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PÄÄKIRJOITUS  *  MARKKU TUPPURAINEN

    Vuodenvaihteessa pelatuissa nuorten jääkiekon 
MM-kisoissa Suomi menestyi loistavasti. Suomen nuorten 
maajoukkueen pelaaja oli haastattelussa hyvän pelin ja on-
nistuneen henkilökohtaisen suorituksen jälkeen. Toimittajan 
antaessa todella hyvän palautteen pelaajan onnistuneesta 
pelistä, tämä nuori maajoukkuepelaaja sanoi pysäyttäväs-
ti: ”Tärkeämpää kuin nimi selässä on logo rinnassa”. Tämä 
nuorimies oli oivaltanut joukkuepelaamisen tärkeyden. 
Kuningas Daavidin johtajuuden menestymisen salaisuus oli 
olla avoin ja nöyrä Jumalan ja ihmisten edessä. Hän antoi 
tilaa Jumalalle niin hyvinä kuin huonoinakin päivinä. Hän 
tarvitsi Jumalansa apua elämänsä kaikissa tilanteissa - niin 
onnistumissa kuin epäonnistumisen hetkellä. 
    Daavid oli mies, jonka sydän oli Jumalan mielen mukainen, 
KOSKA TAHTOI EPÄONNISTUMISESTAAN HUOLIMATTA 
TAIPUA JUMALAN TAHTOON. Daavid oli kyllä mies, joka teki 
syntiä, mutta myös mies, joka tunnusti syntinsä. Ja Daavid 
oli mies, joka sai syntinsä anteeksi. Psalmi 51: Jumala, luo 
minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Älä 
heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Py-
hää Henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo, ja tue mi-
nua alttiuden hengellä. 

Mekaanikko oli parhaillaan irrottamassa ison moottoripyö-
rän sylinterinkantta. Vilkaistessaan sivulle hän huomasi 
kuuluisan sydänkirurgin tuleen korjaamoon. Sydänkirurgi 
odotti kaikessa rauhassa, kunnes mekaanikko oli saanut kan-
nen auki ja moottorin sydämen sylintereineen ja mäntineen 
näkyviin. Mekaanikko suoristautui, pyyhki käsiään trasseliin 
ja sanoi: ”Päivää, tohtori!  Vilkaiskaapa hieman tänne!” 

Sydänkirurgi hämmästyi pyyntöä, mutta käveli korjattavana 
olevan ison moottoripyörän luo. Mekaanikko jatkoi rasvan 
pyyhkimistä pois käsistään ja sanoi: ”Katsokaapa, tohtori, 
tätä moottoria. Minä puran ja avaan sen sydämen. Minä otan 
männät ulos, hion sylinterit, korjaan kaiken tarvittavan ja 
laitan kaiken jälleen takaisin. Sen jälkeen moottori toimii taas 
moitteettomasti. Miten on mahdollista, että minä tienaan 
vuodessa 40 000 euroa, mutta te 400 000 euroa, kun me itse 
asiassa teemme aivan samanlaista työtä?” mekaanikko jatkoi. 
Sydänkirurgi hymyili, kumartui lähemmäksi mekaanikkoa 
ja kuiskasi: ”Mutta yritäpä tehdä se niin, että moottori pysyy 
koko ajan käynnissä!” 

Tänään on niin monia, jotka tietävät ja osaavat hyvin sivusta 
johtamisen. He tietävät miten toisten avioliittoja, perheitä, 
työpaikkoja, harrastustoimintaa ja jopa seurakuntia JOHDE-
TAAN. Tämä kertomus on huippuesimerkki siitä, mikä ero on 
elämällä ja opilla. Viisaudella ja tiedolla. Elävällä ja kuolleella. 
Seurakunta elävänä organismina vaatii kaiken viisauden ja 
taidollisuuden, kaiken tuen ja rohkaisun, joten haastan meitä 
kaikkia rukoilemaan oikeita ihmisiä oikeille paikoille.
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misten edessä. 
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Jumalalle niin 
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Mennyt vuosi 2020 on ollut monella tapaa haasteellinen 
niin meille yksilöille kuin seurakunnallemmekin. Maaliskuussa 
pandemian vuoksi jouduimme siirtymään täysin striimauslähe-
tyksin välitettyihin jumalanpalveluksiin ja vain lyhyen paussin 
saimme rajoitetusti kokoontua yhteen aivan oikeasti. Tätä kir-
joitettaessa rajoitukset edelleen estävät esim. sunnuntaiaamun 
yhteiset jumalanpalvelukset.

Rajoituksista huolimatta on seurakunnan toiminta ollut 
käynnissä hyvin monipuolisesti. Muun muassa ruokajakelu 
on toiminut keskeytyksettä ja pienryhmät ovat kokoontuneet 
kodeissa varsin vapaasti kevään täyspaussia lukuun ottamatta. 
Pastoriemme johdolla on todella nopeasti reagoitu muuttuviin 
rajoituksiin ja viikottain on saatu olla yhteydessä netin väli-
tyksellä useita kertoja. Aamurukouskokoukset ovat keränneet 
laajan yleisön ja myös keskiviikon Ilta ja sunnuntain Aamu ovat 
olleet suosittuja. Tuhansittain katsojia viikkotasolla mitattuna 
ja se on todella hienoa se!

Talouden puolesta olin huolissani kun kokoontumisia alet-
tiin rajoittamaan, mutta huoli on ainakin osittain ollut turha. 
Te seurakuntalaiset olette hienosti siirtäneet rahalahjojen 
antamisen pankkien huoleksi ja esim. MobilePay on toiminut 
hienosti. Toki uhrituotot ovat laskeneet muutamia prosentteja, 
mutta onneksi myös kulut ovat pysyneet nekin aisoissa, vaikka 
esimerkiksi uuteen tekniikkaan nettilähetysten mahdollista-
miseksi ja tavanomaiseen rakennuksen korjaamiseen on inves-
toitu varoja. Lomautuksilta on vältytty ja pastorimme ovatkin 
voineet täysipainoisesti yhdessä aktiivisten seurakuntalaisten 
kanssa voineet luoda uusia tapoja vielä evankeliumia eteenpäin 
ja mm. pienryhmien toimintaa pyritään vahvistamaan ja uudis-
tamaan tämän ajan tarpeisiin. 

PUHEENJOHTAJAN KYNÄSTÄ  * SAMI PAKKALA

Lasten parissa on saatu tehdä lähes tavalliseen tapaan sitä 
parasta työtä innokkaiden seurakuntalaisten toimesta. Kiitos 
että muistatte myös jatkossa tukea seurakunnan laajaa ja tu-
loksellista työtä!

Positiivisiakin asioita on tässä ajassa saatu kokea ja monet 
ovatkin löytäneet esimerkiksi rukouksen ja Sanan opiskelun 
uudella tavalla ja raamattukoulut pyörivätkin täydellä höy-
ryllä. Nyt on aika panostaa henkilökohtaiseen jumalasuhtee-
seemme ja samalla pitää huolta läheisistä joita ympärillämme 
on.

Sivuun ei nyt ole tarvetta jäädä vaan löydä uusia tapoja 
osallistua seurakunnan toimintaa ja tule esimerkiksi ulkoi-
lemaan yhdessä, ole aktiivinen tilaisuuksien seuraamisessa 
ja soita jollekin tutulle. Muistaa kannattaa, että pastorimme 
ovat Tuppuraisen Markun johdolla työssä aivan tavalliseen 
tapaan ja sielunhoidollisesti apua on saatavilla kun siihen tar-
vetta tulee.

Kuluva vuosi 2021 toivottavasti tuo meidät taas isolla jou-
kolla yhteen ja saamme kiittää Taivaallisen isän huolenpidos-
ta ja johdatuksesta tässä poikkeuksellisessa ajassa. Rohkai-
suksi kehotan lukemaan Psalmin 91.
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       Kai Loikkanen

Kouluttautuminen    
osa pastorin työtä

Seurakuntamme pyrkii tarjoamaan 
pastoreillemme ja työntekijöillemme 
mahdollisuuksia kouluttautua työn 
ohella.  Koulutusta on tarjolla muun 
muassa helluntaiherätyksen syyspäi-
villä, Global Leadership -tapahtumissa, 
sekä Fidan ja Hyvä Sanoma ry:n järjes-
tämissä seminaareissa. 

Pastori Markku Tuppurainen on noin puo-
lentoista vuoden aikana suorittanut Mercuri 
International koulutus- ja valmennusyrityk-
sen järjestämän johtamisen erikoisammatti-
tutkinnon. Koulutuksen tavoitteena on ollut 
auttaa opiskelijaa kehittämään ja arvioimaan 
omaa osaamistaan ja toimintaansa johtajana. 
Päämääränä on ollut tunnistaa ja kehittää 
yhteisön ja organisaation toimintakulttuuria. 
Samaiseen koulutukseen ovat osallistuneet 
myös pastorit Jacob Huttunen ja Marko Sel-
komaa.

Mercurin päätoimiala on kouluttaa yritys-
johtajia myynnin edistämisessä ja yrityksen 
henkilöstön johtamisessa. Yritys on kuiten-
kin kehittänyt myös seurakuntien pastoreille 
suunnatun koulutuskokonaisuuden ja yri-
tyksen koulutuspalveluja on käyttänyt muun 
muassa Fida ry. Koulutuksen rahoitus tulee 
Opetushallitukselta ja päättötyön vastaanot-
taa koulutuskeskus Salpaus.

Työ seurakuntapastorina on monivi-
vahteista ja vaatii monipuolista osaamista. 
Saarnojen valmistelu ja puhuminen ovat vain 
pieni osa työtä. Tämän vuoksi erilaiset vuo-
sittaiset koulutukset ovat tärkeä osa seura-
kunnassa palvelevien pastoreiden työnkuvaa. 

Nyt päättymässä oleva koulutuskokonai-
suus tuo omalla tavallaan yhteen aiemmin 
saatua oppia ja kokemusta. 

- Koulutus on ollut todella laaja-alai-
nen, ainutlaatuinen ja arvokas, kuitenkin 
seurakunnille maksuton. Opinnot ovat py-
säyttäneet huomaamaan, miten paljon si-
sältyy johtajuuteen seurakunnassa, Markku 
Tuppurainen toteaa.

Hiljaista tietoa eteenpäin
Seurakunnan operatiiviseen toimintaan, 

hallintoon ja taloudenhoitoon sisältyy valtava 
määrä niin sanottua hiljaista tietoa, jota olisi 
tekijöiden vaihtuessa tärkeä saada siirrettyä 
eteenpäin. Lukuisat eri toiminnat ja palvelu-
tehtävät ovat kerryttäneet tietoa ja osaamis-
ta, jota ei ole kirjattu ylös. Tämän koulutuk-
sen yhtenä tavoitteena on ollut koota yhteen 
luotuja strategioita ja toimintaperiaatteita. 
Muutamia vuosia sitten tehty Seurakunnan 
luontainen kehitys (SLK) -tutkimus antoi 
tietoa seurakunnan hyvinvointiin ja kasvuun 
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vaikuttavasta kahdeksasta laatutekijästä. 
Seurakunnalla on olemassa myös opetus-
suunnitelma. Myös seurakunnan brändiä, il-
mettä ulospäin, käytiin läpi huolella Tiia Ko-
posen Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön 
puitteissa. 

Seurakunnassamme on tällä 1543 jäsentä 
ja toiminta todella aktiivista. Korona on tie-
tenkin laittanut kuviot uusiksi, mutta nor-
maalioloissa viikoittaisissa toiminnoissa on 
mukana noin 1500 kävijää. Kokoaikaisia työn-
tekijöitä on kolme, neljä osa-aikaista, kaksi 
työllistämistuella palkattua ja kaksi siviilipal-
velusmiestä. Erilaisia palveluryhmiä on noin 
40 ja niillä omat ryhmänvetäjänsä. Vierailijoi-
ta käy koulutus- ja opetustehtävissä noin 30 
- 40 henkilöä tai tiimiä vuosittain eri puolilta 
maailmaa. Tällaisen kokonaisuuden johtami-
nen ja ennen kaikkea ihmisten huomioiminen 

ja kohtaaminen vaatii aikaa ja suunnitelmal-
lisuutta. Työntekijöiden ohjelmaan kuuluvat 
viikoittaiset työpalaverit, kahdenkeskiset 
kehittämiskeskustelut, työhyvinvointipäivät, 
yhteiset ruokailut ja matkat. Työtekijöiden ja 
tiiminjohtajien toimenkuvat ja vastuualueet 
pyritään kohdentamaan. Vapaaehtoisten 
kanssa tarvitaan jatkuvaa kommunikointia 
ja kaksi kertaa vuodessa kokoonnutaan yh-
teiseen iltaan. Johtoryhmä eli vanhimmisto 
kokoontuu joka toinen viikko.

- Koulutuksen yhteydessä huoma-
simme, miten paljon tärkeää pohjatyötä on 
vuosien varrella tehty. Perusstrategia on edel-
leen käyttökelpoinen: Toimiva Jumalasuhde, 
toimivat ihmissuhteet ja toimivat rakenteet. 
Työtä tehdään Jumalan kunniaksi ja seura-
kunnan parhaaksi. Halusimme saada tuon 
työn näkyväksi.

Johtamisen erikoisammattitutkinnon opiskelijoita. 
       Kouluttaja Petri Ylenius (toinen rivi, toinen vas.) 
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Uudet nuortenillat Vellamonrinne 
1:ssä ovat lähteneet käyntiin hienosti. 
Monia nuoria on tullut kohdattua näiden kuu-
kausien aikana ja iltoja on värittänyt moni-
puolinen tarjonta. Rukous ja ylistys ovat olleet 
keskiössä nuortenilloissa, ja iltojen visio on 
tavoittaa nuoret seurakunnan ulkopuolelta, 
jotta jokainen Seinäjoen nuori tulisi kohda-
tuksi Jumalan parantavalla läsnäololla.

 Nuortenillat lähtivät käyntiin kunnolla 
marraskuussa suurella menestyksellä. Vel-
lamosali oli tupaten täynnä nuoria. Hyvä 
meininki jatkui aina seuraavinakin viikkoina, 
jolloin saatiin kuulla virkistävää sanaa seu-
rakuntamme työntekijöiltä sekä vierailevi-
lta puhujilta. Joulukuussa kirsikkana kakun 
päälle järjestettiin virtuaalinen hyvän mie-
len Christmas Celebration, jossa vierailivat 
muun muassa talkshown merkeissä Maria 
Korpela, Sonja Hölttä, ja räppärit Beige ja 
Jutski. Karkelot koostuivat talkshow:sta, sekä 
myöhemmästä nuortenillasta, jossa vierai-
li seurakuntamme pastori Jacob Huttunen. 
Futuren pikkujouluun ja Christmas Celebra-
tioniin pääset mukaan aina myöhemminkin, 

kun käyt katsomassa striimin youtubessa 
Seinäjoen helluntaiseurakunnan youtube- 
kanavalla. Koronatilanteen vuoksi alkuvuo-
den ajan nuortenillat jouduttiin järjestämään 
virtuaalisesti striimien kautta, mutta onneksi 
arpaonni suosi, ja nuorteniltoja voitiin alkaa 
pitää paikan päällä aina helmikuusta lähtien. 
Uskoontulleiden määrä on lisääntynyt ja nuo-
ret kutsuvat mukaan ystäviään innolla, mikä 
on tarttuvaa! 

Nuorisotyöntekijä Elsa on innoissaan 
nuorteniltojen ”tulevaisuudesta”. Onhan 
nuorten iltojen nimi FUTURE, mikä tarkoittaa 
tulevaisuutta suomeksi. Elsa uskoo nuoriin 
ja heidän tulevaisuuteensa, ja on valmis te-
kemään kaikkensa, jotta jokainen tulisi koh-
datuksi, ja kokisi Pyhän Hengen läsnäolon ja 
Kristuksen voimallisen pelastuksen heidän 
elämissään. Nuorten into ja halu tuntea Jeesus 
on mieltä häikäisevää, ja siihen on tärkeää 
panostaa. FUTURE kutsuu koko Seinäjoen 
Helluntaiseurakuntaa rukoilemaan koko seu-
rakunnan ja nuorten puolesta, jotta jokainen 
saisi tulla muistetuksi ja kohdatuksi omalla 
paikallaan.

FUTURE, tulevaisuuden tuulet

Elsa Karmitsa    Julius Köykkä

Seinäjoen helluntaiseurakunta järjestää järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen 

Kurssi on avoin kaikille, mutta ensisijaisesti tarkoitettu seurakunnan eri palvelutehtävissä 
leville (esim. Areena kokoukset). Kouluttajana Jorma Salimäki, poliisi (evp).
Kurssimaksu seurakunnan palvelutehtäviin osallistuvilta 20 euroa, muilta 50 euroa. 
Kurssille mahtuu max. 40 henkilöä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Tuomas Kamppinen, 050-5968615
Järjestyksenvalvojaksi hyväksytään vain järjestyksenvalvojakoulutuksen saanut, henkilökoh-
taisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva ja 18 vuotta täyttänyt henkilö. Henkilön sopivuu-
desta järjestyksenvalvojaksi voi tiedustella etukäteen kotipaikanpoliisilaitokselta, tiedustelu 
maksaa 25,00 €. Järjestyksenvalvojakurssilla tai sen jälkeen hyväksytysti suoritetulla koesuori-
tuksesta saadulla todistuksella voi hakea/anoa järjestyksenvalvojakorttia kotipaikan poliisilai-
tokselta.

Järjestyksenvalvojien peruskurssi: 
Maanantai 3.5. klo 17:00-21:30
Tiistai 4.5. klo 17:00-21:30
Keskiviikko 5.5. klo 17:00-21:30
Torstai 6.5. klo 17:00-21:30

        Su 22.8. // 29.8. // 5.9. // 12.9. // 19.9. (noin kolme tuntia )
sekä pe-su 24.-26.9.
Ilmoittautumiset Ossi Rajalalle p. 050 307 8846

           Järjestyksenvalvojien kertauskurssi: 27.3.2021 klo 9:00-16:15

Maanantai 10.5. klo 17:00-21:30
Tiistai 11.5. klo 17:00-21:30
Keskiviikko 12.5. klo 17:00-21:30
Torstai 13.5. klo 10:00-14:30

Koulutuksia 

kirkolla

Kairos-kurssi
2021
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 ”Uskaltaisinkohan? Mitähän ihmiset minus-

ta ajattelevatkaan? Voisiko joku kenties tarvita 

kuulla tämän?” Kaikenlaisia ajatuksia meidän 
mielessämme liikkuu, kun on kyseessä Juma-
lan Sanan levittä-minen. Se on arka paikka, 
pieni teko, mutta sillä voi olla siunaavat seu-
raamukset. Facebookissa tai Youtubessa pieni 
klikkaus jaa- painikkeesta, ja 
olet levittämässä Jumalan Sa-
naa eteenpäin. Tänä päi-vänä, 
tämän ajan keskellä, tämä on 
yksi helpoimpia tapoja evanke-
lioida ja levittää Jumalan Sanaa. 
Jos jokainen seurakuntamme 
jäsen jakaisi katsomansa lä-
hetyksen eteenpäin, tavoittai-
simme Jumalan Sanalla ennätysmäärän ihmi-

siä. Pyydän, ota seurakuntamme lähetysten 
jakamisesta tapa. Haasta itsesi, ja vaikka ka-
verisikin, jakamaan jokainen seurakuntamme 
lähetys. Tulet sillä tavoin palvelleeksi Jumalaa 
ja seurakuntaa, ja mikä parasta, Herra itse 
siunaa Sanansa. Aivan kuten Apostoliente-

oissa 20:19 Sanotaan: ”Näin 
Herran Sana osoitti voimansa ja 
levisi yhä laajemmalle.” 

Pyhä Henki ei ole paikkaan 
tai rakennukseen sidottu. Jee-
sus sanoi: ”Ja minä olen ru-
koileva Isää, ja hän antaa teille 
toisen Puolustajan olemaan 
teidän kanssanne iankaikkises-

ti, Totuuden Hengen, jota maa-ilma ei voi ot-

  Vuoteen 2019 
verrattuna median 
kautta tavoitettu-
jen ihmisten 
lukumäärä kaksin-
kertaistui.

Meidän mediatyöMeidän mediatyö

Sari Pitkämäki    Miikael Merivirta taa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne 
häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän py-
syy teidän tykönänne ja on teissä oleva.” (Joh 
14: 16.) Korona sulki seurakuntarakennuksen 
ovet, mutta korona ei voi pysäyttää seurakun-
taa. Seurakunta on liikahtanut rakennuksesta 
ulos. Seurakunta toimii tämän ajan keskellä 
jokaisen jäsenensä kautta. Seurakuntamme 
jokainen jäsen on seurakunta, ja Pyhä Henki 
asuu seurakunnassamme. Mediasta on tullut 
seurakunnan keino tavoittaa ihmisiä ja pitää 
yhteyttä Hengessä yllä. Seurakuntayhteys 
syntyy Pyhän Hengen välityksellä myös eri 
lähetysten kautta. 

Vuoteen 2019 verrattuna median kautta 
tavoitettujen ihmisten lukumäärä kaksin-
kertaistui vuonna 2020, ja nyt vuonna 2021 
alkuvuosi on ollut vuoteen 2020 verrattuna 
jo jälleen kaksinkertainen. Vuonna 2020 ta-
voitimme median kautta ainoastaan Youtu-
be-kanavan kautta yli 1,6 miljoonaa ihmistä. 
Sosiaalisen median, Facebook, Instagram, 
kautta tavoitamme viikoittain kymmeniä tu-
hansia ihmisiä, tähän vielä lisäksi UskoTV, 
radio, podcastit ja lehdet. 

Vuonna 2020 koko mediatiimi uudistui, 
vahvistui ja kasvoi. Vanhat konkarit media-
työnsaralta saivat rinnalleen koulutettavaksi 
uusia innokkaita tarpeeseen ja kutsuun tart-

tuvia ihmisiä. Edelleen haastan sinua, jos 
vaan voit, tule palvelemaan mediatiimiin. 
Palvelupaikkoja on avustustehtävien, kuvauk-
sen, ohjaamisen, editoinnin ja muun mediaan 
liittyvän saran puolella. Jokaiseen tehtävään 
koulutetaan, ja työtehtävät eivät ole ydin-
fysiikkaa, joten tartu haasteeseen ja lähde 
palvelemaan Jumalaa ja seura-kuntaa median 
kautta. Korona-ajan keskellä halumme on 
palvella Jumalaa. Elää elämäämme ihmis-ten 
parhaaksi ja Jumalan kunniaksi. Näky siitä, 
että saisimme tavoitettua jokaisen seinäjoke-
laisen henkilökohtaisesti Jumalan Sanalla ja 
rakkaudella, elää, ja sitä kohti me kuljemme. 
Media on tässä ajassa keinomme tavoittaa sei-
näjokelaiset, etelä-pohjalaiset, suomalaiset ja 
kaikki ihmiset aina maa-ilman ääriin saakka. 
”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tu-

lee teihin, ja te olette minun todistajani Jeru-
Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Sama-

riassa ja maan ääriin saakka.” Apt. 1:8. Jätän 
sinulle haasteen: jaa lähetyksiä, laita olkasi 
taakan alle, nouse seisomaan kanssamme 
samaan rintamaan, tue seurakuntamme työtä 
osallistumalla talkoisiin työtä tekemällä, ru-
kouksin tai vaikkapa taloudellisesti. Varmasti 
tulet myös itse siunatuksi. Olet rakas!

         Ohjaamossa  Ilkka Tuomisto.
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Seurakunnassa soluja on minun 
tietämäni mukaan hiukan yli toista-
kymmentä. Suurin osa soluista on joko 
mies- tai naissoluja, mutta muunkinlaisia on, 
esimerkiksi perhesoluja, raamattupiirejä ja 
moottoripyöräteemalla kulkeva solu. Jotkut 
kokoontuvat viikoittain, toiset pari kertaa 
kuukaudessa, toiset muutaman kerran vuo-
dessa ja toiset sopivat kokoontumiset tarpeen 
mukaan ja/tai sen mukaan, miten ehtivät. 
Monenlainen käytäntö on rikkautta. Solu-
jahan on seurakunnassamme ollut pitkälti 
toistakymmentä vuotta ja jotkut solut ovatkin 

kokoontuneet pitkään. 
Soluista tulee hiljalleen kotiryhmiä. Kotiin 

voi kutsua henkilöitä yhdessä rukoilemaan, 
tutkimaan raamattua, keskustelemaan tai 
katsomaan nettilähetyksiä pandemian aikana 
rajoitusten mukaan. Kotiin voi myös kutsua 
uskosta osattomia työkavereita, sukulaisia 
ja ystäviä. Mielestäni varsinaisista kotiko-
kouksista ei suoranaisesti ole kyse. Kokoon-
tumisten ollessa säännöllisiä ja enemmän 
kuin yhden henkilön kokoontumisia samaa 
tarkoitusta varten johtajan johdolla, ryhmä 
voidaan liittää seurakunnan säännölliseen 

Maria Jyllilän johtaman solun kokoontuminen. Maria ensimmäinen vasemmalta.

       Anne Anttila

Kuulumisia seurakunnan kotipiireistäKuulumisia seurakunnan kotipiireistä

  Kotiryhmät 

ovat seurakuntaa 

ja uskovia tukeva 

toimintamuoto. 

Vaikka kokoonnu-

taan pääsääntöi-

sesti kodeissa, 

seurakunnallisuus 

on keskeinen 

periaate. 

toimintaan. Yleensä jäseniä on 
kahdesta kahteentoista johta-
ja(t) mukaan lukien. Voi herä-
tä kysymys, onko järkeä vetää 
kahden henkilön ryhmää.  
Vastaus on kyllä, sillä joillekin 
suurempaan ryhmään tai seu-
rakuntaan tuleminen saattaa 
olla liian korkea kynnys. 

Yhteys uskovien kesken on 
yksi säännöllisten kotipiiri-
en tavoite, mikä auttaa henkilöä juurtumaan 
seurakuntaan. Tärkeää on, että jokainen saa 
kokea tulleensa kuulluksi. Yhdessä rakentu-
minen ja vierellä kulkeminen, uskossa ja kris-
tittynä kasvaminen mahdollistuvat toisten 
kanssa paremmin kuin yksin.  Ryhmässä on 
myös mahdollisuus oppia tuntemaan Jumalaa, 
Jeesusta ja Pyhä Henkeä raamatun, keskuste-
lujen ja toisten elämän kokemusten pohjalta. 
Yhteisen rukouksen kautta voi lähentyä Juma-
laa, kokea Jumalan Pyhän Hengen läsnäoloa ja 
löytää omia lahjoja ja armoituksia.  

Kotiryhmät ovat seurakuntaa ja uskovia 
tukeva toimintamuoto. Vaikka kokoonnutaan 
pääsääntöisesti kodeissa, seurakunnallisuus 
on keskeinen periaate. Toisista välittäminen, 
huolehtiminen ja rohkaiseminen ja toisen 
sellaisenaan hyväksyntä kuuluvat paimenelli-
suuteen ja yhteyskeskeisyyteen.  Evankelioiva 
periaate tarkoittaa sitä, että ryhmä ei lukkiudu 

omaan pieneen piiriinsä, vaan 
että olisi avoin ottamaan myös 
uskosta osattomia henkilöitä 
mukaansa. Muutenkin ryhmän 
avoimuus uusille henkilöille olisi 
mahdollisuuksien mukaan toi-
vottavaa. Valtuuttavan johtajuu-
den periaatteella ryhmässä jae-
taan tehtäviä ja vastuita, joiden 
kautta kuka tahansa voi kasvaa 
johtajuuteen ja Jumala nostaa 
muihinkin tehtäviin.     

Solunjohtajan koulutuksia on pidetty usei-
ta viimeisen 20 vuoden aikana ja monet ovat 
käyneetkin kattavan solunjohtajakoulutuk-
sen. Tarvetta uusille ryhmille on ilmaantunut, 
siksi helmikuussa kahdeksan osallistujan 
kanssa kävimme läpi lyhennetyn solunjohta-
jakoulutuksen. Siellä opimme ryhmän muo-
dostamisen vaiheet sekä mahdollisen lopet-
tamisen. Kävimme läpi mahdollisia ongelmia, 
joita saattaa ilmaantua. Keskityimme johtajan 
persoonaan, tehtäviin ja keskustelun sisäl-
töön. Lopuksi tutustuimme pariin metodiin, 
jotka voivat palvella keskustelun ja rakentu-
misen pohjalla. 

Sinun ei tarvitse jäädä seurakunnassa yk-
sin, vaan kotiryhmän avulla voit saada kokea 
olevasi osa seurakuntaan. Jos olet kiinnostu-
nut, ota yhteyttä: Anne Anttila, koinonia.
shsrk@gmail.com tai 050-5507716. 
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MINNA RIIHIMÄKI, Jippii-kuoro

Sukupolvi nyt
Seinäjoen Helluntaiseurakunnassa 

on alkamassa kokous. Väkeä tulee pai-
kalle pikkuhiljaa, osa kaverin kyydillä, joku 
tuo pakettiautollisen porukkaa oman kylän 
perältä. Yksi ajaa paikalle mönkijällä, toinen 
tulee hiukset märkinä, suoraan uimahallista. 
Suurin osa juoksee sisään, 
eturivin paikat hupenevat 
äkkiä. Yhdellä seurakunta-
laisella on huono päivä, hän 
nakkaa jo eteisessä kengät 
romisten naulakkoon ja tar-
poo suu vääränä mököttä-
mään salin nurkkaan kädet 
puuskassa. Joku tulijoista on 
niin väsynyt, että nukahtaa 
istualtaan penkkiin en-
nen kokouksen alkua. Yksi 
seurakuntalainen roikkuu 
tuolilla pää alaspäin, osa 
juoksee kiljuen ympyrää. 
Seurakunta on odottanut 
viikon tätä kokousta, nyt saa 
taas luvan kanssa tunnin 
karkeloida. Meteli on mel-
koinen jo ennen kokouksen 
alkua. Kaksi haluaa pissalle 
ja yhdellä on nälkä. Miten iso ilo olla taas yh-
dessä!

Kokous aloitetaan sanalla ja rukouksella. 
Seurakuntalaiset tuovat esiin omia rukousa-
iheitaan, kuten mummon terveys, kaikkien 

maailman ihmisten uskoontulo, kaverin 
murtunut polvi, ensi viikon kokeet, ystä-
vien saaminen, sotien ja nälän loppuminen 
maailmasta, kaikkien sukulaisten ja ystävien 
parantuminen ja pelastus. Kiitosaiheita löy-
detään siitä, että tänään oli muusia ruokana 

ja että päällä on uusi paita. Myös 
elämän lahjasta kiitellään vuo-
laasti elämän antajaa. Yhdessä 
seurakuntana tanssitaan pieni 
voitontanssi, sillä Jumala on vas-
tannut ainakin kahteen rukouk-
seen, jota viime kerralla anottiin 
yhdessä sopien. Tässä kohtaa yksi 
innokas haluaa kertoa todistuksen 
Taivaan Isän johdatuksesta omas-
sa elämässään. Seurakuntalaisille 
kerrotaan, että he ovat Universu-
min Luojan silmäteriä, Taivaallisen 
Isän poikia ja tyttäriä, joita Hän 
rakastaa ikuisella rakkaudella ja 
joista Hän iloitsee suuresti. Tämän 
seurakunta jo kuulostaa varmuu-
della tietävän ja kuninkaalliset 
ottavatkin informaation vastaan 
päivän selvänä asiana. Sitten ky-
sytään vapaaehtoisia esilaulajaksi 

hengelliseen lauluun. Kaikki nostavat käden 
ylös, joten päätetään, että kaikki ovat esilau-
lajia. 

  Lasten 

kokouksesta ei 

ihmisyyttä ja 

meteliä puutu, 

mutta heiltä ei 

puutu myös-

kään luontaista 

ja vilpitöntä 

halua etsiä ja 

ihastella 

Jumalaa.
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 Pyhän Hen-

gen läsnäolo on 

täyttänyt jokai-

sen, Jeesuksen 

rauha on vallan-

nut sydämen.

Sitten ylistetään, lauletaan kiitosta, heilutellaan huiveja 
ja hytkytään, joka ikinen ruumiinosa ylistää Jumalaa, napa-
kin ylistää Jeesusta niin, että pohjanöyhtä pölisee! Välillä joku 
kompastuu lahkeisiinsa ja sitten nauretaan selkäkeikkanaurua 
ja vähän itketäänkin. Ja taas hiki päässä ylistetään. Lopuksi 
rukoillaan ja piirretään mitä mieleen tulee. Yksi piirtää Jumalan 
kirkkauden, joka ilmestyy taivaasta kaikille ihmisille, toinen 
piirtää seurakunnan, joka menee palvelemaan vanhuksia ja 
koululaisia. 

Kun kokous loppuu, kaikki seurakuntalaiset menevät sil-
mät tuikkien koteihinsa. Pyhän Hengen läsnäolo on täyttänyt 
jokaisen, Jeesuksen rauha on vallannut sydämen. Seuraavana 
päivänä seurakuntalaiset laulavat kokouksesta tuttuja lauluja 
omilla tahoillaan sukulaisten luona, parturissa, junassa, puis-
tossa, minne ikinä menevätkin. He kertovat iloisina Jeesuksen 
rakkaudesta kaupan kassalla, uimahallin saunassa, lääkärissä, 
koulussa, torilla, Hesburgerin jonossa ja Ideaparkin vessassa.

Tällainen seurakunta meillä kokoontuu joka keskiviikko klo 
17:30, kun Jippii-kuoron lapset kerääntyvät yhteen ylistämään 
Jumalaa. Jos Jumalan Henki olisi arka ja helposti säikähtävä, 
Hän ei varmaan tulisi lähellekään Jippiikuoron elämänmakuista 
ja joskus hajuistakin kokousta. Lasten kokouksesta ei ihmisyyt-
tä ja meteliä puutu, mutta heiltä ei puutu myöskään luontaista 
ja vilpitöntä halua etsiä ja ihastella Jumalaa. He ovat luonnolli-
sesti yliluonnollisia.

Onneksi on laajasti ymmärretty, että seurakunta ilman lap-
sia on kuoleva seurakunta. Usein kuulee puhuttavan, että lapset 
ovat tulevaisuuden seurakunta, tulevaisuuden vaikuttajia Kris-
tuksen ruumiissa ja yhteiskunnassa. Mutta he ovat sitä mitä 
suurimmassa määrin jo nyt. Muistammeko, että he ovat tämän 
päivän seurakuntalaisia, täysivaltaisia Taivaan kansalaisia ja 
heidän enkelinsä seisovat eturivissä Jumalan kasvojen edessä?

Heti uskoni alkumetreillä Jumala näytti minulle, kenelle 
Hän on Kristusruumiissa antanut suuremman kunnian. Menin 
lasten kanssa erääseen seurakuntaan kokoukseen, jossa lasten-
huone oli erillään kirkkosalista. Lapseni olivat pieniä ja minun 

JATKOA edelliseltä sivulta

oli pakko mennä heidän mukanaan vah-
timaan heitä lastenhuoneeseen. Jäin ulko-
puolelle aikuisten kokouksesta, väkevästä 
saarnasta ja virvoittumisesta ja jouduin 
pettyneenä tyytymään rahisevaan keskus-
radio- Jeesukseen. Tilanne ärsytti minua 
suunnattomasti, sillä janosin Jumalaa koko 
sydämestäni. 

Minun lisäkseni lastenhuoneen nurkassa 
istui aikuisen näköinen ja kokoinen, kehitys-
vammainen ikäiseni mies, joka henkisesti oli 
aivan pienen lapsen tasolla. Hän oli hikinen, 
obeesi, toisteli mitä sattuun sanoja ja näpräsi 
pakonomaisesti paitansa helmaa. Hän tavoitti 
nopeasti yhteyden lapsiini ja nauroi ääneen 
heidän kanssaan lattialla. Kuitenkin Jumala 
ilmestyi tuon nuoren miehen kautta minulle 
voimallisesti lastenhuoneessa, mies profetoi 
elämääni ihmeellisiä asioita ja kertoi tulevan 
lapseni nimen, vaikkei edes tiennyt minun 
olevan raskaana ja koin Jumalan kirkkauden ja 
läsnäolon lepäävän tuon nuoren lapsenomai-
sen miehen yllä. Vietin siinä hänen kanssaan, 
lastenhuoneen lattialla elämäni kokouksen.

Meillä on kaikki syyt olla kiitollisia jokai-
sesta lapsesta seurakunnassamme, jokainen 
heistä on Jumalan lahja ja ihme silmiemme 
edessä. Herra on tehnyt suunnitelmansa 
jokaista varten jo kauan sitten ja ojentanut 
heidät eteemme kasvamaan ja kokemaan 
rakkautta ja huolenpitoa. Mikä mahdollisuus! 
Mikä kirkkauden virka! Herra itse on käskenyt 
meidän opettaa heitä ja kertoa ihmeellisistä 
teoistaan. Jumala puhuu voimallisesti lapsi-
emme kautta seurakunnan sisällä ja ulkona. 
Kaikista tapaamistani ihmisistä olen lapsilta 
oppinut eniten käytännön uskosta, vastaan-
ottavaisuudesta, vilpittömyydestä, luotta-

muksesta ja siitä, mitä Jumala tarkoitti, kun 
hän puhui vapaudesta Jumalan lapsena. Mi-
nulla on heiltä edelleen valtavasti opittavaa. 
Uskon, että me aikuiset tarvitsemme lapsia 
vielä enemmän, kuin he meitä. He tuovat seu-
rakuntaamme elämää, iloa, naurua ja aitoutta. 
Jeesus on luvannut maksaa täyden palkan 
lasten palvelemisesta. Hän ei anna työmme 
mennä hukkaan. Lapset tarvitsevat meidän 
ohjaustamme, viisaudessa. He tarvitsevat 
rukouksiamme, läsnäoloamme, aikaamme ja 
kiinnostustamme. Meidän täytyy, Kristuk-
sen rakkaus vaatii meitä, kuten opetuslapset, 
tuoda lapsia Jeesuksen luo, että Hän koskisi 
heitä. Sillä ilman Jeesuksen kosketusta ei ole 
elämää. Jumalan tahto on, että jokainen, ihan 
pieninkin saa kokea hänen ehdottoman rak-
kautensa. 

Minna Riihimäki, Jippiikuoron palvelija
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Pitkäaikainen haaveemme saada seu-
rakunnan näytelmävaatteille kunnolli-
nen varasto, on vihdoin toteutunut.

 Vuosien varrella on eri projekteihin tehty 
monenlaisia varusteita, mutta kunnollisen 
säilytyspaikan puutteessa, paljon tavaraa on 
kadonnut tai hajonnut. Miesten vessan väli-
katossa sijainnut joulukävelytarvikkeiden va-
rasto palvelee kerran vuodessa käyttöä, mutta 
on ollut hankala käyttää usein tarvittaville 
vaatteille. Mietittyämme pitkään varastolle 
sijoituspaikkaa, nappasimme nurkan lasten 
kerhotilasta, jonne Mika ja Juho rakensivat 
meille hienon varaston. 

Yhden talkoolauantain järjestelimme va-
rastoja ja saimme sijoitettua sinne, suurim-
man osan tällä hetkellä käyttökunnossa ole-
vista asuista.

Haastankin nyt kaikki ompelutaitoiset/ 
ompeluintoiset seurakuntalaiset täydentä-
mään puvustoamme raamatunaikaisilla asus-
teilla, myös nykyaikaisemmillakin hieman 
erikoisemmillakin asuilla on käyttöä aina 
välillä. Eläin- ja muista naamiaisasuista puhu-
mattakaan. Kokoja saa olla lapsista aikuisiin. 
Otamme vastaan myös kankaita tai muita ma-
teriaaleja asuja varten, jos jollain on sellaisia 
varastoissaan. Voit tietysti tehdä löytöjä myös 
kirppareilta.

Tulevaisuudessa seurakuntalaisilla on myös 
mahdollisuus vuokrata asuja erilaisiin tilai-
suuksiin.

Asian tiimoilta voi ottaa yhteyttä Sariin tai 
allekirjoittaneeseen, voit myös tuoda tavaraa 
toimistoaikana kirkolle. 

Susanna Juntunen

Lapsityölle näytelmä vaatevarasto

Raamatusta löydämme perusteet 
lapsityölle eikä kenelläkään varmaan 
ole vastaväitteitä sille miksi pieniä 
nuppuja ja vihertäviä versoja pitäisi 
hoivata ja varjella. 

Miksi minä olen mukana lapsityössä. 
Lähdin mukaan 17-vuotiaana, 30 vuotta sit-
ten. Kynnys oli tarpeeksi matala vaikkakin 
ehkä ovi saattoi olla joillekin liika kumartu-
mista vaativa. Sitten kuulin ehkä hentoisen 
kutsun - tule leikkimään minun rakkaitteni 
kanssa, tule osoittamaan minun rakkauttani 
näille janoisille lapsille. Ja niin minä lähdin 
mukaan nukketeatteriin, kouluevankelioin-
tiin, pyhäkouluun, äitilapsityöhön ja erilai-
siin tapahtumiin ja minäkin tulin rakaste-
tuksi ja virkistetyksi. 

Lapsityössä saa sukeltaa seikkailuun, 
leikkiä, ihmetellä, uskoa, toivoa, nauraa, 
laulaa, tehdä kaikkea ihmeellistä käsillä, 
kohdata pieniä ja isoja ihmisiä ja olla Rakas-
tavan Isän muovattavana ja rakastettavana. 

                                                                                                                 
Rakkaudella, Riitta

Miksi lapsityö
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Seinäjoen Helluntaiseurakunta on jo useiden vuosien 
ajan toiminut siviilipalvelusmiesten palveluspaikkana. 
Seurakunnassamme suorittaa siviilipalvelustaan tällä 
hetkellä kaksi nuorta miestä. Juho Loikkanen aloitti pal-
veluksensa syyskuussa ja Nooa Vierula helmikuun alussa.  
Ennen työnsä aloittamista seurakunnassa molemmat 
suorittivat noin kuukauden mittaisen koulutusjakson 
siviilipalveluskeskuksessa Lapinjärvellä. Nuoret miehet 
kertovat kokemuksestaan palveluksessa ja tulevaisuuden 

suunnitelmistaan.

Palvelupaikkana 
seurakunta  

Palveluspaikkana seurakunta on 
mielenkiintoinen, sillä työtehtävät vaih-
televat päivittäin.

 Osasin odottaa työskenteleväni viik-
kotapahtumissa ja ruokajaossa, mutta en 
arvannut, että päätyisin rakentamaan uutta 
näytelmävarastoa tai ohjaamaan seurakunnan 
live-lähetyksiä. Lähetyksiä kuvatessa ja oh-
jatessa onkin päässyt oppimaan paljon uutta. 
Koulutusjakso jouduttiin järjestämään pää-
osin etänä, keskuksella käytiin suorittamassa 
vain kurssiin kuuluvat pätevyydet. (AS1, EA1, 
järjestyksenvalvojan peruskoulutus, tulityö-
kortti). Ilman koronaa seurakunnalla olisi 
varmasti paljon enemmän ohjelmaa, mutta 
töitä on kuitenkin riittänyt. Siviilipalveluk-
seen halusin, jotta pääsisin palvelemaan. 
Uskon, että vuosi seurakunnassa kasvattaa 
minua enemmän kuin kuusi kuukautta intis-
sä. Paikkana Seinäjoen Helluntaiseurakunta 
on minulle tuttu, olenhan sen jäsen. Nämä ja 
moni muu syy vaikuttivat päätökseeni lähteä 
siviilipalvelukseen. Olen ollut jo pitkään ak-
tiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa ja 
ehkä siksi yllätyksiä seurakuntatyössä ei ole 
tullut. Siviilipalveluksen jälkeen aloitan opin-
not Aalto-yliopiston kauppatieteellisessä. 
Muutto Espooseen on siis luvassa. Seurakun-
nan toiminnassa oppii paljon johtamisesta, 
sillä organisaatio perustuu vapaaehtoisten 
pohjalle. Taitavaa johtajuutta siis kaivataan. 
Tällä saralla uskon kykeneväni hyödyntämään 
kokemuksiani seurakunnalla opinnoissani ja 
tulevaisuuden työtehtävissä.

                                                      Juho Loikkanen

 

Meidän perheemme oli lähetystyössä 
Thaimaassa, jossa olen myös syntynyt. 
Kesällä 2017 muutimme Suomeen. 
Olen koulutukseltani datanomi. Hain seura-
kunnalle siviilipalvelukseen. jotta pääsisin 
tuntemaan Jumalaa enemmän ja haluaisin 
myös kasvaa uskossa eteenpäin. Minulla 
odotukset oli päästä tuntemaan hengellistä 
työtä seurakunnan keskellä ja palvelemaan 
enemmän Jumalaa. Halusin myös hengellistä 
läpimurtoa. Aloitin palvelukseni vasta reilu 
viikko sitten, joten kokemukseni palveluksen 
suhteen on aika vähäinen. Tähänastinen työ 
on ollut pääasiassa varaston siivousta ja maa-
lausta. Korona on aiheuttanut ongelmia sen 
verran että, Lapinjärvellä (Siviilipalveluskes-
kus) ei tarvinnut olla kuin viikon. Tuon viikon 
aikana oli lähinnä käytännön tunteja ja kokei-
ta. kaikki muut koulutus tunnit olivat etänä. 
Koronan aiheuttamat kokoontumisrajoitukset 
ovat vaikuttaneet merkittävästi seurakun-
nan toimintaan. Lähes kaikki tilaisuudet ovat 
nettilähetyksiä. Seurakunnan toiminta on 
suurimmalta osaltaan tuttua, eikä se ainakaan 
toistaiseksi ole aiheuttanut mitään suurem-
paa yllätystä. Siviilipalveluksen jälkeen ei 
ole vielä mitään pitävää suunnitelmaa. Oli-
sin halukas vielä opiskelemaan. Ehkä ennen 
opiskelua voisin tehdä vähän jotain työtäkin. 
Uskon että, palvelusaikakin antaa sitä jotain, 
mikä auttaa tulevaisuudessa. Kohdallani pal-
velusaikaa on vielä pitkästi ja uskon, että se 
antaa jotain suuntaviittoja myös tulevaisuu-
teen. Ainakin niin toivon.

                                                            Nooa Vierula
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  Ilosanoma 

Jeesuksesta 

kuuluu kaikille 

kansoille. Ota 

yhteyttä ja 

kerro, mitä sinä 

voisit tehdä 

kanssamme 

tämän päämää-

rän saavut-

tamiseksi.

Kaikki kansat

”Kaikki kansat” on uusi nimi seurakunnassamme jo pitkään teh-
dylle maahanmuuttajatyölle. Seurakuntamme maahanmuuttaja-
työ on ollut aiemmin melko vireää, mutta viime vuosina on eletty 
hiljaiselon kautta. Viime syksynä päätimme elvyttää toimintaa uu-
delleen.

Ensimmäinen tehtävämme on maahanmuuttajien löytäminen 
Seinäjoelta ja lähiympäristöstä. Maahanmuuttajia näkyy hyvin vä-
hän seurakunnassamme. Jäsenrekisterissämme on vielä monia, 
jotka eivät enää asu paikkakunnalla. Kuitenkin tiedämme, että Sei-
näjoella on paljon maahanmuuttajia. Monet heistä elävät tavallista 
arkea kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla. Kun tapaat heitä arjessasi, 
osoita heille ystävyyttä ja vieraanvaraisuutta. Kerro heille seura-
kuntamme tilaisuuksista ja pyydä heitä mukaan. Voit myös pyytää 
yhteystietoja ja antaa ne tiimillemme, jotta pystymme tarvittaessa 
ottamaan kontaktia.

Olemme aloittaneet simultaanitulkkaukset suomesta englan-
niksi sunnuntain Aamuissa ja keskiviikon Illoissa. Muutaman ker-
ran ehdimme jo kokeilla, ennen kuin tilaisuudet siirrettiin taas net-
tiin. Tiimissämme ”Helluntaitulkit” on jo muutamia vapaaehtoisia, 
mutta vielä on monelle uudelle tarvetta, jottei kukaan kuormittuisi 
liikaa. Tavallinen englannin kielen taito riittää. Ovathan kuulijatkin 
yleensä englantia vasta toisena kielenään puhuvia.

Kansainväliset tilaisuudet on uusi toimintamuotomme. Niitä 
on tarkoitus pitää kuukauden toisena sunnuntaina iltapäivisin. Koska läheskään 
kaikki maahanmuuttajat eivät puhu englantia, ajatus on tehdä tilaisuuksista kak-
sikielisiä. Useimmiten käytössä ovat englanti ja suomi. Tulevaisuudessa on mah-
dollista lisätä ohjelmaan tarpeen mukaan muitakin kieliä. Lisäksi pyrkimyksenä 
on rakentaa monikulttuurisia, mm. aasialais- ja afrikkalaisväritteisiä, tilaisuuk-
sia. Lapsillekin on tiedossa omaa ohjelmaa.

Ystävyys on ehkä tärkein työmuoto maahanmuuttajien saavuttamisessa. 
Maahanmuuttajat ovat ihmisiä, jotka ovat jostain syystä jättäneet kotimaansa ja 
monesti myös perheensä ja ystävänsä. Yksinäisyys, muukalaisuus ja mihinkään 
kuulumattomuus ovat usein heille liiankin tuttuja.

Kutsu heitä teelle kotiisi, esittele paikkakunnan nähtävyyksiä, opeta suomea ja suomalaista 
kulttuuria ja ole yksinkertaisesti luotettava ystävä. Muista myös naiset naisille ja miehet miehille 
-periaate tutustuessasi maahanmuuttajiin.

Toimintamme perustuu Raamatun ilmoitukseen. Jo Vanhasta testamentista alkaen Jumala on 
korostanut olevansa KAIKKIEN KANSOJEN Jumala. Muukalaisista oli huolehdittava. Muukalaista 
tarkoittavat kaksi eri sanaa esiintyvät Vanhassa testamentissa yhteensä 138 kertaa. Jeesus puki 
jumalallisen päämäärän sanoiksi lähetyskäskyssä (Matt. 28:28 - 30), jossa hän antaa opetuslap-
silleen työmaaksi kaikki kansat. Loppuraportti on luettavissa Ilmestyskirjasta (7:9): ”Ihmisiä oli 
kaikista heimoista, kansoista ja maista, ja he puhuivat kaikkia kieliä.”

Ilosanoma Jeesuksesta kuuluu kaikille kansoille. Ota yhteyttä ja kerro, mitä sinä voisit tehdä 
kanssamme tämän päämäärän saavuttamiseksi.

                                      
   Taina Karhu (050 3292 658; tainadubu@gmail.com) + toimelias tiimi
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”Suomen helluntaiseurakuntien  
vuonna 1927 perustama Fida on kristil-
linen järjestö, joka tekee työtä ihmis-
arvon puolesta yli 50 maassa yhdessä 
paikallisten järjestöjen ja seurakuntien 
kanssa. Se on nykyään Suomen suurim-
pia lähetystyötä ja kehitysaputyötä tekeviä 
järjestöjä sekä Suomen suurimpia hyvänte-
keväisyysmyymäläketjuja. Fidan toimintaa 
rahoitetaan lahjoitusvaroilla, julkisilla tuilla, 
seurakuntien tukimaksuilla ja 
Fida-myymälöiden voitolla. 
Lahjoittajat ovat Fidan toimin-
nan kivijalka. Varainhankintaa 
tehdään myös Poliisihallituksen 
myöntämän rahankeräysluvan 
alla. Vuodesta 1979 toimineet 
Fidan kirpputorit edistävät kes-
tävää kehitystä, eettistä kulut-
tamista ja kiertotaloutta.”

Edellä oleva teksti on suoraa 
lainausta Fidan esittelysivuilta. 
Siellä on luettavissa myös toi-
minnanjohtaja Harri Hakolan 
tekemä toimintakertomus vuodelta 2019, 
mistä saa tarkempaa tietoa siitä, mitä kaikkea 
Fida tekee. 

Seinäjoen Fidan secondhand-myymälä 
sijaitsee nykyään Puskantie 13:ssa, entisessä 
Anttilan tavaratalossa. Palkattuina työnteki-
jöinä toimivat Eliisa Selkomaa ja Niina Läh-
desmäki. Myymälä on avoinna arkisin klo 10-
18 ja lauantaisin 10-15. Lauantain aukiolosta 
huolehtivat vapaaehtoiset, joita on tällä 
hetkellä neljä paria, joten vuoro tulee kerran 
kuukaudessa. Lisäksi Marjut toimii ”kirjavas-
taavana” huolehtien myynnissä olevien kir-

jojen järjestyksestä, hinnoitte-
lusta jne. Teuvo ja Jukka-Pekka 
huolehtivat kolmen kaupun-
gilla olevan keräyspisteen 
tyhjennyksestä kerran viikossa 
ja hakevat tarvittaessa kotoa 
lahjoitustavaraa. Vapaaehtois-
pareina toimivat Marketta ja 
Anneli, Ulla ja Helena, Taina 
kaipaa kaveria, Tarja ja Esa.

Ulla kertoo kokemuksistaan 
vapaaehtoisena kirpputorilla: 
”Aloitin maaliskuun 9.päivä 
2019. Mukaan minut houkutteli 

Marke, olimme tuttuja seurakunnan voilei-
päkökkäporukan kautta. Kirppistyö on ihan 
erilaista, mitä olen työelämässäni tehnyt. 

FIDA

    Esa Ojanperä  // kuvat Miikeal Merivirta 

 Fida on ny-
kyään Suomen 
suurimpia lähetys-
työtä ja kehitys-
aputyötä tekeviä 
järjestöjä sekä 
Suomen suurim-
pia hyväntekeväi-
syysmyymäläket-
juja. 

Apua hengelliseen 
ja aineelliseen hätäänapua 

hengelliseen ja aineelliseen hätään

Eliisa Selkomaa toimii Seinäjoen   
      Fidan myymälävastaavana.

Sanoinkin aluksi, että en ole koskaan ollut 
asiakaspalvelutyössä, enkä olisi kuvitellut 
itseäni kaupan kassalle. Mutta työ on ollut 
oikein mukavaa ja hyvin on mennyt työparini 
Helenan kanssa. On mukava kohdata erilaisia 
ihmisiä, ja iloa tuottaa, kun asiakkaat tekevät 
mieluisia löytöjä. Itsekin tykkään kierrellä 
kirppiksillä ja löytää jotain kivaa itselle uutta. 
Työvuorot eivät ole liian usein, nykyään ker-
ran kuussa ja se ei vielä tunnu liikaa työltä. Kai 
tähän hommaan veti myös halu tehdä hyvää, 
kun tietää mihin Fidan tuotto päätyy. Kiitän 
tavaroiden lahjoittajia, ilman heitä ei olisi 
kirppistäkään.”

Kirjavastaava Marjut kirjoittaa: ”Minun 
kirpputori”urani” alkoi noin neljä vuotta sit-
ten, kun Elisa otti ohjat käsiinsä. Minut ajoi 
liikkeelle vaihtelun halu eläkepäiviini. Olen 
ollut kirjavastaavan hommissa. Elisa on an-
tanut minulle vapaat kädet kirjojen suhteen. 
Olen viihtynyt tosi hyvin, mistä ehkä kertoo 
sekin, että kuljen siellä edelleen. Fidalla on 
myös ihana, lämmin ilmapiiri. Kirjalaatikoi-

den nostelu on joskus raskasta, mutta siihen-
kin saa apua. SUOSITTELEN vapaaehtoistyötä 
kirpparilla lämpimästi kaikille, joilla on va-
paata aikaa. Itse työskentelen kerralla noin 
kuusi tuntia.”

 Tarja aloitti Esan kanssa vuoden 2020 
alusta Marken pyynnöstä molempien jää-
tyä edellisvuonna eläkkeelle. Hyvin alkanut 
työ keskeytyi keväällä Koronan takia pariksi 
kuukaudeksi, mutta kesäkuun alussa päästiin 
takaisin hommiin. Tarjakin kokee työn an-
toisana: ”On hyvä päästä näkemään ihmisiä 
ja auttamaan omalla pienellä panoksella”. 
Tarja myös suosittelee vapaaehtoisrinkiin 
liittymistä muillekin eläkeläisille. ”On virkis-
tävää päästä ihmisten ilmoille, tavata tuttuja 
ja tuntemattomia ja saa auttaa tarvittaessa 
valinnoissa. Kassan kilahdus tietää aina pien-
tä apua sitä tarvitseville. Pomot on mukavia, 
kirpparin ilme vaihtuu usein, ja tavara on laa-
dukasta”.

Kuva: Reijo Ikonen
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