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Näin olin kirjannut ylös tuntojani armeijakesänä 1976 Huovinrinteellä, 44 vuotta sitten. Kirjurina 
saatoin illalla sulkeutua komppanian vääpelin toimistoon, polvistua ja rukoilla siellä kaikessa rau-
hassa kenenkään häiritsemättä. Muistan vielä sen valtavan Hengen vuodatuksen ja Herran koh-
taamisen riemun, mikä tuon runon syntyä seurasi. Kuinka soisin, että sama jano, ikävä ja kaipaus 
Jumalan puoleen täyttäisi meidän, Hänen lastensa, sydämet edelleenkin. Kaipaus alkulähteille, 
kaipaus sen Hengen yhteyteen, josta olemme saaneet kerran uudestisyntyä elävään toivoon, on 
uudistumisen, heräämisen ja Jumalan ilmestymisen perusedellytys. Se pitää meidät Jumalaa tar-
vitsevina ja estää meitä tyydyttämästä jumalkaipuutamme tämän maailman korvikkeilla. Daavid 
puhuu samasta asiasta: 
 
 
 
 
 
 
 

Jeesus sanoo: ”Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan.”  
Hyvää, lämmintä kesää! Herra teitä runsaasti siunatkoon! Juuso 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Herra kirkkauttasi suurta  

Herra kirkkauttasi suurta minun henkeni janoaa. 
Sinun tultasi, kastetta uutta huutaa janoon nääntyvä maa. 
Näet tiemme eteen ja taakse, näet polut synnin ja yön. 
Näet uneen painuvat silmät ja vaivat sydänyön. 
Isä näet, yksin en kestä. En kestä harhoissa maan. 
Omat voimat ei perille riitä. Olen tuomittu kuolemaan. 
Savisilmin ei tietäs voi käydä, savi savea näkee vaan. 
Ei katsoa kirkkauttas voi silmillä synnin ja maan. 
Siks maahan Herrani painun ja syömmestäin rukoilen: 
Pese verelläs mun syntini suuret, pidä omanas syntinen. 
Me huudamme: ”Tultasi anna!” jo lamppumme savuaa. 
Tule Ylkä, vie perille kanna, jää taakse nukkuva maa. JM 
 

”Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin varhain. Sinua minun sieluni janoaa,  
sinua kaipaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä, vedettömässä maassa… 
Sillä sinun armosi on parempi kuin elämä; minun huuleni ylistävät sinua. 
Minä ylistän sinua koko elämäni ajan ja kohotan käteni sinun nimessäsi. 
Sieluni tulee kylläiseksi kuin juhlapöydässä. Suuni ylistää riemuitsevin huulin.” (Ps. 63:2,4-6) 
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Rakkaat seurakuntalaiset ja työmme ystävät! 

Pitkältä tuntunut, monia rajoituksia sisältänyt kevät on vihdoin kääntymässä kohti kesää.  
Luonto herää täyteen kukoistukseensa, mutta meille ei vielä täysi vapaus koita. Kansalle 
asetettuja tiukkoja rajoituksia aletaan hieman purkaa ja kesäkuun alusta voimme avata seu-
rakuntamme pääovet meille kaikille. Kuitenkin meidän on toimittava suurta varovaisuutta ja 
annettuja ohjeita noudattaen. Valtiovalta suosittelee karanteeninomaisia olosuhteita edel-
leen yli 70-vuotiaille ja riskiryhmäläisille. Kiitosaihe on kuitenkin se, että korona ei ole pääs-
syt leviämään Huittisiin eikä Satakuntaan.  

Kuten edellisessä kirjoituksessa kerroin, olemme saaneet tuotettua kuunneltavaa ja katsel-
tavaa nettisivuillemme. Yllättävää on niiden saama suuri suosio. Nettisivuillamme käy nyky-
ään noin 500 henkilöä viikossa. Nauhoituksia puheista ja pyhäkouluista on katsottu yli 1500 
kertaa ja kuunneltu noin 200 tuntia, tämän esillä olon aikana. Olemmekin nyt uuden haas-
teen edessä seurakuntana, kuinka palvelemme tätä kasvavaa ”nettiseurakuntaa”? Kehitys 
kulkee nopeasti, jopa sitä vauhtia, että meitä vanhimpia huimaa. Tulevaisuudessa ihmiset 
voidaan tavoittaa heidän tietokoneillaan ja kädessä kulkevilla älylaitteillaan, joten sanomaa 
taivasten valtakunnasta pitää kohdistaa siihen suuntaan. 
Seurakunta kuitenkin myös tulevaisuudessa kokoontuu yhteen Sanan kuuloon, rukoilemaan 
ja kiittämään Herraa samassa tilassa. Vanhimmisto on miettinyt yhdessä, kuinka noudattaa 
edelleen annettuja suosituksia ja rajoituksia niin, että voimme turvallisin mielin kokoontua 
ma 1.6 eteenpäin seurakuntatiloissamme. Laadimme yhteiset ohjeet, joita noudattamalla 
voimme kokoontua.  Tässä mietittyjä ohjeitamme: 

- tule ajoissa tilaisuuteen, sillä järjestelyt vievät hieman enemmän aikaa kuin ennen. 
- käsien pesu saippualla eteisen wc tiloissa 
- käsidesin annostelupiste salin puolella, jossa jokainen vielä puhdistaa kätensä  
- mikäli haluaa käyttää suusuojaa, on se itse tuotava mukanaan 
- päällysvaatteet tulee ottaa penkkiin mukaansa, jotta vaatenaulakolla ei ole ruuhkaa 
- aulahenkilöt ohjaavat istumaan niin, että etäisyydet toinen toisistamme ovat suosi-

tusten mukaisia  
- aulahenkilöt laskevat sisään tulevat ja ohjaavat 50 henkeä ylittävän osan alakertaan. 

Alakertaan saadaan ääni ja mahdollisesti myös kuvayhteys. Kabinettikin on käytössä 
samaan tarkoitukseen. 

- yhteislauluja ei tilaisuudessa valitettavasti lauleta, koska laulamista verrataan yskimi-
seen 

- emme kättele tai halaa toisiamme 
- ehtoollisen jakamisen toteutus esitellään tilaisuudessa 
- kaikki puheet nauhoitetaan ja ne julkaistaan nettisivuilla 
- kahvi, tai mitään muutakaan tarjoilua, ei toistaiseksi ole 

 

JOS SINULLA ON FLUNSSAN TAI MUITA TARTTUVAN TAUDIN OIREITA, ÄLÄ TULE TILAISUUK-
SIIN! 
Lista tuntuu pitkältä ja ehkä joistakin myös hankalalta. Kuitenkin tärkeitä on saada nyt ko-
koontua yhteen Jumalan Sanan kuuloon. Nämä suositukset onnistuvat mieltä pienen har-
joittelun jälkeen aivan luonnollisesti, niin ettemme koe niiden haittaavan. Osa seurakunnan 
muustakin toiminnasta käynnistyy uudelleen nyt kesäkuun alussa ja niistä saatte tietoa tä-
män Tiedotuslehden ohjelmaosuudesta.  
Viime lehdessä kerroin teille seurakuntamme talouden haasteesta koronakriisin aikana. Ta-
loudellinen huolemme toki jatkuu, mutta jo tässä vaiheessa haluan kiittää Teitä kaikkia tu-
esta, joka on mahdollistanut sen, että olemme saaneet kaikki velvoitteemme hoidettua ajal-
laan! 



 
Suunnitteilla on järjestää kesällä ulkoilmatilaisuuksia, joihin kaikki voisivat osallistua. En-
simmäinen ulkoilmatilaisuus on Heikkilässä Karhiniemellä pe 12.6. Lapsille suunnattua oh-
jelmaa, eri teemapäivien muodossa, on sovittu tuotettavaksi yhdessä muiden seurakuntien 
kanssa. Kohti kesää, jos Herra suo, toimintamme vilkastuu. Keskitämme tiedotettavat asiat 
nettisivuillemme, joten kaikki tulevat uutisoinnit ennen seuraavaa Tiedotuslehteä löytyvät 
sieltä. Haluan toivottaa Teille kaikille oikein siunattua ja lämmintä kesää. Rukoillaan, että 
täysi vapaus pian koittaa ja saamme tavata vapaasti! Hannu H. 
 

Vko 23  
Ma 1.6. klo 19 Rukousilta, Juhani M. 
Ke 3.6. klo 18 Kasvetaan yhdessä raamattupiiri  
To 4.6. klo 16 Power-ilta Luoman pihapiirissä. Sateen sattuessa kirkolla. 
 klo 19 Yht.kr. Miesten raamattupiiri Kotikirkolla 
 

Su 7.6. klo 17 Ehtoollisjumalanpalvelus 
 Puhe: Mehis Metsala, juonto: Juhani M. 
 

Vko 24   
Ma 8.6. klo 19 Rukousilta, Hannu H. 
To 11.6. klo 19 Yht.kr. Miesten raamattupiiri Vapaakirkolla 
Pe 12.6. klo 12 Lähimmäisruokailun Take Away –kassin jako kirkon etuovelta 
 klo 18 Kylvöjen siunaus –pihaseurat Heikkilässä, os. Karhiniementie 150 
 

Su 14.6. klo 17 Jumalanpalvelus, Puhe: Ismo Ojala, juonto: Pauliina K. 
 

Vko 25 
Ma 15.6. klo 19 Rukousilta, Jari L. 
Ke 17.6. klo 16 Vanhimmiston kokous 
To 18.6. klo 12 – 16 Yht.kr. Avoin toimintapäivä lapsiperheille,  
 Vanhankosken lehtoalue 
 klo 19 Yht.kr. Miesten raamattupiiri Kotikirkolla 

 

Vko 26 
Ma 22.6. klo 19 Rukousilta, Pauliina K. 
Ke 24.6. klo 13-15 Yht.kr. Äksöniä alakoululaisille, Vanha urheilukenttä 
To 25.6. klo 19 Yht.kr. Miesten raamattupiiri Vapaakirkolla  

 

Su 28.6. klo 17 Jumalanpalvelus 
 Juonto: Milton B. ja Noora M-B 
 

Vko 27 
Ma 29.6. klo 19 Rukousilta, Mika H. 
 
Huom! Heinäkuussa lasten leiripäivä. Seuraa ilmoittelua!! 



 

SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA – TERVETULOA MUKAAN!!! 
 
Evankeliointitiimi (Yht.henkilö: Jari Lehikoinen puh. 0400 817 787) 
 

Kasvetaan yhdessä raamattupiiri parillisen viikon keskiviikko klo 18  
(Yht.hlö: Hannu Haapasalo puh. 050 561 1443) 
 

Kohtaamispaikka (Yht.hlö: Arja Lehtinen puh.050 402 3932) 
 

Lauluhetket palvelutaloissa (Yht.henkilö: Ritva Kirra puh. 050 592 4455) 
 

Naisten rukouskahvila  
(Yht.hlö: Arja Kulmala puh. 050 599 2369, Hilkka Ojaniemi puh. 050 367 3568) 
 

Nuorten toiminta  (Yht.henkilö: Noora Markki-Borda puh. 050 306 5642) 
 

Pyhäkoulu sunnuntaikok. yhteydessä (Yht.hlö: Päivi Tuomi puh. 040 564 7488) 
 

Rukoilevat äidit kokoontuvat ryhmissä eri aikoina. Tervetuloa mukaan!  
(Yht.henkilö: Vera Mattelmäki puh. 050 383 8688) 
 

Ruokailu lähimmäiselle kk:n 2. tai 3. tiistai klo 12 
(Yht.henkilö: Ritva Kirra puh. 050 592 4455) 

- suunnittelupalaveri ruokailua edeltävällä viikolla to klo 15 
- talkoot ruokailuviikon ma klo 9 ja ti klo 9  

 

Seurakunnan tarjoilut (Yht.henkilö Marita Ketola puh. 040 841 4122) 
 

Vankilatilaisuudet Satakunnan vankilan Huittisten osastolla 
(Yht.henkilö: Jorma Hiekkanen puh. 050 390 1386) 
 

Power-ilta (varkit) torstaisin klo 17-18.30 (Yht.henkilö: Minna Luoma puh. 040 562 1266) 
 

Yht.kr. Gospel Cafe (Yht.henkilö: Juhani Mattelmäki puh. 050 383 8687) 
 

Yht.kr. Israel-illat (Yht.henkilö: Soili Lehtinen puh. 0400 899 088) 
 

Yht.kr. Leppis-kerho Nuorisoklubilla lauantaisin klo 11-13  
(Yht.henkilö: Jaana Lehtinen puh. 040 724 1423) 
 

Yht.kr. Miesten raamattupiiri torstaisin klo 19 (Yht.hlö: Ismo Ojala puh. 040 072 1053) 
- parilliset viikot Vapaakirkko 
- parittomat viikot Kotikirkko 
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