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Palvelkaa Herraa iloiten, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemuiten. (Ps.100:1)

Kuva Esko Pajari / kopterikamera



Torstai 30.9.
12:00 Käsityökerho.
19:00 Palveleva elämä -kurssi.
Lauantai 2.10.
19:00  Nuortenilta.
Sunnuntai 3.10.
16:00  Ehtoollisjuhla 
Jukka Rahkonen, Janne Lahti, 
vanhimmisto, Effata ym. 
Vahtimestari: Marita Lahti

VIIKKO 40

Maanantai 4.10.
9:00  Muksukahvit
18:00  Vanhimmiston kokous 
18:00  Kuoroharjoitukset
Tiistai 5.10.
14:00  Hartaus, hoitokoti Iltakello
18:00  Rukousilta. 
Heikki Kuusela & rukousavustajat.
Keskiviikko 6.10.
13:00  Hartaus, Jokiniemi
18:00 Monitoimikerho
18:00 Mediatiimi, A&J Luomalla
Torstai 7.10.
14:15 Hartaus, Hellakoti.
19:00 Palveleva elämä -kurssi.
Perjantai 8.10.
18:00 Varkkikerhot
Sunnuntai 10.10.
16:00  Musiikkijumalanpalvelus.
Heikki Karvonen & Kajo.
 Pyhäkoulu
Vahtimestari: Pentti Lehtilä

VIIKKO 41

Maanantai 11.10.
9:00  Muksukahvit
Tiistai 12.10.
18:00  Rukousilta. 
Joni Kuikka, Jukka Rahkonen.
Keskiviikko 13.10.
18:00 Monitoimikerho
Torstai 14.10.
12:00 Käsityökerho
19:00 Palveleva elämä -kurssi
Perjantai 15.10.
18:00 Varkkikerhot
Lauantai 16.10.
19:00  Nuortenilta.
Sunnuntai 17.10.
16:00  Jumalanpalvelus 
Seppo Sallinen, Jussi Kivirinta ym. 
Vahtimestari: Mauri Haapaluoma

VIIKKO 42

Maanantai 18.10.
18:00  Kuoroharjoitukset
Tiistai 19.10.
18:00  Rukousilta. 
Sävelten sanoma -ryhmä Lapualta. 
Sunnuntai 24.10.
16:00  Sana elää, raamattutunti.
Matti Mikkola, Matti Koski.

Härmän Helluntaiseurakunnassa
11:00 KAN 50 vuotta juhlakokous 
13:00 Rinnallakulkija-koulutus
Vahtimestari: Juhani Lahti

VIIKKO 43

Maanantai 25.10.
9:00 - 11:00 Muksukahvit
Tiistai 26.10.
18:00  Rukousilta. 
Jukka Rahkonen, Jari Turunen & co  
Keskiviikko 27.10.
18:00 Monitoimikerho
Torstai 28.10.
12:00 Käsityökerho
19:00 Palveleva elämä -kurssi
Perjantai 29.10.
18:00 Varkkikerhot
Pe-Su Elämä ja Valo ry vierailee. 
Kotikäyntejä romanikodeissa pe ja la.  
Lauantai 30.10.
18:00 Elämä ja valo -tilaisuus 
Vapaasrk:ssa
19:00  Nuortenilta.
Sunnuntai 31.10.
16:00  Elämä ja valo -juhla 
Keijo&Anneli Baltzar, Kyösti Koivisto, 
Mertsi Ahlgren, musiikkiryhmä.
 Pyhäkoulu 
Vahtimestari: Miska Väärämäki

VIIKKO 44

Maanantai 1.11.
9:00 - 11:00 Muksukahvit
Tiistai 2.11.
14:00  Hartaus, hoitokoti Iltakello
18:00  Rukousilta. 
Keskiviikko 3.11.
18:00 Monitoimikerho

Torstai 4.11.
19:00 Palveleva elämä -kurssi
Sunnuntai 7.11.
16:00  Ehtoollisjuhla
Jukka Rahkonen, Jari Turunen ja 
Jari Hirsimäki, vanhimmisto ym.
 Pyhäkoulu 
Vahtimestari: Marita Lahti

Elintarvikejako

Ma - la klo 11.

Työntekijöiden vapaat ja lomat

Jukka Rahkonen: vk 42 ja perjantait
Joni Kuikka: 1, 9-10, 15, 22-23, 29.10. 
Titta: tiistait, torstait ja lauantait

Kuvauksista
Live-lähetykset ( ) ja videotallenteet 
julkaistaan seurakunnan YouTube-ka-
navalla. Vain sunnuntain tilaisuudet 
kuvataan ja lähetetään. Yleisöä ei kuvata 
tunnistettavasti. 

Lokakuun tilaisuudet

Elämä on 
-ohjelma maanantaisin klo 20 

Radio Deissä (89,4)

Osallistuin rakentumispäivään uteliaana ja odottavalla mie-
lellä. Millaisia vinkkejä saisin omaan vapaaehtoistoimin-
taan seurakunnassa. Seuraavaksi muutamia poimintoja 
koulutuksesta.
Lähtökohtana oli Vanhan Testamentin Nehemia, joka omal-
la asenteellaan antoi suuntaa, innosti ja mahdollisti muurin 
jälleenrakentamisen.
Jotta vapaaehtoinen tai työntekijä voi onnistua seurakun-
nassa, tulee hänelle antaa kunnon perehdytys, tarvittavat 
työvälineet ja toimenkuva, samalla tavalla kuin maallisessa 
uudessa työssäkin. ”Tsemppiä ja siunausta” -toivotukset ei-
vät ihan taida riittää. Tämän lisäksi tarvitaan rohkeaa rin-
nalla kulkemista, silloinkin kun ei suju. Tai ehkä juuri silloin!
On tärkeää tehdä työntekijän tai vapaaehtoisen asema 
näkyväksi seurakunnan keskellä esimerkiksi  siunaamalla 
hänet tehtävään. Näin muut tietävät, kuka toimii missäkin 
tehtävässä. Siten hänellä on mahdollista saada myös ru-
koustukea seurakuntalaisilta tehtävänsä suorittamiseen.
Kun jokin työmuoto kaipaa uutta tekijää, etsitään sitä 
”puuttuvaa palasta” seurakuntalaisista. Kyse ei ole valmiin, 

kaiken osaavan työntekijän tai vapaaehtoisen löytämi-
sestä.  Tuom. 6:14-16 kertoo, kuinka Jumala lähetti Gi-
deonin sanoen: ”Mene tässä voimassa, minä lähetän 
sinut”. Vaikka Gideon ensin vastusti ja toi esiin oman 
heikkoutensa, Herra lupasi kuitenkin olla Gideonin 
kanssa. Tämänhetkinen osaaminen riittää kyllä, Jumala 
täyttää loput!
Niin yllättävältä kuin se saattaa kuulostaa, helpot teh-
tävät rasittavat yhtä lailla kuin haasteellisetkin. On hyvä 
tehdä tilaa kehittymiselle sekä rohkaista oman muka-
vuusalueen ulkopuolelle, antaaja ottaa vastuuta sekä 
kehittyä ja kasvaa. 

Tarkoitus ei myöskään ole se, että 
yksi ihminen ottaa liian monta vas-
tuualuetta, vaikka hänellä alttiut-
ta tai taitoja siihen olisikin. Tulee 
huolehtia niin työntekijöiden kuin 

vapaaehtoisten jaksamisesta ja tarvittaessa jopa rajoittaa 
vastuita. Tämä on jaksamisen edellytys.
Keskeinen asenne seurakunnassa tulee olla, että Juma-
la-suhde on aina ensisijainen. Vasta sen jälkeen tulee mah-
dollinen palvelutehtävä.
Lopuksi jäi mieleeni hieno esimerkki kannustuksen voi-
masta. Eräässä kokeessa laitettiin hiiret uimaan sankoon 
ja mitattiin kellolla aika, kuinka kauan ne jaksaisivat uida 
polskutella vedessä. Uiminenhan ei ole hiirillä luontaista. 
Tulokseksi saatiin 10 minuuttia. Seuraavaksi koe toistettiin 
samalla tavalla, mutta tällä kertaa niiden yläpuolella heilu-
tettiin tuoksuvia, ihania herkkupaloja. Tällä kertaa hiiret jak-
soivat uida peräti 70 tuntia. Mikä ero!
Muistetaan rohkaista ja kannustaa toisiamme, sillä voi olla 
suurempi merkitys kuin ymmärrämmekään.

Maarit Aro 

 » HUOM! Seurakunnan rakentumistapäivän luennot 
ovat nähtävissä seurakunnan YouTube-kanavalla.

Seurakunnan rakentumispäivässä keskityt-
tiin lauantaina 11.9.2021 vapaaehtoistyön 
kehittämiseen. Teema on ajankohtainen ja 
tärkeä. Palautteiden käsittelyä sekä vapaa-
ehtoistyönkehittämistä halutaan jatkaa.
Vapaaehtoistyö on Jumalan palvelemista 
omilla lahjoilla , olivatpa ne luonnollisilla tai 
yliluonnollisilla. 

kuinka paljon ennemmin Kristuksen 
veri .... puhdistaakaan meidän oman-
tuntomme kuolleista teoista palvele-
maan elävää Jumalaa! (Heb. 9:14 )

Jumala haluaa rohkaista. Hän on puhdis-
tanut meidät, jotta voimme palvella hän-
tä. Meidän ei tarvitse palvella omin voimin 
vaan Hän on kanssamme. Palveleminen 
on etuoikeus ja yksi opetuslapsen tunnus-
merkki. Jumalan palveleminen on kuollei-
den tekojen vastakohta. Kun palvelemme 
Jumalaa, saamme olla luomassa ja välittä-
mässä elämää.
Oma palvelupaikka löytyy rukoilemalla 
sekä pitämällä silmät ja korvat auki. Jotkut 
ovat kokeneet yksityiskohtaisen johdatuk-
sen palvelutehtäväänsä. Jollekin Jumalan 
johdatukseksi on riittänyt esitetty tarve ja 
ilman suurempia tunnekokemuksia tehty 
järjenpäätös: ”minulla on mahdollisuus pal-
vella tuossa tehtävässä”.
Rohkaiskoon esille nostettu palvelemisen 
ja vapaaehtoisuuden teema jokaista etsi-
mään oma paikkansa sekä palvelemaan 
siinä omilla lahjoillaan iloiten.

Janne Lahti

Ilo ja etuoikeus palvella Jumalaa
 » Seurakunnan rakentumispäivän sisällöstä jäi kii-

tollinen mieli. Loppupotretissa Jukka Rahkonen, 
Marjut Lindholm-Holopainen ja Janne Lahti. 

Maaritin poiminnat seurakuntapäivästä



Syyskuun kokemuksia ja palautteita
Syyskausi on käynnistynyt. Lapsi-, varkki- ja nuorisotyön osalta 
voidaan olla kiitollisia uusista vastuunkantajista sekä monipuo-
lisen toiminnan käynnistymisestä.
Pyhäkoulutiimiin on saatu mukavasti vapaaehtoisia vastuun-
kantajia ja siksi pyhäkoulua suunnitellaan pidettäväksi joka 
sunnuntai syysloman jälkeen (poikkeuksena isänpäivä). 
Monitoimikerhon aktiiviset nuoret puolestaan ovat antaneet 
paikkakunnan lapsille hienoa esimerkkiä Jeesuksen seuraami-
sesta palvelemalla heitä keskiviikko-iltaisin. Kiitetään heistä!
Jeesus on siunannut myös muksukaffit-toimintaa, jossa äidit ja 
lapset ovat kokoontuneet jakamaan hetkisen elämää. Samoin 
varkki-illat perjantaisin ovat tuoneet mukavaa vaihtelua vark-
ki-ikäiselle. Kiitetään Jeesusta kaikesta tästä!
Hartaudet eri hoitokodeissa ovat käynnistyneet. Käsityökerho 
starttasi pitkän tauon jälkeen riemullisissa tunnelmissa. Tiis-
tain ja sunnuntain tilaisuuksissa on ollut varovaista väkimäärän 
kasvua, mutta lisää mahtuisi vielä mukaan. Monista asioista 
voi huomata, että yhteyttä on kaivattu.
Seurakunnan rakentumispäivän osallistujamäärä oli hienoinen 
pettymys. Päivän sisältö oli monipuolinen ja antoisa. Luennot 
voi katsoa seurakunnan YouTube-kanavalta.  

Poimintoja lokakuulta
Lokakuu on syyslomaviikkoa (42) lukuunottamatta täysipainoi-
nen. Tilaisuuksissa nähdään vieraita läheltä ja kaukaa. Sävel-
ten sanoma vierailee rukousillassa ja Heikki Karvonen & Kajo 
musiikkijumalanpalveluksessa. Lokakuun lopulla saamme vie-
raita romanilähetysjärjestö Elämä ja Valo ry:stä. Järjestön työn-
tekijät vierailevat romanikodeissa sekä jumalanpalveluksessa. 

Seurakunnan talous
Kiitos kaikille, jotka ovat palvelleet Jumalaa ja seurakuntaa 
myös varoillaan. Talous on pysynyt tasapainossa, eikä työtä tar-
vitse, ainakaan taloussyistä, tehdä huokaillen.

Ruokajakelutiimissä juhlittiin keskiviikkona 21.9.2021 kahden 
tiimiläisen synttäreitä. Toimitus onnittelee!

Lähetystorille leivonta-apua
Lähetystorin kahvioon tarvitaan leipomuksia myyntiin erityisesti 
viikoille 40-45. Apu on tarpeen myös tavaroiden järjestelemi-
sessä, hinnoittelussa ja muissa tehtävissä. Tarjolla on myös is-
tumatyötä. Ilmoittaudu Eijalle tai poikkea Lähetystorilla. 

Seurakunnan kotisivujen ylläpito
Kotisivujen ylläpidosta vastannut Ilkka Kangas ei jatka tehtä-
vässä työ- ja opiskelukiireiden vuoksi. Sivujen ylläpito on seu-
rakunnan viestinnän kannalta tärkeä tehtävä. Jos sinua kiin-
nostaa päävastuu tai pienempi auttaminen, ota yhteyttä Janne 
Lahteen (yhteystiedot viereisessä sarakkeessa).

Rukous- ja kiitosaiheita
Rukousaiheita

• Talkooavun löytyminen lähetystorille.
• Usko tulisi arjessa näkyväksi. Suola ja valo johtaisi ihmiset 

Jeesuksen luo. 
• Yhteyteen takaisin löytäminen.
• Seurakunnan lähetysnäyn ja -työn vahvistaminen.

Kiitosaiheita

• Seurakunnan syyskauden käynnistyminen ja selviytyminen 
koronahaasteista sekä kokoontumismahdollisuus.

• Seurakunta toimii laajalti eri-ikäisten parissa!
• Lapsityön hyvä startti ja vastuuhenkilöt.
• Lähetystori palvelee laajasti lähelle ja kauas.

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
Juhani Lahti,  
vahtimestarit /kiinteistö 
040 7491 871
Matti Mikkola, pastori evp.,  
evankelista, Kan-yhdyshenkilö 
044 556 7736 
mattim318@gmail.com
Jukka Pohjanheimo, pastori evp 
040 009 6657, jpheimo@gmail.com
Juho Vartiainen, pastori evp. 
jochanan.warti@gmail.com
Jussi Kivirinta, pastori evp. 
044 532 7783
Heikki Kuusela, saarnaaja evp. 
050 407 3151

Lähetystori
Eija Saarimaa, Lähetystorin 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

Lokakuun kolehtilahja

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

Kolehtilahja (seurakunnan jäsenille)



Seurakunnan toimintaa tukemassa

KAUHAVAN PUUKKOPAJA
MATTI KOSKI

•www.kauhavanpuukkopaja.fi •0400 761 963 •

www.katujapihakiveys.fi

Fransuntie 5

hopea-puro.com

Avoinna

ma-pe 8-15

Rakennusliike
E Virrankoski Oy

Puh. 0400 662 708

Arvoisa yrittäjä!
Jos haluat tukea seurakuntamme työtä 

mainostamalla tässä, ota yhteys 
Janne Lahteen: 0400 444 804

Yllä olevassa leirikuvassa puhuu Taisto 
Turunen. Haitaria pitää sylissään toden-
näköisesti evankelista Alpo Renko. Kuva 
on otettu seurakunnan leirimajalla Ojut-
järven lähellä. Leirimaja myitiin muuta-
mia vuosia sitten yksityiskäyttöön.  
Jos osaat kertoa minä vuonna kuva on 
otettu ja keitä muita on kuvassa, laita 
niistä tietoa seurakunnan sähköpostiin 
tai kirjepostilaatikkoon. 

Kokoamme seurakuntamme 90 juhla-
vuodelle (2022) seurakunnan toimin-
taan liittyvää materiaaleja vuosien var-
relta. Jos sinulta löytyy seurakuntaan 
liittyviä kuvia, kirjeitä, videoita, kirjoitet-
tuja muisteluita tai kertomuksia, jotka 
voimme kopioida seurakunnan arkis-
toon ota yhteyttä Janne Lahteen.

Historiakuva Nyt päivän kuorma vain 
kerrallaan. En pyri mä 
kauaksi katsomaan. 
Hän armon ja askeleet antaa. 
Tuo taivainen lyhty kirkkauttaan, 
joka askeleella mä kokea saan: 
Isän voimakas käsi mua kantaa.

Hilja Aaltonen

Hiljennä kätesi alla 
levoton sieluni mun, 

että mä kuuntelemalla 
löytäisin ahdistetun.

Opeta kulkemaan hiljaa. 
Varoita tielläsi niin, 

että en taivaista viljaa 
murskaisi askeliin.

Hilja Aaltonen


