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PIETARIN PÄÄSIÄINEN

Raamattu kertoo kaikkien neljän evankelistan 
kertomana Jeesuksen ja opetuslasten pääsiäises-
tä. Kertomukset täydentävät toisiaan. Jeesus sanoi 
opetuslapsilleen: ”Tänä yönä te kaikki loukkaannutte 
minuun, sillä kirjoitettu on: ”Minä lyön paimenta ja 
lauman lampaat hajotetaan.” Mutta ylösnoustuani 
minä menen teidän edellänne Galileaan. Niin Pie-
tari vastasi hänelle:” Vaikka kaikki loukkaantuisivat 
sinuun , niin minä en koskaan loukkaannu.” Jeesus 
sanoi hänelle: “Totisesti minä sanon sinulle, että 
tänä yönä, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti 
minut kiellät.” Raamattu edelleen kertoo, että juuri 
näin tapahtui vain joitakin tunteja myöhemmin. 
Jeesus oli ylipapin luona kuulusteltavana ja Pieta-
ri oli esipihalla, missä hän kolme eri kertaa kielsi 
voimakkain sanakääntein tuntevansa Jeesusta. Juuri 
hän oli kuitenkin opetuslapsista ehkä kaikista vahvin 
ja ensimmäinen. Hänelle tuli heikko hetkensä. Kun 
kukko lauloi, Pietari huomasi mitä oli tapahtunut. 
Hän oli ajautunut tilanteeseen, missä kieltäminen 
tapahtui. Pietari meni pois ja itki katkerasti. Se oli 
hänen elämänsä suuren tappion hetki. 
Tarina ei pääty tähän. Jeesus nousi kuolleista. 
Raamattu kertoo, mitä tapahtui sen jälkeen. Kaksi 
miestä kohtasi ylösnousseen Herran matkalla Em-
maus-nimiseen kylään (tosin he eivät heti tunnista-
neet Häntä). Illalla aterialla ollessaan he tunnistivat 
Jeesuksen, joka samalla hetkellä katosi heidän nä-
kyvistään. Miehet halusivat lähteä heti Jerusalemiin 
kertomaan opetuslapsille, että he olivat nähneet 
Jeesuksen elävänä. Kun miehet tulivat opetuslasten 
luokse, he kertoivat, että Herra oli noussut ylös ja 
oli ilmestynyt Simonille, siis Pietarille. Muuallakin 
Raamattu kertoo, että Jeesus oli henkilökohtaisesti 
ilmestynyt ylösnousseena juuri Pietarille. Miksi juuri 
Pietarille?
Pietari oli kokenut elämänsä suurimman lankeemuk-
sen, kun oli kieltänyt Jeesuksen. Hän ei uskaltanut 
tunnustaa Jeesusta Herrakseen. Hän valehteli ja 
kielsi tuntevansa Jeesusta. Tämä teko oli lannistaa 
Pietarin kokonaan. Oli varmasti murskaavaa tode-
ta oma heikkoutensa ja nähdä, miten syvälle hän 
oli langennut. Varmasti Pietarin oli todella vaikea 
edes uskoa, että armo kuuluu hänelle kaiken tämän 
jälkeen, vaikka Jeesus oli ennakolta häntä rohkaissut 
seuraavin sanoin: ”Kun sinä kerran palaat, vahvis-
ta veljiäsi”. Tämä rohkaisu oli varmasti kokonaan 
unohtunut. Kieltämisen jälkeen Pietari oli varmaan 
syvällä suurten itsesyytösten, suorastaan epätoivon 
laaksossa, mistä hän ei uskonut enää nousevansa. 
Jeesus ilmestyi juuri hänelle, langenneelle Pietarille 

ensin. Hän näki ja tiesi hänen epätoivoisen tuskan-
sa ja tuli hänen luokseen. Hän ojensi haavoitetun 
kätensä Pietaria kohti ja tarttui Pietarin käteen. 
Mielessäni kuvittelen hänen sanovan: ”Pietari, kaikki 
on anteeksi annettu. Nouse ja jatka eteenpäin.” 
Tämä anteeksiantamuksen ja armon kokemus muut-
ti Pietarin. Hän tunsi, miten yksin armosta hän oli 
pelastettu. 
Herra näkee meistäkin jokaisen. Ehkä olet Pietarin 
tavoin epätoivoisessa tilanteessa, josta et näe ulos-
pääsyä. Hän näkee ihmisen tuskan. Sinutkin Herram-
me näkee ja tahtoo ojentaa kätensä sinun puoleesi 
ja tahtoo sanoa, että sinunkin syntisi Hän voi antaa 
anteeksi. Saat jatkaa Hänen kanssaan.

Raimo Palola

RUKOUKSEN TIE

Rukoukseen edessäsi Isä Taivaan jälleen käyn. Kai-
ken eteesi voin tuoda. On vastaukset Sinulla. Kiitos, 
että näet minut . Tiedät, mitä tarvitsen . Sinuun voin 
mä aina luottaa. Et yksin jätä milloinkaan.
Rukouksen siivet kantaa - rukouksen siivet vie. Kohti 
taivaallista rantaa kulkee rukouksen tie
Rukouksen voima nostaa - kantaa läpi myrskyjen. 
Kun mä huudan , Isä kuulee - avun saan armostaan. 
Syntini Hän anteeksi antaa - puhdistaa sydämen. 
Eteensä voin aina tulla - tuoda kaikki murheeni.
Rukous on rakkautta. Rukous vie parempaan. Ru-
kous on hengitystä- rukous on elämää. Voima 
Taivaan mua kantaa - jaksan käydä eteenpäin. Isä 
kuulee rukoukset. Taivaasta vastataan.

Päivi Girén-Saukko



WANHA HOLVI- kirppis-
kahvila keskellä kylää

On totuttu, että pienimmästäkin 
kuntakeskuksesta löytyy kirppu-
tori ja ainakin yksi ruokakauppa. 
Ihmisten perustarpeisiin kuuluvat 
ravinnonsaanti ja halpojen ostos-
ten tekeminen. Niinpä vuonna 
2015 Vetelin keskustassa aloitti 
kirpputori Wanha Holvi, joka on 
yhä toiminnassa.
Kirpputori on eräänlainen tava-
ratalo. Wanhasta Holvista löytyy 
edulliseen hintaan kodin perusta-
varaa sekä vaatteita ja elektroniik-
kalaitteita. Toimintaa pyöritetään 
pääosin vapaaehtoisvoimin sekä 
muutamien työkokeilun piiriin kuu-
luvien henkilöiden avulla. Lisäksi 
saamme aika ajoin koululaisia 
työhajoitteluun. Teijan ja Nellan 
harjoittelu päättyi juuri ja heidän 
kommenttinsa olikin: ”Täällä on 
ollut mukavaa ja rentoa. On ollut 
kiva TET- paikka. Voimme suositel-
la.”
Myyntitoiminnan ohessa on myös 
pieni kahvila, olohuone kaikille. 
Kahvila toimii nykyisin vapaaehtoi-
sella maksuperiaatteella. Voit lait-
taa kahvilan raha-astiaan vapaaeh-
toisen maksun kahvista ja pullasta. 
Tilat palvelevat juuri sinua. Voit 
tulla ja pysähtyä hetkeksi, vaik-
ka keskustelemaan hengellisistä 
asioista.
Wanhan Holvin asiakaskunta 
koostuu nuorista perheen äideistä, 
eläkeläisistä, vapaapäivien viettä-
jistä ja erilaisista keräilyharvinai-
suuksia etsivistä ostajista. Toimin-
nasta tulevasta tuotosta osa kuluu 
kiinteiden kulujen hoitamiseen ja 
lopulla osalla tuetaan lähettiem-
me Anne ja Janne Harjukosken 
tekemää romanityötä Balkanilla. 
Kaikista koronarajoituksista huoli-
matta kirppis jatkaa toimintaansa 
ja kaipaa myöskin vapaaehtoisia 
avustajia joukkoonsa.
Maijan mietteitä
Me kaikki holvilaiset olemme kuin 

suuri perhe. Seurakuntamme hal-
litus ja vanhimmisto ovat työmme 
taustavoimana. Seurakuntamme 
kautta lähetysvarat ohjautuvat 
eteenpäin. Mukavat ja läheiset 
työkaverit vaikuttavat työmoti-
vaatioon. Vaikka joskus väsyttää 
Wanhassa Holvissa työskentelyn 
jälkeen, niin kuitenkin on kiitolli-
nen mieli siitä, että taas on saanut 
olla lähetystyössä omalla saral-
laan. Työpäivät ja tehtävät ovat 
mielenkiintoisia koostuen erilaisis-
ta tilanteista. Asiakkaan huomioi-
minen ja lähestyminen ovat kaiken 
A ja O. Välillä saa olla myyjä, 
kassaneiti, kahvinkeittäjä, tarjoilija, 
siivooja ja vaatteiden hinnoittelija. 
Wanha Holvi on rakas ja tärkeä 
paikka. Nimikin on hienosti valittu. 
Tulehan pistäytymään Wanhassa 
Holvissa!

Ruokajakelu
Wanhan Holvin alakerran tiloissa 
on toiminut myös hävikkiruoka-
jakelu kaksi kertaa kuukaudessa. 
Ruokakasseja jaetaan joka toinen 
maanantai klo 17.30. Tuotteet ovat 
kaikille tarjolla. Nämä ruokatarvik-
keet ovat kauppojen lahjoittamia 
viimeisen käyttöpäiväyksen ylittä-
neitä tai rikkoutuneita pakkauksia, 
joita ei kelpuuteta myyntiin. Eines- 
ja lihatuotteet on pääosin pakas-

tettu. Painotamme ruokajakelussa, 
että jokaisella on kuitenkin vastuu 
itse tutkia ruokatarvikkeen käyttö-
kelpoisuus.
Ruokajakelussa meillä on kaksi 
ryhmää, jotka tekevät ruokien pus-
situkset ja jakamiset. Lisäksi kolme 
henkilöä hakee kaupoista ruoka-
tavarat. Kaikki toimivat ryhmissä 
vapaaehtoisina ja omalla kustan-
nuksellaan.
Miksi nähdä vaivaa? Jeesuskin ha-
lusi ravita kuulijansa opettaessaan 
kansaa. Hän opetti heille Jumalan 
valtakunnasta antaen näin sisäi-
sen ihmisen tarpeisiin vastauksia, 
mutta Jeesus halusi myös antaa 
luonnollista ruokaa ihmisten fyysi-
seen nälkään. Ruokajakelutoiminta 
perustuu tähän Raamatun totuu-
teen: ”Ihminen ei elä ainoastaan 
leivästä, vaan jokaisesta sanasta, 
joka Jumalan suusta lähtee.” Siksi 
haluamme pitää ruokajakelun 
yhteydessä pienen hartaushetken, 
jossa on mukana laulaja kitaran 
säestyksellä sekä pieni puhe Juma-
lan Sanasta.
Jokapäiväinen leipä on lahja Juma-
lalta meille jokaiselle.

Heikki Virtanen



OLETKO KUULOLLA?

Yhdeksän omanlaista, eri-ikäistä ja  
erilaisissa elämäntilanteissa elävää 
naista muodostaa yhdessä laulu-
ryhmän nimeltä Eloa. Laulajat tu-
levat kolmelta eri paikkakunnalta: 
Halsualta, Kaustiselta ja Vetelistä.
Jo viidettä vuotta tämä  naisporuk-
ka on inspiroitunut yhdessä lau-
lamisesta säännöllisen epäsään-
nöllisesti. Nauru raikuu ja laulu 
kaikuu, kun Eloa pääsee yhteen, 
oli kyseessä sitten harjoitukset 
tai vaikkapa yllätyssynttärit, joita 
niitäkin mahtuu mukaan.
Yhdessä tekeminen, laulamisen ilo, 
omassa seurakunnassa palvelemi-
nen tai vierailut muualle innosta-
vat ja haastavat harjoittelemaan 
tarvittaessa vaikka parikin kertaa 
viikossa. Joskus harjoittelemisen 
esteeksi nousee yhden jos toisen 
työ tai niin tärkeä meno, ettei 
aikaa kertakaikkiaan löydy kokoon-
tumiselle.
Eloan motivaattorina toimii jo-
kaisen laulajan henkilökohtainen 
usko Jeesukseen. Hänestä kertovat 
laulut saavat Eloaan eloa. Jokainen 
saa tuoda itseään sykähdyttäviä 
lauluja ryhmään opeteltavaksi. 
Niistä joko innostutaan tai tode-
taan liian haasteellisiksi ja jätetään 
pöydälle. Usein itkunkin herkistä-
mänä harjoiteltavaksi valikoituu 
joku Pekka Simojoen tai Makset-
tujen viulujen lauluista. Laulut 
hoitavat, rohkaisevat, kertovat 

ihmisyydestä ja kaipauksesta sekä 
korostavat Jumalan armoa ja suu-
ruutta. Eloa ei pyri esiintymään, 
vaan palvelemaan Jumalaa ja sitä 
kuulijakuntaa, joka kulloinkin on 
vastassa. 
Tahtomattaankin Eloan vetäjäksi 
on ajautunut energinen ideanik-
kari Maarit. Vain hänen mielikuvi-
tuksensa on rajana niin sovitusten 
laatimisessa kuin mitä eriskum-
mallisimpien instrumenttien soit-
tamisessa. Pianon ääreen istahtaa 
useimmiten toinen ryhmän tu-
kipilari Mari, jonka säestäminen 
on jouhevaa ja siihen on helppo 
tukeutua.
Stemmojen viilaamisessa autetaan 
toisia. Jokaisella eloalaisella on 
oma tärkeä paikkansa. Este ryh-
mässä laulamiselle ei ole, vaikkei 
osaisikaan lukea nuotteja hyvin. Se 
teettää ehkä enemmän työtä, mut-
ta kannustavassa ja rohkaisevassa 
ilmapiirissä uskaltaudutaan itsensä 
ylittämiseen, jopa solistiksikin.
Monenkirjavissa paikoissa Eloa on 
saanut olla laulamassa: seurakun-
tataloilla, kylätaloilla, hautajaisis-
sa, hotellissa, Gideon-konferens-
sissa, torilla, kesä- ja joulujuhlissa. 
Viljankuivaamon yläkerrassa 
järjestetty joululaulelo 15 asteen 
pakkasessa oli myös eksoottinen 
kokemus. Koronavuodet ovat 
tuoneet oman haasteensa myös 
Eloalle. Osa vierailuista on peruun-
tunut koronan takia. Jännittävän 
tilanteen äärelle jouduttiin, kun 

esimerkiksi seurakuntavierailu 
Kauhavalla striimattiin YouTubeen 
normaalin tilaisuuden sijaan. 
Muutoinkin haasteita ovat tuoneet 
yleistyneet striimaukset.
Eloalaiset ovat saaneet rohkaise-
vaa palautetta ja toivetta äänit-
teenkin tekemiseen. Kriitikkona 
ryhmä toimii itse itselleen. Se pi-
tää nöyränä ja innostaa oppimaan 
ja kehittymään. Mitä tehdään, 
tehdään niin hyvin kuin osataan 
samalla kuitenkin muistaen, ettei 
olla täydellisiä.
Summa summarum: oman elämän 
tärkeimmästä asiasta, uskosta Jee-
sukseen ja sen merkityksestä itsel-
le, voi kertoa toisille myös laulaen. 
Kaikki eivät ole puhujia. Musiikilla 
on tärkeä paikkansa jumalanpalve-
luksissa. Sanat ja sävelet pääsevät 
koskettamaan syvälle sisimpään. 
Mielet täyttää nöyrä kiitollisuus, 
kun saa olla kertomassa Jeesuk-
sesta. Se kannustaa katsomaan 
ikkunasta ulos rukoillen, että saisi 
olla välikappaleena, astiana, jonka 
kautta Jumala voisi koskettaa ja 
puhua. Edessä häämöttää pääsiäi-
nen, jolloin ollaan uskon ytimessä: 
”Sillä niin on Jumala maailmaa 
rakastanut, että hän antoi aino-
kaisen poikansa, ettei yksikään, 
joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan 
hänellä olisi iankaikkinen elämä”.
Eloa haluaa olla omalla tavallaan 
mukana siitä kertomassa. 

Eloa



TURVANI ON JUMALASSA 

Olen maanviljelijä Mika Tuominiemi Halsualta. 
Maatilallamme kasvatetaan porsaita. Tilamme toimii 
maatalousyhtymänä ja siinä työskentelevät lisäkseni 
vaimoni Sari ja poikamme Aleksi yhdessä Anu-vai-
monsa kanssa.
Sain löytää Jeesuksen elämäni Vapahtajaksi 17-vuo-
tiaana nuorena miehenä vuonna 1983. Muistan, 
että jo rippikoulun aikoihin minua kiinnostivat kovas-
ti taivasasiat, mutta maalliset kiinnostuksen kohteet 
veivät vielä voiton. Pari vuotta myöhemmin olin 
uudelleen näiden hengellisten asioiden äärellä, kun 
läheisiä ihmisiä tuli uskoon. Mielessäni ajattelin pal-
jon omaa elämääni ja sitä, että jos kuolisin, minne 
joutuisin. Olin alkanut lukea Raamattua ja ymmärsin 
sieltä, että minun oli käännyttävä Jumalan puoleen. 
Näin jälkeenpäin koin tuon ajan selkeänä prosessi-
na. Jumala veti minua puoleensa luetun sanan  ja 
Pyhän Henkensä vaikutuksen kautta, myöskin läheis-
ten uskoontulo oli voimakasta puhuttelua minulle.
Raamatun sana ja usko Jumalaan on antanut minul-
le vahvan perustuksen tähän arkiseen elämään. Se 
ei ole tarkoittanut ongelmista vapaata elämää, mut-
ta se on antanut turvaa ja voimia erityisesti niinä ai-
koina, kun elämässä on ollut koettelemuksien aikoja. 
Yksi tällainen raskas vaihe oli, kun minulle iski kova 
työuupumus. Monet ovat sanoneet, että vaikeudet, 
joita ihminen elämässä kohtaa, voivat jälkeenpäin 
kääntyä voimavaraksi. Näin olen myös itse kokenut 
uupumiseni jälkeen. Usko Jumalaan on myös suuren 
ilon kokemisen aihe ja syy. Monesti arkisten sikala-
töiden keskellä, kuunnellessani hengellistä musiikkia 
korvakuulokkeista, syvä kiitollisuus ja riemu valtaa-
vat mielen. 
 Tulevaisuus juuri nyt näyttää tosi huolestuttavalta. 
Mitä aikoja edessämme on? Kukaan ei osaa sanoa 
tulevien kuukausien tapahtumia etukäteen. Tämä 
voi ymmärrettävästi huolestuttaa ja pelottaa mei-
tä kaikkia. Sanotaan, että rohkea ei ole se, joka ei 
pelkää, vaan se, joka osaa toimia oikein pelottavassa 
tilanteessa. Usko Jumalaan tuo minulle turvaa tähän 
epävarmaan maailman aikaan. Hän on Raamatun 
sanassa luvannut pitää huolen meistä ja kehottanut 
meitä turvaamaan Häneen. Hän näkee ja tietää kai-
ken! Kyllä tämä on mielestäni parasta, mitä ihminen 
voi erityisesti tällaisena aikana kuulla ja kokea.

TOIMINTA

Kokoonnumme viikoittain rukouskokoukseen ja sun-
nuntain jumalanpalvelukseen. 
Ruokajakelu parillisten viikkojen maanantaina klo 
17.30.
 
Wanhan Holvin Kirpputori avoinna ti-pe 10.00 – 
16.30. Otamme vastaan lahjoituksia. Puhtaita ja eh-
jiä vaatteita, kodin tekstiilejä, kenkiä, leluja, kaikkea 
käyttökelpoista kodin tavaraa. 

Seuraa ilmoittelua tapahtumista ja tulevasta toimin-
nasta  http://vetelin-halsuanhelluntaisrk.fi/ sekä 
Facebook sivuIlta Wanha holvi ja Vetelin-Halsuan 
helluntaiseurakunta sekä Perhonjokilaakso lehdestä.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

” Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, 
sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret.”  5. Moos. 33:27



HAASTATTELU  

Kuka olet ja mitä teet?   
Olen Alli Haverinen, eläkeläinen ja mieheni omaishoitaja.

Milloin tulit uskoon?
Tulin uskoon rippikoulussa. Siihen aikaan olin aktiivisesti mukana seurakuntanuorten toiminnassa. Työelä-
män alkaessa hairahduin pois uskonelämästä, ja tein asioita joita kadun. Uudistuin uskossani Billy Grahamin 
kokouksessa vuonna 1987, jolloin Jumala kutsui minua uudelleen yhteyteensä. Rukoilin: ”Jumala, anna mi-
nun syntini anteeksi ja Jeesus Kristus tule elämääni Herraksi.” Sinä hetkenä tapahtui konkreettinen muutos 
elämässäni. Sain syntini anteeksi, vapaus ja ilo valtasivat sisimpäni. 

Kuka Raamatun henkilö olisit, jos saisit valita? 
Minua on puhutellut Maria, koska hän vietti aikaa Jeesuksen seurassa ja Daavid, joka kömmähdyksistään 
huolimatta, oli Jumalan mielenmukainen mies. Mieluiten olen kuitenkin oma itseni, koska Jumalalla on 
meille jokaiselle tärkeä ja merkityksellinen suunnitelma. 

Mitä haluat sanoa henkilölle, joka vielä miettii uskoontuloa?
Kun uskon asiat kiinnostavat, se on merkki siitä, että Jumala vetää puoleensa. Silloin on hyvä tehdä uskon-
ratkaisu, pyytää Jumalalta synnit anteeksi ja Jeesus Kristus elämän Herraksi. Tärkeää on, ettei anna epä-
luulojen tai ihmispelon estää uskonratkaisun tekemistä, vaan toimii Jumalan kutsun ja sisäisen kaipauksen 
mukaisesti. Uskoontulon jälkeen on hyvä hakeutua uskovien ja seurakunnan yhteyteen. 



 

TURVA JUMALASSA TAPAHTUMAT:

Su 24.4. klo 19 Ylikylän kylätalolla (Loukkukoskentie 1, Halsua) 
Lauluryhmä Eloa. Kahvitarjoilu. Vapaaehtoinen kolehti Ukrainan
hyväksi.

Pe 6.5. klo 19 Pulkkisen NS-talo (Haukilahdentie 144, Veteli)
Ohjelmassa todistuksia ja musiikkia Tuula ja Raimo Palola sekä
Reijo Pulkkinen, Gideon Waljus. Kahvitarjoilu. Vapaaehtoinen
kolehti Ukrainan hyväksi.

KESÄJUHLAT 4.-7.8. LEIRIKESKUS MAJAKALLA 
(VETELINTIE 191, HALSUA)
Puhujina Lasse Kujanen ja Jimi Huhtala.

 

TURVA
JUMALASSA

Katso lisätietoa tapahtumista  
http://vetelin-halsuanhelluntaisrk.fi/


