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TILAISUUDET SYYSKUUSSA 
 Vko 35  Su 4.9 klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, pyhäkoulu, lähetyslounas  
– Marjaana Rauma 
 Vko 36   Su 11.9 klo 11 Jumalanpalvelus, pyhäkoulu – Esa Vihavainen 
 Vko 37   Ti 13.9 klo 18 Arabiankielinen ilta 
Pe 16.9 klo 18-20 Kids’ Action Night 7-12-vuotiaille 
La 17.9 klo 18 Nuortenilta 
Su 18.9 klo 11 Jumalanpalvelus, pyhäkoulu – Sakari Ronkainen 
 Vko 38  Su 25.9 klo 15 Kansainvälinen jumalanpalvelus – Marko Sutinen 
 
TILAISUUDET LOKAKUUSSA 

 Vko 39  Su 2.10 klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, pyhäkoulu – Marjaana Rauma 
 Vko 40   6.-8.10 Syyspäivät Steveco-areenalla 
Su 9.10 klo 11 Yhteinen jumalanpalvelus Kotkan Helluntaiseurakunnassa – 
Ingemar Helmner ja Rauno Karmitsa 
 Vko 41   Ti 11.10 klo 18 Arabiankielinen ilta 
Pe 14.10 klo 18-20 Kids’ Action Night 7-12-vuotiaille 
La 15.10 klo 18 Nuortenilta 
Su 16.10 klo 11 Jumalanpalvelus, pyhäkoulu – Jukka Lemmetyinen & 
Gideonit 
 Vko 42  Su 23.10 klo 11 Jumalanpalvelus, pyhäkoulu – Marjaana Rauma 
 Vko 43 Su 30.10 klo 15 Kansainvälinen jumalanpalvelus 



Leirit Lasten kesäleiri 7-12-vuotiaille järjestetään perinteisesti 
heinäkuussa Kaarniemen toimintakeskuksessa yhteistyössä Kotkan 
helluntaiseurakunnan kanssa. Ohjelmassa Raamatun opetusta, uintia, 
pelejä, kilpailuja, iltanuotiohetkiä ja monenlaista muuta leiritoimintaa. 
Lapset majoittuvat mökkeihin yhdessä ohjaajien kanssa. Yleensä leirille 
otetaan 50 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Leirille tarvitaan yli 20 
vapaaehtoista erilaisiin tehtäviin. 
Lisäksi pyritään järjestämään erilaisia viikonloppuleirejä 7-12 vuotiaille 
ja nuorille Kaarniemessä. 
 
Tervetuloa tutustumaan ja palvelemaan lapsi- ja nuorisotyöhön. 
Jokaiselle halukkaalle löytyy sopivaa puuhaa, sillä tehtäviä on 
monenlaisia. Muista myös tätä todella tärkeää työtä rukouksin. 
Seurakunnan nettisivuilta ja Yhdyssiteestä löytyy tarkemmat ajankohdat 
ja yhdyshenkilöt. 
 
Saara Kumpunen, Tarja Turunen ja Sanna Joensuu 
 
 

  

Ilta koostuu alkuohjelmasta, toimintaosuudesta ja loppuohjelmasta. 
Alkuohjelma kestää noin ½ tuntia, jolloin kerrataan yhteiset säännöt, 
lauletaan, opitaan Raamatun asioita näytelmän, nukketeatterin, kuvien ym. 
avulla. Lapsilla on myös mahdollisuus tulla siunattavaksi. Toiminta-aikana 
kaikkialla seurakunnan tiloissa on erilaisia toimintapisteitä, joista vastaa ja 
ohjaa vähintään yksi tiimin jäsen. Kananmunabingoa, ilmakiekkopeliä, 
arvauskisaa, hyppynarua, biljardia, askartelua, iltapalaa sekä vaihtelevasti 
monia muita toimintoja pääsee tekemään tunnin aikana. Toiminta-aikana 
lapset voivat myös tutustua toisiinsa ja saada uusia kavereita. Lisäksi 
Nikko-autoja on ajeltu, kynsiä koristeltu, ihoa maalattu, minigolfrataa 
kierretty, keiloja kaadettu, imukuppipyssyllä kisattu tarkkuutta ym.  
 
Elokuussa toiminta-aika vietettiin pihalla, missä mm. kisailtiin saappaan 
potkuilla, jättifortunalla, grillattiin makkaroita, limbottiin, piirrettiin 
asfalttiliiduilla, hypittiin tramboliinilla, heitettiin koripalloa. 
Loppuohjelmassa on vuorossa palkintojen ja postin jako, loppusolmu 
(kerrataan opetus kysymysten muodossa), laulua, arvonta ja loppurukous.  
 
Nuortenilta 13-20-vuotiaille järjestetään lauantaisin klo 18 kerran 
kuukaudessa yhteistyössä Kotkan helluntaiseurakunnan kanssa. Nuorten 
illoissa on ohjelmassa musiikkia, Raamatun opetusta, rukousta, iltapala, 
vapaata yhdessäoloa, toimintaa mm. pingistä, biljardia, ilmakiekko- ym. 
pelejä. Tarkoituksena on välittää evankeliumin sanomaa nuorille ja 
opetuslapseuttaa heitä. Lisäksi on tärkeää, että nuoret tapaavat toisiaan ja 
voivat viettää aikaa yhdessä seurakunnassa.  
 
Kotkan helluntaiseurakunnassa järjestetään nuorten iltoja lauantaisin klo 18 
kaksi kertaa kuukaudessa. Tulevan kauden aikana paneudutaan 
syvällisemmin Johanneksen evankeliumiin. 
 
Nuorisotalo kulmassa järjestetään avoin kahvila nuorille maanantaisin klo 
19-21 yhteistyössä Kotkan helluntaiseurakunnan kanssa. Nuorisotalossa 
nuorilla on mahdollisuus viettää aikaa yhdessä, pelata erilaisia pelejä ja 
syödä iltapala. Lisäksi nuorille pidetään lyhyt hartaushetki.   
 
 
 
 



 
 
 
VAKIOTILAISUUDET 
 Maanantai klo 18 Naisten ilta 
 Keskiviikko klo 12-13 Päivärukous 
Kuukauden 1. keskiviikko klo 10-13 Rukous ja paasto 
 Torstai klo 18 Sana ja rukous 
 Sunnuntai klo 15 Monikulttuurinen tilaisuus 
Paitsi kuukauden 1. sunnuntaina 
 Muutokset ohjelmassa ovat mahdollisia. Seuraa Ankkuri-lehteä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Etsikää ensin 
Jeesus sanoo vuorisaarnassa, että meidän tulisi ensin etsiä Jumalan valtakuntaa, 
ja hänen vanhurskauttaan (Matt.6:33). Mitä tämä voisi tarkoittaa meidän 
kohdallamme? Lähtökohtaisestihan Jumala tietää meidän tarpeemme. Sen, mitä 
me todella tarvitsemme ja myös sen, mitä me emme tarvitse, vaikka ehkä 
luulemme tarvitsevamme. Paras tilanne elämässämme on se, että Jumalan tahto 
saisi tapahtua meidän itse kunkin kohdalla. Rukoilemmehan myös sitä Isä 
meidän rukouksessakin, kun pyydämme Hänen tahtonsa tapahtumista, myös 
maan päällä, niin kuin taivaissa. Tämä ei tarkoita sitä, että emme voisi tuoda 
tarpeitamme Hänen eteensä, vaan sitä, että tuomme tarpeemme tiedoksi 
Hänelle. Uskallamme myös rukoilla Hänen tahtonsa tapahtumista näissä 
asioissamme, vaikka lopputulos ei olisikaan yhtä meidän tahtomme kanssa. 
Uskon, että Jeesus tarkoittaa tässä myös sitä, että unohtaisimme itsemme, 
luottamalla asiamme ja tarpeemme Herran käsiin, ja keskittyisimme 
elämässämme, Jumalan valtakunnan edistämiseen ja rakentamiseen. Hän lupaa 
myös täyttää meidän tarpeemme, kun näin ojentaudumme elämässämme. 
Ihmisluonto, josta raamattu käyttää termiä ”liha”, haluaisi tyydyttää silmäin 
pyyntiä ja elämän korskeutta, jne. Sana kuitenkin kehottaa meitä tyytymään 
siihen, että meillä on elatus ja vaatteet. Jumalan valtakunnan todeksi eläminen 
voi olla todella rikasta elämää Kristuksessa, vaikka se ei ehkä tarkoita paksua 
lompakkoa. Jeesus sanoo: ”Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja 
yltäkylläisyys”. Tähän meitä tänäänkin kutsutaan, palkkapäivä koittaa kerran 
iankaikkisuudessa! Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, ja Hänen 
vanhurskauttaan, niin teille kaikki muukin annetaan! Tässä lupaus, johon meitä 
kehotetaan uskossa hyppäämään, Jumalan virran vietäväksi, täydessä 
luottamuksessa Häneen!        
 
-Veljesi, Juha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pyhäkoulu pidetään kello 11 Jumalanpalveluksen aikana alakerrassa. 
Jumalanpalveluksen alussa lapset ovat yhdessä aikuisten kanssa salissa ja 
siirtyvät pyhäkoulun opettajan kanssa alakertaan noin klo 11.15.  
 
Viime kaudella pyhäkoulussa oli useimmiten 6 lasta/kerta, iältään 4-12v. 
Kesällä pyhäkoulua pidettiin vain ehtoolliskokousten aikana ja syyskuusta 
alkaen se järjestetään jälleen kolme kertaa kuukaudessa. Opettajina jatkavat 
Tarja Turunen ja Sanna Joensuu. Pienemmille (3-4v.) lapsille on 
suunnitteilla myöskin oma pyhäkoulu, jota pidetään tarvittaessa yläkerran 
lastenhoitohuoneessa. 
 
Pyhäkoulun ohjelma:  
1. Keskustellaan kuulumiset, joista jokainen haluaa kertoa.  
2. Rukous (kiitos- ja rukousaiheet, joita on aina)  
3. Raamatun opetus erilaisia havainnollistamiskeinoja hyödyntäen.  
Viime kaudella opetus oli Aikamedian ”Meidän Jengi 1” -oppaasta, joka on 
suunniteltu 9 – 12 -vuotiaille. Tulevan kauden opetus on ”Meidän Jengi 2” 
–oppaasta. Syyskuussa käsittelemme elämän valintoja, henkilökohtaista 
uskoa, uskon tunnustamista ja todistamista. Lokakuussa käydään läpi 
Jumalan nimiä. Jumala on Korkein – Jumala huolehtii – Jumala parantaa - 
Jumala on paimenemme. Marraskuussa on vuorossa hengellinen elämää: 
Yhteyden ja ystävyyden voima.  
4. Välipala 
5. Askartelua, leikkiä, pelaamista, piirtämistä, leipomista ym. 
Pyhäkoululaiset ovat välillä leiponeet esim. pizzaa ”kirkkokahveille”. 
 
Kids`Action Night -toimintailta 7-12 -vuotiaille järjestetään perjantaisin 
klo 18-20 kerran kuukaudessa. Illoista on vastuussa sitoutunut ja innostunut 
Kids`Action -tiimi. Tiimistä on paikalla illassa aina vähintään 10 aikuista ja 
lisäksi myös nuoria vastuuta kantamassa. Välttämättömän tärkeää 
esirukoustukea tiimi saa myös kotona rukoilevilta seurakuntalaisilta. Jeesus 
on illan päähenkilö, johon toivomme lasten tutustuvan. Hänen rakkauttaan 
kaikkia kohtaan haluamme välittää lapsille. Rukoilemme varjelusta, 
johdatusta ja ohjausta lasten ja heidän perheidensä elämään. Jeesushan on 
erityisesti lasten ystävä. 

 

  
 
 

  


