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”... tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi 
palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin 
rakentamiseen kunnes me kaikki 
pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan 
Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, 
Kristuksen täyteyden täyden iän 
määrään” (Ef. 4:12-13). 
 

Vuosi 2018 on lähetyshiippakunnassa 
VAPAAEHTOISTYÖN VUOSI. Tämän vuoden 
aikana on tarkoitus seurakunnissa panostaa 
vastuunkantamisen kysymyksiin. Ajatuksena ei 
ole se, että ennestään kuormitetuille ihmisille 
langetetaan vielä lisää kuormaa. Sen sijaan 
halutaan vastuuta kantaville seurakuntalaisille 
tarjota tukea ja koulutusta. Näin jokainen saa 
tehdä työtään siihen varustettuna ja 
koulutettuna, eikä kenenkään taakka tule liian 
suureksi. 
 

Tarkoitusta varten on hiippakuntaan perustettu 
SEURAKUNTA-AKATEMIA. Hienosta nimestään 
huolimatta tällä ei ole mitään tekemistä 
yliopiston tai tutkintojen kanssa. Seurakunta-
akatemia ”vastaa seurakuntien avustamisesta ja 
kouluttamisesta strategiseen työskentelyyn ja 
seurakuntien vastuunkantajien kouluttamises- 
ta”. 
 

Akatemian tehtävä on siis kahtalainen. Yhtäältä 
se auttaa seurakunnan päättäjiä antamalla 
keinoja toiminnan pitkäjänteiseen 
suunnitteluun. Tämä koskee varsinkin 
seurakuntien hallitusten jäseniä. 
 

Toisaalta seurakunta-akatemia pyrkii 
kouluttamaan eri työalojen vastuunkantajia: 
pyhäkoulunopettajia, suntioita, taloudenhoita-
jia, kanttoreita, siistijöitä, kahvittajia, diakonia-
työntekijöitä, kerhonohjaajia, piirinvetäjiä, 
mainostajia, lähetysvastaavia, nuorisotyönteki-
jöitä jne. Tätä työtä varmaankin kehitetään 
vuosi vuodelta. 
 

Rovastikunnittain näitä vapaaehtoistyön 
kysymyksiä tullaan käsittelemään syyskuun 
seurakuntapäivässä, meillä  Hietoinrannassa 
15.9. Varaa päivä jo allakkaasi! 
 

                  
 
Minusta ”vapaaehtoistyöntekijä” kuulostaa aika 
huonolta sanalta. Ikään kuin seurakunnan 
palkatut työntekijät eivät olisi vapaaehtoisesti 
töissä, vaan jotenkin pakosta ja 
vastentahtoisesti. Sellaista pappia tuskin 
kukaan haluaisi omaan seurakuntaansa! 
 

Minusta on parempi puhua yhteisestä 
vastuunkantamisesta, jota tekevät pastori ja 
seurakuntalaiset yhdessä. Meillä on oma rakas 
Paulus-seurakunta, ja tahdomme jokainen 
mielellämme kantaa kortemme yhteiseen 
kekoon.  
 

Vuosi vuodelta saamme ihmetellä sitä, miten 
pienistä puroista muodostuu suuri joki. 
Seurakunnan menot tulevat aina katetuiksi. 
Kaikkiin vastuutehtäviin löytyy aina tekijöitä. 
Sivuun jäävien vastuunkantajien saappaisiin 
Jumala lähettää aina uudet jalat. Kun 
aloitamme jonkin uuden työn, ihmettelemme 
mistä siihen ilmaantui työn tekijä. Ihmeellisesti 
on Jumala tällä tavoin, teidän seurakuntalaisten 
välityksellä, pitänyt huolta kaikista seurakunnan 
tarpeista. Mitään ei ole jäänyt puuttumaan. 
Kaikki on tullut täytettyä! Kiitos siitä jokaiselle 
teille ja Hänelle, jonka ovat hopeat ja kullat, 
voima ja taito, alttius ja uskollisuus. 
 

Seurakunnan tärkein tehtävä on olla Jumalan 
hoidettavana jumalanpalveluksessa. Sieltä me 
lähdemme sitten hoidettuina tehtäviimme 
seurakunnassa ja arjen kutsumuksessa. 
 

On tärkeää, että jokainen löytää oman 
paikkansa, sen jonka Jumala on tarkoittanut. 
Seurakunta ei ole katsomo vaan me jokainen 
olemme yhdessä mukana Jumalan valtakunnan 
työssä. Mielekäs kutsumus seurakunnassa on 
jokaiselle suuri siunaus. 
 



KEVÄT	2018	PAULUKSESSA 
	
JUMALANPALVELUS	 joka	 sunnuntai	 klo	 11.00	
Käpylänkatu	35	(osoite	uusi,	paikka	sama).			
25.2.	saarnaa	Jaakko	Tölli.	
18.3.	Juhana	Pohjola,	8.4.	Antti	Linnapuomi.	
27.3.	klo	18.	hiljaisen	viikon	ahti-ilta	kirkolla.	
29.3.	klo	19.	kiirastorstain	ehtoollinen.	
30.3.	klo	11.	pitkäperj.	1.4.	klo	11.	pääsiäinen.	
	
RUKOUSPIIRI	10.30	kirkolla	sivuhuoneessa.	
PYHÄKOULU	saarnan	aikana	
	
RAAMATTUTUNNIT	15.2.	klo	18.	Armotta,	15.3.	
klo	18.	Armossa	Kouvolan	kirjaston	auditorio.	
	
LÄHETYSPIIRI	
Joka	toinen	torstai	klo	10.	
15.2.	 Erja	 Himasella,	 1.3.	 ei	 piiriä,	 15.3.	 Porilla	
Torniomäentie	3as11,	29.3.	ei	piiriä,	12.4.	Merja	
Weckmanilla,	26.4.	Liisa	Penttisellä.	
	
KOUVOLAN	RAAMATTUPIIRI	
Joka	 toinen	 viikko	 ti	 klo	 14.	 	 	 20.2.	 Porilla.		
Kokoontumisista	tietoa	Pertti	Laitiselta	puh.	040-
8373848.	
	
ILOSANOMAPIIRI	
Joka	toinen	keskiviikko	klo	9.	kodeissa.	Tietoa	
Sirpa	Nummenpäältä	044-0450847.	
	
POHJOIS-VALKEALAN	RAAMATTUPIIRI	
Joka	toinen	keskiviikko	klo	11.	
21.2.	 Laareilla,	 7.3.	 Marja-Terttu	 Laarilla,	 21.3.	
Riitta	Kansikkaalla,	4.4.	Sorsilla,	18.4.	Laareilla.		
	
ORAVALAN	RAAMATTUPIIRI	
Joka	 toinen	 keskiviikko	 klo	 18.	 Hellin	
Helanderilla	Tammelantie	2.		14.2.,	28.2.	ei,	14.3.,	
28.3.	ei,	11.4.,	25.4.	
	
DIAKONIATYÖNTEKIJÄ	 Aila	 Parikka.	 Ota	
yhteyttä,	jos	tarvitset	apua!	
	
LÄHETYSTYÖ	
Tuemme	 James	 ja	 Tiina	 Mayn	 työtä	 Afrikassa	
sekä	 Etiopian	 somalikirkkoa	 ja	 sen	 pastoria	
Mohammad	 Gurhania.	 Rukoilemme	 myös	
Istanbulin	 luterilaisen	 kirkon	 työn	 puolesta	
Turkissa	 ja	 Bulgariassa,	 Sudanin	 ja	 Sambian	
luterilaisten	 kirkkojen,	 sekä	 Israelin	 kansan	
kääntymisen	 puolesta.	 Lähetystyötä	 voi	 tukea	
lähetyspiirin	ja	kirkossa	olevan	lippaan	kautta.  
 
LÄHETYSVASTAAVA	 Eveliina	 Sallinen	 toimii	
seurakunnan	 yhdyshenkilönä	 lähetysasioissa	 ja	

kertoo	lähetyksen	kuulumisia	messun	yhteydessä	
muutamia	kertoja	vuodessa.	
	
KEVÄTRETKI	 Haminaan	 ja	 Salpalinjalle	 huhti-
toukokuussa.	Ilmoitetaan	myöhemmin.	
	
KOTKA	 Jumalanpalvelukset	 klo	 15.00	
seuraavasti:	18.2.,	4.3.,	18.3.	(Pohjola),	1.4.,	15.4.,	
29.4.	 (Joni	 Ahonen).	 Paikkana	 Kotkan	
adventtikirkko	 Karhulassa	 Kalervonkatu	 1.	
Raamattutunnit	 20.2.	 Armotta,	 6.3.	 Armossa	 klo	
18.	Kotkan	 kirjasto.	 Paikallisina	 yhdyshenkilöinä	
ovat	Terttu	ja	Vesa	Kääriä	puh.	050-3643347.	
	
RUKOUSAIHEITA:	
-	hiljentyminen	paastonajan	sanomaan	
-	maallisen	vallankäytön	puolesta	
-	seurakunnan	vapaaehtoistehtävät	
	
PAULUS-SEURAKUNNAN	NETTISIVUT		
www.lhpk.fi/kouvola	
OPETUSTA	www.luterilainen.net	
	
YHTEYSTIEDOT	
Past.	Petri	Hiltunen,	Karhulankyläntie	363,		
45100	Kouvola.	Puh.	050-3070050	
petri.hiltunen@lhpk.fi	
	
Esimies	Harri	Nummenpää,	Harakkakuja	7,		
45370	Valkeala.	Puh.	0400-920397.	
hnummenpaa@gmail.com	
	
Sihteeri,	talous	Martti	Pora,	puh.	040-5961014.	
martti.pora@gmail.com	
	
Diakoniatyöntekijä	Aila	Parikka,	puh.	0400-468150	
aila.parikka@hotmail.com	
	
Lähetysvastaava	Eveliina	Sallinen,	p.	040-8284229	
eveliina.sallinen@gmail.com	
	
Pyhäkoulutyö	Sirpa	Nummenpää,	puh.		
044-0450847.	sirpa.nummenpaa@luukku.com	
	
Varaesimies	Yrjö	Soramies,	puh.	040-5932141.	
yrjo.soramies@gmail.com	
	
Tarjoilu	Helena	Sallinen	puh.	040-7276587	
prhsallinen@gmail.com	
	
KANNATUS	
Suomen	Luther-säätiö	FI59	1023	3000	2354	52.		
Paulus-seurakunnan	viite:	1517.	Poliisihallituksen	lupa	
RA/2017/1337,	voimassa	1.1.2018-31.12.2019	
koko	Suomessa	Ahvenanmaata	lukuun	ottamatta.	
				
SIUNATTUA	PAASTONAIKAA	SINULLE!	



	
	
	
	
	
	


