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 Rakkaimpia joulumuistojani minulla  
 – perheeni neljästä pojasta nuo-

rimpana – ovat ne joulut, jotka vietin 
kotona äidin ja isän kanssa veljieni ja 
heidän vaimojensa seurassa. Tuohon 
aikaan olin perheemme ainoa naima-
ton jäsen.

Muistan, kuinka nautin juttelusta, 
kiusoittelusta, naurusta, peleistä ja her-
kullisesta kyproslaisesta ruoasta – vii-
ninlehtikääryleet olivat suosikkini! En 
kuitenkaan muista ajatelleeni joulun 
todellista merkitystä.

Tietenkin tilanne on nyt toinen, 
kun elämässämme on tosi evanke-
liumi. Kaksi tytärtämme ovat aikuisia 
ja naimisissa, ja silti yhä parhaita het-
kiä ovat ne, jolloin istumme pöydän 
ääressä ja saamme vain olla yhdessä.

Ja sama pätee moniin, kun he 
tarttuvat jouluna tilaisuuteen kokea 
uudelleen rakkauden tunteita perheen 
kesken. Yritykset maallistaa tätä aikaa 
vuodesta eivät näytä vaikuttaneen 
tuohon tarpeeseen olla yhdessä.

Vaimoni ja minä palvelimme Atee-
nan lähetyskentällä Kreikassa vuosina 
2009–2012. Kuinka usein tunsim-
mekaan tarvetta tehdä enemmän 
palvellessamme lähimmäisiämme. 
Näiden tunteiden johdosta me pää-
timme muuttaa joulupäivän suunni-
telmiamme. Sen sijaan että olisimme 
viettäneet päivän leväten ja rentou-
tuen, päätimme pyytää kaikki lähe-
tyssaarnaajat mukaan palvelemaan 

jos nämä taivaallisen Isämme kallis-
arvoiset aarteet sanovatkin kyllä? Me 
olemme avaamassa heille iankaikki-
suuden ovea, ja kuinka suuri meidän 
ilomme onkaan heidän kanssaan 
meidän Isämme valtakunnassa.

Tämä on parasta aikaa vuodesta 
kutsua muita tulemaan Kristuksen 
luokse, koska monet tulevat mie-
lellään joululaulutilaisuuteen tai 
joulujuhlaan mutta eivät tilaisuu-
teen, jota he pitävät virallisempana 
jumalanpalveluksena.

Kun olin lapsi, istuin kuolevaisen 
isäni pöydän ääressä, ja nyt aikuisena 
istun pöydän ääressä oman perheeni 
kanssa. Antakaamme muiden liittyä 
joukkoomme taivaallisen Isämme 
pöydän ääreen. Todistan taivaallisesta 
Isästä ja Hänen Pojastaan, jotka toivo-
vat vain, että me kaikki liittyisimme 
Heidän seuraansa juhla- aterialle.

Rukoilen, että tämä artikkeli 
koskettaisi sydäntämme, kun Pyhä 
Henki kehottaa meitä toimimaan ja 
suomaan muille loputtomia jouluja 
evankeliumissa. ◼
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Joulun siunausten suominen 
lähipiirissämme oleville ja 
tehtävämme kutsua
Vanhin Christopher Charles, Englanti
vyöhykeseitsenkymmen

jäseniä ja tutkijoita Ateenassa tarjoa-
malla ruokaa ja paljon kaivattua rak-
kautta Kreikkaa kohdanneen vakavan 
taloudellisen mullistuksen aikaan:

”Kun olette lähimmäistenne palve-
luksessa, olette pelkästään Jumalanne 
palveluksessa” (Moosia 2:17).

Oli koskettavaa nähdä, miten lähe-
tyssaarnaajat palvelivat hyvin rakasta-
vasti ja söivät itse vasta sen jälkeen kun 
kaikki muut olivat saaneet kyllikseen.

Kun kiertelin jäsenten keskuudessa, 
he sanoivat, ettei heille tärkeää ollut 
ruoka vaan se, että he tunsivat, että 
heitä rakastetaan.

Tarina ei pääty tähän. Yhdessä 
vaiheessa juhlaa menin alakertaan ja 
näin keski- ikäisen naisen kurkistavan 
aulassa lasiovemme läpi. Kutsuin hänet 
mukaan. Ensin hän kieltäytyi mutta 
kun rohkaisin häntä, hän tuli sisään 
ja muutamassa minuutissa oli aivan 
kuin hän olisi ollut pitkäaikainen jäsen 
nauttimassa ruoasta ja juhlasta. Se oli 
kerta kaikkiaan sydäntä lämmittävää!

Olimme vieläkin enemmän innois-
samme, kun vuotta myöhemmin 
palasimme Kreikkaan hoitamaan 
erästä tehtävää, ja hän oli sunnuntaina 
kirkossa. Sen oli saanut aikaan pelkkä 
hymy ja kutsu!

Totuus on, ettemme voi emmekä 
saa antaa kenenkään kulkea ohit-
semme kutsumatta häntä. Vastaus 
voi olla vain ”kyllä”, ”ei” tai ”ehkä”, 
mutta mitä jos se onkin ”kyllä”? Mitä 

Vanhin Christopher Charles
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 Kuopion seurakunnan johtokunta 
vaihtui sunnuntaina 22. kesäkuuta 

pidetyssä sakramenttikokouksessa. 
Kokouksen johtavana virkailijana 
toimi silloinen lähetysjohtajamme 
Douglas M. Rawlings. Kiitoksin vapau-
tettiin seurakunnanjohtajan tehtävästä 
Olli- Pekka Kämäräinen, hänen 1. 
neuvonantajansa Pekka Ruotsalainen 
ja 2. neuvonantajansa Antti Korhonen. 
Vapautettu johtokunta on pitänyt yllä 
rakkauden ja ykseyden henkeä, jonka 
seurakunnan jäsenet ja vierailijatkin 
ovat voineet tuntea. Johtokunta on 
pitänyt lähetystyötä tärkeällä sijalla 
unohtamatta muitakaan seurakunnan 
toimintoja. Musiikki on ollut lähellä 
heidän sydäntään. Veli Kämäräinen on 
johtanut seurakuntaa Pyhän Hengen 
avulla. Mieleenpainuvia ovat olleet 
hänen puheensa, joissa hän on esit-
tänyt kertomuksia lastensa elämästä 
ja Hengen johdatuksesta, jota hän on 
kokenut siviilityössään neurokirurgina. 
Veli Kämäräinen ja hänen neuvon-
antajansa ovat olleet ja ovat edelleen 
pidettyjä henkilöitä.

Uudeksi seurakunnanjohtajaksi kut-
suttiin ja hyväksyttiin Jukka Laitinen, 
hänen 1. neuvonantajakseen Pekka 
Ruotsalainen ja 2. neuvonantajakseen 
Alpo Matilainen.

Jukka Laitinen on 27- vuotias ja 
syntyisin Kokkolasta. Hän palveli 
kokoaikaisessa lähetystyössä Unkarin 
lähetyskentällä. Palattuaan sieltä hän 
meni naimisiin Aija o.s. Silvennoi-
sen kanssa. Kuopioon he muuttivat 
vuonna 2011. Veli Laitinen opiskeli 
Savonia- ammattikorkeakoulussa ja val-
mistui rakennusinsinööriksi keväällä 

noin 60 kilometrin päässä Kuopiosta. 
Heillä on suunnitelmissa aloittaa 
perhekotitoiminta omassa kodissaan. 
Veli Ruotsalainen on nyt jo kolmatta 
kertaa peräkkäin seurakunnanjohtajan 
neuvonantaja. Neuvonantajana hän oli 
ensin Kari Kankkuselle ja sitten veli 
Kämäräiselle, joka nyt vapautettiin. 
Veli Ruotsalaiselle on ominaista pal-
velualttius ja rakkaus kaikkia ihmisiä 
kohtaan. Veli Ruotsalainen harrastaa 
taidemaalausta.

Alpo Matilainen on 68- vuotias 
eläkeläinen. Hän on naimisissa Virpi 
o.s. Hiltusen kanssa, ja heillä on neljä 
aikuista lasta ja kolme lastenlasta. 
Veli Matilaiselle seurakunnanjohtajan 
neuvonantajan tehtävä on järjestyk-
sessään neljäs. Saadessaan kutsun 
veli Matilainen toimi seurakunnan 
pyhäkoulun johtajana ja Evankeliumin 
oppi - luokan yhtenä opettajana. Hän 
on toiminut aikaisemmin eri tehtävissä 
muun muassa Helsingin vaarnassa, 
Kuopion piirissä ja Suomen lähetys-
kentällä. Matilaiset asuvat nykyisin 
Kuopioon kuuluvan Karttulan kauniilla 
Syvänniemellä. Veli Matilaisen aika 
kuluu kirkon tehtävien lisäksi omakoti-
talon remontoinnissa, pihamaan ylläpi-
dossa ja kirjallisissa puuhissa. ◼

P A I K A L L I S I A  U U T I S I A

Kuopion seurakuntaan 
uusi johtokunta
Alpo Matilainen, Kuopio

Kuopion seurakunnan 
uusi johtaja Jukka Laitinen 
yhdessä vaimonsa Aijan ja 
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2014. Hän sai heti työpaikan eräästä 
kuopiolaisesta suunnittelutoimistosta. 
Sisar Laitinen opiskelee Itä- Suomen 
yliopistossa ravitsemustieteitä. Laitisilla 
on runsaan vuoden vanha Turo- poika.

Ennen kutsumistaan seurakunnan-
johtajaksi veli Laitinen palveli Kuopion 
seurakunnassa vanhinten koorumin 
johtajana ja sitä ennen lähetystyön-
johtajana. Veli Laitinen on aina aulis 
( Jukan toinen etunimikin on Aulis) 
antamaan apuaan sitä tarvitseville. 
Hänen palveluksiaan monet ovat tar-
vinneetkin muun muassa rakennus-  ja 
muuttopuuhissaan. Veli Laitinen nauttii 
urheilusta. Juniorina hän pelasi jalka-
palloa, mutta nykyään maantiepyöräily 
ja salibandy paikallisessa joukkueessa 
ovat mielekkäimpiä harrastuksia.

Kutsu seurakunnanjohtajaksi oli veli 
Laitiselle aluksi lähes järkytys, mutta 
sitten hän näki kutsussa mahdollisuu-
den palvella ja auttaa seurakunnan 
jäseniä. Veli Laitinen onkin aloittanut 
innostuksella seurakunnanjohtajan 
työnsä. Hänen mielestään huomion 
kiinnittäminen yksilöihin on ensisijai-
sen tärkeää seurakunnan toiminnassa. 
Tulkoon tässä yhteydessä mainituksi, 
että veli Laitisen veli Pekka Laitinen 
on Oulun seurakunnan johtaja ja isä 
Heikki Laitinen puolestaan Kokkolan 
seurakunnan johtaja.

Pekka Ruotsalainen on 43- vuotias 
rakennusalan ammattilainen. Hänellä 
on yhdessä veljensä kanssa raken-
nusfirma. Hän on naimisissa Maria 
o.s. Kuosmasen kanssa. Heillä on 
neljä lasta, kolme tyttöä ja yksi poika. 
Ruotsalaiset asuvat kauniilla paikalla 
järven rannalla Tervossa, joka on 
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paperinukke ja suunnitella sille 
vaatteita sisar Anniina Komulai-
sen ja Sirkka Koposen kanssa 
sekä perehtyä kuppikakkujen 
herkulliseen maailmaan sisar 
Rosa Hentusen johdolla. Päivän 
päätteeksi sisar Karita Soukko 
laittoi ”villit” tyttäret ja äidit 
aisoihin ja ohjasi heidät rivitans-
sin saloihin. Tanssin päätteeksi 
olikin kaikilla sopivasti jano ja 
nälkä. Ne saatiin talttumaan sisar 
Minna Lampilan valmistamilla 
tex mex - herkuilla. Samalla 
nautimme hyvästä seurasta ja 
Hengestä. Kolmituntisen päivän 
päättyessä tällä yli 30- päisellä 

joukolla oli hymy herkässä ja mieli korkealla. Koti-
matkalle tuli mukaan ainakin uusi keppihevonen 
sekä runsaasti mukavia muistoja! ◼

Helsingin vaarnan 
äiti–tytär- päivä 
”Villissä lännessä”
Anu Hentunen, Espoo

Aurinkoinen kevätlauantai toivotti kaikki Hel-
singin vaarnan 10–11- vuotiaat tytöt äiteineen 

tervetulleiksi Espoon kappelille äiti–tytär- päivään 
26.4.2014. Päivän teema oli ”Villi länsi”, jonka 
mukaan kaikkia pyydettiin myös pukeutumaan.

Pihan asfalttiin kirjoitettu ”Tervetuloa”- toivotus 
kutsui osallistujat peremmälle, ja yhteinen päivä 
saattoi alkaa. Hengelliseen aloitukseen kokoon-
nuimme hämärään leirinuotion äärelle. Siellä 
Helsingin vaarnan Alkeisyhdistyksen johtaja Sirkka 
Koponen kertoi jerediläisistä ja heidän matkastaan 
kohti luvattua maata. Kuulimme Jeredin veljen 
uskosta Jeesukseen ja siitä, kuinka voimme kukin 
kutsua Hänet tuomaan valonsa johtamaan elä-
määmme. Kukin tytöistä sai muistoksi opetuksesta 
oman pimeässä loistavan kiven. Ja kun Villissä 
lännessä oltiin, oli kullekin paikallaan saada alleen 
uljas ratsu: niinpä tytöt ryhtyivät valmistamaan 
keppihevosia sisar Heli Huhtalan opastuksella. 
Ratsujen valmistuttua saattoi mennä kuvautta-
maan itsensä aavikkomaisemiin sisar Päivi Aho-
lan luo. Sen jälkeen oli mahdollisuus valmistaa 

Espoon kap-
pelin juhlasali 
oli koristeltu 
kauniiksi.
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Kukin koristeli 
kuppikakut 
omalla 
tyylillään.
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Helsingin vaarnan NN- 
leirin tunnelmia Virosta
Emilie Angelo- Santo, mehiläinen  
Helsingin 1. seurakunnasta

Helsingin vaarnan Nuorten Naisten leiri 10.–14.6.2014 
oli tänä vuonna poikkeuksellisesti kotimaan sijaan Viron 
Laulasmaalla. Mukana oli noin 60 nuorta naista ja noin 
20 aikuista.

Tämä ensimmäinen NN- leirini oli paras.  Sain tosi 
monta kaveria, vaikka aluksi en tuntenut ketään 

muita kuin seurakuntalaiseni. Lopussa tunsin 
kaikki ja omat seurakuntalaiset vielä paremmin. 
Rakastan tätä leiriä ja rakastan niitä ihmisiä, jotka 
siihen osallistuivat, ja olen super iloinen ja kiitol-
linen, että sain lähteä leirille. Opin uusia juttuja 
ja maistoin hyvää ruokaa. Oli tosi siistiä, että leiri 
oli Virossa, koska virolaisten tyttöjen todistukset 
olivat hyviä ja virolaistytöt ovat tosi kivoja. Thanks! 
Todistuskokous oli tosi koskettava. Paras tapah-
tuma oli ehkä se leirikaste, kun me ekakertalaiset 
saatiin olla pieniä tipuja ja meillä oli kanaemo 
ja tehtiin kanajuttuja. Olisin halunnut vielä jäädä 
viikoksi, mutta toisaalta oli kiva tulla takaisin 



K4 L i a h o n a

perheen luokse. Olen todella kiitollinen Herralle ja 
niille ihmisille, jotka kannustivat minua lähtemään. 
Haluaisin todistaa, että tiedän, että tämä kirkko 
on tosi ja että taivaan Isä rakastaa meitä ja antaa 
meille siunauksia ja että kannattaa olla kiitolli-
nen. Haluaisin erityisesti kiittää minun äitiä, iskää, 
minun NN- johtajaa ja kaikkia, jotka opettavat 
minua olemaan parempi nuori nainen ja parempi 
esimerkki pienemmille, jotka kasvavat nuoriksi 
naisiksi tai nuoriksi miehiksi. Kiitos kaikille! 
Thanks! Haluaisin sanoa kaiken tämän Jeesuksen 
Kristuksen nimessä. Aamen. ◼

Toimitus toivoo lisää aineistoa 
Kotimaansivuille. Julkaisemme 

artikkeleita seuraavilla otsikoilla:

• Paikallisia uutisia: seura-
kuntien tapahtumia ja yhteisiä 
projekteja.

• Jäsenten kertomaa: omia 
hengellisiä kokemuksia esim. 
sukututkimus-  ja lähetystyöstä.

• Mistä tiedän: oman todistuk-
sen saaminen eri evankeliumin 
asioista.

• Lempikohtani pyhistä 
kirjoituksista: lyhyt kuvaus 
lempikohdasta ja syy, miksi se 
koskettaa.

• Kuin Jeesus mä olla tah-
don: lasten kokemuksia ja 
kertomuksia evankeliumin 
periaatteista.

• Kirkon historiaa Suomessa: 
tässä osiossa on esitelty 
kirkon vahvistumista ja kasvua 
Suomessa.

• Kommentteja: julkaisemme 
toimitukseen tullutta palautetta 
Kotimaansivujen artikkeleista.

Nuoret naiset 
pääsivät tutus-
tumaan toi-
siinsa erilaisissa 
toiminnoissa.
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Meno oli vauhdikasta läpi koko viikon.
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Leiriin osallistuneita nuoria.
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Milla Lampinen Jyväs-
kylän seurakunnasta 
aloitti tammikuussa 2014 
kokoaikaisen lähetystyön 
Rancho Cucamongan 
lähetyskentällä Kalifor-
niassa Yhdysvalloissa.

Sami Rantanen Tampe-
reen 1. seurakunnasta 
aloitti heinäkuussa 2014 
kokoaikaisen lähetys-
työn Manchesterin lähe-
tyskentällä Englannissa.
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Artikkelien 
lähettäminen 
Kotimaansivuille

Artikkelien pituus voi olla 150–
300 merkkiä. Jokainen artikkeli 
luetaan ja myös pidempiä artik-
keleita voidaan julkaista, joskus 
useammassa osassa. Artikkelin 
mukana tulisi selkeästi ilmaista, 
kuka sen on kirjoittanut, ja 
halutessa myös, mistä seurakun-
nasta kirjoittaja on. Yhteystiedot 
ovat tärkeät, erityisesti postitse 
lähetetyissä juttuehdotuksissa. 
Kotimaansivuilla ei voida julkaista 
jäsenten sakramenttikokouksessa 
pitämiä puheita tai kirkon oppeja 
käsitteleviä artikkeleita.

Artikkelien yhteyteen liitettävien 
kuvien yhteydessä tulee olla kuvan 
ottajan nimi ja yhteystiedot sekä 
kuvassa näkyvien henkilöiden nimet. 
Kuvien tulee olla .jpg- muodossa 
ja kooltaan yli 300KB, jotta niiden 
painojälki on tarpeeksi hyvä.

Kaikki materiaali voidaan lähet-
tää joko sähköisesti tai kirjeitse 
seuraaviin osoitteisiin:

• irina.riihikoski@gmail.com
• Irina Riihikoski 

Siltapellonkuja 2 L 110 
00740 Helsinki

Kiitos siitä suurenmoisesta työstä, 
jota teette! ◼
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