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 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

ViaDia muuttaa 23.–24.3.2019 Lampolahdenkatu 8:sta Keskuskatu 24:ään.

Pieksämäen vapaaseurakunta huhtikuu 2019

Tarvitaan aitoa hätää ihmisistä
Timo on ollut vanhimmiston jäsenenä kahteen otteeseen. Nykyinen kausi alkoi vuonna 2013. Hän kuuluu myös Pieksämäen
ViaDia ry:n hallitukseen. Hän muistuttaa,
että Raamatun tunteminen ja rukous ovat
”elämän ja kuoleman” kysymyksiä elämässä
ja kaikessa. Hän on myös oppinut , että
kokemus antaa varmuutta asioiden käsittelyssä kaikissa tehtävissä. Niin seurakunnan
kuin ViaDiankin toiminnassa on tärkeää
myös verkostoituminen.
Timon erityiseksi vastuualueekseen on
muodostunut jumalanpalvelusten aikana
Timo Matilainen oli 19-vuotias ammatti- lapsille järjestetty junnuparkki. Se kokoaa
koululainen, kun kaveri pyysi hänet ensim- kerran kuukaudessa kymmenisen lasta toimäisen kerran vapaakirkkoon. Pertti Räty minnan, rukouksen, opetuksen ja naposteoli silloin seurakunnan pastorina, mutta
lun pariin Järjestötalolle. Timo haluaakin
tuossa tilaisuudessa saarnasi eläkkeellä oleva haastaa seurakuntalaisia kantamaan vastuupastori Toivo Kuusisen. Tuon saarnan
ta ja tulemaan mukaan työhön lasten pariin.
aikana Pyhä Henki vaikutti niin, että Timo Lapset ja nuoret tarvitsevat myös rukousta.
tuli synnintuntoon. Pienen ”rimpuilun”
- Suurin haaste Pieksämäen vapaaseurakunjälkeen hän oli valmis jättämään elämänsä
nassa on varsinaisten jäsenten korkea keskiJumalalle, ja hänelle julistettiin synnit anikä. Joukossa on vain vähän työelämäikäisteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Timo iä, 1970- ja 1980-luvuilla syntyneitä, puhuon saanut olla mukana seurakunnassa ja
mattakaan nuoremmista. Nuoria ja työikäivaeltaa uskontiellä 25 vuotta. Vaikka elämä siä on kyllä tullut uskoon vuosien aikana,
ei ole aina ollut helppoa, hän on kokenut,
mutta työ- ja opiskelupaikat ovat vieneet
että Jumala on pitänyt huolta hänestä aina. heitä pois täältä. Jumalalla on asiaan ratkaiTimo toimii products specialistina teollisuus- su, mutta Hän tarvitsee siihen seurakuntapesukoneita valmistavassa yrityksessä. Mati- väkeä. Tarvitaan aitoa hätää sieluista niin,
laisen perheeseen kuuluvat Maija-vaimo
että evankeliumi voisi saavuttaa myös uusia
sekä lapset Leevi ja Aurora.
ihmisiä, Timo on kokenut.
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

Puheenjohtajan tervehdys
johonkin tai joihinkin tehtäviin. Uskomme meillä olevan paljon penkkeihin jäädytettyjä voimavaroja. Kysely ei ole vielä
ilmoittautuminen vastuisiin, vaan se antaa
meille työkalun tehtävien täyttämiseen.
Tämä osio palautetaan luonnollisesti
omalla nimellä varustettuna.
Toinen osa koskee arvioitasi ja mielipiteitäsi seurakunnan tilasta ja toiminnasta. Tämä osa täytetään nimettömänä. Toivomme sinun antavan rehellisen ja
omaan kokemukseesi perustuvan palautteen niin seurakunnan vastuullisista, eri
toiminnoista kuin ilmapiiristä. Haluamme
parantaa ja kehittää seurakuntamme
toimintoja ja tilaa. Mielipiteesi ja mahdolliset kehitysideasi ovat meille arvokkaita
pyrkiessämme saamaan yhteisen työmme,
ajankäyttömme, jumalanpalvelusten sisällön, ilmapiirin ja kaiken muun vastaamaan
entistä enemmän aikamme haasteisiin.
Jumala antakoon meille ylhäältä tulevaa
viisautta ja taitoa.
JUMALA RAKASTAA IHMISIÄ.
OLKOON SE MEIDÄNKIN
TEHTÄVÄMME.
Toivotan sinulle oikein hyvää kevään ja
kesän odotusta sekä runsasta Jumalan
siunausta.

Toimintakalenteri huhtikuu 2019
Aamurukoukset ma–pe klo 8.45, ei 19. ja 22.4.
Ma 1.4. klo 18.00 ”Tavallisen taivaallista”, Pertti Räty, Petri Nuotio, Kari
Härkönen
Ti 2.4. klo 15.30 Hengellisten laulujen iltapäivä
To 4.4. klo 11.00 Lounas yli 70- vuotiaille varsinaisille jäsenille. Olet

Su 7.4.
Su 7.4.

Päivitetty toimintakalenteri on verkossa: www.pieksamaenvapaaseurakunta.fi.

Työ seurakunnassa on Jumalan ja ihmisten palvelemista. Tätä pyrimme tekemään monipuolisesti ja vastuullisesti
meillä olevien resurssien ja tarpeiden
mukaisesti. Vastuunkantajat tiimeineen
työskentelevät nyt parilla kymmenellä
eri työalalla. Seurakunta on ”joukkue”,
jossa erilaiset ihmiset hoitavat tehtäväänsä yhden yhteisen päämäärän
eteen. Haaste onkin saada ja löytää oikeita ihmisiä oikeisiin tehtäviin. Tämän
toteutuessa ”joukkueemme” on enemmän kuin osiensa summa. Tärkein tekijä tässä kaikessa on tietenkin Hän,
joka on seurakunnan pää, Jeesus Kristus. Me iloitsemme saadessamme olla
Hänen työtovereitaan.
Vanhimmistossa olemme miettineet ja
rukoilleet, miten osaisimme kehittää
työtämme. Olemmekin päättäneet kysyä mielipidettäsi asioiden suhteen ja
toteutamme kaksiosaisen kyselyn seurakuntamme varsinaisille jäsenille.
Kysely saapuu postissa huhtikuussa.
Pyydämme palauttamaan sen 15.5.2019
mennessä postissa tai kirkolla olevaan
laatikkoon.
Yksi osa kyselystä on palvelukartoitus, jossa kyselemme halukkuuttasi ja
mahdollisuuksiasi osallistua ja sitoutua

To 4.4.
Pe 5.4.

tervetullut puolisosi tai saattajasi tai ystäväsi kanssa.
klo 18.00 Lähetysilta
klo 18.00 Evankelioimiskoulu, Pyhä Henki ja evankeliointi, Kari
Härkönen
klo 11.00 Ehtoollisjuhla Hankasalmen asemalla, Kari Härkönen
klo 16.00 Ehtoollisjuhla, Timo Jormakka, Kari Härkönen,
rukouspalvelu, kahvit rakennusrahaston hyväksi

Ma 8.4. klo 16.00 Vanhimmiston kokous, joka jatkuu klo 17.00 yhteisenä
helluntaiseurakunnan vanhimmiston kanssa, Yläristin pysäkillä
Ma 8.4. klo 18.00 Rukousilta
Ti 9.4. klo 15.30 Kaikille avoin keskusteluiltapäivä, Ap.t. 7, Kaj Nyman
To 11.4. klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Kari Härkönen
Su 14.4. klo 16.00 Lähetysjuhla, Marja ja Olavi Vesalainen, junnuparkki,
rukouspalvelu, kahvit lähetyksen hyväksi.
Ma 15.4. klo 18.00 Vastuullisten palaveri
Ti 16.4. klo 15.30 Hengellisten laulujen iltapäivä
Ti 16.4. klo 18.00 Evankelioimiskoulu, Näköaloja evankelioimistyön
muotoihin, Timo Jormakka, Kari Härkönen
To 18.4. klo 18.00 Kiirastorstain ehtoollisjuhla, Timo Jormakka, Kari
Härkönen
Su 21.4. klo 16.00 Ylösnousemuksen juhla, Päivi ja Hannu Vesanen, Kari
Härkönen, rukouspalvelu, kahvit rakennusrahaston hyväksi
Ti 23.4. klo 15.30 Kaikille avoin keskusteluiltapäivä. Ap.t. 8, Kaj Nyman
To 25.4. klo 18.00 Yhteinen Sanan ja rukouksen ilta, Antero Tiitinen,
Kari Härkönen
Su 28.4. klo 16.00 Jumalanpalvelus, Kari Härkönen, rukouspalvelu, kahvit
Ma 29.4. klo 18.00 Rukousilta
Ti 30.4. klo 15.30 Hengellisten laulujen iltapäivä

Tulossa toukokuussa
To 2.5. klo 18.00 Lähetysilta
Pe 3.5. klo 18.00 Evankelioimiskoulu, Evankelioimisen perusteet ja
käytännön toteutus, Timo Voutilainen, Kari Härkönen
Su 5.5. klo 16.00 Ehtoollis- ja kastejuhla, Kari Härkönen, rukouspalvelu,
kahvit rakennusrahaston hyväksi
Ma 6.5. klo 18.00 Rukousilta
Ti 7.5. klo 15.30 Kaikille avoin keskusteluiltapäivä, Ap.t. 9, Kaj Nyman
To 9.5. klo 18.00 Sanan ja rukouksen ilta, Kari Härkönen

