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Siunattua Vapahtajamme 

syntymäjuhlaa ja armovuotta 2022

 » Lähetystorin kahvion 
ilme on uudistettu 
olohuonemaiseksi



VIIKKO 49

Maanantai 6.12.
16:00  Elokuvateatterissa Pelkosen-
niemen taistelu. Esitys on maksuton.
Ilmoittautumiset Aulis Puro-Aholle. 
Tiistai 7.12.
14:00  Hartaus, hoitokoti Iltakello
18:00  Rukousilta. 
Jukka Rahkonen, Anna-Maria Sironen, 
Jari Turunen & co.
Keskiviikko 8.12.
18:00 Monitoimikerho
Torstai 9.12.
11:30 Käsityökerho Lapualle.
19:00 Palveleva elämä -kurssi.
Perjantai 10.12.
18:00 Varkkikerhot
Lauantai 11.12.
19:00 Nuortenilta
Sunnuntai 12.12.
11:00 Sana elämään, 
Jukka Pohjanheimo
11:00 Pyhäkoulu
Vahtimestari: Marita Lahti

VIIKKO 50

Maanantai 13.12.
9:00  Muksukahvit
18:00 Kuoroharjoitukset
Tiistai 14.12.
18:00  Rukousilta. 
Rukousavustajat.
Keskiviikko 15.12.
18:00 Monitoimikerho
Torstai 16.12.
19:00 90 v. juhlatoimikunnan
Lauantai 18.12.
19:00 Nuorten jouluspecial

Sunnuntai 19.12.
16:00 Kaiken kansan joulujuhla. 
Luomakunnan Laulajat, Effata, 
näytelmä ym. 
Vahtimestari: Pentti Lehtilä

VIIKKO 51

Maanantai 20.12.
9:00 - 11:00 Muksukahvit
Tiistai 21.12.
18:00  Rukousilta.
Lauantai 25.12.
8:00 Jouluaamu 
Herran huoneessa
Vahtimestari: Mauri Haapaluoma

VIIKKO 52

Tiistai 28.12.
18:00  Rukousilta.
Sunnuntai 2.1.
16:00  Ehtoollisjumalanpalvelus. Ru-
koillen uuteen vuoteen. Jukka Rahko-
nen, Vanhimmisto ym.
16:00 Pyhäkoulu 
Vahtimestari: Juhani Lahti

VIIKKO 1

Tiistai 4.1.
14:00 Hoitokoti Iltakello, hartaus
18:00  Rukousilta. Aulis Puro-Aho
Torstai 6.1.
19:00 Palveleva elämä -kurssi
Sunnuntai 9.1.
16:00  Jumalanpalvelus 
Jukka Rahkonen.
16:00 Pyhäkoulu 
Vahtimestari: Miska Väärämäki

VIIKKO 2

Maanantai 10.1.
9:00 - 11:00 Muksukahvit
18:00 Kuoroharjoitukset
Tiistai 11.1.
18:00  Rukousilta.
Keskiviikko 12.1.
18:00 Monitoimikerho
Torstai 13.1.
19:00 Palveleva elämä -kurssi
Sunnuntai 16.1.
11:00  Sana elämään
11:00 Pyhäkoulu 
Vahtimestari: Marita Lahti

Elintarvikejako

Ma - la klo 11. 
Ei jakoa: 6.12, 25.12., 1.1. 

Työntekijöiden vapaat

Jukka Rahkonen: Perjantait 
sekä 27.-29.12.
Joni Kuikka: 6., 7., 11., 18., 26.12. 
sekä 4.-5.12.
Titta Puhto: tiistait, torstait ja lauantait

Kuvauksista
Live-lähetykset ( ) lähetetään seura-
kunnan YouTube-kanavalla. Lähetyksis-
tä jää sivuille tallenne.

Joulukuun tilaisuudet

Elämä on 
-ohjelma maanantaisin klo 20 

Radio Deissä (89,4)

Pääkirjoitus

Jumala hallitsee
Yhä harvemmin kuulee nykyään 
puhuttavan Jumalan tahdon toteu-
tumisesta. Huolestuttavaksi sen 
tekee se, että edes uskovien kes-
kellä asioita ei useinkaan lähesty-
tä Jumalan tahdon toteutumisen 
kannalta. Ja jos vielä enemmän 
haluaisi huolestua, niin monet 
Jumalan tahdon mukaiset asiat 
löytyvät jo Raamatusta. Riittäisi, 
kun vain tekisimme niiden mu-
kaan…
Jumalan tahdon toteuttaminen 

on ikään kuin tehty valinnanvarai-
seksi ja kukin meistä saa itse päät-
tää, koska teen ja mitä teen. Näin 
ollen Pyhän Hengen rooli edellä 
valmistetuissa teoissa jää kovin 

pieneksi. Jumala on minua varten, 
enkä minä Jumalaa varten. 
On pysäyttävää ymmärtää, että Jee-
sus valitsi juuri sinut. Rakasti ja antoi 
kaikki syntisi anteeksi. Samalla Hän 
mahdollisti sinun pääsemisen osalli-
seksi Pyhän Hengen voimasta, jota 

tarvitsemme Jumalan tahdon to-

teuttamiseen elämässämme. Hänellä on kaik-
ki hallinnassa. Meille jää tehtäväksi uskoa se 
omalle ja muidenkin kohdalle.
Me todella tarvitsemme herätystä. Heräämistä 
sille, kenelle elämäämme elämme! Jeesuk-
sen tehtävä ei ollut miellyttää Isää, vaan tehdä 
hänen tahtonsa. Pyhän Hengen tehtävä ei ole 
miellyttää uskovaa, vaan kirkastaa Kristusta. 
Meidän tehtävämme ei ole käskyttää Pyhää 
Henkeä, vaan täyttyä Hengellä.
Syykin on selvä. Oma tahto ei luonnostaan tai-
vu Jumalan tahdon alle. Se löytää kaikki mah-
dollisuudet pysyä mukavuusalueella ja vastus-
taa epäitsekästä toimintaa.
Näin joulun hyväntekemisen alla rukouksem-
me voisikin alkaa: ”Isä meidän, joka olet tai-
vaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon 
sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi 
myös maan päällä niin kuin taivaassa.”
Johdattakoon Pyhä Henki tänään meitä jokais-
ta yhä selkeämmin Hänen tuntemisessaan, 
niin yksilöinä kuin seurakuntana.
Siunausta ja voimaa elämääsi!

Jukka Rahkonen 
paimen

Kuulumisia 
lapsityöstä
Jumala on uskolli-
nen. Hän on auttanut, 
nostanut ja kantanut 
lapsiaan tämänkin 
syksyn aikana, niin 
pienimpiä kuin meitä isompiakin. Juma-
la on myös tehnyt uutta, ja tekee yhä.
Auttavia käsiä ja kuulevia korvia on löyty-
nyt. Alttiuden kengät jalassaan monet ovat 
toimittaneet asian jos toisenkin seurakun-
nan työssä, mitä moninaisimmilla tavoilla. 
Jumala yksin tietää! Yhdessä tehden taak-
ka on ollut sopiva, ja Jumalan moninainen 
rikkaus on tämänkin syksyn aikana tullut 
seurakunnan, siis sinun ja minun, kautta 
julki ja ilmi, tavalla ja toisella. Yksi esi-
merkki tästä oli Meidän Isä-tapahtuma, 
jonka saimme yhdessä toteuttaa isänpäi-
vän aattona. Oli ilo viettää aikaa yhdessä 
ja pysähtyä hetkeksi sen ajatuksen äärel-
le, että Jeesuksen kautta voimme kokea 
ja oppia tuntemaan Jumalan Isänämme. 
Vaikka tapahtuma oli toiminnallinen, se 
koettiin myös hoitavana.
Suuri kiitos nousee sydämestäni aina, kun 
näen ja ymmärrän, että Jeesus siunaa lap-
sia lapsityön touhuissa. Mikä olisikaan pa-
rempi kiitos lapsityöstä, kuin lapsen iloiset 
kasvot? Kuitenkin joskus lapsityössäkin 
on raskaita päiviä, ja sitä kyselee Herral-
ta, miksi joskus kaikki tuntuu menevän 
pieleen.
Kuitenkin kaiken lapsityönkin yllä lepää 
Jeesuksen lupaus: Minä olen teidän kans-
sanne joka päivä maailman ajan loppuun 
saakka. Siis silloinkin kun ilo on ylimmil-
lään, mutta myös silloin, kun omasta mie-
lestä asiat menevät pieleen. Jeesus on sii-
näkin. Hänen armonsa ja rakkautensa on 
todellinen kaiken inhimillisen keskellä – ja 
varsinkin siinä.
Suuret kiitokset jokaisesta huokauksesta 
lapsityön puolesta. Työ on yhteinen. Jee-
sus meitä johtakoon lapsityössäkin tuleva-
na vuonna. 
Siunattua joulun aikaa toivottaen, 

Titta

Suuri syli
Jossain on se syli suunnaton, se pesä, 
jonne pikkulinnut turvaan lentää saa. 
Suojaan sen saa tulla jokainen, kun tun-
tuu, ettei siivet enää jaksa kannattaa.

Älä pelkää, vaikka tuuli kylmä on, 
vaikka pilvet joskus peittää auringon. 
Sillä siihen suureen syliin saavat juosta 
lapset maan. 
Se on turvapaikka parhain, siellä kyynel 
kuivataan. 
Sillä siihen suureen syliin mahtuu meistä 
jokainen. 
Se on ihmeellinen syli Jeesuksen.

Jossain on se syli suunnaton, se paikka, 
jossa uupunut saa uneen painaa pään. 
Silloin kun taas kerran kompastun, niin 
Isän kädet kantaa minut kotiin lepää-
mään.

Pekka Simojoki



Monipuolista ohjelmaa
Marraskuussa oli täynnä monipuolista ohjel-
maa. Isäinpäivän aattona rukoushuoneella 
päivällä järjestetty Meidän isä -tapahtuma ja il-
lalla Mäenpään hiihtomajalla järjestetty Äijäilta 
kokosivat molemmat päällekkäisyyksistä huo-
limatta hyvän osallistujajoukon. Mäenpäässä 
kokoontuivat myös Etelä-Pohjanmaan hellun-
taiseurakuntien pastorit torstaina 18.11. Vie-
raita saatiin myös seurakunnan tilaisuuksiin. 
Tuija Valtasen Israel-terveisiä kuunneltiin Effa-
tan kera tiistaina 23.11. salin täydeltä (kuva) ja 
Martti Ahvenainen palveli vierailevana opetta-
jana 28.11.
Joulukuu päättää syyskauden ja koko vuoden. 
Perinteisiä jouluohjelmia ovat seurakunnan joulujuhla sunnun-
taina 19.12. Ylikylän koululle suunniteltu joululaulutilaisuus on 
sitä vastoin jouduttu perumaan. Jouluaamu Herran huoneessa 
on perinteisesti 25.12. kello 8. 
Seurakunnan uuden vuoden startti tapahtuu ehtoollisjuhlassa 
sunnuntaina 2.1.2022, jolloin varataan erityisesti aikaa rukouk-
selle.

Toni Kivistö kouluilla
Koulupastori Toni Kivistö kiersi kanta-Kauhavan kouluja joulu-
kuun vaihteessa. Samalla seurakunnan toimesta jaettiin 350 
lapselle jouluiset Jees-lehdet. Tonilla oli tärkeää sanottavaa lap-
sille jokaisen ihmisen mittaamattoman suuresta arvosta sekä 
vaikeiden asioiden käsittelemisestä (kuten kiusaamisesta) Tai-
vaan Isän apua unohtamatta. Toni otettiin iloiten kouluissa vas-
taan ja erityisesti hänen rap-biisinsä tuntui löytävän tien sekä 
lasten että aikuisten sydämiin.

Rukoushuoneen remontti
Rukoushuoneen remonttitarpeen selvitystyö jatkuu. Avuksi tar-
vitaan alaan perehtyneen yrityksen palveluja. ”Remonttiryhmä” 
selvittelee tarjousten perusteella, keneltä työ tilataan. 

Rukous- ja kiitosaiheita
Rukousaiheita
•	Rukoushuoneen remontin etenemisen käytännön ratkaisut
•	Seurakunnan kotisivuille tarvitaan ylläpitäjä
•	Kauhavan koulut: opettajia ja oppilaita että koulussa olisi 

jokaisella hyvä olla
•	Muistetaan alueemme koulupastorin, Toni Kivistön työtä 

kouluissa
•	Joulun ja vuodenvaihteen tilaisuudet
•	Yksinäiset

Kiitosaiheita
•	Monipuolinen ja laajasti ihmisiä tavoittanut marraskuu.
•	Seurakunnan talous on pysynyt tasapainossa.
•	Seurakuntien yhteistyö ja keskinäinen kunnioitus.

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
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
Tuomo Pollari 
040 557 5253 
tuomo_pollari@hotmail.com
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

Joulukuun kolehtilahja

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

Kolehtilahja (seurakunnan jäsenille)

Kalevi Pelkkikangas 
taivaskotiin
Seurakuntamme jäsen Kalevi 
Pelkkikangas sai kotiinkutsun 
perjantaina 12.11.2021. Kalevi 
oli syntynyt 24.1.1947. Hän tuli 
uskoon syntymäpäivänsä aatto-
na vuonna 1972. Kauhavan Hel-
luntaiseurakunnasta tuli Kalevin 
seurakuntakoti 2.6.1980. 
Kalevin muisto on lämmin. Hän halusia kohdata toisia ih-
misiä aidosti ja samalta tasolta, ja hän oli helposti lähes-
tyttävä. Kalevi  oli  armoitukseltaan evankelista. Hän ker-
toi luontevasti uskosta niin puhujan paikalta kuin arkisen 
elämän keskellä. Hengellisten palvelutehtävien lisäksi 
hän oli aktiivinen talkoolainen oli kysymys siivoamisesta, 
rakentamisesta tai vaikkapa penkkien kantamisesta.
Kalevi rakasti hengellisiä lauluja. Hän käytti usein laulu-
kirjaa myös puheissaan. Viimesinä päivinään Kalevi lauloi 
erityisesti lauluja Pauhatkoonpa elon meri, Siunattu var-
muus Jeesus on mun sekä Jeesus kulki Galilean rantaa. 
Sydämellinen Jeesuksen seuraaja on perillä. Rohkaiskoon 
ja siunatkoon Kalevin muisto meitä, joiden matka vielä jat-
kuu. Kalevin ajallinen matkapuku siunataan ja saatetaan 
haudan lepoon lauantaina 11.12.2021. 

Janne Lahti



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

Fransuntie 5, Kauhava 
www.hopea-puro.com

Ihanat

joululahjat

rakkaimmille.

Palvelemme ma-pe 8-17,
la 10-15 22.12. asti.

ERÄÄN TAULUN EDESSÄ
Seison eessä kuvan. Taitajan salaisen työn. 
Valosi tummentuvan kajastus jouluyön. 
Lämmin heijastus herää, katselen kuuntelen. 
Sieluni aukoo kerää ikuista aavistelen.

Hiljaa avautuu kuva, kätketty kauneus. 
Valossa muotoutuva Jumalan rakkaus. 
Sirpale lahoa puuta sen Mestari esille toi. 
Kuiva oksa, ei muuta valo sen aateloi.

Ihminen ihmisen tiellä, kuiva sirpale vain. 
Kuitenkin taivas siellä kulkee rinnallain. 
Ylösnousemusvoima arvoon uuteen sen saa. 
Jumalan aateloima kiittää ja vaikertaa.

Itkuraitojen yössä harppuni hiljaa soi. 
Yöhön tähtien vyössä, siintää jo aamunkoi. 
Sieluni kultaiset kielet, riemusta soitta nyt. 
Autuus täyttää mielet - Jeesus on syntynyt -.

Hilja Aaltonen


