MAAILMAN RUKOUSPÄIVÄN
KAIKILLE AVOIN TILAISUUS
Hartaus, yhteislaulua, kuvia ja kerrontaa
maailmalta, kahvitarjoilu.
Järjestäjinä naisia eri kirkkokunnista.
Paikka: Bulevardin seurakuntasali,
Bulevardi 16b, 2.kerros. Tervetuloa!

Maallikkojohtaja: Vesa Tolin,
puh. 050 3249 614

Seurakunnan toimisto:

Vantaanpuistontie 19 C 17, 01730 VANTAA

Punavuorenkatu 2 B 17,
00120 HELSINKI
helsinki@metodistikirkko.fi
Facebook: Metodistikirkko Helsinki
www.helsinginmetodistiseurakunta.fi

Rahastonhoitaja: Hilkka Kiivuori,
p.044 071 9838
Punahilkantie 5 A 9, 00820 HELSINKI
Seurakuntaneuvoston muut jäsenet:

Pastori: Timo Virtanen
timo.virtanen@metodistikirkko.fi
puh. 040 5433 643

Aino Kallio, srk. neuvoston sihteeri,
aino.kallio@metodistikirkko.fi ,
p. 050 341 1154
Humikkalantie 101 D 20, 00970 HELSINKI
Adwoa Brewu, English ministry,

Seurakunnan tilinumero: Nordea
Helsinki, IBAN: FI38 2058 1800 0108 08
Viitenumerot:
Seurakuntamaksut
1122
Lahjoitukset
1135
Lapsi- ja nuorisotyö 1148
Kirjamyynti
1177
Naisliiton osasto
4006
Lähetystyö Intia
4022
Lähetystyö Vepsä
4077
Lähetystyö orpolapset H20 7100

adwoa.brewu@gmail.com
contact number 045 1299009
helsinki.umc@metodistikirkko.fi
Tuula Siimes, tiedottaja,
tuula.siimes@kolumbus.fi
Marja-Liisa Virtanen, srk:n emäntä,
liku.virtanen@gmail.com
Pekka Rajamaa, musiikkitoiminta,
pekka.rajamaa@live.com
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Helsingin Metodistiseurakunta
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Ohjelma
Helmi-, maaliskuu 2018

Sydämellisesti tervetuloa
seurakunnan tilaisuuksiin!

KIRPPUTORIN TYHJENNYS

Lapsi- ja nuorisotyöstä
Maailma muuttuu, mutta jotkut asiat pysyvät aina vaan samoina.
Kirkon tekemä nuoriso- ja lapsityö ovat aina yhtä tärkeitä, mutta
niiden tavat ja välineet voivat muuttua hyvinkin paljon. Erään kerran
neljä tyttöä istui kirkon eteisessä ja jokainen heistä tuijotti keskittyneesti älypuhelintaan. On hyvä, kun meillä on välineitä pitää yhteyttä ja samalla tiedottaa vaikka nyt nuorten toiminnasta.
Tiedän, että nykyajan puhelin on hyvin monipuolinen väline, jolla
voi tehdä lähes mitä tahansa. Valitettavasti vain ei ainoastaan hyviä
asioita, sillä synti vaanii puhelimen näytöllä yhtälailla kuin sydämen
ovella. Sen tähden me tarvitsemme monipuolista ja pitkäjänteistä
lapsi- ja nuorisotyötä, että evankeliumin sanoma tavoittaisi jokaisen
lapsen ja nuoren sydämen. Ja tähän tehtävään jokainen tapa tai
väline voi olla hyödyllinen.
Tämä sama viisaus koskee toki myös vähän varttuneempaa
väkeä. Olen viime aikoina kuullut pari kertaa todistuksen siitä,
miten seurakunnan nuorisotyö on tavoittanut etsijän. Nuo kertomukset ovat herättäneet kiitollisuuden kaikkia heitä kohtaan, jotka
pyyteettömästi ovat lähteneet palvelemaan nuorisotyössä. Tämä
aika jos mikä kysyy meiltä uskollisuutta ja viisautta kaikessa
seurakunnan toiminnassa.
Lapsi- ja nuorisotyön tulee olla aina esillä meidän esirukouksissamme. Samoin meidän tulee rohkaista ja antaa tilaa jokaiselle
nuorelle palvella seurakunnassa. Kuten perheissä lapset iän ja
taitojen karttuessa saava lisää vastuuta, samoin meidänkin tulee
toimia seurakunnassa.
Siksi me toivotamme jokaisen nuoren ja lapsen tervetulleeksi
seurakuntaan. Ja me olemme syvästi kiitollisia heistä, jotka jo nyt
palvelevat omilla lahjoillaan seurakuntaa. Yhdessä meidän tulee
jatkuvasti kehittää ja ajanmukaistaa toimintaamme niin, että eri
toiminnot palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla sitä sanomaa,
joka meille on uskottu. Jeesus Kristus on sama meille kaikille lapsille, nuorille ja aikuisille.
Timo pastori
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TILOJEN REMONTTIA VARTEN
Kuten monet jo tietävät, loppuvuodesta kirkon kellaritilaan,
jossa on pidetty kirpputoria, tuli vettä ja remonttia varten tila täytyi tyhjentää.
Tammikuun puolivälissä kirpputorille lahjoitetut tavarat lahjoitettiin edelleen Fidalle.
Kyseisessä tilassa on vuosikymmenten aikana ollut useammanlaista toimintaa.
Jotkut muistanevat esimerkiksi Iris Rajamaan pitämän poikakerhon. Ja kirpputorikin
on toiminut tilassa jo pitkään, yli 30 vuoden ajan.
Monet seurakuntalaiset ja työmme ystävät ovat palvelleet kirpputorilla
vastuuhenkilöinä ja avustajina. Kirpputoria on koko ajan hoidettu vapaaehtoisvoimin. Ensimmäinen tuntemani vastuuhenkilö oli jo edesmennyt seurakunnan
vahtimestari Tyyne Okkonen. Hänen jälkeensä kirpputorin vastuuhenkilönä toimi
Tuulikki Vuorikoski. Ja alusta alkaen kirpputorista muodostui pikkuhiljaa myös
kohtaamispaikka. Moni kävijä jäi juttelemaan ja saattoi kiinnostua seurakunnan
toiminnasta muutenkin. Viimeiset lähes 10 vuotta kirpputorin vastuuhenkilöinä ovat
toimineet Anja Edner ja Hilkka Kiivuori. Tiedotusta on hoitanut Tuula Siimes.
Kirpputorilla on ostosten ja keskustelun lomassa voinut nauttia myös kupin kahvia ja
vuosien myötä joistakin henkilöistä on tullut aivankuin vakituisia asiakkaita.
Seurakunnan pastorit ovat myös piipahdelleet kirpputorilla kohtaamassa asiakkaita
ja keskustelemassa heidän kanssaan.
Kaikki myytävät tavarat on saatu lahjoituksina. Kirpputorin tuotto on siten voitu
käyttää lyhentämättömänä lähetystyön ja seurakunnan tarpeisiin. Viimeisen
kymmenen vuoden aikana kirpputori on tuottanut noin 2400 euroa vuodessa. Tästä
summasta Suomen Metodistikirkon lähetystyötä Vepsässä tuettiin pienellä
summalla monien vuosien ajan, mutta viime vuosina tuki lähetystyölle 70 €/kk on
mennyt yksinomaan Intiaan, Chennain kristilliselle koululle. Loppuosa tuotosta on
mennyt seurakunnan omiin tarpeisiin.
Rukousaiheena on tilojen tuleva käyttö ja löytää muita tuloja kirpputoritoiminnasta
saatujen tulojen korvaaminen.
Aino Kallio, seurakuntaneuvoston sihteeri
Helsingin metodistiseurakunnan tili (Nordea):
Fi 38 2058 1800 0108 08,
viite 1135 (lahjoitukset) ja viite 4022 (Intia)
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HELMIKUU

MAALISKUU
t

to 1.2. klo 12:00 -13:00 Punavuori-ilta. Timo Virtanen.
pe 2.2. klo 18:00 -20:00 Community Fellowship, Helsinki & Vantaa.

su 4.3.
ti 6.3.
ke 7.3.

su 4.2. klo 11:00-13:00 Ehtoollisjumalanpalvelus. Bilingual Communion Service.
Timo Virtanen.
ke 7.2. klo 18:00 -20:00 Rukouspiiri Vuosaaressa Ståhleilla, Aurinkotuulenk. 22 A 1
la 10.2. klo 14:00 -17:00 Karmel ry:n Israeltilaisuus
la 10.2. klo 17:00 -20:00 Nuortenilta
su 11.2. klo 11:00 -12:30 Jumalanpalvelus. Timo Virtanen.
su 11.2. klo 11:15 -12:15 English service Prayer Hour (pre-service prayer meeting)
su 11.2. klo 12:30 -14:00 Sunday Service in English
ti 13.2. klo 18:00 -20:00 Lähetyspiiri
ke 14.2 klo 12:00 -13:00 Päivärukoushetki
to 15.2. klo 18:00 -20:00 Raamattuilta. Tapani Rajamaa. / Paastonajan rukousilta.
su 18.2. klo 11:00 -12:30 Jumalanpalvelus Tapani Rajamaa.
klo 11:15 -12:15 English service Prayer Hour (pre-service prayer meeting)
klo 12:30 -14:00 Sunday Service in English
ke 21.2. klo 12:00 -13:00 Päivärukoushetki
klo 18:00 Rukouspiiri Vuosaaressa Ståhlieilla, Aurinkotuulenk. 22 A 1
to 22.2. klo 18:00 -20:00 Paastonajan rukousilta. '…Tässä minä olen…' (Jes. 6:8).
Timo Virtanen.
la 24.2. klo 11:00 – 15:00 Seurakuntapalvelijan koulutuspäivä.
su 25.2. klo 11:00 -12:30 Jumalanpalvelus, Timo Virtanen
klo 11:15 -12:15 English service Prayer Hour (pre-service prayer meeting)
klo 12:30 -14:00 Sunday Service in English
ke 28.2 klo 12:00 -13:00 Päivärukoushetki
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to 8.3.
la 10.3.

to 1.3. klo 18:00 -20:00 Paastonajan rukousilta. '
…Tässä minä olen…' (Jes. 6:8). Timo Virtanen.
klo 11:00 -13:30 Ehtoollisjumalanpalvelus. Bilingual Communion Service. Timo Virtanen
klo 18:00 -20:00 Naisliiton osaston vuosikokous
klo 12:00 -13:00 Päivärukoushetki
klo 18:00 -20:00 Rukouspiiri Vuosaaressa Ståhleilla, Aurinkotuulenk. 22 A 1
klo 18:00 -20:00 Paastonajan rukousilta. '…Tässä minä olen…' (Jes. 6:8). Timo Virtanen.
klo 14:00 -16:30 Karmel ry:n Israeltilaisuus

su 11.3. klo 11:00 -12:30 Jumalanpalvelus. Timo Virtanen.
klo 11:15 -12:15 English service Prayer Hour (pre-service prayer meeting)
. klo 12:30 -14:00 Sunday Service in English
ke 14.3. klo 12:00 -13:00 Päivärukoushetki
to 15.3. klo 18:00 -20:00 Paastonajan rukousilta. '…Tässä minä olen…' (Jes. 6:8). Timo Virtanen.
la 17.3. klo 11:00 – 15:00 Seurakuntapalvelijakoulutus
klo 17:00 – 20:00 Open Doors Perheilta
su 18.3. klo 11:00 -12:30 Jumalanpalvelus. Timo Virtanen
klo 11:15 -12:15 English service Prayer Hour (pre-service prayer meeting)
klo 12:30 -14:00 Sunday Service in English
ti 20.3. klo 18:00 -20:00 Seurakuntakonferenssi. Piirikunnanjohtaja Jori Brander.
ke 21.3. klo 12:00 -13:00 Päivärukoushetki
klo 18:00 -20:00 Rukouspiiri Vuosaaressa Ståhlien luona, Aurinkotuulenk. 22 A 1
to 22.3. klo 18:00 -20:00 Raamattuilta. Tapani Rajamaa. /Paastonajan rukousilta.
su 25.3. klo 11:00 -12:30 Palmusunnuntain Jumalanpalvelus. Bilingual Communion Service.
Tapani Rajamaa. Kolehti lapsi- ja nuorisotyölle.
ke 28.3. klo 12:00 -13:00 Päivärukoushetki
to 29.3. klo 18:00 -20:00 Kiirastorstain ehtoollistilaisuus. Timo Virtanen.
30.3. -1.4.

Metodistikirkolla Pääsiäisen aikaan Nuorten viikonloppuleiri.
Mukana Mika Partanen, Veli Loponen ym.
pe 30.3. klo 18:00 -20:00 Pitkäperjantain jumalanpalvelus. Bilingual Communion Service.
Tapani Rajamaa.
la 31.3. klo 12:00 alkaen Katuevankeliointitapahtuma. Nuoret mukana.
Su 1.4. klo 11:00 -13:00 1. Pääsiäispäivä. Ehtoolliskirkko. Toivelauluja.
Bilingual Communion Service.
Ohjelman muutokset mahdollisia. Muutoksista ilmoitetaan seurakunnan internet –sivuilla
http://www.helsinginmetodistiseurakunta.fi/ ja seurakunnan tilaisuuksissa.
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Maallikkojohtajan tervehdys
Kazanin Jumalanäidin katedraali toimii nykyään Pietarin alueen pääkirkkona

PÄÄSIÄISKELLOJEN SOITTO
Tämä pääsiäismuistoni ajoittuu 1990- luvun alkupuolelle, jolloin tein ensimmäisen
matkani Pietariin. Matkan tarkoitus oli saattaa matkaan vitamiini- ja lääkeavustus,
johon oli koottu varoja kirkossamme. Järvien kylän opettaja oli kirjoittanut Suomeen,
että Vepsän kylillä on puute ravinnosta (edellisen kesän perunasato oli
epäonnistunut) ja lapsilla on vitamiinipuutosten oireita.
Kumppanikseni Pietarin matkalle sain inkeriläisen lääkärin Aino Emelianovan, joka
asui lähelläni Itä-Helsingissä. Pietarissa ostimme saadulla avustusrahalla vitamiineja
ja lääkkeitä ja teimme niistä postissa noin kilon kokoisia paketteja kyseiselle
opettajalle lähetettäväksi. Pietarin pääpostissa meitä opastettiin, että tällä tavoin
paketit menevät varmimmin perille ja näin tapahtuikin.
Postista palatessamme kävelimme väkijoukossa Aleksanteri Nevski-pääkatua ja
katselimme kaupungin nähtävyyksiä. Juuri kun olimme Kazanin katedraalin kohdalla,
katedraalin kellot alkoivat soida. Juhlallinen kumahtelu kiiri ympärillämme. Ja
vähitellen mukaan liittyi kauempaa kuuluvaa pienempien kellojen soittoa.
Pysähdyimme kuuntelemaan. Se oli kuin uuden ajan airut. Kuulla kirkonkellojen
soittoa kaupungissa, jossa Jumalan Sana oli ollut vaiennettuna vuosikymmeniä.
Alkamassa oli juliaanisen kalenterin mukaan ajoittuva Pääsiäisen vietto, joka on
kirkkovuoden tärkein juhla ortodokseille. Unohtumaton kokemus.
”Jeesus on ylösnoussut, totisesti ylösnoussut.”

Talvi on kylmää aikaa jolloin luonto on ikään kuin lepotilassa, horroksessa. Luonto
on osiltaan kuollut. Puhutaan pimeästä ajanjaksosta, jolloin useat ihmiset ovat
masentuneita. Ihminen kaipaa etelän lämpimään ja odottaa kevättä ja tulevan kesän
alkua.
Olisiko kuitenkin mahdollista nauttia tästä talvisesta ja hyisestä maisemasta?
Onhan talvella paljon liikuntamahdollisuuksia. Voi hiihtää, luistella tai lasketella.
Lapset telmivät pulkkamäessä ja pyörivät lumessa. Lumiukot saavat porkkananenän ja hiilestä silmät ja suun. Lumienkeleitä syntyy hangille, lumisotia käydään
niin pihoilla kuin metsissäkin. Hangen kimallus säteilee kirkkaassa pakkasaamussa.
Toki on kylmää ja pakkasta, mutta aina voi tarkistaa onko pukeutunut sään mukaisesti. Lämpimät talvivaatteet ylle on talvellakin tärkeää. Et kai tarkoituksella
pukeudu liian vähäisiin vaatteisiin palelemaan? Silloin ainakaan ei kannata valitella
kylmästä, jos ei osaa pukeutua oikein. Kun on oikeat vaatteet yllään, on kehollasikin
lämmin.
Kuinka on sielusi laita? Onko sielläkin kylmä? Oletko pukenut sielusi liian vähäisiin
vaatteisiin? Jos olet ottanut Kristuksen sydämeesi ja pukenut Pyhän Hengen sielusi
vaatteeksi, on sielullasikin lämmin vaikka ulkona kuinka pakkanen paukkuisi. Tällöin
voit jakaa tätä Jeesuksen lämpöä muillekin. Voit jakaa Pyhän Hengen viitaksi
toistenkin sieluille. Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo.
Siunattua alkuvuotta kaikille.
Vesa Tolin

Aino Kallio
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