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PÄÄKIRJOITUS  *  MARKKU TUPPURAINEN

Seinäjoen ILTA

Seinäjoen ilta on vain kaksi sanaa, mutta pitää sisällään koko-
naisen ajattelutavan  toimintamallin.

Sitä on kutsuttu ILTA-konseptiksi, joka on Wikipedian mu-
kaan ”loppuun kirjoittamaton käsikirjoitus, kirjallisen työn 
luonnos, puhtaaksikirjoittamaton työ”. ILTA-konseptissa 
tiivistyy seurakuntamme yhteinen missio, visio ja arvot, ja se 
tuo syvempää merkitystä sille työlle, jota seurakuntaperheenä 
saamme tehdä Jumalan kunniaksi ja ihmisten parhaaksi.

Seinäjoen helluntaiseurakunta on suuri perhe, jossa jokaisen 
tulisi kokea olevansa rakastettu ja hyväksytty.
Rohkaisemme ja nostamme toisiamme kukoistamaan  
kaikessa, mitä olemme ja teemme.
Rukoillen etsimme tapaa, toimia ja vaikuttaa, että  
seurakuntamme voisi olla paikka, missä Jumala on aina  
konkreettisesti läsnä. Se näkyy armolahjoina, vapaana  
rukouksena ja ylistyksenä, ilona ja rohkaisevana ilmapiirinä, 
jossa jokainen uskaltaa olla aito oma itsensä.

Seurakunta on yhteisö, joka määrätietoisesti nostaa ja 
kasvattaa tulevaisuuden tekijöitä.
Seurakunta on paikka, jossa on monipuolista ohjausta ja
opetusta, jotta jokainen voi kasvaa kutsumuksessaan.
Seurakunta on siunauksena koko Suomelle median, kiertävien 
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 Seurakunta on 

yhteisö, joka 

määrätietoisesti 

nostaa ja kasvat-

taa tulevaisuuden 

tekijöitä.

tiimien, julistajien ja tapahtumien kautta.
Seurakunta kutsuu ihmisiä Jumalan valtakuntaan ja inspiroi 
heitä elämään sitä todeksi omassa elämässään.
Seurakuntana näemme, että Jumalan ja hänen sanansa tulee 
olla aina työmme ja toimintamme keskiössä. 

Sanansa kautta Jumala antaa selkeät ja turvalliset raamit toimia 
ja vaikuttaa aikamme keskellä.
Seurakuntaperheenä tähtäämme armolliseen, 
siunaavaan ja luovaan tapaan vaikuttaa yhteis-
kunnassamme.

Seinäjoen illan pääelementit, Jumalan sanan 
vahva opetus ja julistus siitä, kuinka voimme 
elää sen todeksi arjen keskellä, löytyvät (myös) 
kaikista toimintamuodoistamme ja tilaisuuksis-
tamme.

Ylistyksen ja rukouksen ilmapiirissä vaikuttava 
vapaus Hengessä antaa tilaa kasvaa armolliseen uskonelämään.
Keskinäisen yhteyden luoma rakenne vastaa perustarpeeseem-
me olla hyväksytty ja rakastettu. 

Työntekijöinä ja seurakunnan vanhimpina haluammekin 
haastaa sinua mukaamme elämään ja toimimaan
JUMALAN KUNNIAKSI ja IHMISTEN PARHAAKSI
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      HAASTATTELU: Kai Loikkanen

Media 
mahdollistaa yhteyden 
rajoitustenkin aikana

Maaliskuun puoliväli 2020 muutti 

paljon. Epidemia toi elämäämme monet 

rajoitukset, joita ei vielä viikkoja aiemmin 

tavan tallaaja osannut kuvitellakaan jou-

tuvansa kokemaan. Myös seurakuntana jou-
duimme sopeutumaan uuteen tilanteeseen.  
Normaalin toiminnan ja kokoontumiseen 
sijaan oli otettava käyttöön viestintätekno-
logian tuomia mahdollisuuksia aiempaa vah-
vemmin.

Seurakuntamme pastori Jacob Huttusen 
työnkuvaan covid19 on tuonut uusia element-
tejä. Arkea on pyöritetty ja viestintää toteu-
tettu melko pienellä joukolla. Nettilähetysten 
seuraajien määrä on yllättänyt iloisesti.

- Nämä kuukaudet ovat osoittaneet, 
kuinka seurakuntarakkaita ihmiset ovat. 
Esimerkiksi arkiaamujen rukouskokousten 
nettilähetysten seuraajien määrä kertoo kai-
pauksesta seurakunnan keskelle.

Jacob Huttunen kertoo rukouskokousten 
reaaliaikaisten seuraajien määrän pyörivän 

noin 150 katsojan paikkeilla. Lisäksi lähetyk-
siä katsotaan jälkikäteen. Haastattelua edel-
tävän aamun rukouskokousta oli katsottu jo 
2000 kertaa. Sunnuntain Aamun lähetys kat-
sottiin 3300 kertaa. Pääsiäisen ajan tilaisuuk-
sien lähetyksiä katsottiin jopa 10000 kertaa. 
Tämä kertoo mediatyön vaikuttavuudesta. 

- Seinäjoen Helluntaiseurakunnan 
vaikutusala on suuri. Meitä seurataan valta-
kunnallisesti ja myös ulkomailla. Tämä tuo 
mahdollisuuden tarjota tervettä opetusta ja 
julistusta.

Tilaisuus uuden oppimiseen

Pastori Jacob pitää kevään ja kesän koke-
musta haasteista huolimatta hyvänä.

- Pystyimme reagoimaan muuttunee-
seen tilanteeseen ja tiedämme nyt, että meillä 
on valmius toimia, jos joudumme vastaavaan 
tilanteeseen uudestaan. Emme lamaannu, 
vaan pystymme toimimaan.
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  Meillä on 

edelleen oppimis-

ta median saralla. 

Tarvitsemme 

henkilöitä, jotka 

osaavat sosiaali-

sen median sisäl-

löntuotantoa ja 

median tekniikoi-

ta. 

Kevään ja kesän lähetyksiä nauhoitettiin 
etukäteen, välillä useampia kerralla peräk-
käin. Työtä tehtiin pienellä porukalla. Tämä 
senkin vuoksi, että vältettäisiin ylimääräisiä 
kontakteja, jotka olisivat voineet aiheuttaa 
altistumisia virukselle. Toisaalta tämä kuiten-
kin kuormitti pientä tekijäjoukkoa, johon ei 
juuri varahenkilöitä ollut tarjolla. 

- Mediatyössämme on nyt uudista-
misen aika. Seurakunnan uudet nettisivut 
julkaistiin juuri. Kuvaustiimiin haetaan lisää 
väkeä eri tehtäviin. 

Myös seurakunnan raamattukoulu, joka on 
toiminut jo lähes kahdenkymmenen vuoden 
ajan, siirtyi nettiin. Osallistujien määrä on 
tämän ansiosta moninkertaistunut.

Tällä hetkellä kuvataan seurakunnan vii-

koittaisista tilaisuuksista tiistain aamuruko-
uskokous sekä sunnuntain Aamu. Keskiviikon 
uudistunut Ilta haluttiin rauhoittaa seurakun-
nan yhteiselle rukoukselle, ylistykselle ja ru-
kouspalvelulle. Sen vuoksi katsottiin parem-
maksi olla kuvaamatta näitä tilaisuuksia. 

- Meillä on edelleen oppimista median 
saralla. Tarvitsemme henkilöitä, jotka osaavat 
sosiaalisen median sisällöntuotantoa ja me-
dian tekniikoita. Osaajat saavat ilmoittautua. 
Tehtäviin koulutetaan myös, vaikka ei olisi 
aiempaa kokemusta, Jacob Huttunen rohkai-
see.

Mediatyöstä kiinnostuneet voivat kysyä 
asiasta ja ilmoittautua mukaan osoitteessa 
info@shsrk.fi tai seurakunnan pastoreilta. 
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”Katso, minä luon uutta. Nyt se puh-
keaa esiin – ettekö huomaa? Minä teen 
tien autiomaahan ja joet kuivuuden kes-
kelle.” (Jesajan kirja 43:19)

Nämä profeetta Jesajan sanat kaikuvat 
sydämessäni, kun mietin rakasta kotiseura-
kuntaani ja seurakuntamme yksilö uskovia. 
Jumala luo uutta. Hän on aina valmis puhal-
tamaan meihin tuoreen henkäyksensä, jotta 
yksikään ei jähmettyisi paikalleen, vaan koki-
si olevansa elossa. 

Olemme saaneet perheenä viettää upean 
aikakauden Seinäjoen Helluntaiseurakun-
nan palveluksessa aina alku vuodesta 2015. 

Muistan edelleen sen lämpimän vastaanoton 
ILTA Cafen tiloissa, johon meidät ohjattiin 
iltamyöhällä suoraan lentokentältä tapaa-
maan seurakuntamme nuorisojohtajia. Sei-
näjoen ILTA nuoret ja seurakunnan työtiimi 
olivat järjestäneet yllätys tervetulokomitean 
väsyneelle Kanadasta saapuneelle perheelle. 
Lämpö, odotus ja ilo, jota tullessamme saim-
me kokea, oli käsin kosketeltavaa. Ensi kos-
ketus kotiseurakunnan lämpimään ilmapiiriin 
todella teki vaikutuksen koko nelihenkiseen 
perheeseemme.

Olen äärimmäisen kiitollinen Jumalalle 
Hänen johdatuksestaan ja hyvyydestään. Vii-
meiset vuodet ovat osoittaneet niin minulle 

Paras on edessäpäin

Paras on edessäpäin

Paras
on edessäpäin

  NEEA PERHO
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itselleni kuin lukemattomille nuorille, kuinka 
ainutlaatuista on vaeltaa Jumalan rakkaudella 
valmistetuissa teoissa. Olemme saaneet itkeä 
ja nauraa yhdessä. Olemme saaneet nähdä 
satojen nuorten kohtaavan ensimäistä kertaa 
elämässään rakastavan ja täydellisesti hyväk-
syvän Jumalan. Yhteydessä koettu aito ilo ja 
rakkaus on saanut luoda lisää ainutlaatuista 
yhteyttä ja hyvää maaperää, jossa on saanut 
kasvaa hyvää hedelmää.

Omassa tehtävässäni nuorisopastorina 
olen halunnut aina vahvistaa ajatusta, että 
Jumala on ensisijaisesti kiinnostunut sydä-
mestämme. Antautunut sisin, joka huutaa Ju-
malan puoleen: ”Tässä olen, lähetä minut” on 

aina valmis viemään hyvää sanomaa eteen-
päin ilman pelkoa ja häpeää. Tätä rohkeutta ja 
antautuneisuutta olen saanut todistaa viime 
vuosien aikana nuoren sukupolven sydämissä 
enenevissä määrin. 

On valtava etuoikeus olla puhaltamassa 
nuorten liekkeihin lisää, jotta he voivat juosta 
oman matkansa hyvin. 

Oma matkani Jumalan kanssa on ollut 
täynnä mielenkiintoisia seikkailuja ja yllätyk-
siä, joita en olisi osannut itse etukäteen mää-
ritellä tai edes kuvitella. 

Olen saanut tulla taas uuteen tienriste-
ykseen, jonka myötä saan kiitollisena astua 
eteenpäin nuorisotyöntekijän paikalta kohti 
uusia ja mielenkiintoisia seikkailuja.
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Espanjassa kuuma aalto paahtaa, 
mutta tänään oli vain 29C ja Vuokko ja 
Fernando nauttivat tästä ”viileästä” 
kodissaan. He rukoilevat uutta asuntoa 
ja ostaisivatkin, jos vaan saavat myytyä 
vanhan ensin. He rukoilevat 
Herralta johdatusta seuraa-
vaan askeleeseen ja ovat 
valmiitta siihen, mihin Ju-
mala johtaa.

Sanchezit ovat johtaneet pit-
kään Esperanza Viva seurakun-
nan Alcudian emoseurakuntaa, 
mutta ovat antaneet seurakunnan johdon 
Osmanylle ja Leydille, jotka hoitavat tehtävää 

hyvin. Sanchezit kuuluvat edelleen johtoryh-
mään, mutta vastaavat nyt tytärseurakunnas-
ta Tavernes de la Valdignassa. Seurakunnassa 
oli viisi jäsentä, kun he 11 vuotta sitten ottivat 
seurakunnan vastuulleen. Se on kasvanut 45-

50 aikuiseen ja lisäksi lapset. 
85% seurakuntalaisista on 
naisia, kun taas Alcudian seu-
rakunnan rukouskokouksissa 
suurin osa on miehiä. Tästä 
riittää vitsiä. Taverneksen 
seurakunnassa on paljon ro-
maneja, jonkin verran latinoja 
ja vain muutama espanjalai-

nen. Haasteena onkin saavuttaa espanjalaisia. 
Omistajat ovat myymässä seurakunnan vuok-

  Sanchezit 
opettavat myös 
raamattukoulus-
sa, jota on pidetty 
Zoomin kautta 
koronan aikana. 

Lähetyshaastattelussa

Vuokko ja Fernando   
  Sanchez, Espanja

  ANNE ANTTILA
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raamia tiloja, mikä ei haittaa, sillä sali onkin 
käynyt pieneksi ja joka tapauksessa etsitään 
uusia tiloja. Korona virus vaan muutti aika-
tauluja. 

Korona viruksen sulkiessa Espanjan myös 
seurakunnan tilat suljettiin, edes kadulle ei 

päässyt kävelemään moneen kuukauteen. 
Se ei kuitenkaan pysäyttänyt Herran työtä. 
Zoom otettiin käyttöön ja kokouksia, raamat-
tukoulua ja palavereita ymv. alettiin järjestää 
sitä kautta. Kun rajoituksia purettiin, alettiin 
seurakunnassa pitämään kokouksia kolme 
kertaa viikossa. Rajoitusten höllentyessä pää-
dyttiin kahteen tilaisuuteen, keskiviikkoisin 
ja sunnuntaisin, sillä enemmän ihmisiä sai 
kokoontua saliin. Lisäksi naisille ja nuorille 
on tilaisuuksia. Nyt katsotaan, mihin korona 
kehittyy. Nuoristyössä on hyvä johtaja ja siellä 
menee hyvin. Kasteelle meni koronasta huoli-
matta elokuun lopulla 7 henkilöä. Pyhä Henki 
toimiikin seurakunnassa voimakkaasti eri 
lahjojen kautta. Espanjalaisille halaaminen on 
tärkeää, mikä monen harmiksi ei ole mahdol-
lista. Se toteutetaankin kyynärpäillä. 

Sanchezit opettavat myös raamattukou-
lussa, jota on pidetty Zoomin kautta koronan 
aikana. Raamattukoulutyössä 2., 3. ja 4. vuosi-
kurssit jatkuvat. Espanjan sääntöjen mukaan 
jokaisen tulisi pitää maskia, mikä raamat-

tukoulussa tarkoittaisi jopa 9 tunnin maskin 
pitämistä, mikä tuntuu liialta. Koulu alkaa lo-
kakuun puolessa välissä ja tavallisesti ilmoit-
tautuneita on jo tähän aikaan toistakymmen-
tä, mutta nyt niitä on alle 10. Koulun alkaessa 
ilmoittautuneita on yli 20. Nyt on vaikea 
arvioida ilmoittautuneiden lopullista määrää. 
Opettajien palaverissa päätettiin kuitenkin 
aloittaa uusi vuosikurssi ”normaalisti”, mutta 
Zoomin otetaan tarvittaessa käyttöön. 

Seurakunta on mukana myös Guinea-Bis-
saussa tehtävässä klinikan rakennuspro-
jektissa. On saatu kerättyä seurakunnilta ja 
raamattukoululta yli 10 000€ tähän lähetys-
projektiin. Pari konttiakin on lähetetty. Gui-
nea-Bissaussa kansalliset johtajat sanoivat, 
”jos te rakennatte klinikan, me hommaamme 

lääkärit”.  Fernandon toteaakin, ”on hienoa 
saada olla tässä projektissa mukana.”

Vuokka ja Fernando pitävät torstait va-
paapäivänä. Silloin he rentoutuvat, menevät 
meren rannalle ja illalla katsovat elokuvia 
ja syövät jotain hyvää. Pidemmät lomat he 
viettävät Belgiassa ja Suomessa.  Rukoillaan 
heille Jumalan viisautta, voimaa ja johdatusta 
tehtävissään. 

Kastetilaisuus kesällä 2020.
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  VUOKKO HAUTALA, DIAKONIAPASTORI

Diakoniatyöntekijät 
– arjen sankarit

Seurakuntamme diakoniatyö on monia-
laista, usein näkymätöntä työtä. Jumala 
on kutsunut diakoniatyöhön ihmisiä, jotka 
eivät pidä ääntä itsestään, mutta sitäkin 
enemmän palvelevat lähimmäisiään hei-
dän tarpeissaan. Moni yksinäinen on saanut 
ystävän, palvelutalon asukkaat virkistys-
hetken lauluryhmien vierailujen myötä, eh-
toollisen sairasvuoteen äärelle, ikääntynyt 
ystävän kotiin, päihderiippuvainen tukihen-
kilön, vähävarainen ruoka-avun jne. 

Uusia palvelijoita kaivataan

Moni diakoniatyössä palvellut on jo kui-
tenkin itse ikääntynyt ja avun tarpeessa. 
Haastankin sinua mukaan, joka olet valmis 
antamaan aikaasi yhdelle lähimmäisistäsi 
mm.  seniori-, päihde-, vammaistyön tai 
ruoka-avun parissa. Työ on monesti yksinäis-
tä eikä sitä tehdä ”parrasvaloissa”. Pyrimme 
kuitenkin tukemaan järjestämällä diakonia-
koulutusta, työnohjausta sekä vertaisryhmiä. 

Yhteistyössä on voimaa

Työ turvapaikanhakijoitten parissa oli 
raskas, mutta antoisa työrupeama. Työn laa-
juuden edessä yhteistyö vahvistui Seinäjoen 
alueen seurakuntien kanssa. Tätä hyväksi 
koettua yhteistyötä olemme halunneet jatkaa 
kokoontumalla luterilaisen-, vapaa- sekä 
adventtiseurakunnan diakoniatyön vas-

tuunkantajien sekä sairaalapappien kanssa. 
Tästä yhteistyöstä on poikinut mm. viime 
joulun yhteinen jouluruokailu vähävaraisille 
Areenassa, asunnottomien yö –tapahtuma,  
sururyhmätoiminta ja lokakuulla pilotoidaan 
vapaissa suunnissa ensimmäinen laatuaan 
Rinnalla kulkijana saattohoidossa –koulutus. 

Sururyhmä 

Tammikuussa 2021, mikäli pandemiati-
lanne sallii, käynnistetään uusi sururyhmä.  
Sururyhmä on tarkoitettu jokaiselle lähei-
sensä menettäneelle mahdollisuudeksi jakaa 
menetyksen kokemusta, menetykseen ja 
suruun liittyviä tunteita, muistoja ja erilaisia 
olemassaolon kysymyksiä. Ei ole väliä, onko 
läheinen esimerkiksi puoliso, vanhempi tai 
sisarus. Ryhmään otetaan mukaan maksimis-
saan kuusi henkilöä, joilla on vähintään kuusi 
kuukautta läheisen poismenosta. Ryhmä 
kokoontuu kuusi kertaa kahdenviikon välein.  
Sururyhmän ideana on ajatusten, kokemus-
ten ja tunteiden jakaminen sekä vertaistuki.

Rinnallakulkijana saattohoidossa

Lokakuulla järjestetään seurakuntien 
yhteinen rinnallakulkijana saattohoidossa –
koulutus.

Ihmisillä on monet eksistentiaaliset kysy-
mykset mielessä varsinkin läheisen sairau-
den ja kuoleman äärellä. Näitä kysymyksiä 
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käydään yhdessä läpi ja halutaan rohkaista 
kulkemaan ihmisten rinnalla saattohoitoti-
lanteessa/kuoleman äärellä sekä pyritään ma-
daltamaan kynnystä lähteä mukaan tavallisin 
ihmisen tiedoin ja taidoin. 

Koulutukseen voivat osallistua kaikki, 
mutta erityisesti seurakuntien työntekijät, 
vanhimmat, diakoniatyössä- sielunhoidossa, 
rukouspalvelussa mukana olevat. 

Sairaalapastori Vappu Kankaan aiheena on 
kuolevan ja hänen läheisensä kuunteleminen, 
kohtaaminen sekä auttajana jaksaminen. 
Ylilääkäri Matti Rekiaro avaa saattohoidon 
käsitteitä mm. mitä on saattohoito/palliatii-
vinen hoito.  Vuokko Hautala jakaa ajatuksia 
hengellisestä hoidosta. Illoissa kuullaan ko-
kemusasiantuntijoiden puheenvuorot. 
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SolutyöLapsityöPerhetyöAvioliittotyöMiestenillat

Lähde palvelmaan 

Jumalaa

Kirjakauppa

Seniorityö

Kohokohta

Lähetystyö

Opetus

Evankeliointi
Vahtimestari

Liikenteenohjaus
Ruokajako

Suntiotiimi

Helmi-naistenilla
t

Varkkityö

Nuorisotyö

Nuoret aikuiset

Creative-tiim
i

Rukous
Sielunhoito

Diakonia
Media

Äänentoisto

TykkitiimiMusiikkiKeittiö-tiimitSiivousTalonmies

  Etsitkö paikkaasi palvella Jumalaa?
 Jokaisessa työmuodossa on paikkoja, joissa 
palvella. Voit myös rohkeasti lähteä kokeile-
maan eri työmuotoja, jotta löydät sen minkä 
koet omaksesi! Ota yhteyttä pastoreihin.

Kuvituskuva/scandinavianstockphoto

SARI PITKÄMÄKI, lapsityön pastori
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- Elämän suojelu on kristityn vel-
vollisuus, sanoo Matti Rekiaro, seura-
kuntamme johtoryhmän, vanhimmiston, 
jäsen.

Pidetty ja arvostettu sisätauteihin vuonna 
1990 erikoistunut ja vuonna 1997 tohtoriksi 
väitellyt lääkäri vastaa tällä hetkellä Ete-
lä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin korona-
pandemian viestinnästä ja hänen työnsä on 
nyt käytännössä keskittynyt koronaviruksen 
leviämisen torjuntaan. Sairaanhoitopiiris-
sämme on AKSILA – niminen perustervey-
denhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö, 
jonka johtajana, ylilääkäri Rekiaro on toimi-
nut vuodesta 2011 lähtien. Yksikön tehtävänä 
on edistää perusterveydenhuollon, erikoissai-
raanhoidon ja sosiaalitoimen yhteistyötä sekä 
eteläpohjalaisten hyvinvointia ja terveyttä. 
Koronapandemian aikana merkittävä osa yk-
sikön työpanoksesta on suunnattu viruksen 
torjuntaan.

Kiinan lihamarkkinoilta ihmiskuntaan 
levinnyt, alun perin lepakoissa pesinyt virus 
on ärhäkkä ja helposti tarttuva, koska ihmi-
sillä ei vielä ole tätä kohtaan vastustuskykyä. 
Viime vuoden joulukuussa todettiin Kiinassa 
Wuhanin maakunnassa ensimmäiset tartun-
nat. Lentoliikenteen nopeus ja runsaus levitti 
viruksen nopeasti lähes jokaiseen maailman 
kolkkaan. Ensimmäisen aallon seurauksena 
tautiin kuoli lähinnä iäkkäitä ja monisairaita 
ihmisiä. Tällä hetkellä taudin toinen aalto lie-

nee tosiasia. Mielenkiintoinen yksityiskohta 
Rekiaron mukaan on, että lepakot mainitaan 
Raamatussa saastaisina eläiminä, joihin ei 
tule edes koskea.

Hallituksen toimenpiteet viruksen le-
viämisen ehkäisemiseksi koskettivat myös 
seurakuntien toimintaa. Kokoontumiset oli-
vat tauolla reilut neljä kuukautta. Tämä oli 
Rekiaron mukaan asiallista ja perusteltua, 
koska meitä uskovia koskevat samat uhkat ja 
vitsaukset kuin kaikkia muitakin. Meidän tu-
lee ennen muuta toimia vastuullisesti ja yh-
teiskunnan sääntöjen mukaisesti. Leviämisen 
ehkäisyssä on asiantuntijan mukaan parhaita 
keinoja yksinkertaiset ja halvat. Hyvä käsi-
hygienia! Turvavälit! Flunssaisena pysytään 
kotona! Maskin käytöstä tulee jonkin verran 
lisähyötyä, mutta se ei vapauta em. peruskei-
noista. Kevään rajoitusten  ansiosta muutkaan 
epidemiat eivät levinneet.

Evankeliumin etenemistä mikään virus ei 
pysäytä. Virtuaalinen seurakunta ei kuiten-
kaan pitkän päälle korvaa yhteen kokoontu-
mista. Keskinäinen yhteys on tärkeää. Kätte-
lystä ja halaamisesta voidaan lääketieteellisin 
perustein luopua toistaiseksi. Jos pandemia 
pitkittyy, tulee Rekiaron mukaan miettiä te-
hostetusti yhteydenpitoa yksinäisiin ja riski-
ryhmiin. 

- Me kaikki olemme Jumalan käsissä ja 
Kristus on meidän turvamme, Rekiaro painot-
taa. Evankeliumin eteenpäin vieminen jatkuu!

    Esa Ojanperä   

Pandemian torjuja 

Matti Rekiaro

Kuvituskuva/scandinavianstockphoto
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Liisa ja Jorma Uusitalo tapasivat kevääl-
lä -68 Katinalassa kuukauden mittaisel-
la raamattukurssilla.

Kauhajoelta kotoisin oleva Jorma asui tuol-
loin Ruotsissa. Ilmajokelainen Liisa oli he-
rättänyt Jorman kiinnostuksen ja Jorma roh-
kaistui kirjoittamaan tälle kirjeen. Siitä se 
alkoi ja häitä vietettiin Liisan kotona Ilmajo-
ella, kun ensin oli käyty tuomarin juttusilla 
Kristiinankaupungin raatihuoneella. Yhtei-
nen koti perustettiin Kristiinankaupunkiin, 
missä Liisa toimi apuhoitajana. Jorma oli ai-
koinaan valmistunut puusepäksi Etelä-Poh-
janmaa ammattikoulusta. Elämäntyönsä 
Jorma on sittemmin tehnyt yrittäjänä, mikä 
jatkuu edelleen. Kristiinassa ei ollut Hellun-
taiseurakuntaa, mutta Uusitalot tutustuivat 
Metodistiseurakunnan pastoripariskuntaan 
ja kävivät näiden seurakunnassa. Ystävyys 
on jatkunut yhteydenpitona 
tähän päivään asti.

Vappuna -73 yhdellä tytöllä 
kasvanut perhe muutti Sei-
näjoelle. Ensi alkuun asuttiin 
kaksiossa rivitalossa, mutta 
-87 valmistui perheelle, joka 
oli lisääntynyt kahdella ty-
töllä, omakotitalo Hallilan 
kapunginosaan. Pian Seinäjo-
elle muuton jälkeen pariskunta siunattiin 
Helluntaiseurakunnan jäsenyyteen. Alusta 
alkaen molemmille oli selvää, että palvelu 

seurakunnassa kuuluu uskovan elämään. 
Liisa muistaa perheen vanhimman tytön sa-
noneen: ”Tossa on meidän toinen koti”, kun 
ajettiin seurakunnan rukoushuoneen ohi. 
Palvelutehtäviä onkin riittänyt. Liisa lauloi 
kuorossa, Jorma puhalsi Tuubaa soittokun-
nassa. Estetiikan päälle ymmärtävä Liisa on 
vuosikausia huolehtinut kirkkosalin kukka-
somisteista ja viherkasveista. Seurakunnassa 
vierailevien puhujien ja laulajien majoitta-
minen on myös ollut Uusitalojen palveluteh-
tävää. Mm. Birger Skoglund on aina Seinäjo-
ella vieraillessaan majoittunut heillä. Jorman 
ruotsinkielen taito on tässä ollut iso apu. Uu-
den kirkon valmistumisesta (2000) lähtien 
Jorma on toiminut sen isännöitsijänä. Lukui-
sat ovat ne äkkilähdöt, kun Jormaa on häly-
tetty milloin minkäkin ongelman hoitoon. Jo 
sitä ennen vanhalla rukoushuoneella Jorma 
toimi vahtimestarina, mikä jatkuu edelleen, 

telttamestarina, yövahtina 
jne. Molemmat ovat mukana 
myös maailmanlaajuisessa 
Gideon-toiminnassa.

Pelkkää auringonpais-
tetta ei Uusitalojenkaan 
elämä ole ollut. Liisa teki 
työuransa vastasyntyneiden 
vastuualueella 3-vuorotyös-
sä. Jossain vaiheessa hänellä 

diagnosoitiin reuma ja reilu vuosi sitten hä-
nellä yllättäen todettiin syöpä keuhkossa. 
Toisen keuhkon ylälohko poistettiin ja myös 

SARI PITKÄMÄKI, lapsityön pastori

Seurakunta 
                                         – toinen koti

    Esa Ojanperä   

 Alusta alkaen 
molemmille oli 
selvää, että palve-
lu seurakunnassa 
kuuluu uskovan 
elämään.
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kaikki lähialueen imusolmukkeet. Tällä het-
kellä tilanne näyttää hyvältä. Ehkä pahim-
paan kriisiin perhe joutui, kun nuorimmalla 
tyttärellä todettiin Diabetes 3,5-vuotiaana. 
Kuormittavia tekijöitä oli tuolloin riittävästi. 
Niistäkin kuitenkin Jumalaan luottaen sel-
vittiin. Molemmat kokevat, että Jumalan 
kämmenellä on turvallista, kriisienkin kes-
kellä. Iankaikkisen elämän toivo kantaa. 

Nuorena uskonratkaisun tehneet Liisa ja 
Jorma ovat kiitollisia elämästä ja Jumalan 

huolenpidosta. He toivovat voivansa välit-
tää lapsilleen ja viidelle lapsenlapselleen 
kuvan turvallisesta isästä-Jumalasta, joka 
pitää huolta, vaikka tulevaisuus varsinkin 
äitinä joskus huolettaakin. Seurakunnan hy-
vinvointi ja kasvu on heille tärkeää. Kodista 
pitää pitää huolta, kukin kykyjensä mukaan. 
Nyt he ovat siirtämässä vastuita nuoremmil-
le, mutta omalla paikallaan heidät tullaan ai-
van varmasti kirkossa näkemään niin kauan 
kuin terveys antaa myöten.

Jorma ja Liisa elokuussa 2020 Sysmässä, Päijänteen rannalla.

Kuva: Reijo Ikonen
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