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YLEISTÄ
Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistysmuotoon järjestäytyneen Kauhavan Helluntaiseurakunnan tarkoituksena on elää ja toimia

Raamatun Uuden testamentin mallin mukaisena seurakunta. Seurakunnan keskeinen tehtävä on julistaa

ja elää evankeliumia todeksi oman paikkakuntansa parhaaksi sekä lähetystyön kautta laajemminkin.

Seurakunta on toiminnallaan ja olemassaolollaan siihen kuuluvien ihmisten ja perheiden hengellinen

koti.

Yleistä toimintavuodesta

Vuosi 2021 jatkoi siitä, mihin edellinen vuosi Covid-19 pandemian vuoksi oli seurakunnan toimintaa

ajanut. Kokoontumisrajoitukset antoivat mahdollisuuden toisinaaan ottaa 50 henkilöä tilaisuuksiin kun

taas hetkessä ovet olivat jälleen kiinni. Haasteista huolimatta evankeliumia ja Jumalan sanan opetusta

saatiin välitettyä sosiaalisen median kautta yhä laajemmalle kuulijakunnalle. Titta Puhto aloitti uutena

lapsityöntekijänä syyskauden alkaessa. Seurakunnan rukous ja altis uhraaminen näkyi ja tuntui

käytännön työssä. Kiitos uskollisuudesta!

Työntekijät ja seurakunnan johtaminen

Seurakunnan palkattuina työntekijöinä olivat johtavana pastorina Jukka Rahkonen, lapsityöntekijänä Titta

Puhto, nuorisotyöntekijänä, ruokajakelun vetäjänä ja mediatyön apuna Joni Kuikka sekä Lähetystorilla

toiminnasta vastaava Eija Saarimaa, Keijo Pöllänen ja Leena Rinnekallio.

Seurakunnan opetus- ja julistuksessa palvelivat paikkakunnalla paikkakunnalla asuvat, eläkkeellä olevat

pastorit Jussi Kivirinta, Heikki Kuusela, Matti Mikkola, Juho Vartiainen ja Jukka Pohjanheimo.

Seurakunnan hengellisestä toiminnasta vastasivat nk. vanhimmistoon kuuluvat jäsenet Matti Koski, Janne

Lahti, Jorma Lahti, Timo Lauri, Tuomo Pollari, Aulis Puro-Aho ja Jouko Rajamäki. Vanhimmiston

puheenjohtajana toimi Aulis Puro-Aho. Vanhimmisto kokoontui keskimäärin kahdesti kuukaudessa.

Helluntailähetys ry:n hallituksen jäseninä olivat Jorma Jousmäki, Matti Koski, Timo Lauri, Aulis Puro-Aho,

Jouko Rajamäki ja Taisto Turunen, varalla Jorma Lahti ja Tuomo Pollari. Aulis Puro-Aho oli hallituksen

puheenjohtaja.

Seurakunnan uutena taloudenhoitajana aloitti Pauli Orrenmaa. Hallituksen vastuulle kuuluvia asioita on

hoidettu erikseen sovitun mukaisesti vanhimmiston kokouksien yhteydessä.

Muutokset jäsenistössä

● Kasteen kautta liittyneet

● Tunnustuksen kautta liittyneet 2

● Seurakuntaan muuttaneet 3

● Seurakunnasta pois muuttaneet 1

● Seurakunnasta eronneet 1

● Seurakunnasta erotetut

● Taivaan kotiin päässeet 4

Vuoden 2021 lopussa seurakunnan jäsenluku oli 258.



Vapaaehtoistyö

Seurakunnan toiminta ja talous on vahvasti vapaaehtoisten varassa. Toimintavuoden aikana kymmenet

vapaaehtoiset palvelivat mm. rukous-, evankeliointi- ja sielunhoitotehtävissä, hallinnossa,

vahtimestareina, media- ja tekniikkatiimissä, keittiöllä, säestyksessä, kuoro- ja muussa

musiikkitoiminnassa, kunnostus- ja pihatöissä, siivouksessa, käsityötoiminnassa, lapsi- ja nuorisotyössä,

kirpputorilla, viestinnässä sekä maahanmuuttajatyössä ja ruoanjaossa.

Koronapandemian vaikutukset vapaaehtoistyöntekijöihin olivat merkittäviä. Tartuntariskien

huomioiminen ja jatkuvasti muuttuvat kokoontumisrajoitukset toivat vapaaehtoisille monia haasteita ja

henkistä painetta. Ikänsä puolesta riskiryhmään kuuluvat eivät voineet palvella tehtävissään.

Karanteeniin joutuneiden tilalle etsittiin ja löydettiin kiitettävästi uusia vapaaehtoisia.

Kokoontumisrajoituksista johtuen toimintoja jouduttiin organisoimaan uudestaan ja esimerkiksi

palvelukoteihin suunnatut vierailut ja käsityökerhon toiminta oli pysähdyksissä vuoden alusta lähes puoli

vuotta.

TILAISUUDET
Säännölliset tilaisuudet

Koronapandemiasta johtuvista kokoontumisrajoituksista huolimatta seurakunta säilytti säännölliset

tilaisuudet. Tilaisuuksien sisältöä ja toteuttamistapaa jouduttiin kuitenkin soveltamaan jopa viikottain.

Kokoontumisrajoituksista johtuen tilaisuuksia aloitettiin lähettämään seurakunnan Facebook-sivuilla sekä

YouTube-kanavalla. Sunnuntain tilaisuudet lähetettiin pääosin suorina lähetyksinä seurakunnan

Youtube-kanavan kautta, osa tilaisuuksista tallennettiin ja julkaistiin myöhemmin. Uudet julkaisutavat

huomioitiin lyhentämällä tilaisuuksia normaalista puolestatoista tunnista alle tuntiin.

Sunnuntain tilaisuudet olivat pääosin kello 16 järjestettäviä jumalanpalveluksia. Kuukauden

ensimmäinen jumalanpalvelus oli nk. Ehtoollisjuhla. Keskimäärin kerran kuukaudessa järjestettiin

musiikkijumalanpalvelus. Sunnuntaisin järjestettiin myös Sana elämään -raamattutunteja.

Opetuspainotteinen sunnuntaitilaisuus järjestettiin kerran kuukaudessa kello 11.

Tiistaisin järjestettiin Rukousilta kello 18. Illan painopiste oli rukouksessa ja lyhyessä opetuksessa.

Seurakunnan työntekijöiden lisäksi rukouskokousten vastaavina toimivat vanhimmiston jäseniä,

rukousavustajiin kuuluvia henkilöitä sekä muita seurakuntalaisia. Joka kuukauden toinen rukousilta

keskittyi lähetystyöhön ja Israel-teemaan.

Muut tilaisuudet

Torstaisin pääosin Juhani Lahden vetämät aamurukouskokoukset jäivät koronapandemian alkaessa

tauolle. Samoin hoitokotihartaudet jäivät tauolle.

Seurakunnan nuoret aikuiset kokoontuivat perhesoluun kerran kesällä Jaana & Matti Soranummen kotiin.

Syksyllä aloitettiin säännöllisenä viikko toimintana maanantai aamupäivisin Muksukaffit, jonka

tarkoituksena oli tuoda vaihtelua ja virkistystä kotiäitien (ja -isien) sekä kotona olevien lasten arkeen.

Mukana syyskauden kokoontumisissa oli noin viisi aktiivista naista lapsineen. Naiset olivat eri



seurakuntataustoista, osa seurakuntien toimintaan ennen osallistumattomia. Kokoontumiset järjestettiin

rukoushuoneella.

Pastori Jukka Rahkosen torstai-iltaisin pitämä Palveleva elämä -kurssi jatkui koko vuoden

osallistujamäärän pysyessä juuri ja juuri kulloisenkin kokoontumismisrajoitusten sisällä.

Niin Härmän kuin Kortesjärven helluntaiseurakunnat kävivät useamman kerran vierailemassa

nettijumalanpalveluksissa. Näin pystyimme samalla tukemaan heidän seurakuntien työtä.

Käsityökerho

Käsityökerho kokoontui pitkän tauon jälkeen rukoushuoneella syyskuun alussa. Kokoontumisia oli

torstaisin kahden viikon välein. Kymmenisen ahkeraa naista tuotti runsaasti mm. sukkia, käsineitä, pipoja,

kaulahuiveja ja vauvanvaatteita. Käsityökerholla on myös oma kummilapsi Intiassa.

Kalenteripoimintoja

● Su 31.1 Marjut Lindholm-Holopainen, koulutus (Youtube)

● Su 14.2 Ystävänpäiväkonsertti koulukeskuksen auditoriossa, Jaana Pöllänen/Ville Uusitalo.

Yhteisenä Lapuan helluntaisrk:n kanssa (Youtube)

● Pe 16.4 Yhteis.krist. naistenilta (Youtube)

● Su 18.7 Herra kädelläsi- yhteislaulutilaisuus Ylikylän koululla

● La 24.7 Yörukousvartio klo 18-06

● La 7.8 Puistokonsertti nuorisoseuralla, Roberto, Anne-Mari ja Sara Brandao

● La 13.11 Meidän isä-perhetapahtuma

● Ma 6.12 Pelkosenniemi- elokuva Y-kinossa

Vierailijoita:

● Su 21.3 Sami Vitikka

● Su 11.4 Lähde-musiikkiryhmä Veteli-Halsualta

● Su 16.5 Rauno Karmitsa

● Su 13.6 Helena Kärkkäinen

● Su 29.8 Kyösti Rahkonen

● Su 19.9 Matti Marjomäki

● Su 10.10 Heikki Karvonen & Kajo

● Ti 19.10 Sävelten sanoma-ryhmä

● Ti 23.11 Tuija Valtanen

● Su 28.11 Martti Ahvenainen

Musiikkitoiminta

Seurakunnan musiikkiryhmiä olivat Effata, Luomakunnan laulajat, Jari Turunen & co ja seurakuntakuoro.

Lisäksi musiikin parissa palvelivat mm. Jari Hirsimäki, Seppo Sallinen, Maria ja Joni Kuikka.

VIESTINTÄ JA MEDIATYÖ
Kuukausitiedote ja uutiskirjeet



Seurakunta jatkoi kuukausitiedotteen julkaisemista Ristin Voitto -lehden osana. Tiedote postitetiin

lehden mukana jokaiseen seurakuntatalouteen kerran kuukaudessa. Tiedote ilmestyi 11 kertaa

(tuplanumero kesä-heinäkuussa). Kotiin postitettu tiedote on ollut merkittävä yhteydenpitoväline

seurakuntalaisiin ja erityisesti niihin, jotka eivät osallistu aktiivisesti seurakunnan tilaisuuksiin tai muuhun

toimintaan. Kuukausitiedotteesta on jaettu irtonumeroita rukoushuoneella ja Lähetystorilla.

Kuukausitiedotteen vastuutiimissä ovat vuoden aikana olleet Aulis Puro-Aho, Joni Kuikka, Jukka

Rahkonen, Titta Puhto, Minna Pollari ja Janne Lahti.

Viestinnän vahvistamiseksi ja nopeuttamiseksi on käytetty myös seurakuntalaisille lähetettyjä

tekstiviestejä sekä sähköisiä uutiskirjeitä.

Striimaus

Korona Pandemian rajoittaessa ihmisten osallistumista tilaisuuksiin, jatkettiin tilaisuuksien suoria

striimaus-lähetyksiä. Rajoituksien helpottaessa striimauksia vähennettiin ja niiden kiritystyessä niitä

lisättiin. Striimaukset toteutettiin pääasiassa rukoushuoneella. Kesän aikana videotaltiointeja tehtiin

myös Ylikylän koululla sekä Nuorisoseuran pihalla järjestetyissä yhteislaulu tilaisuuksista. Striimauksen

tekniikka tiimissä ovat olleet muun muassa Miska Väärämäki, Joni ja Maria Kuikka, Janne Lahti, Viivi ja

Sini Rahkonen. Striimauksiin on oleellisesti liittyneet tilaisuuksien miksaajat sekä somistuksesta

vastanneet Arja Luoma, Elisa Turunen ja Anu Rahkonen. Video-osaamista hyödynnettiin myös

koulutyössä muun muassa päivänavauksien toteutuksissa.

Hyvä Sanoma -lehti

Aikamedia Oy:n kustantamaa, kuukausittain ilmestyvää, Hyvä Sanoma -lehteä on jaettu Lähetystorilla.

Muita viestinnän välineitä

Viestinnän käytössä oli myös Aviisi-lehti, jossa viikkoilmoituksen lisäksi julkaistiin seurakunnan

toimittamia hartauskirjoituksia sekä useita ennakko- ja jälkiuutisia seurakunnan tapahtumista.

Hartauskirjoituksia kirjoitettiin myös Komiat-lehteen.

Muita uutisten ja tilaisuuksien julkaisualustoja olivat seurakunnan koti- ja Facebook-sivut sekä

YouTube-kanava. Myös Lähetyskirpputorin Facebook-sivut olivat aktiivisessa käytössä. Sosiaalisessa

mediassa (some) toteutettiin myös ristiinjulkaisuja, jolloin seurakunnan toimittamaa sisältöä julkaistiin

myös muiden toimijoiden somesivuilla. Radio Deissä kuultiin

Sirpa ja Matti Ylikantolan vuorollaan tuottamia maanantai-illan Elämä on -ohjelmia.

Viestintään, mediaan ja kuvaus- ja äänitekniikkaan liittyvät vastuut jakaantuivat useiden vapaaehtoisten

kesken.

LÄHETYSTYÖ
Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisesti Kauhavan helluntaiseurakunta on mukana lähetystyössä.

Venäjä

Koronaepidemian ja siitä johtuneiden matkustusrajoitusten takia, Käkisalmen helluntaiseurakunnan

kanssa tehty yhteistyö on ollut katkolla kuluneen vuoden ajan.



Lähetystori

Lähetystorin johtajana Toimi Eija Saarimaa. Työntekijöinä Keijo Pöllänen, Leena Rinnekallio ja Tuula

Stenroth TE-keskuksen palkkatuella. Lisäksi apuna on ollut vapaaehtoisia seurakunnan jäseniä. Erityisen

suuren työpanoksen vapaaehtoisina, antoivat Hertta Karhu, Seija Väisänen ja Juho Vartiainen.

Lahjoitettuja tavaroita pääosin myytiin kirpputorilla, mutta paljon myös lahjoitettiin materiaali apuna

ulkomaille. Lähetystorin tuottoa käytettiin sen työntekijöiden palkkojen ja kiinteistökulujen lisäksi lapsi-

ja nuorisotyöhön, lähetystyöhön sekä avustustyöhön.

Kulunut vuosi oli Lähetystorille muutoksen vuosi. Myymälän sisällä tehtiin iso muutostyö. Vuokranantaja

toteutti kauan kaivatun lattiaremontin  ja myymälän kaikki kalusteet uusittiin.

Lahjoituksena saadut myymäläkalusteet ehtivät odottaa pitkään, että lattiaremontti tehtäisiin ja

päästäisiin uusimaan kalusteet. Toteutumista odotellessa ehdittiin jo tuskastua. Mutta kun työt viimein

käynnistyivät, todettiin hyvän Jumalan käden ohjanneen asioita. Lahjoituksena saadut kalusteet eivät

riittäneetkään, vaan tarvittiin lisää. Tarvittavat lisäkalusteet saatiin lahjoituksena Kortesjärven S-marketin

remontista. Projektin viivästymisellä oli tarkoituksensa.

Myymälän muutostyö tehtiin Juho Vartiaisen suunnittelemana ja johtamana. Toteutus vaati Lähetystorin

henkilökunnalta paljon työtä ja monenlaista joustamista. Lähetystori onnistuttiin pitämään auki koko

remontin ajan. Mukana työssä oli myös talkooapua seurakunnasta.

Remontin valmistuttua pidettiin toukokuussa avajaisjuhla, jossa järjestettiin nimikilpailu uudistetulle

myymälälle. Ehdotuksista uudeksi nimeksi valittiin Lähetystori. Lähetyskirpputori nimi jäi historiaan.

Uudistunut Lähetystori on houkutellut asiakkaita laajalta alueelta ja saanut heiltä paljon kiitosta

siisteydestä, selkeydestä ja hyvästä järjestyksestä. Myös henkilökunta ja Keijon munkit keräävät aina

positiivista palautetta.

Kirpputorilta on lähetetty materiaaliapu 2021, vaatteita 283 jätesäkillistä ja muuta materiaalia 102

laatikollista.

Muita lähetystyökohteita

● Fidan bisnestiimin kautta kaksi pioneerilähettiä Intiasta.

● Hyvä Sanoma ry:n kautta osallistuttiin helluntaiseurakuntien koulu-, evankelioimis-, diakonia- ja

vankilatyöhön. Fidan kautta osallistuttiin sen lähettien ja heidän lastensa koulumaksuihin.

● Myös Pohjanmaan Lähetys ry:n kautta osallistuttiin lähetystyön tukemiseen.

FIDAn bisnestiimi

Annika Puro-Aho kuuluu lähetysjärjestö Fidan bisnestiimin johtoryhmään.

Ulkomaalaistyö



Seurakuntamme tilaisuuksissa käy edelleen muutamia paikkakunnalle jääneitä oleskeluluvan saaneita

turvapaikanhakijoita. He selvitä tilaisuuksista auttavasti Suomen kielellä, ilman tulkkausta.

DIAKONIA
Diakoniaruokailu

Seurakunnassa aiempina vuosina pidettyä Soppatykki-toimintaa ei jatkettu vuonna 2021. Sen sijaan

syksyllä, syyskuussa, järjestettiin Kauhavan seurakuntien yhteinen kaikille avoin diakoniaruokailu.

Ruokailua järjestämässä olivat meidän seurakuntamme lisäksi Kauhavan seurakunta ja Kauhavan

Vapaaseurakunta.

Ruokajakelu

Seurakuntamme tekee ruokajakelua kuutena päivänä viikossa. Ruokatarvikkeita on saatu jaettavaksi

muun muassa paikallisista kauppaliikkeistä. Lisäksi jaettavana on ollut Hyvä Sanoma ry:n kautta

toimitettua EU-ruoka-apua, jonka jakaminen päättyi vuonna 2021, sillä vuoden 2022 aikana

EU-ruoka-apu muuttuu maksukorttien jakamiseksi. Ruokajakelussa on ollut vapaaehtoisina kahdeksan

henkilöä.

KAN-työ

KAN-työn yhdyshenkilönä toimi Matti Mikkola. Vierailut KAN-kodilla koronan sallimien mahdollisuuksien

mukaan. Työn mottona toimi Psalmi 102:18: "Hän kääntyy niiden rukousten puoleen, jotka ovat

menettäneet kaikkensa, eikä halveksi heidän rukoustaan."

LAPSITYÖ
Monitoimikerho

Alle kymmenvuotiaille suunnattu Monitoimikerho kokoontui keskiviikkoiltaisin. Tärkeänä apuna kerhoissa

toimi innokas kymmenhenkinen 11-16-vuotiaiden apuohjaajien eli isosten porukka. Monitoimikerhon

kokoontuminen koostui alkuhartaudesta, leikkiosiosta sekä iltapalasta. Kerhossa kävi viikottain noin

10-25 lasta.

Pyhäkoulu

Pyhäkoulu aloitettiin syksyllä säännöllisenä viikkotoimintana vapaaehtoisten ja lapsityöntekijän toimesta.

Pyhäkoulussa kävi viikoittain muutamasta lapsesta reiluun kymmeneen lapseen. Pyhäkoulutiimi

kokoontui muutamia kertoja suunnittelemaan toimintaa sekä virkistäytymään yhteydestä.

Konkkaronkka

Lapsikuoro Konkkaronkalla ei ollut toimintaa kuluneena toimintakautena.

Lastenleiri

Lastenleiri järjestettiin 5.-7.7. 2021 Evijärven helluntaiseurakunnan leirikeskuksessa. Leirin teemana oli

Timanttia ja raamattutunneista vastasi Jukka Pohjanheimo. Lisäksi leirin käytännön järjestelyistä vastasi

suuri joukko vapaaehtoisia nuoria ja aikuisia. Leiriläisiä leirillä oli noin nelisenkymmentä lasta.



Kids’ Action

Koronapandemian takia Kids action iltoja ei järjestetty vuoden 2021 aikana.

Varkki-illat

Tyttövarkki ja yhteistyössä Alahärmän helluntaiseurakunnan kanssa järjestetty Poikakerho kokoontuivat

noin joka toinen viikko vuoden 2021 loppuun saakka. Varkki-iltoihin osallistui noin 10-20 varhaisnuorta.

Toiminnassa mukana oli lapsityöntekijän lisäksi muutamia vapaaehtoisia aikuisia.

Lapsityöntekijä oli lomautettuna huhtikuusta heinäkuun loppuun.

KOULUTYÖ
Koronapandemian takia kuukausittaiset aamunavaukset tehtiin seurakunnan YouTube-kanavalle ja

lähetettiin linkkinä kouluille. Yläkoulujen ja lukion aamunavauksista vastasivat  Joni Kuikka, Janne Lahti ja

Jukka Rahkonen, ja alakoulujen aamunavauksista Minna Pollari, Jukka Pohjanheimo sekä Titta Puhto.

Pohjanmaan koulupastori Toni Kivistö kiersi alakoulut marraskuussa Sydäntarina-tuntia pitämässä.

Samalla koululaisille jaettiin Jees-lehdet.

NUORISOTYÖ
Helluntaiseurakunnan ja Vapaaseurakunnan yhteisiä DIIP-nuorteniltoja pidettiin kevätkaudella joka

toinen lauantai-ilta vuorotellen Helluntaiseurakunnan tiloissa. Iltojen ohjelmaan kuului vapaata

yhdessäoloa, hartausosuus ja iltapala. Hartausosuudet sisälsivät ohjattuja tutustumisleikkejä, opetusta,

laulua ja rukousta. Nuoria illoissa oli kolmesta kymmeneen, ikäjakaumaltaan yläkouluikäisistä vähän yli

parikymppisiin. Syyskaudella nuortenillat muuttuivat helluntaiseurakunnan omiksi nuortenilloiksi ja

työntekijämuutosten takia syyskaudella iltoja piti yksin seurakunnan nuorisotyöntekijä. Leirejä tai

vierailuja eri tapahtumiin ei voitu koronapandemian vuoksi järjestää, mutta syyskuussa seurasimme

RuskaGospelin nettilähetystä yhdessä nuorten kanssa.

YHTEISTYÖ ERI TOIMIJOIDEN KANSSA
Perinteistä pitkäperjantain Ristinjuhlaa ei järjestetty.

Luterilaisen, vapaa- ja helluntaiseurakunnan kesken järjestettiin Yhteiskristillinen naistenilta striimattuna

keväällä.

Seurakuntalaisia osallistui Kristilliset Eläkeläiset ry:n toimintaan. Tilaisuuksia pidettiin eri seurakuntien

tiloissa.

Seurakunnan työntekijät osallistuivat paikkakunnan eri seurakuntien edustajien kanssa Pappien

rukousaamuun kuukausittain.

Yhteistyötä tehtiin seurakuntien kesken syksyllä 2015 Kauhavalle saapuneiden turvapaikanhakijoiden

parissa.

Seurakunta tekee yhteistyötä seuraavien helluntaiseurakuntien yhteisten yhteisöjen kanssa:

● Aikamedia

● Avainmedia

● Fida International



● Hyvä Sanoma ry

● Iso Kirja -opisto

● Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö (KAN)

Muita yhteistyöjärjestöjä ovat mm. IRR-TV, Israelin Ystävät ry, ICEJ, Jippiimissio ry, Elämä ja valo ry,

Patmos, Radio Dei, Sininauhaliitto (Kauhavan päivätoimintakeskus)

KIINTEISTÖN HUOLTO
Vahtimestareina toimivat vuoroviikoin Juhani Lahti (kiinteistövastaava), Mauri Haapaluoma, Marita Lahti,

Pentti Lehtilä ja Miska Väärämäki.  Rukoushuoneen siivouksesta vastasivat vuoroviikoin Tarja Lehtilä

(vastaava), Arja Roumio, Riitta Vähälummukka ja Kaija Rauha.

Rukoushuoneen sisäilman laatu  on edelleen ongelma. Edessä olevan remontin suunnittelua ja rahan

keräämistä remonttitilille jatkettiin.

LOPPUSANAT
Vuotta 2021 varjosti epävarmuus niin seurakunnan toiminnan suunnittelussa kuin toteutuksessakin.

Rajoitusten vaihdellessa pääpaino oli sosiaalisen median kautta tehtävässä työssä kuitenkin innokkaana

odottaen mahdollisuutta yhteisiin kokoontumisiin. Pitkittynyt pandemia toi huolta seurakunnasta

syrjäänjääneistä ja ylipäänsä ihmisten niin hengellisen kuin henkisenkin hyvinvoinnin tilasta. Rukous ja

oman alttarin liekki nousikin merkittävämpään asemaan kuin ehkä koskaan  aikaisemmin. Mediatiimi ja

useat eri vastuulliset saivat olla rohkaisemmassa ja valamassa uskoa katsojille ruutujen takana. Jumalan

uskollisuus ja Pyhän Hengen työ oli selvästi havaittavissa näissä haastavissa olosuhteissakin! Vahva

rukoustuki ja uhraava mieli näkyi ja tuntui työkentällä ja saimme yhdessä iloita Jumalan avusta!

“Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, sisäinen ihmisemme

kuitenkin uudistuu päivä päivältä. Tämä hetken kestävä, kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän,

ikuisen kirkkauden meille, jotka emme kiinnitä katsettamme näkyviin vaan näkymättömiin, sillä

näkyvät ovat ajallisia mutta näkymättömät iankaikkisia.” 2.Kor.4:16-18


