Kirje seurakunnille
1.4.2022
Jumalan armoa ja rauhaa Sinulle!
Kevätaurinko paistaa, mutta meidän monien mieli on silti musta. Ensin korona ja sitten
hyvin lähelle tuleva sota. Kävipä sitten koiraa lenkittämässä, kaupassa tai seurakunnassa,
kohdatessa ihmiset alkavat juttelemaan kaikkialla hyvin samalla tavalla samoista aiheista.
Väkemme on yksinkertaisesti väsynyttä ja nääntynyttä. Monet pelkäävät aivan
suunnattomasti. Eikä ihme. Olemme ihmisiä, inhimillisiä.
Juuri siksi, että olemme ihmisiä, me
tarvitsemme Jumalaa ja
yliluonnollisuutta! Me tarvitsemme
kiinnittyä uudelleen lupauksiin, jotka
koskevat meitä tunteiden ja haastavien
aikojen keskellä olevia ihmisiä. Me
tarvitsemme tehdä sen osan, mikä
ihmiselle jää eli ojentautuminen hyviin,
totuudellisiin ja oikeisiin asioihin
keskellä kriisiä. Ainut hyvä,
totuudellinen ja oikea asia tässä ja nyt tilanteessa on pyrkiä lähemmäs
Jumalaa ja Hänen lupauksiaan, jotta
mielemme ei järky liikaa. Hän on
luvannut juottaa väsynyttä, ravita
nääntynyttä matkalaista. Hän on
luvannut täyttää siis tarpeemme ja huomioida jaksamisemme rajat. Mutta tähän sisältyy
tuo kutsu tekemään oma osamme:
Jätä siis vähemmälle somen selailu, kaikkialla kauhistelu, mene ulos ja rauhoita mielesi
luonnossa. Puhu Jumalalle ja anna Jumalan puhua väsyneelle ja nääntyneelle sielulle. Kun
näin teet oman osasi, tankkaat, niin sinulla on kohta, mitä jakaa – siellä koiran
lenkitysreissulla, kaupassa ja seurakunnassa, kun kohtaat muita. Käytä siis energiasi
elämäsi yksinkertaistamiseen Jumalan lähellä ja valon tuomiseen toisille. Jatka palvelustasi
ja toimi kuin päivällä toimitaan. Sillä meidät on kutsuttu jatkamaan matkaa pää pystyssä
luottaen siihen, mikä ei järky!

NOSTOJA HELMI-MAALISKUUN TAPAHTUMISTA

Seurakuntavierailut
Kävin seurakuntavierailulla Lahdessa ollen siellä viikonlopun 12.-13.2. Tämä oli osa
isompaa projektia, sillä syksyllä 2022 menen pitämään sinne myös koulutusta

Vapaaehtoisten hyvinvointi, tukeminen ja johtaminen
teemalla. Viikonloppuun kuului
sunnuntaijumalanpalvelus sekä nuortenilta ja toki
ydinhenkilöiden tapaamista. Oli todella virkistävää
itselleni käydä jälleen maakunnan ulkopuolella
tapaamassa matkan varrella tulleita tuttuja
hengelliseltä kentältä ja katsomassa, miten asioita viedään eteenpäin muualla. Kun kulkee
avoimin mielin, oppii ja kehittyy.
Omaa väkeä
tapasin
Heinävedellä
20.2. Silloin oli
saarnavastuu
sekä toki
ydinjoukon
kanssa
koulutyön
palaveri.
Heinävedellä
koulutyö etenee hyvin. Sen puolesta on aina rukoiltu ja nyt konkreettinen työ on
mahdollista. En voi kyllin korostaa, mikä vaikutus rukouksella on aina nähtävissä!

Pielavedellä olin 13.3.
Kokouksessa oli erityisen ihana
Jumalan läsnäolon tuntu! Tiesin
tässäkin, miten paljon vierailun
edestä oli rukoiltu ja sitä odotettu.
Tuntui kuin jokainen
seurakuntalainen olisi kantanut
kortensa kekoon ja Jumala siunasi
sen yhteyden ja vaivan näön:
koimme iloa, rohkeutta ja Hänen
kosketustaan. Päälle päätteeksi
pidin toki koulutyön palaveria
ydinjoukon kanssa ja jälleen on hyviä suunnitelmia – Herra auttakoon niiden etenemisessä!

Koulutukset Savossa
Tämä talvi on ollut ennätysvilkasta koulutusten suhteen.
Tammikuussa aloitin koulutyötiimiläisille suunnatun globaalikasvatuskoulutus projektin
Fidan kanssa. Kyse oli etäkoulutuksesta, koska olimme niin eri puolilta maakuntaa. Joka
viikko oli kokoontumiset ja tämän lisäksi oli työkirjatehtävät. Kurssi päättyi maaliskuun 16.
päivä loppukokeeseen. Nyt opiskelijat ovat saaneet diplominsa, että he ovat koulutuksen
käyneitä, ja voivat alkaa pitämään kouluissa globaalikasvatustuntia ”Reilumpi maailma”.
Ruusu jokaiselle, joka tämän suoritti!
Helmikuun 26. päivä oli sitten
perinteinen Innostu & Innosta
koulutuspäivä kaikille
seurakunnille Savossa ja
Kiteellä. Päivä toteutettiin
Varkauden
helluntaiseurakunnalla ja osa
osallistui myös etänä.
Teemana oli ”Nuorten
haasteet – Miten seurakunta
vastaa?” Päivästä on tullut
runsaasti hyvää palautetta.
VIELÄ YKSI KOULUTUS ON TULOSSA: Lapsi-, nuoriso- ja koulutyössä mukana oleville
räätälöity turvakoulutus. Tämä toteutetaan Kiuruveden helluntaiseurakunnalla 9.4.
Päivään voi osallistua myös etänä. Saitkin tämän kirjeen mukana mainoksen päivästä ja
ilmoittautumislinkin postiisi.

Kouluvierailut
Koulutyön kuulumisista haluan sanoa erityisesti sen, että strategiamme etenee hyvin.
Minulla alkaa olla olo, että pystyn olemaan yhä enemmän Hyvä Savon laatiman
toimenkuvani ytimessä. Tavoite on tukea seurakuntien omaa työtä kouluissa siirtäen
omistajuutta ja näkyä heille sen sijaan että vain yksi koulupastori suorittaisi koulutyötä.
Minun aikani meneekin nykyään suurimmaksi osaksi koordinointityöhön, seurakuntien
tukemiseen ja valmentamiseen. Yhä harvemmin olen itse enää koululla verrattuna työn
aloittamiseen vuonna 2016. Kouluvierailumäärät ovat kasvaneet seurakuntien toimesta
ja erityisesti tarjonta on monipuolistunut. Uusia ihmisiä on noussut mukaan työhön eli
osaajia on useampia. Tämä on valtava ilo huomata 5,5 työvuoden jälkeen, mitkä se on
vaatinut, että voimme olla nyt tässä pisteessä. Tämä hetki on jo sellainen, että enää en
vain kylvä, vaan niitänkin jo tulosta, ja näen hedelmää, mitä upeat ihmiset kanssani ovat
lähteneet tekemään! Tässä on mukana niin palkattuja henkilöitä kuin vapaaehtoisiakin –
kaikkia yhdistäen se, että koulutyön merkitys on nähty ja omat sormet on pistetty multaan.
Muutamia kouluvierailutempauksia tahdon nyt kentältämme mainita:
• Juvalla on tihennetty askeleita kouluihin: Aamunavauksia on mennyt nyt
kevätkaudella muutama kouluille.
• Leppävirralla on reagoitu nopeasti sodan aiheuttamiin pelkoihin ja siellä pidettiin
keskusteluhetki opettajien huoneesta käsin, mikä sitten striimattiin luokkiin.
Tilaisuutta seurasi yläkoulun ja lukion oppilaat.
• Rautalammilla otettiin vastaan luokkia seurakunnan tiloihin ja heille esiteltiin
helluntailaisuutta.
• Sonkajärvelläkin rukoushuoneen tiloissa helluntaiherätysesittely meni lukion
ykkösluokalle.
• Varkaudessa, Kiuruvedellä, Sonkajärvellä, Suonenjoella ja Rautalammilla on
järjestelty kevään isompia tempauksia päihdevalistusta koskien. Mäntyharjulla
katsotaan jo syksyyn ja valmistelut on aloitettu päihdevalistuspäivän suhteen.
• Lapinlahden kanssa on tuotettu materiaaleja esikoulua varten ja tänä keväänä
tulemme tässä projektissa valmiiksi. Tämän lisäksi Lapinlahti tekee äärimmäisen
arvokasta työtä Siilinjärven ohella koulunuorisotyössä. Lapinlahti pääseekin tästä
kertomaan videolla Missio 2022 yhteydessä valtakunnallisesti.
Monien seurakuntien kanssa siis tapahtuu, ja tässä vain osa esimerkeistä!
Koulutyön vastaavien ja tiimiläisten kanssa aloitin tämän vuoden alussa säännölliset
tapaamiset etänä seurakuntakohtaisten koulutyön palaverien lisäksi. Näistä on tullut
palautetta, että tarvetta kohtaamiselle ja jakamiselle maakunnan sisällä on. Paikalliset
osaajat ovat voineet tutustua toisiinsa ja saada vinkkejä ja rukoustukea työhön. Itselleni se,
että voin linkittää maakunnan osaajia toisiinsa ja saada aikaan yhteistä näkyä ja jakamista,
on erittäin tärkeää.

Uusi oppitunti Sanojen Voima tuli käyttöön nyt maaliskuussa.
Korkkaajana toimi Sonkajärvi. He sopivat tunnit 6 -luokalle.
Kävin läpi sanojen vaikuttavuutta elämäämme – ne voivat joko
tuhota tai luoda elämää. Minulla oli kaksi tosikertomusta, joista
toisesta ilmeni sanojen tuhovoima, sanoilla kiusaaminen, mikä
johti nuoren pojan itsemurhaan. Toinen kertomus oli nuoresta
tytöstä, joka toipui sairaalavuoteelta sanojen voimaannuttavasta
vaikutuksesta. Nuoret oppivat, että sanoilla kiusaaminen on rikos.
Lisäksi nuoret saivat
kuulla, mitä raamattu
puhuu sanojen voimasta.
Päädyimme lopulta uskomuksien syntyprosessiin
ja oman sisäisen puheen tärkeyteen. Myös lyhyt
ryhmäpohdinta mahtui tuntiin ja
henkilökohtaisen voimalauseen valinta.
Pyysin opettajalta palautetta ensimmäisestä kerrasta, jotta voisin tuntia edelleen kehittää
koulujen tarpeisiin ja vastaukseksi sain seuraavaa:
”Kiitos Sanan voima -tunnista. Se oli ajatuksia herättävä ja sai ajattelemaan sitä, että
tällaista voi tapahtua missä tahansa koulussa, ei ainoastaan isoilla paikkakunnilla.
Oppilaat kuuntelivat kiinnostuneina, vaikka eivät niin aktiivisesti ryhmissä uskaltaneet
sinulle mikkiin kertoa ryhmissä esiin nousseita ideoita. Tämän ikäisillä tuttu piirre, mutta
uskalsivat kyllä pienryhmissä puhua ja juurikin siitä asiasta, mitä käsiteltiin. Tunti oli mainio
sellaisenaan, en sitä muuttaisi.”

Muut asiat
Savon Yhteyspäivään kokoonnuimme työntekijäjoukolla Juvalle 19.3.2022. Päivän
päätteeksi minulla oli kehityskeskusteluhetki esimieheni Petri Korhosen kanssa.
Tästä jäinkin sitten talvilomalle
ja saldojen osittaiselle purulle ja
palasin töihin eilen virkistyneenä.
Moni teistä on aina välillä
kysellyt, miten jaksan ja lepäänkö
milloinkaan. Tässäpä vieressä
ihan kuvatodiste lomalla olosta!
Minä olen vähän sellainen
ihminen, joka punnertaa tovin
täysillä tehden pitkää päivää,

mutta sitten kun olen lomalla, olen sitä todella. Jätän kotikonnut taakseni ja irtaudun koko
työalueelta. Silloin minä pääsen rentoutumaan.
Kirjan kirjoittamisen etenemisestä sanon vielä sanasen: Pystyin nyt talvella ottamaan
muutaman päivän Vapaaehtoisten hyvinvointi, tukeminen ja johtaminen -aiheesta
kirjoittamiselle. Kyllä sellainen yhtäjaksoinen keskittyminen toi heti tulosta ja sivuja syntyi.
Minulla on se haaste, että harvoin on ottaa esimerkiksi koko päivää aikaa ja siksi
kirjoittaminen on siirtynyt. Toisaalta tästä olemme tehneet Hyvä Savo hallituksella
päätöksen, ettemme hoppuile asian kanssa ja etenen voimien mukaan.

Rukousaiheet loppukeväälle
•
•
•
•
•
•

Kouluvierailut
Seurakuntavierailut
Nuortenillat
Lasten tapahtumat
Monet palaverit
Tulevat päihdevalistuspäivät ja mahdolliset vanhempainillat Sonkajärvellä,
Kiuruvedellä, Rautalammilla, Suonenjoella ja Varkaudessa
• Turvakoulutus 9.4. Savolle
• Ja bonuksena vielä Keski-Suomelle Koulutyön koulutus 7.5.
Jos näitä muistat, niin kiitän! Mutta sitäkin enemmän pyydän rukoilemaan ja kyselemään
Jumalalta, miten juuri sinä voisit tulla mukaan koulutyöhön. Työmiehiä ja -naisia tarvitaan
lisää! Voit olla joko suoraan yhteydessä minuun tai oman seurakuntasi koulutyön
vastaavaan. Ole rohkea!

Monin lämpimin ajatuksin
&
kiitollisena Sinusta
Marjut

PS. Seuraava kirje onkin sitten kesäisempi. Siinä saat
kuulla, minkä verran lapsia ja nuoria tavoitimme
koulutyöllä kevätkaudella!

