Koulukatu 12, 76100 PIEKSÄMÄKI

”Tässä
elämässä kohti
taivasta.”

www.pieksamaenvapaaseurakunta.fi�pieksamaki(at)svk.fi
Pankki: FI52 1102 3000 2015 40, viite 30009
Rakennusrahasto: FI76 1102 3000 212166, viite 30066001

Yhteystiedot

Lapsi- ja nuorisotyö
Katso tapahtumat toimintakalenterista.

Lähetystyö
��Marja ja Teijo Sormunen, Ecuadorissa
��Marja ja Olavi Vesalainen (Suomessa)
��Joanna Sormunen, Ecuadorissa
��Hanna Eriksson, Ecuadorissa
��Hanna ja Markus Rokosa, Bulgariassa
��Kirsti ja Urho Ahtinen, Venäjän työ
��Kummityttö Safira Nepalissa
��Suomen Vapaakirkon Lapin lähetys

Pieksämäen vapaaseurakunta
kannattaa intialaisia evankelistoja
Sadanapalli Honock ja Gampala
Syam Sundar. He toimivat
Gospel For Tribals Sosical
Service Society (GTSSS)
-yhteisön palveluksessa.

Hankasalmen rukouspiiri, Kuuhankavedentie 44,
41500 Hankasalmi as. Yhdyshenkilöt: Pauli Solehmainen 050 340 3989 ja
Marja-Leena Halttunen 040 820 2982

Olet tervetullut tilaisuuksiimme!
Pastori Kari Härkönen on talvilomalla 25.2.–1.3.
Hän on pääsääntöisesti tavattavissa toimistolla, Koulukatu 12, ma, ti ja
to ja pe klo 10.00–13.00. Voit myös soittaa ja varata ajan toimistolle tai
kotiisi puh. 045 311 0780.
Pastorin viikottaiset vapaapäivät ovat keskiviikko ja lauantai.
Viikonloppuvapaa on kerran kuukaudessa. Sen viikon keskiviikko on
hänelle työpäivä.
Pieksämäen ViaDia ry
Pankkitili: FI93 1102 3000 2130 24, viite 30025
Toiminnanjohtaja Satu Hirvonen
� 044 779 1111� satu.hirvonen(at)viadia.fi

Pieksämäen vapaaseurakunta helmikuu 2019

“Sinusta tulee pappi”
PASTORI KARI HÄRKÖNEN on
Pieksämäen vapaaseurakunnanjohtaja ja
vanhimmiston varapuheenjohtaja. Härkösen
perhe, johon kuuluvat Kari-pastori ja Katriina-vaimo (kanttori) sekä pojat Juhani ja
Sakari muutti Pieksämäelle kesällä 2014.
Karin juuret ovat Virroilla ja Karstulassa.
Hän tuli uskoon vuonna 1986. Pian sen
jälkeen hän koki, että hänen elämällään on
suurempi tarkoitus. Miestenpäivillä Saarijärvellä 1987 aivan tuntematon Porin seurakunnan kappalainen Matti Vuolanne tuli ja
laski kätensä Karin hartioille ja sanoi tuovansa tiedonsanoja: ”Sinusta tulee pappi.”
KARI OLI HETI uskoon tulonsa jälkeen
alkanut evankelioida ja toimia myös apuopettajana pyhäkoulussa. Nuo sanat saivat
hänet pohtimaan tulevaisuuttaan uudelleen.
Hän todisteli ja toimi muutenkin eri tehtävissä seurakunnassa työnsä ohella. Kuopiossa hän tapasi Katriinan. He menivät naimisiin vuonna 1990. Pian he lähtivät yhdessä
raamattukurssille Kiponniemeen. Sitten
Kari jatkoi Timoteus-kurssille ja hakeutui
Suomen Vapaakirkon työntekijäkoulutukseen. Jatko-opintojen myötä hän sai pastorin
valtakirjan vuonna 2002.
KARI ALOITTI PÄÄTOIMISENA Haminan vapaaseurakunnan työntekijänä vuonna
1995. Sitten seurasivat: Töysä-Alavus ja
Heinola. Pieksämäelle hän tuli Sastamalasta,
jossa hänellä oli yhdeksän vuoden työkausi.

Teksti ja kuva: Kari Kallberg

Pastori ja seurakunnanjohtaja Kari Härkönen
� 045 311 0780, kari.harkonen11(at)luukku.com
��Vanhimmiston puheenjohtaja Timo Jormakka,
� 0400 651 806, timo.jormakka(at)pp2.inet.fi
��Kiinteistönhoitaja Ossi Viljakainen, � 046 843 8243
��Lähetysyhdyshenkilö Hanna Voutilainen, � 044 973 3368,
hanna.voutilainen(at)outlook.com
��Jäsenrekisterinhoitaja Kari Kallberg, � 0400 755 145
�� Rahastonhoitaja Markku Väänänen, � 0400 497 836

- SYDÄMELLÄNI ON OMAAN seurakuntaamme liittyen kaksi haastetta. Ensimmäinen on seurakunnan hyvinvointi ja rakentuminen niin, että siellä vallitsisi armo ja
keskinäinen rakkaus. Toinen on ulospäin
suuntautuva evankelioimisen tehostaminen.
ViaDian Päiväkeskus on jo yksi osa sitä.
Sen rinnalle tarvitaan uusi järjestelmällinen
työmuoto ihmisten saavuttamiseen. Siihen
kuuluisi ensin koulutus kaikille evankelioimisesta kiinnostuneille. Sen jälkeen laadittaisiin rukoillen suunnitelma sitä varten,
Kari hahmottaa näkyään tulevaisuudesta.
- Lisäksi tarvitaan paljon sielunhoitotyötä
usein rikkinäisten ihmisten kohtaamiseen.
Seurakunnasta tulee muiodostua rakkaudellinen hengellinen yhteisö, jonne voi tulla
vajavaisena, ja jossa voi kasvaa ja uudistua
uskossaan, hän lisää.

Toimintakalenteri helmikuu 2019

Puheenjohtajan ajatuksia
4. KAIKENIKÄISTEN IHMISTEN
SEURAKUNTA – Lapsilla, nuorilla,
senioreilla ja kaikilla eri alueilla tulee
luonnollisesti olla omia toimintoja. Kun
kokoonnutaan seurakunnan jumalanpalvelukseen tai ehtoolliskokoukseen, olisi
hienoa, jos koko seurakuntaperhe olisi
mukana ja osallistumassa. Meillä toimitila
on osin rajoituksena mutta ei ehdottomana tulppana. Muutenkin olen kyselevällä mielellä eri ikäisten toiminnan
eriyttämisestä. Jos seurakunnan toimintaan asetetaan ajanhenkeen sopivia
rajoituksia, ollaankohan silloin oikealla
tiellä? En halua kuitenkaan olla millään
lailla sammuttamassa Jumalan tulta.
5. KOTIEN OVET AUKI – Mikä
voimavara kodeissamme onkaan? Ihmisten kutsuminen kotiin kirkkokahville tai
muuten vain käymään tarjoaa oivan tilaisuuden keskusteluille, kyselyille ja verkostoitumiselle. Kotikokouksia voisi myös
kokeilla enemmän. Niihin on helppo
kutsua naapureita ja ystäviä.
6. SEURAKUNNAN ILMAPIIRI
– Useimmat seurakuntaamme liittyvät
antavat hyvän todistuksen siitä, että on
kuin tulisi kotiin. Ystävät, vaalitaan tätä.
Mikään ei ole niin tärkeää kuin tulla kuulluksi, hyväksytyksi ja rakastetuksi. Rakastaminen ei ole pelkkää myönteistä tunnetta, vaan joskus se on sietämistä. Olisi
hyvä oppia, että minun ei tarvitse aina
sanoa viimeistä sanaa. Olen itse joutunut
miettimään, mikä tässä elämässä on normaalia ja mikä erilaisuutta. Vastauksen
antaminen onkin jo sitten vaikeampi asia.
Timo Jormakka

Aamurukoukset ma–pe klo 8.45
Su 3.2.
Ma 4.2.
Ti 5.2.
To 7.2.

Päivitetty toimintakalenteri on verkossa: www.pieksamaenvapaaseurakunta.fi.

Avaan tässä tammikuun
toimintakalenterissa
esittämiäni ajatuksia.
1. JUMALAN SANAN
ARVOVALTA – Synti
julistetaan synniksi ja
armo armoksi. Monesti
ajatellaan, että olisi oltava niin armollinen ilmapiiri, että kaikki vaan hyväksyttäisiin. Eihän se niin yksinkertaista
kuitenkaan voi olla. Kaikissa asioissa
on yhteiset säännöt. Meillä se on Raamattu. Kaikkea ei voi hyväksyä sellaisenaan, mutta kaikissa asioissa kipuilevia ja etsiviä ihmisiä on yritettävä auttaa selviytymään elämässä.Pelisäännöt
määrittävät toimintakulttuurin.
2. KOKONAISUUDEN HAHMOTTAMINEN – Tämä elämä ja
taivas myös. Toivoisin meidän kasvavan
opetuslapseudessamme niin, että meillä
olisi sydän taivaassa ja jalat maassa.
Hengellistämme niin monia asioita.
Meidän uskallettava ajatella itsenäisesti
ja asettaa myös asioita kyseenalaisiksi
sekä olla tarvittaessa eri mieltä.
3. EVANKELIOIMINEN
– Löytäisimme paremmin aikamme
kielen, työtavat ja välineet. Elämme digitaalisessa maailmassa, joka tarjoaa
paljon mahdollisuuksia, joita voisi valjastaa evankeliumin käyttöön. Tämä on
myös resurssikysymys. Ulospäin suuntautuminen – kirkko sinne, missä ihmiset ovat on seurakunnalle elämän- ja
kuolemankysymys! Kannattaisikohan
hankkia joku harrastus, jossa tapaa
ihmisiä?

klo 16.00 Ehtoollisjuhla, Jormakka, Härkönen, rukouspalvelu, kahvit
klo 18.00 Rukousilta
klo 15.30 Vanhojen hengellisten laulujen iltapäivä
klo 11.00 Lounas yli 70-vuotiaille varsinaisille jäsenille ja heidän
puolisoilleen/saattajille. Ilmoittautuminen ja tiedot ruokarajoitteista 4.2.
mennessä Satu Hirvoselle 044 7791111
To 7.2. klo 18.00 Lähetysilta
Su 10.2. klo 16.00 Jumalanpalvelus, Tuula (Tulitta) Nyyssönen ja Ari Huuskonen,
junnuparkki, rukouspalvelu, kahvitarjoilu
Ma 11.2.
Ti 12.2.
Ke 13.2.
Ke 13.2.
To 14.2.
Su 17.2.

klo 18.00 Rukousilta
klo 15.30 Kaikille avoin keskusteluryhmä, Apostolien teot luku 3
klo 14.00 Kristillisten eläkeläisten kerho
klo 17.00 Erä- ja seikkailukerho kouluikäisille, Lauri Ala
klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Kari Härkönen
klo 16.00 Lähetysjuhla, Joanna Sormunen, Härkönen, rukouspalvelu, kahvit

Ma 18.2.
Ma 18.2.
Ti 19.2.
To 21.2.
Pe 22.2.

klo 17.30 Vanhimmiston kokous Yläristin pysäkillä
klo 18.00 Rukousilta
klo 15.30 Vanhojen hengellisten laulujen iltapäivä
klo 18.00 Lähetysilta
klo 18.00 Nuorten ilta Yläristin pysäkillä

La–su 23. – 24.2. ONKO EVOLUUTIO TOTTA VAI TARUA?
La 23.2. klo 18.00 Helluntaiseurakunnassa: Onko kehitysoppi pelkkää komediaa?
PEKKA REINIKAINEN
Su 24.2. klo 14.00 ja klo 16.00 Vapaaseurakunnassa: Eläimet opettavat ja insinöörit
kopioivat luomistöitä, PEKKA REINIKAINEN, rukouspalvelu, kahvitarjoilu
Ma 25.2. klo 18.00 Rukousilta
Ti 26.2. klo 15.30 Kaikille avoin keskusteluryhmä, Apostolien teot luku 4
To 28.2. klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Tulitta ja Ari Huuskonen

Tulossa
Su 3.3.
Su 3.3.
Ma 4.3.
To 7.3.
Su 10.3.

klo 11.00 Ehtoollisjuhla Hankasalmen as. Erkki Lappalainen, Härkönen
klo 16.00 Ehtoollisjuhla, Kari Härkönen, rukouspalvelu, kahvitarjoilu
klo 18.00 Rukousilta
klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Kari Härkönen
klo 16.00 ”Sana elämään”, Onni Haapala

