartoittaa seurakuntalaisten vointia korona-aikana sekä kehittämis-
kohteita, joilla seurakuntana voisimme paremmin tukea toisiamme.
Kysymysten ja vastausten laajuudesta johtuen jaamme vastausten käsittelyn use-
ampaan osaan. Ensimmäisessä osassa on yleistietoa vastaajista sekä poimintoja 
heidän korona-kuulumisisista. 

Yleistietoa 
Vastauksia tuli yhteensä 54. Vastausprosentti koko seurakunnan jäsenmäärästä 
oli noin 20 %. Koska kysely toteutettiin internetissä, kaikilla ei ollut samanlaista 
mahdollisuutta osallistua kyselyyn. Vastaajista 61 % oli naisia ja 39 % miehiä. 
Vastaajista yli puolet (57 %) olivat 50 - 70 vuotiailta. 30 - 50 vuotiaiden osuus oli 
24 % . 

Koronatunnelmia 
Kyselyyn vastaajista enemmistö koki olonsa tyytyväiseksi kuvaten elävänsä “on-
nellista arkea” (45 %) tai oppineensa tyytymään (tähän) elämäntilanteeseen (36 
%). Kaikki vastaajat (100 %) kokivat, että usko Jumalaan on auttanut jaksamaan 
korona-aikana. Seuraavaksi eniten voimaa antavina tekijöinä mainittiin parisuhde 
ja perhe. Loput vaihtoehdot tulivat seuraavassa järjestyksessä: liikunta, ystävät, 
rutiinit ja työ. 

Huolta ja pelkoa
Vastaukset kysymyksiin pelottaako korona ja olenko tilanteesta huolissani, jakaa 
mielipiteet melkein tasan. Vajaa puolet kokee koronan pelottavana (samaa tai 
osittain samaa mieltä yht. 46 %). Yli puolet vastaajista on tilanteesta huolissaan 
(samaa tai osittain samaa mieltä yht. 51 %). Asian voisi ilmaista myös, että korona 
tilanteesta ollaan ehkä enemmän huolissaan kuin peloissaan.

Yksinäisyys haastaa 
Korona-rajoitusten vuoksi (ja 
ehkä muutenkin) yksinäisyyttä 
kokee 26 % vastaajista. 54 % pro-
senttia vastaajista ei kokenut yk-
sinäisyyttä lainkaan ja 20 % koki 
olevansa vain osittain yksinäinen. 
Koska seurakunnan perustehtä-
vä on vahvistaa yhteyttä, on yk-
sinäisyyttä kokevien osuutta  (26 
%) pidettävä merkittävänä. 
Vastauksista ja vinkkejä jaksami-
seen sekä yhteyden parantami-
seen löytyy kyselyn seuraavissa 
osissa.

Minna Pollari ja Janne Lahti

Kun joku on 
lähellä Jeesusta
Kun joku on lähellä Jeesusta, 
hän pieneksi tulla saa. 
Ei tarvitse mainetta, kunniaa 
ei korkeaa asemaa.

Kun joku on lähellä Jeesusta, 
hän anteeksi kaiken saa. 
Ei tarvitse virheitä muistella 
kun Jeesus ne armahtaa.

Kun joku on lähellä Jeesusta, 
hän aarteensa löytää voi. 
Ja pohjalla murtuneen sydä-
men jo hiljainen kiitos soi.

kerto: 

Kun joku on lähellä Jeesusta, 
hän ihmettä katselee 
ja se mitä maailma tarjoaa, 
sen rinnalla kalpenee.

Anna-Mari Kaskinen 


