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Lastenleiri 5.-7.7.2021 oli Timanttia!

Herra kädelläsi - yhteislaulutilaisuus 18.7.2021

Uutta kohti - yhdessä!



Sunnuntai 15.8.
16:00  Jumalanpalvelus. 
Jorma Lahti, Matti Mikkola, Effata 
Vahtimestari: Juhani Lahti

VIIKKO 33

Maanantai 16.8.
18:00  Vanhimmiston kokous
Tiistai 17.8.
18:00  Rukousilta. 
Heikki Haapajoki, Heikki Kuusela ym.
Lauantai 21.8.
19:30  Nuortenilta.
Sunnuntai 22.8.
16:00  Jumalanpalvelus. 
Joni Kuikka, Titta Puhto, Janne Lahti

17:30 Lapsityön suunnittelupalaveri 
Kaikki mukana olevat ja uudet mukaan.
Vahtimestari: Miska Väärämäki

VIIKKO 34

Tiistai 24.8.
18:00  Rukousilta. Matti Koski, Juho 
Vartiainen ja Maria Kuikka
Keskiviikko 25.8.
18:00 Monitoimikerho alkaa

Sunnuntai 29.8.
11:00  Sana elää 
Kyösti Rahkonen, musiikki Kyösti 
Rahkonen, Jari Turunen 
Vahtimestari: Marita Lahti

VIIKKO 35

Tiistai 31.8.
18:00  Rukousilta. 
Juho Vartiainen, Jukka Rahkonen,  
Keskiviikko 1.9.
18:00 Monitoimikerho
Lauantai 4.9.
19:30  Nuortenilta.
Sunnuntai 5.9.
16:00  Ehtoollisjuhla 
Jukka Rahkonen, vanhimmisto, 
Jari Hirsimäki ja Jukka Pohjanheimo 
Vahtimestari: Pentti Lehtilä

TULOSSA

Lauantai 11.9.
Seurakunnan rakentumispäivä, 
teemana vapaaehtoistyön ja -työntekijän 
hyvinvointi. Mukana Marjut Lindhol-Ho-
lopainen. Yhdessäoloa, opetusta ja 
rukousta.

Elintarvikejako

Ma - la klo 11.

Työntekijöiden vapaat ja lomat

Jukka Rahkonen: kesälomalla 
30.8.2021 saakka
Joni Kuikka: perjantait

Kuvauksista

•	Tilaisuuksissa ei kuvata tunnistetta-
vasti yleisöä. Live-lähetykset ja video-
tallenteet julkaistaan seurakunnan 
YouTube-kanavalla. Vain sunnuntain 
tilaisuudet kuvataan ja lähetetään.

Voittopalkinto

Elokuun tilaisuudet

Elämä on 
-ohjelma maanantaisin klo 20 

Radio Deissä (89,4)

Sosiaalinen media tarjoaa monia mahdollisuuksia osallistua ja voittaa. Ei tarvitse 
kuin tykätä, jakaa kilpailukutsua kavereille ja kirjoittaa ”mukana” kommenttikent-
tään. Vaivatonta ja helppoa. Ilmaisia ämpäreitä jonottamatta.
Usko Jeesukseen ei perustu näin pinnalliseen suhteeseen.
Raamattu kehottaa ihmistä etsimään koko sydämestään Jumalaa, 
samalla luvaten palkinnon jokaiselle etsivälle! Pääpalkinto on tie-
tenkin Jeesus, syntien anteeksiantamus, uusi elämä hänessä ja 
iankaikkinen elämä.
Mutta löytöretki ei pääty tähän. Pääsy Jumalan yhteyteen avaa ai-
van uuden maailman löydettäväksi! Paavali rukoili ja roh-
kaisi Jeesuksen seuraajia yhä syvempään suhteeseen 
uuden Herransa kanssa, ymmärtäen sen merkityksen 
uskonvaelluksessa. 

”Saisivat rohkeuden omistaa täysin varman 
ymmärtämisen koko rikkauden ja pääsisivät 
tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen. 
Hänessä on kaikki tiedon ja viisauden aarteet 
kätkettynä.” Kol.2:2,3

Tämä aika huokuu epävarmuutta. Hyvät uutiset jää-
vät auttamatta huonojen uutisten varjoon. Alkuseu-
rakuntakin joutui lähes välittömästi kohtaamaan uuden 
elämän haasteet. Taisteluja sisältä ja ulkoapäin sekä vai-
noja ja epäoikeudenmukaisuutta.
Ihmisen jäädessä yksin uskonsa kanssa, voi mittasuhteet kuor-
mien kantamiseen nousta ylivoimaiseksi. Rukouskammiohetket 
estyvät ja usko arjessa ei tunnu oikein toimivan. Juuri tähän Jee-
sus viittasi puhuessaan keskinäisestä rakkaudesta ja sen 
merkityksestä! Tämä rakkaus rohkaisee jälleen katsomaan 
Kristukseen ja jatkamaan matkaa hänen kanssaan.
Edellä mainitsemani raamatunkohta alkaa muuten sanoilla 
”että he, sydämet yhteen liitettyinä rakkaudessa.” 
Älä väheksy uskovien yhteyden merkitystä, rukousta ja ope-
tusta. Olipa elämäntilanteesi millainen tahansa, rohkene 
tulla mukaan vahvistumaan uskossasi ja löytämään todellisia 
aarteita elämääsi.
Omista Jeesus Kristus, tykkää ja jaa, niin olet varmasti palkinnoilla.
Siunausta riittävästi alkaneeseen syksyyn!

Jukka Rahkonen 
Paimen

Pääkirjoitus

Luota
Älä jätä elämääsi oman ymmär-
ryksesi varaan, vaan turvaa koko 
sydämestäsi Herraan  
- Sananlaskut 3:5

Jumala tahtoisi, että luottaisimme 
häneen. Vain luottaisimme. 
Luota siihen, että hän tietää tiemme 
paljon paremmin, kuin mitä me kos-
kaan voisimme tietää. Luota, että 
hän antaa meille tarvitsemamme 
valon. Luota, että hän on kanssam-
me pimeinä hetkinä. Opettaessaan 
meitä vaeltamaan uskossa eikä 
näkemisessä. Jumala antaa meille 
syvälle sisimpäämme ne voimava-
rat, joita tarvitsemme, kun pimeys 
yllättää matkantekomme.

Mutta ei siinä kaikki, hän yrittää 
myös luoda meihin sellaista uskoa,-
joka puolestaan voisi tehdä meidät 
valoksi muille kärsiville matkaajille.

Kirjasta: Syvempi kuin kyyneleet

Tervetuloa mukaan 
lapsityöhön!
Olen Titta Puhto, Kauhavan helluntai-
seurakunnan uusi, puoliaikainen lap-
sityöntekijä. Asun mieheni Eskon sekä 
lastemme Eliaksen, Pihlan ja Juulin 
kanssa Alahärmässä, josta käsin kul-
jen työhön kanta-Kauhavalle.
Ajattelen, että lapsityö on Raamatun vertauskuvia käyttäen kyntö,- 
kylvö-, sekä leikkuutyötä, jota tehdään siinä toivossa, että Jumala 
antaa kasvun. Jumala rakastaa lapsia ja tahtoo Jeesuksen kautta 
tulla Isäksi jokaiselle lapselle, ja toki myös aikuiselle. Meidän teh-
tävämme on osoittaa rakkautta ja huolenpitoa lapsille ja kulkea 
turvallisena aikuisena heidän rinnallaan. Se tarkoittaa mielestäni 
läsnä olemista niissä arkisissa tilanteissa, joissa kohtaamme lap-
sia. Paikkana voi olla seurakunta, koulu, koti tai vaikkapa kauppa. 
Tämä rakkauden osoittaminen on mielestäni kuin sydänten maa-
perän muokkaamista.
Tämän lisäksi meidät on kutsuttu kylvämään Jumalan sanan sie-
meniä lasten sydämiin. Nämä Jumalan sanan siemenet pitävät 
itsessään sisällään sellaisen potentiaalin, että ne voivat tehdä kai-
ken, mitä lapsi tarvitsee. Pyhä Henki auttaa meitä tässä tehtäväs-
sä, sillä itse emme siihen omin voimin tai viisaudella pysty. Jälleen 
kerran, työ lasten sydämissä on Jumalan, mutta me saamme olla 
Hänen työtovereitaan.
Ja viimeisenä, lapsityö on myös leikkaamista. Jumala kutsuu lapsia 
yhteyteensä Pyhän Hengen kautta ja synnyttää lapsia uudesti yl-
häältä. Suurin mahdollinen voitto lapsityössä onkin mielestäni se, 
kun lapsessa syntyy usko Jeesukseen ja hän löytää turvan elävästä 
Jumalasta, jonka yhteydessä elää elämänsä, mitä tahansa elämä 
sitten tuokaan tullessaan.
Näillä sanoilla haluan kutsua sinua mukaan lapsityöhön. Rukoil-
laan, että Jumalan tahto saa tapahtua seurakunnan lapsityössä, 
ja että saamme olla Hänen käytössään lapsityötä toteuttamassa. 
Aloittelemme lapsityön syyskautta suunnittelupalaverilla 22.8.21 
jumalanpalveluksen jälkeen. Olet tervetullut mukaan palaveriin!
Siunattua loppukesää toivottaen, 

Titta Puhto



Monet seurakunnan toiminnoista ovat 
olleet kesätauolla. Tiistain ja sunnuntain 
tilaisuudet ovat koonneet yleisöä myös 
rukoushuoneelle. Tiistain rukousiltoja ei 
ole lähetetty netissä. Tästä käytännöstä 
on tullut hyvää palautetta. Tunnelma on 
vapaampi kun kamerat eivät kuvaa. 
Lastenleiri toteutettiin Evijärven Hellunta-
seurakunnan leirikeskuksessa. Leiriläisiä 
oli kolmisenkymmentä. Leirin teemana 
oli timantti ja timanttia oli myös sää. Läm-
möt olivat hyvin päällä. Leiristä on nähtä-
vissä koostevideo osoitteessa: https://
youtu.be/l_xcDUJ96z0. 
Leirin ja monien aikai-
sempia lastenleirien joh-
tajana toiminut Minna 
Pollari palkittiin pokaalil-
la, kukkaseppeleellä, alo-
halla sekä järveen heittä-
misellä.
Herra kädelläsi -yhteyslaulutilaisuus Yli-
kylässä Huhmarkosken kylätalolla sai hy-
vän vastaanoton. Kyläyhdistyksen kanssa 
toteutettu tilaisuus keräsi kuulijoita kyläl-
tä ja kauempaakin. Runsas vaivannäkö 
kannattaa. Tilaisuus näkyy eurakunnan 
YouTube-kanavalla vielä  elokuun ajan.
Seurakunnalla on ollut nuoria kesätöissä 
kirpputorilla ja rukoushuoneen nurmikon-
leikkauksessa.

Heinäkuun seurakunnankokouksessa 
seurakunnan jäseniksi siunattiin Eila ja 
Lasse Haapajoki (kuvassa), jotka palasi-
vat useamman vuoden jälkeen Lappajär-
veltä takaisin Kauhavalle.
Kiitos esirukouksista, vapaaehtoistyöhön 
ja taloudelliseen vastuuseen osallistumi-
sesta.

Titta Puhto aloittaa seurakunnan pal-
kallisena lapsityöntekijänä 15.8.2021. 
Titta esittäytyy kuukausitiedotteen sivul-
la kaksi. Titta siunattiin ensivaiheessa 
puoliaikaiseen tehtävään 1.8.2021. Mah-
dollisuuksia työn jatkamiseksi myös ensi 
vuonna arvioidaan loppuvuodesta.  
Minna Pollari on kutsuttu Alajärven Hel-
luntaiseurakunnan lapsi- ja nuorisotyön 
pastoriksi noin yhdeksän kuukauden 
ajaksi 15.8.2021 alkaen. Toivotamme 
Minnalle siunausta uusiin haasteisiin.
Tiistain rukousiltoja ei toistaiseksi vide-
oida. Syksyn aikana saatetaan järjestää 
muutama rukousilta, jotka näkyvät Face-

bookissa mutta niistä ilmoitetaan erik-
seen. Sunnuntain tilaisuudet lähetetään 
syksyn ajan entiseen tapaan seurakun-
nan YouTube-kanavalla.
Lähetyskirpputorilla toteutettu remontti 
on osoittautunut monin tavoin onnistu-
neeksi. Uudistukset näkyvät muun muas-
sa asiakasmäärissä sekä palautteissa. 
Sosiaalisessa mediassa jaetaan runsaas-
ti kehuvia ja kiitollisia ostokokemuksia. 
Remontista aiheutuneita kustannuksia 
voidaan pitää tarpeellisena ja myös on-
nistuneena sijoituksena. Viimeisenä on 
uudistettu rakennuksen ulkoista ilmettä. 
Myös nimi ja logo päivitetään. Uudistettu 
nimi on Kauhavan Lähetystori.

Kuulumisia ja 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
Titta Puhto, lapsityö 
0456709297 
titta.puhto@hotmail.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

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

Elokuun kolehtilahja

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

Kolehtilahja (seurakunnan jäsenille)

Kotiinkutsutut
Seurakunnan jäsenistä voittajina maaliviivan ylittivät kuukauden sisällä toisistaan 
Vieno Huhdankoski 89 - ja Rauha Lahti 94 -vuotiaana. Uskollisten esirukoilijoiden 
ja palvelijoiden paikat ovat nyt tyhjiä. Heidän muistonsa puhuu koskettavaa kiel-
tään Jumalan armosta ja uskollisuudesta. Kiitetään heistä.

Rauha Maria Lahti 30.12.1926 - 29.5.2021
Rauha liittyi seurakuntaan vuonna 1952. Hänen kuvansa 
voi nähdä muun muassa vanhoissa seurakunnan leirikuvis-
sa. Alttius palvella Jumalaa, seurakuntaa ja lähimmäisiä on 
koskettava sekä rohkaiseva muisto. Rauha ei pitänyt melua 
itsestään mutta oli apuna siellä missä tarvittiin. Vuonna 2013 
alkanut sairastelu piti Rauhan poissa seurakunnasta ja vuo-
desta 2016 hän asui Lapualla. Rauha siunattiin viimeiselle 
matkalle  18.6.2021.

Vieno Maria Huhdankoski 16.10.1931 - 29.6.2021
Vieno kävi kasteella ja liittyi seurakuntaan pian uskoon tul-
tuuan vuonna 1987. Seurakunnasta tuli hänelle ja hänen 
miehelleen Kustaalle rakas paikka. He olivat tuttu näky seu-
rakunnassa. Todistus Jumalan avusta ja vaikutuksesta välittyi 
heidän kautta koko kyläkunnalle. Tehtäviä seurakunnassa oli 
useita. Valvoivatpa he yhdessä leiriläistenkin unta Ojutjärvel-
lä. Kun sairaus alkoi rajoittaa elämää muodostui ehtoollisen 
kotikäynneistä odotettuja hetkiä. Kustaa muutti taivaan kotiin 
vuonna 2018. Vieno siunattiin haudan lepoon 9.7.2021.

Vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, sisäinen ihmisemme kuitenkin 
uudistuu päivä päivältä; minä riennän kohti päämäärää saadakseni voittopalkin-
non; Olen kilpaillut hyvän kilpailun, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. 
(2. Kor. 4:16, Fil. 3:14, 2. Tim. 4:7).



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

Kokoamme seurakuntamme 90 juhla-
vuodelle (2022) vanhoja seurakunnan 
toimintaan liittyviä materiaaleja. Alla ole-
vissa kuvissa valmistaudutaan telttajuh-
liin rukoushuoneemme takapihalla! 

Jos sinulta löytyy seurakuntaan liittyviä 
kuvia, kirjeitä, videoita tai kertomuksia, 
jotka voimme kopioida seurakunnan ar-
kistoon ota yhteyttä Janne Lahteen.

Historiakuva


