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Yhteyden siunaus!



Torstai 5.5.
18:00 Varkki-ilta
Lauantai 7.5.
18:00 Jaana Pölläsen ja Ville Uusi- 
  talon Pala taivasta -hyvänteke 
  väisyyskonsertti Vapaasrk:ssa. 
 ks. takasivu.
Sunnuntai 8.5.
16:00 Äitienpäiväjuhla 
   kakkukahvit ym. 
Vahtimestari: Pentti Lehtilä

VIIKKO 19

Maanantai 9.5.
18:00 Vanhimmiston kokous
Tiistai 10.5.
18:00  Israel- ja lähetysrukousilta 
  Juho Vartiainen ym.
Keskiviikko 11.5.
9:00  Muksukahvit *
18:00 Monitoimikerho
Torstai 12.5.
12:00 Käsityökerho
17:00 Leiripalaveri
18:00 Varkki-ilta

Sunnuntai 15.5.
16:00 Musiikkijumalanpalvelus: 
  Kuoro, Jukka Rahkonen ym.
16:00 Pyhäkoulu
Vahtimestari: Mauri Haapaluoma

VIIKKO 20

Maanantai 16.5.
18:00 Kuoroharjoitukset
Tiistai 17.5.
18:00  Rukousilta. Missioteema. 
  Jukka Rahkonen
Keskiviikko 18.5.
9:00  Muksukahvit *
18:00 Monitoimikerho
Torstai 19.5.
18:00 Varkki-ilta
Sunnuntai 22.5.
11:00 Sana elämään: Juho 
  Vartiainen, Maria Kuikka.  
11:00 Pyhäkoulu
Vahtimestari: Juhani Lahti

VIIKKO 21

Maanantai 23.5.
18:00 Kuoroharjoitukset

Tiistai 24.5.
18:00  Rukousilta. 
Aulis Puro-Aho, Matti Mikkola ym.
Keskiviikko 25.5.
9:00  Muksukahvit *
18:00 Monitoimikerho
18:00  Raamattukoti- ja Israeltilaisuus  
  Vapaasrk:ssa. Vieraana Raama 
  tun maan luonnon ja viljelysta- 
 pojen asiantuntija Ronit Maoz. 
Torstai 26.5.
18:00 Varkki-ilta
19:00 Alueellinen missiorukousilta 
  Alavuden Helluntaisrk:ssa.
Sunnuntai 29.5.
16:00 Jumalanpalvelus. 
  Jussi Kivirinta 
16:00 Pyhäkoulun päättäjäiset
Vahtimestari: Miska Väärämäki

VIIKKO 22

Maanantai 30.5.
18:00  Vanhimmiston kokous
Tiistai 31.5.
18:00  Rukousilta, Jukka Rahkonen,  
 Vesa ja Kaija Rauha.

Sunnuntai 5.6.
16:00 Ehtoollisjumalanpalvelus 
  Jukka Rahkonen, Janne Lahti,  
  vanhimmisto ym.
Vahtimestari: Marita Lahti

Elintarvikejako

Ma - la klo 11.

Työntekijät tavoitettavissa / vapaalla

Jukka Rahkonen vapaalla: 
perjantait, sekä 21.-28.5.2022
Joni Kuikka vapaapäivät: lauantait 
sekä 28.-29.5.
Titta Puhto tavoitettavissa: su-ma, ke-to

Lisätietoa
 = tilaisuus näkyy seurakunnan YouTu-

be-kanavalla ja siitä jää sivulle tallenne.
* = muksukahvit kodeissa, kysy paikka 
Titalta.

Tilaisuudet toukokuussa Seuraava tiedote viikolla 22/2022

Pääkirjoitus

Yhteyden siunaus

Mahdatko olla kiinnittänyt huomiota 
Jeesuksen palvelutehtävän yksi-
näisyyteen? Ihmisiä kyllä riitti ym-
pärillä, mutta Totuus ja Isän tahto 
oli piilossa heidän ymmärryksel-
tään. Jeesus kyllä valtuutti ja lä-
hetti seuraajiaan suorittamaan 
tehtäviä, mutta kompuroinnilta, 
epäuskolta ja ylilyönneiltä ei väl-
tytty. Jeesus ei kysynyt neuvoja 
tehtäväänsä lähellä olevilta 
vaan suoraan Isältä Jumalal-
ta. Hänet oli voideltu tehtä-
vään ylhäältä ja voima sen 
suorittamiseen tuli samasta 
suunnasta. 

Kuinka Jeesus sitten kuiten-
kin puhui keskinäisen rakkau-

den todistuksen voimasta, jos hän 
ei itsekään luottanut ihmisiin 
Jumalan tahdon toteuttamises-
sa? Kuinka meidän tulisi sitten 
luottaa? 

Juuri Jeesuksen esimerkki yh-
teydestä Isään on se merkittävä 
ensimmäinen askel yhteydestä toi-
seen uskovaan! Silloin lähellä ole-
van ihmisen näkee armon ja rakkau-
den lävitse ja voi iloita hänestä. Luit 
oikein, Iloita hänestä! 
Jeesus halusi antaa seuraajilleen 
paljon hyvää ja eteenpäin jaettavaa, 
mutta Hän tiesi, että aika olisi kyp-

sä vasta hieman myöhemmin, 

Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen. 
Hengellä täyttyneet opetuslapset olivat 
valmiita vastaanottamaan ja jakamaan 
taivaallista hyvää, aivan eri tavalla kuin ai-
kaisemmin! 
Saattaa olla, että vähättelet uskoa ja Jee-
suksen työtä itsessäsi, mutta Jeesus itse 
puhui kirkkaudesta, minkä Hän on antanut 
meille! 

Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin 
sinä, Isä, olet minussa ja minä sinus-
sa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä 
meissä, jotta maailma uskoisi sinun 
lähettäneen minut. 

Sen kirkkauden, jonka sinä olet anta-
nut minulle, minä olen antanut heille, 
jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olem-
me yhtä. Joh.17:21,22 

Nämä kaikki asiat ovat löydettävissä tä-
näänkin! Henkilökohtainen yhteys Isään 
Jeesuksen työn kautta ja yhteys toiseen us-
kovaan vilpittömässä rakkaudessa ja hyväk-
synnässä. Itse Pyhä Henki siunaa tällaista 
yhteyttä kirkastaen Isän tahtoa ja synnyt-
täen uskoa toimia Jeesuksen nimessä! 
Otetaan käyttöön nämä taivaalliset etuudet 
ja rohkaistaan mielemme Jumalan tahdon 
tuntemisen kautta! Hän on valmis siunaa-
maan sinua ja sinun kauttasi toisia. 
Valoisaa ja siunattua kevään jatkoa!                                                              

Jukka Rahkonen  
paimen 

Helluntaiseurakuntien yhteinen rukouslive-tilaisuus Ukrainan puolesta näkyy seurakunnan Facebook-sivulla tiistaina 17.5. ja 31.5. klo 19 - 20. 

Elämä on -ohjelma maanantaisin 
Radio Deissä (89,4) kello 20.

Kuinka on sun 
sielus laita
Kuinka on sun sielus laita. 
Minne kuljet matkamies? 
Lavea on tie tai kaita. 
Kumpi niistä sinun ties? 
Kumpi on, sä vastaa oi, 
molemmat ei olla voi.

Kaita tie on vaivalloista,  
siksi harvat löytää se. 
Helpompaa on käydä toista. 
Joukon kanssa nauraen. 
Kumpaan joukkoon kuulunet,  
molempiin sä kuulu et.

Eri tiet ja eri määrät, 
minne kulkijan ne vie. 
Kuolemaan tie päättyy väärä. 
Elämään vie kaita tie. 
Mieti tarkoin matkamies, 
minne päättyy sinun ties.

Simo Korpela



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@helluntaikirkko.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 0963657, 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

Toukokuun kolehtilahja

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

Kolehtilahja (seurakunnan jäsenille)

Koululaisia seurakunnan vieraana
Kiitos esirukouksista! Seurakunnassamme esitettiin alakoulu-
laisille kristillinen lasten elokuva nimeltä JP ja murtovaras vii-
koilla 17 ja 18. Lapsia, opettajia ja ohjaajia kävi noin 300, ja 
samalla jaoimme heille kevään JEES-lehdet. Saimme retkestä 
hyvää palautetta sekä opettajilta että lapsilta. Jäädään rukoile-
maan, että elokuvan sanoma siitä, että Jumala kuulee rukouk-
set ja että Jeesukselta kannattaa pyytää apua elämän kiperis-
säkin tilanteissa jäisi kävijöiden sydämiin elämään.
Titta

Äijäillat ovat tulleet jäädäkseen
Seurakunnassamme on järjestetty muutama oma ilta miehille. 
Illat ovat selvästi tulleet tarpeeseen ja niitä on päätetty jatkaa. 
Tutussa miesporukassa juttu luistaa ja huuli lentää. Mutta siel-
lä on myös helppo jutella ”syntyjä syviä” ja pohtia ratkaisuja 
elämän kipeisiin asioihin. Jaetaan ajatuksia ja kokemuksia, 
mitä on olla mies ja uskoa Jeesukseen. Eikä tietenkään unoh-
deta kahvia, makkaraa ja saunaa. Tervetuloa mukaan äijät!
Aulis

Tamirat ja Hirut Tariku Etiopiasta 
vierailivat Kauhavalla
Tiistaina 5.4. Tamirat ja Hirut Tariku Etiopiasta vierailivat seu-
rakunnassamme ja he kertoivat evankeliumin leviämisestä 
Etiopiassa. Tamirat on suomalaisten Mattssonien aikoinaan 
perustaman Guenet-kirkon johtaja. Tuossa Fidan yhteistyökirk-
kokunnassa on nykyään 1285 seurakuntaa ja 2,1 miljoonaa 
jäsentä. Sain olla kaksi vuotta sitten mukana yrittäjistä koos-
tuvan Fidan Bisnestiimin ryhmässä etsimässä yhteistyökump-
pania toteuttamaan Bisnestiimin näkyä saavuttamattomien 
kansanryhmien evankelioimisesta. Tamiratin esittelemä Gue-
net-kirkon ”5-5-5-5” -toimintanäky vakuutti meidät ja yhteistyö 
käynnistettiin varsin nopeasti.
Nuo neljä vitosta pitävät sisällään seuraavat tavoitteet: Viides-
sä vuodessa tavoitetaan viisi miljoonaa saavuttamattomiin 
ihmisryhmiin kuuluvaa etiopialaista ja perustetaan 500 seura-

kuntaa lähettämällä työhön 500 pioneerievankelistaa.
Fidan Bisnestiimin tuella tuon tavoitteen saavuttaminen on 
jo hyvässä vauhdissa. 65 pioneerievankelistaa on jo työn tou-
hussa ja kymmeniä uusia seurakuntia on perustettu pääosin 
muslimialueille. Tämän hankkeen tuloksena viimeisen vuoden 
aikana 1900 saavuttamattomiin kansoihin kuuluvaa ihmistä 
on saanut kokea Jumalan armon omassa elämässään ja tehnyt 
uskonratkaisun – ja paljon useampi on saanut kuulla ensim-
mäistä kertaa Jeesuksesta.
Tämä on Bisnestiimin historian mittavin hanke ja tarvitsemme-
kin tälle hankkeelle jatkuvaa rukoustukea.
Jorma Luoma

Muistoksi Kauhavalla käynnistä vieraat saivat Jukka Rahkoselta 
(vas.) suklaata, salmiakkia ja muumi-mukit. Kuvassa myös tulkkina 
toiminut Ari Joensuu Tamiratin ja Hirutin keskellä.

Kesäleiri tulossa
Kesän lastenleirin valmistelut ollaan käynnistetty. Leiripaikaksi 
on varattu tuttu Evijärven helluntaiseurakunnan leirikeskus, ja 
leiriajankohdaksi sovittu 4.-7.7.2022. Ensimmäinen leiriin liit-
tyvä palaveri pidetään torstaina 12.5.2022 klo17 rukoushuo-
neella. Olet lämpimästi tervetullut mukaan suunnittelemaan ja 
toteuttamaan leiriä!
Titta

Seurakuntauutisia



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

PALA TAIVASTA
Arja ja Jorma Luoma tarjoavat konserttielä-
myksen kaikenikäisille äitienpäivän aatto-
na 7.5. Kauhavan Vapaaseurakunnassa 
kello 18. Muusikkopari Jaana Pölläsen ja 
Ville Uusitalon elämänmakuisella konser-
tilla kerätään myös varoja kauhavalaisten 
lasten harrastusvälineisiin.
Jaana Pöllänen on kristityn kodin kasvatti. 
Vaikka monet muistavat Pölläsen vuoden 
2000 tangofinaalista on hengellinen mu-
siikki kulkenut hänen matkassa vahvimmin.  Tämä persoonallinen ja luon-
nonlapsimainen sävyisä taiteilija rohkaisee ja sykähdyttää. Konsertti tarjoaa 
välähdyksellisiä tarinan palasia pariskunnan omasta elämästä, joissa rukous 
ja usko ovat vieneet eteenpäin, Jumalan kämmenellä.
Forssan kupeessa Jokioisilla asuva aviopari on yläkouluikäisten, yhden tyttä-
ren ja kaksospoikien isä ja äiti. Jaanan värikkyys ja Villen harmonisuus luovat 
yhdessä tasapainoisen kokonaisuuden. Heillä on takana yhteistä matkaa koh-
ta kaksikymmentä vuotta. Jaanan ja Villen näky ja kutsumus on palvella yh-
teiskristillisesti täysipäiväisinä muusikkoina Jumalan heille antamilla lahjoilla 
eri seurakunnissa.


