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Haluamme ilmaista kiitollisuutemme kirkon jäsenten hyvyydestä ja uskollisuudesta 
kaikkialla Euroopassa. Näemme syvenevän uskon vaikutuksen tapaamiemme ihmisten 
elämässä. Iloitsemme siitä ilosta, jonka lisääntynyt ymmärrys Vapahtajan sovitustyön lahjasta 
tuo niin monelle ihmiselle.

Ihmettelemme niitä lukemattomia tuhansia tunteja, joita jäsenet käyttävät toinen toisensa 
palvelemiseen. Suurin osa tästä palvelusta ja omistautumisesta ei ole näkyvää eikä sitä 
raportoida, vaan se tapahtuu kodeissa.

Kirkon kasvu Euroopassa on saavuttanut uuden vaiheen. Sunnuntaikokouksissa käy 
enemmän ihmisiä kuin milloinkaan historian aikana – samalla kun kirkon jäsenten lukumäärä 
maailmassa on ylittänyt 15 miljoonaa. Kiitos siitä, että olette kutsuneet ja tuoneet ystäviänne 
kirkkoon ja auttaneet niitä ihmisiä tulemaan takaisin, jotka ovat ehkä ajautuneet pois. 
Lähipiirissänne olevat ihmiset huomaavat päivittäisen esimerkkinne ja arvostavat sitä.

Olemme nähneet, kuinka jäsenet kestävät henkilökohtaisia myrskyjään ja voittavat 
haasteitaan. He tuntevat kärsivällisyyttä ja kestävyyttä vastoinkäymisissään ja auttavat niitä, jotka 
käyvät läpi omia terveyteen, ihmissuhteisiin tai taloudellisiin vaikeuksiin liittyviä koettelemuksiaan.

Olemme kiitollisia nähdessämme niin paljon iloa ihmisissä, jotka noudattavat palautetun 
evankeliumin periaatteita omassa elämässään ja jakavat noita siunauksia muiden hyväksi.

Meidän rakastava taivaallinen Isämme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus suovat innolla 
siunauksiaan päällemme jokaisesta ottamastamme uskon askeleesta ja jokaisesta Heille 
uhraamastamme kuuliaisesta teosta. Jeesus lupaa Opissa ja liitoissa:

”Sillä näin sanoo Herra: Minä, Herra, olen armollinen ja laupias niille, jotka pelkäävät 
minua, ja kunnioitan mielihyvin niitä, jotka palvelevat minua vanhurskaasti ja vilpittömästi 
loppuun asti. Suuri on oleva heidän palkkansa, ja iankaikkinen on oleva heidän 
kirkkautensa.” (OL 76:5–6.)

Kiitos esimerkistänne ja palvelemisestanne. On etuoikeus palvella teidän kanssanne.

Euroopan vyöhykkeen johtokunta

Kotimaansivut

E u r o o p a n  v y ö h y K K E E n 
j o h t o h E n K i l ö n  s a n o m a

Kiitoskirje
Euroopan vyöhykkeen johtokunta

Euroopan vyöhykkeen johtokunta: vanhin Patrick Kearon, 
ensimmäinen neuvonantaja (vas.); vanhin José A. Teixeira, 
johtaja; vanhin Timothy J. Dyches, toinen neuvonantaja.
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Sunnuntaina 29. syyskuuta 2013 Helsingin 
vaarnan johtokunta ilmoitti Espoon molempien 

seurakuntien sakramenttikokouksissa seurakuntien 
rajoissa tapahtuvista muutoksista. Samalla molem-
missa seurakunnissa vapautettiin piispakunta ja 
hyväksyttiin uusi piispakunta.

Aamupäivällä uudessa Etelä-Espoon seura-
kunnassa ja vastaavasti iltapäivällä uudessa 
Pohjois-Espoon seurakunnassa jäsenille pidettiin 
sakramenttikokouksen jälkeen pyhäkoulun sijasta 
tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jossa kerrottiin 
yksityiskohtaisesti rajojen muuttumisesta ja käy-
tännön järjestelyistä. Kolmannen tunnin aikana oli 
seurakunnissa mahdollisuus vapaaseen keskuste-
luun pienimuotoisen tarjoilun kera.

Seuraavalla viikolla kaikille Espoon seurakun-
tien jäsenille lähetettiin oheinen vaarnan johto-
kunnan kirje:

Etelä-Espoon seurakunnan uusi 
piispakunta: piispa Tero Soukko 
(kesk.) sekä neuvonantajat Jukka 
Tapola (vas.) ja Markus Ruuskanen.Vi
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Helsingin vaarnan 
johtokunta rakentaa 
Jumalan valtakuntaa
ville-matti Karumo
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Kirje kaikille Espoon seurakuntien jäsenille

Rakkaat Espoon seurakuntien sisaret ja veljet

Vuonna 1989 perustettiin Espoon seurakunta, joka kokoontui alussa Haagan kappelissa 
ennen kuin Espooseen saatiin oma kappeli Tuomarilaan. Jäsenmäärän kasvu Espoossa on 
ollut nopeaa, ja vuonna 2001 seurakunta jaettiin kahdeksi eri seurakunnaksi, jotka ovat 
molemmat edelleen saaneet nauttia kasvusta ja jäsenmäärän kehittymisestä. Samalla kun 
jäsenmäärän kasvu on siunannut meitä monella tavalla, on tämä johtanut myös joihinkin 
arjen haasteisiin, jotka ovat näkyneet erityisesti tilaongelmana Espoon 2. seurakunnan osalta.

Olemme vaarnan johtokunnassa jo pitkään hakeneet rukouksen kautta innoitusta 
siihen, kuinka saamme seurakuntamme toimimaan siten, että jäsenillä olisi mahdollisuus 
kokea seurakuntansa itselleen läheisenä, hengellisenä kasvupaikkana, jossa voi saada/
kertoa kokemuksia muiden jäsenten kanssa ja saada tilaisuuksia palvella erilaisissa tehtävissä 
mahdollisimman tasapuolisesti.

Olemme saaneet johdatusta tarkistaa Espoon seurakuntien rajoja siten, että yllä mainitut 
tavoitteet voisivat toteutua parhaalla mahdollisella tavalla. Samassa yhteydessä olemme 
kutsuneet molempiin seurakuntiin uudet piispakunnat, ja siten uusille veljille on tullut 
tilaisuus palvella tässä tärkeässä työssä.

Tiedämme, että jäsenillä on läheisiä ystäviä, jotka siirtyvät tämän muutoksen myötä 
toiseen seurakuntaan. Ymmärrämme tämän huolen, mutta samalla toivomme, että jäsenet 
näkevät tämän muutoksen myös mahdollisuutena. Tämä on uusi mahdollisuus myös siksi, 
että lähipiirissämme on varmasti jäseniä, jotka voivat tarvita juuri meidän ystävyyttämme 
ja tukeamme. Kannustamme myös sitä, että jäsenet voivat tutustua uusiin piispoihin 
mahdollisimman pian ja voisimme siten kaikki tukea heitä tässä työssä, jossa rajojen muutos 
tulee aiheuttamaan paljon työtä tehtävien uudelleen järjestelyissä.

Kutsumme tästä lähtien Espoon 1. seurakuntaa Pohjois-Espoon seurakunnaksi ja Espoon 
2. seurakuntaa Etelä-Espoon seurakunnaksi. Tämä antaa mielestämme paremman kuvan 
seurakunnan alueesta kuin vanhat numerot.

Rakkaat sisaret ja veljet, rukouksemme on, että jokainen teistä voi kokea uuden 
seurakuntansa omakseen, ja kannustamme teitä tutustumaan uuteen piispaanne ja uusiin 
seurakuntalaisiin ja osallistumaan tähän tärkeään työhön Herran valtakunnan rakentamiseksi.

Ystävällisin terveisin
Helsingin vaarnan johtokunta:
Harri Karumo, vaarnanjohtaja
Ilkka Aura, 1. neuvonantaja
Juha Mikkola, 2. neuvonantaja
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Uudeksi Etelä-Espoon seurakunnan (Espoon 
2. seurakunta) piispaksi kutsuttiin Tero Soukko ja 
neuvonantajiksi Jukka Tapola ja Markus Ruuska-
nen. Piispa Soukon perheeseen kuuluvat puoliso 
Karita ja lapset Lila, Lumi, Leevi ja Aaron. Soukot 
asuvat Kirkkonummella. Veli Soukko palveli lähe-
tystyössä Skotlannissa Edinburghin lähetyskentällä 
ja on myöhemmin toiminut useissa seurakunnan 
ja vaarnan tehtävissä, viimeksi seurakunnan toi-
misihteerinä. Ammatikseen piispa Soukko toimii 
tällä hetkellä ohjelmistosuunnittelijana matkapuhe-
limien ja muiden kannettavien laitteiden tietotur-
vaohjelmistojen parissa.

Pohjois-Espoon seurakunnan (Espoon 1. seura-
kunta) piispaksi hyväksyttiin Jyrki Ahola ja neuvon-
antajiksi Vesa Hiltunen ja Marko Hentunen. Piispa 
Aholan perheeseen kuuluvat puoliso Päivi, tyttäret 
Miia ja Janita sekä kuusivuotias poika Roni. Miia 
asuu jo omillaan Helsingissä, ja muu perhe asuu 
Lohjalla. Piispa Ahola palveli lähetystyössä Salt Lake 
Cityn pohjoisella lähetyskentällä UtahissaYhdys-
valloissa, ja sen jälkeen hän on palvellut lukuisissa 
kirkon tehtävissä, muun muassa korkean neuvos-
ton jäsenenä, seurakunnan lähetystyönjohtajana 
sekä neuvonantajana piispakunnassa. Piispa Ahola 
työskentelee monikansallisessa yrityksessä Suomen 
tytäryhtiön toimitusjohtajana.

rajamuutokset
Rajamuutokset tehtiin muuttamalla lähes 

pohjois-eteläsuuntainen raja itä-länsisuuntaiseksi. 

Täten noin puolet molempien seurakuntien jäse-
nistä vaihtoi seurakuntaa.

Etelä-Espoon alueeseen kuuluvat siten Espoon 
eteläiset alueet ja mm. Tapiola, Matinkylä ja Etelä-
Kirkkonummi. Espoosta länteen olevat alueet 
kuuluvat nyt Pohjois-Espooseen. Näin mm. Hanko, 
Lohja, Raasepori, Kauklahti, Pohjois-Kirkkonummi, 
Vihti, Karkkila ja Viherlaakso kuuluvat Pohjois- 
Espooseen. Alla on lueteltu molempiin seurakun-
tiin kuuluvat postinumeroalueet.

Lisäksi Leppävaaran alueelta sekä Helsin-
gin 3. seurakunnasta joukko jäseniä siirtyi Helsin-
gin 2. seurakuntaan. Rajat noudattavat postinume-
roalueiden rajoja ja voivat siksi joissakin kohdin 
tehdä ”outoja mutkia”.

Espoon 2. seurakunnasta Pohjois-Espooseen 
siirtyvät postinumeroalueet:

02510, 02520, 02540, 02550, 02570, 02590, 
02780, 02880, 08100, 08150, 08200, 08350, 08360, 
08450, 08480, 08500, 08680, 08700, 08800, 09120, 
09200, 09220, 09430, 09520, 09630, 09810, 09930, 

Pohjois-Espoon 
seurakunnan 
uusi piispa-
kunta: piispa 
Jyrki Ahola 
(kesk.) sekä 
neuvonantajat 
Vesa Hiltunen 
(vas.) ja Marko 
Hentunen.
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10270, 10300, 10320, 10330, 10350, 10360, 10380, 
10410, 10420, 10440, 10470, 10480, 10520, 10570, 
10600, 10610, 10620, 10640, 10650, 10660, 10680, 
10710, 10820, 10900, 10940, 10960.

Pohjois-Espoossa (Espoo 1) säilyvät 
postinumeroalueet:

02610, 02620, 02630, 02700, 02710, 02720, 02730, 
02740, 02750, 02810, 02820, 02860, 02920, 02940, 
02970, 02980, 03100, 03150, 03220, 03250, 03300, 
03400, 03430, 03600, 03620, 03810, 03850, 03870.

Espoon 1. seurakunnasta Etelä-Espooseen siirty-
vät postinumeroalueet:

02100, 02110, 02120, 02130, 02140, 02150, 
02160, 02170, 02180, 02200, 02210, 02230, 02240, 
02290, 02380, 02760, 02770.

Etelä-Espoossa säilyvät postinumeroalueet:
02260, 02270, 02280, 02300, 02320, 02330, 

02340, 02360, 02400, 02410, 02420, 02430, 02440, 
02450, 02460, 02270, 02480, 02490, 02580, 10120, 
10140, 10160, 10210, 10230, 10250.

Espoon 1. seurakunnasta Helsingin 2. seurakun-
taan (Haaga) siirtyvät postinumeroalueet:

02600, 02650.
Helsingin 3. seurakunnasta Helsingin 2. seura-

kuntaan (Haaga) siirtyvät postinumeroalueet:
00300, 00350.
Uudistetut seurakunnat aloittivat virallisesti 

toimintansa yleiskonferenssin jälkeisenä paasto-
sunnuntaina 13.10.2013. Uusilla piispakunnilla 
oli ollut kaksi viikkoa aikaa järjestää seurakuntia 
uudelleen, joten molemmissa seurakunnissa esitet-
tiin seurakunnille hyväksyttäväksi melkoisen suuri 
joukko uusia virkailijoita. Tehdyt muutokset otet-
tiin vastaan innostuksen ja eteenpäin katsomisen 
hengessä. Todistuskokouksen todistukset kuvasti-
vat samaa innostuksen henkeä. Kokouksen jälkeen 
useimmat alkoivat heti tutustua niihin uusiin jäse-
niin, jotka siirtyivät toisesta seurakunnasta.

Sakramenttikokouksissa oli kummassakin seura-
kunnassa läsnä merkittävä määrä jäseniä, aamulla 
noin 170 ja iltapäivällä noin 160. ◼

musiikin vahvaan esilläoloon 
seurakunnassa. He – kuten 
useiden aikaisempienkin joh-
tokuntien jäsenet – ovat itsekin 
esiintyneet kokouksissamme.

Veli Kämäräinen on soitta-
nut pianoa lapsesta asti. Jotkut 
muistavatkin hänet soittamassa 
pianoa pienenä poikana Hel-
singin 2. seurakunnan sakra-
menttikokouksessa runsaat 
kaksikymmentä vuotta sitten. 
Edelleenkin hän soittaa pianoa 
joskus soolona, joskus säestäen 
laulavaa Minna-vaimoaan. Olli-
Pekka Kämäräinen soittaa myös 
viulua kuten siskonsa Satukin. 
Kämäräisten perheessä omena ei 
ole pudonnut kauas puusta: nyt 
heidän 5-vuotias Kalle-poikansa 
opiskelee viulunsoittoa. 

Ammattimuusikoihin lukeutuu 
seurakunnan viihdetilaisuuksien 
vetäjä ja leppoisa juontaja Pauli 
Huttunen, joka paitsi laulaa 
myös säveltää, sovittaa ja sanoit-
taa lauluja. Tämän lisäksi hän 
soittaa useita instrumentteja, pää-
asiassa kuitenkin harmonikkaa. 
Hän on ystävineen pidetty esiin-
tyjä Kuopion seudulla ja on tuot-
tanut useita äänilevyjäkin. Veli 
Huttusen perhekin on musikaa-
linen. Muun muassa tytär Henna 
Korhonen opiskelee viulunsoit-
toa Kuopion konservatoriossa 

Kuopion laulava  
ja soittava seurakunta
alpo matilainen, Kuopio

 Kuopion seurakunnassa on jo 
vuosia vaalittu musiikkia jopa 

niin, että periaatteessa jokaisessa 
sakramenttikokouksessa on ollut 
ja on edelleenkin musiikkiesitys. 
Lisäksi musiikkia on kuultu kon-
ferenssi- ja muissa kokouksissa 
sekä virkistystilaisuuksissa. Seu-
rakunnan jäsenet ovat esiintyneet 
kirkon ulkopuolellakin muun 
muassa palvelukodeissa. Seura-
kuntakeskuksen lähellä olevan 
lammen rannassa on pidetty 
yhteislaulutilaisuuksia yleisölle.

Seurakunnassa on tätä nykyä 
iso kuoro konferensseja varten 
ja lukuisa joukko jäseniä, jotka 
esiintyvät yksin tai erilaisissa 
kokoonpanoissa. Kun seura-
kunnassa on noin 70 aktiivista 
jäsentä ja heistä noin 30 laulaa 
kuorossa sekä noin 40 esiintyy 
sakramenttikokouksissa yksin tai 
pienryhmissä ja kun yhteislaulu-
kin kuuluu reippaana kokouk-
sissa, voidaan seurakuntaa syystä 
sanoa laulavaksi ja soittavaksi 
seurakunnaksi. Musisoijat ovat 
yleensä amatöörejä, mutta jouk-
koon mahtuu muutama alan 
ammattilainenkin.

Seurakunnanjohtaja Olli-
Pekka Kämäräinen ja hänen 
neuvonantajansa Pekka Ruot-
salainen ja Antti Korhonen 
ovat suhtautuneet myönteisesti 
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ja valmistuu sieltä soitonopet-
tajaksi. Seurakunnan musiikista 
veli Huttunen toteaa: ”Tärkein 
tekijä on se, että musiikin lahjaa 
on saatu kehitetyksi kannus-
tamalla eikä täydellisyyteen 
pyrkimällä, jolloin monet ovat 
uskaltautuneet mukaan, kun ‘tuo 
toinenkin’ on mukana. Olen kii-
tollinen siitä, että olen jäsen tässä 
seurakunnassa, jossa eletään 
ihmisläheistä yhteiseloa.”

Kämäräisten ja Huttusten 
lisäksi seurakunnassa on muita-
kin musikaalisia perheitä kuten 
Tarja ja Mauno Multamäen kuusi-
henkinen perhe sekä Heli ja Kari 
Kankkusen perhe. Veli Kankku-
sen mielestä musiikki rikastut-
taa sakramenttikokousta. Hän 
pitää esityksiä hyvinä lahjojen 
harjoitustilaisuuksina: ”Musiikki 
lisää hengellisyyttä. Siitä tulee 
hyvä mieli.” Toini ja Pauli Ruot-
salaisen suku sai kerran aikaan 
liki kahdenkymmenen hengen 

musiikin- ja kuoronjohtajana. 
Hän on järjestänyt hengellisen 
musiikin esitykset, harjoittanut 
ne ja yleensä myös säestänyt 
esiintyjiä pianolla. Joskus hän 
on itsekin esittänyt pianosoo-
lon tai laulanut. ”On ollut ilo 
nähdä, miten aiemmin arat 
ja vain ryhmissä esiintyneet 
ovat rohkaistuneet ja nyt jopa 
tulevat kysymään, milloin he 
voisivat esiintyä yksin. Jotkut 
ovat tulleet kiittämään mah-
dollisuudesta esiintyä. Musiikki 
on yhdistänyt seurakunnan 
jäseniä toisiinsa. Musiikki ei 
ole itsetarkoitus. Emme pyri 
virheettömyyteen emmekä 
täydellisyyteen vaan siihen, että 
kaikilla halukkailla on mah-
dollisuus esiintyä esimerkiksi 
kuorossa. Parhaimmillaan hyvin 
harjoitettu ja sisäistetty musiikki 
voi suoda esiintyjälle hengel-
lisen kokemuksen, kun Pyhä 
Henki tulee mukaan”, sanoo 

Kuopion 
seurakunnan 
kuoro harjoit-
telemassa Virpi 
Matilaisen 
johdolla.
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musiikkiesityksen sakramenttiko-
koukseemme. Perheitten lisäksi 
on joukko yksittäisiä musisoivia 
henkilöitä.

Seurakuntaa on siunattu 
useilla jäsenillä, jotka osaavat 
ja voivat säestää kirkon lauluja 
uruilla tai pianolla. Lisäksi on 
muita, jotka säestävät apujär-
jestöjen omissa kokouksissa. 
Seurakunnan vakinainen säestäjä 
on Virpi Matilainen, ja toinen on 
ammattimuusikkonakin esiintyvä 
Jarmo Lampinen. Veli Lampinen 
on myös säveltänyt huomattavan 
määrän hengellisiä lauluja ja esit-
tänyt niitä kokouksissammekin 
laulaen ja pianolla itseään säes-
täen. Laulujen sanat ovat usein 
hänen jo edesmenneen isänsä 
Pauli Lampisen käsialaa.

Sisar Matilainen on opiskellut 
pianonsoittoa ja laulua. Koto-
naan hän antaa pianotunteja 
lähiseudun lapsille. Hän on toi-
minut jo pitkään seurakunnan 
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sisar Matilainen. Hengellinen 
musiikki ei ole siis esiintyjien 
erinomaisuuden esille tuomista, 
vaan musiikki liittyy saumat-
tomasti kokouksen hengen 
luomiseen. Taituruuttaan itse 
kukin halukas on päässyt esit-
tämään seurakunnan järjestä-
missä vappu- ja joulujuhlissa tai 
muissa virkistystilaisuuksissa.

Vuosien myötä monet arem-
matkin ovat todella voittaneet 
itsensä ja uskaltaneet esiintyä. 
Vuosikausien taivuttelun jälkeen 
sisar Matilainen sai veli Matilai-
senkin soittamaan klarinettia 
Minna Kämäräisen sopraanolle, 
huilulle, oboelle, klarinetille ja 
pianolle sovittamassa kirkon 
laulussa ”If You Could Hie to 
Kolob”. Sisar Kämäräinen sovitti 
myös Alkeisyhdistyksen laulun 
”Tuo pienoinen Jeesus” kolmelle 
viululle, sellolle, kahdelle nais-
äänelle ja kahdelle miesäänelle. 
Musiikkinumero esitettiin sakra-
menttikokouksessamme joulun 
alla toissa vuonna. Kokouksis-
samme on esiintynyt myös lukui-
sia lauluryhmiä apujärjestöistä tai 
muulla tavoin koottuna. Kesän 
alkaessa lähes kahdenkymme-
nen hengen mieskuoro lauloi 
”Suvivirren”.

Nuoripari Aija ja Jukka Laiti-
nen muutti Kuopion seurakun-
taan pari vuotta sitten. He sano-
vat: ”Meihin toisista seurakun-
nista tulleisiin Kuopion seura-
kunnan runsas musiikkitarjonta 
on todella tehnyt vaikutuksen, 

m i s t ä  t i E d ä n

evankeliumin  
positiivinen voima
sari suurinkeroinen, Kymenlaakso

 Jorma Nieminen kasvoi nuoruutensa evanke-
liumin parissa ja palveli Aaronin pappeuden 

eri tehtävissä. Varusmiespalveluksen jälkeen hän 
palveli lähetystyössä Los Angelesin lähetyskentällä 
Kaliforniassa Yhdysvalloissa vuosina 1998–2000. 
Tämän jälkeen hän meni naimisiin vuonna 2001 
sisar Niemisen, omaa sukua Silvennoinen, kanssa. 
Heillä on nyt kuusi tytärtä ja kaksi poikaa. Lähe-
tystyönsä jälkeen veli Nieminen on palvellut Turun 
seurakunnassa vanhinten koorumin johtajan 
neuvonantajana ja johtajana sekä Kymenlaakson 
seurakunnan johtajan neuvonantajana ja seurakun-
nan johtajana vuodesta 2009 lähtien.

”Kaksi tärkeintä asiaa, mitä evankeliumi on 
minulle antanut, ovat perhe ja iloinen asenne hen-
gellisiä ja kaikkia muitakin asioita kohtaan. Toki 
olisin voinut saada perheen ilman evankeliumia-
kin. Nyt kuitenkin elettyäni evankeliumin parissa 
noin viisivuotiaasta lähtien olen oppinut huo-
maamaan, että evankeliumi opettaa paljon hyviä 
asioita, jotka auttavat aviopuolisoita, vanhempia 
ja lapsia saamaan iloisemman, antoisamman ja 
merkityksellisemmän elämän. Elämässä saattaa 
olla haasteita, mutta evankeliumin ja perheen tuen 
avulla niiden ylitse päästään helpommin ja voi-
daan keskittyä kaikkeen siihen hyvään, jota elämä 
tarjoaa. Yhdessä kaikki hyvät kokemuksetkin ovat 
monin verroin hauskempia.

Asenne ratkaisee monessa asiassa. Evankeliumi 
opettaa kohtaamaan asiat elämässä myönteisellä 
asenteella. On helpompi saavuttaa ja tehdä halua-
miaan asioita, kun uskoo siihen, että onnistuu. 
Samalla tavalla on tärkeää nähdä ne mahdolli-
suudet, joita hengellisten asioiden tunteminen 
avaa. Joskus meidän ihmisten mielestä hengelliset 

ja se on varmasti yksi syy sii-
hen, miksi ajattelemme Kuopion 
seurakunnan olevan niin eri-
tyinen. Sakramenttikokousten 
musiikkiesitykset tuovat kerta 
toisensa jälkeen Hengen vahvasti 
kokouksiin. Musiikkiesitys on 
yksi kohokohta koko sunnuntain 
vietossa. Kuopion seurakunnassa 
kannustetaan kovasti siihen, että 
käytämme lahjojamme. Kannus-
tava asenne antaa tilaisuuksia 
kokemattomammillekin esiintyä, 
ja hyvää palautetta tulee takuu-
varmasti. Tämä kohottaa esiinty-
jän itsetuntoa, antaa kokemusta 
ja voi tuoda ihmisissä esille 
kykyjä, joita he eivät itsekään 
uskoneet itsellään olevan.” Aija 
on itsekin soittanut kokouksis-
samme viulua ja laulanut Jukan 
kitarasäestyksellä.

Vuonna 1830 Herra sanoi: 
”Minun sieluni on mieltynyt 
sydämen lauluun; niin, vanhurs-
kaiden laulu on minulle rukous, 
ja siihen vastataan siunauksella 
heidän päällensä” (OL 25:12). 
Herra onkin siunannut Kuopion 
seurakuntaa paitsi musiikin 
lahjoilla myös monilla muilla 
tavoilla: Seurakuntaan on kas-
tettu kuluvana vuonna useita 
käännynnäisiä. Seurakunta on 
kasvanut myös muuttojen kautta. 
Lisäksi useisiin perheisiin on 
syntynyt pienokaisia, jotka ovat 
tuoneet oman värityksensä seu-
rakuntaan. Kuopion seurakunta 
on elävä. Siinä on rakkauden ja 
lämmön henki. ◼
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asiat tuovat rajoituksia. Jos noin ajattelemme, 
niin ne tuovatkin. Jos kuitenkin annamme hen-
gellisten asioiden avata silmämme, löydämme 
ympäriltämme paljon hienoja asioita ja huo-
maammekin hengellisten asioiden laajentavan 
mahdollisuuksiamme.

Olen kiitollinen kaikille niille kirkon jäse-
nille, jotka ovat niin hyviä esimerkkejä minulle. 

Fin
ni

SH

sofia ståhle Helsingin  
3. seurakunnasta aloitti 
huhtikuussa 2013 
kokoaikaisen lähetys-
työn Leedsin lähetys-
kentällä Englannissa.

Qin (Claire) yu Helsingin  
3. seurakunnasta aloitti 
huhtikuussa 2013 kokoai-
kaisen lähetystyön San 
Josen lähetyskentällä Kali-
forniassa Yhdysvalloissa.

timi vorimo Espoon  
2. seurakunnasta aloitti 
heinäkuussa 2013 kokoai-
kaisen lähetystyön Dnepro-
petrovskin lähetyskentällä 
Ukrainassa.

Lähetystyön aloittaneita

Kymenlaakson seurakunnan johtaja Jorma 
Nieminen perheineen Saran nimenanto-
tilaisuudessa syyskuussa 2013. Takarivissä 
vasemmalta Aino, Noora, Jenni, Lotta, Sara 
(sylissä) ja Jorma. Eturivissä Rame, Hanna, 
Reijo ja Kaisa.

M
ar

i S
o

LL
itt

Erityisesti nykyisessä tehtävässäni seurakunnan-
johtajana saan nähdä monien hyvien ihmisten 
osoittavan rakkautta ja suorittavan iloista palve-
lua toinen toistaan kohtaan. Toivon, että voin 
itse heidän laillaan tehdä oman osani. Minusta 
tuntuu, että seurakuntamme muodostaa ison 
laajennetun perheen, jossa saamme kasvaa ja 
iloita yhdessä.” ◼


