LEPPÄVIRRAN HELLUNTAISEURAKUNTA - LEPPÄVIRRAN RUKOUSHUONEYHDISTYS BETEL RY
VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2019

KOKOUSTOIMINTA
Seurakunnalla on tapana kokoontua sunnuntaisin päiväkokoukseen. Maanantaisin on
rukoiltu uskollisesti Leppävirta Kristukselle -rukousilloissa. Torstai-ilta on vakiintunut
sanan ja rukouksenillaksi. Keväästä lähtien kuukauden ensimmäisen torstai-illan teema
on ollut Israel sanoin ja rukouksin. Ehtoollisjumalanpalvelukseen on kokoonnuttu joka
kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina.
Kokouksissa puhujavastuuta ovat kantaneet eniten pastori Jouni Niiranen. Jimmy Thitz
ja Antti Lepola ovat puhuneet usein Jounin vapaapäivinä. Lisäksi useat seurakuntalaiset
ja muutamat vierailevat puhujat ja esiintyjät ovat vuorollaan olleet vastuussa
tilaisuuksissa. Seurakunnan tilaisuuksien musiikissa ovat palvelleet Heikki Hirviniemen ja
Anu-Riikka Utriaisen lisäksi Mutterit-kuoro ja useat muut seurakuntalaiset.
TAMMIKUUSSA viikoittaisten kokousten lisäksi järjestettiin vuoden ensimmäinen
Ystäväpysäkki tilaisuus. Samoin osallistuttiin ristisaattoon perinteisesti kristittyjen
ykseyden viikolla.
HELMIKUUN viimeisenä sunnuntaina vierailimme Heinäveden helluntaiseurakunnassa.
MAALISKUUN puolivälissä vierailivat sunnuntain päiväkokouksessa Irja ja Kari
Kokkonen. Seuraavana sunnuntaina pidettiin rukoushuoneyhdistyksen ja seurakunnan
vuosikokoukset.
HUHTIKUUSSA aloitettiin Israel sanoin ja rukouksin -illat jokaisen kuukauden
ensimmäisenä torstaina. Kuukauden toisena sunnuntaina vierailivat heinäveteläiset
pitämässä päiväkokouksen. Israel-illassa kuukauden lopulla vieraili Tuija Valtanen
ICEJ:stä.
TOUKOKUUSSA ehtoollisjuhlan lisäksi juhlittiin äitejä, sekä talkoiltiin rukoushuone ja
piha-alueet kesäkuntoon. Osallistuimme myös Nina Åströmin Leppävirran kirkossa
järjestettyyn konserttiin.
KESÄKUUN alun normaalin kokoustoiminnan lisäksi mainittakoon Keuruun
juhannuskonferenssi, jonne ei saatu järjestettyä linja-automatkaa, mutta useille
halukkaille järjestyi mahdollisuus päästä sinne yksityisautoilla. Konferenssin
paluumatkalla luonamme vierailivat Vepsän yhteistyöpastori Dima, puoliso Ira ja
laulajasisar Galina sekä tulkki Tanja ja Sergei.
HEINÄKUUN alussa vierailivat Leppävirran torilla järjestetyssä toritapahtumassa Gospel
ridersit Heikki Kompan johdolla. He olivat mukana myös perjantaina Nyyssösten pihalla
pidetyssä telttakokouksessa. Lauantaina teltalla ja sunnuntaina rukoushuoneella
pidetyssä ehtoollisjuhlassa puhui Raimo Rahnasto ja musiikista vastasivat Mutterit koko
viikonlopun ajan. Raimo Mannelin Pieksämäeltä vieraili yhdessä sunnuntai tilaisuudessa.
Järjestimme myös Varkauden helluntaiseurakunnan kanssa nuorten Kohtauspaikka-leirin
Soinilansalmen Salmitalolla ja lasten Kids-leirin Säynämössä Heinävedellä.
ELOKUUN ehtoollisjuhlassa palvelivat sanassa Anne ja Veijo Heikkilä.

SYYSKUUSSA seurakunnassamme järjestettiin Maakunnallinen paasto- ja rukouspäivä.
Seuraavan lauantain sielunhoitopäivässä puhuivat Raija ja Kari Lahtinen. Lähetystyön
illassa vierailivat lähetimme Linnea ja Eero Valtiala ja saimme kuulla tuoreita terveisiä
Unkarin Juutalaisten keskuudessa tehtävästä työstä.
LOKAKUUN toiminnasta mainittakoon Irja ja Kari Kokkosen vierailu, sekä
seurakunnassamme järjestetty yhteiskristillinen ilta jossa puhui kirkkoherra Teppo Ritari.
MARRASKUUSSA vierailivat Erja Tapaninen KAN työn merkeissä sekä Gideonit
perinteisesti runsaalla joukolla.
JOULUKUUSSA osallistuttiin yhteiskristilliseen juhlajumalanpalvelukseen luterilaisessa
kirkossa itsenäisyyspäivänä. Joulujuhlaa vietettiin Ari Kauhasen johdolla. Myös
perinteiset joulumyyjäiset järjestettiin, sekä laulettiin yhdessä joululauluja.
MUUT TOIMINTAMUODOT
YSTÄVÄNPYSÄKKI -tilaisuuksia järjestettiin säännöllisesti 1-2 kk välein yhteensä
seitsemän kertaa. Puheita ja lauluja sisältävät tilaisuudet järjestetään Leppärenkaan
tiloissa kahvituksen kera.
LASTEN- JA NUORTENTYÖ
Pyhäkoulu jatkoi entiseen tapaan klo 11 kokouksien aikana. Lapsia ja nuoria osallistui
heinäkuussa edellä mainituille kesäleireille. Nuoret kokoontuivat joka toinen perjantai
vuorokerroin rukoushuoneella tai ajoivat Varkauteen kohtauspaikka-tilaisuuksiin. Myös
bändipiiri kokoontui vuorotellen Leppävirralla ja Varkaudessa.
Varkauden helluntaiseurakunnan lapsi- ja perhetyöntekijä Ari Kauhanen osallistui
koulutyöhön Leppävirralla pitämällä opetussuunnitelman mukaiset helluntaiseurakunnan
esittelyt Timolan koulun 1-3 luokkalaisille ja 4-5-luokkalaisille, sekä Hauskat pelit
-tapahtuman Konnuslahden koululla.
VANHUSTYÖ
Mirjami Huhtilainen ryhmänsä kanssa järjesti useita palvelukotivierailuja, sekä monet
henkilöt vierailivat seurakunnan vanhusten luona.
JOULUNLAPSI-KERÄYS
Seurakunnassamme kerättiin kenkälaatikkopaketteja Euroopan köyhimmille lapsille jo
kuudennen kerran virallisena Patmos Lähetyssäätiön Joulunlapsi keräyspisteenä.
Keräyspisteemme kautta välitettiin 124 pakettia.
LÄHETYSTYÖ
Lähetystyössä kannatimme edelleen Kotkan helluntaiseurakunnan kautta Unkarin
juutalaisten keskuudessa työtä tekeviä lähettejä Linnea ja Eero Valtialaa.
Vepsäntyössä kannatimme Podporozen seurakunnan pastori Dmitri Zabotinia yhdessä
muiden yhteistyöseurakuntien kanssa. Dima käy lähes viikoittain Vinnitsissä.
Seurakunnastamme matkustettiin Vinnitsiin kesä- ja marraskuussa.
TALOUS
Vuonna 2019 tuloja kertyi noin 13000 euroa edellisvuotta vähemmän, koska pastorin
palkkaukseen edellisvuonna saatu määräaikainen palkkatuki loppui.
Tilinpäätös osoittaa alijäämää 3836,34 euroa. Poistoja kirjattiin koneista, rakennuksista
ja kiinteistöistä 1624 euroa.

KIINTEISTÖT
Yhdistyksen kiinteistöinä ovat rukoushuonerakennus tontteineen ja hautausmaa
varastorakennuksineen.
Vuoden 2019 aikana kiinteistöissä tehtiin vain tavanomaisia tarkkailu ja siivous
toimenpiteitä.
TALKOOTYÖT
Seurakunnan kiinteistöjen siivous-, ruohonleikkaus- ja kunnossapitotyöt suoritettiin
ahkerien talkoolaisten toimesta. Myös vieraiden ja omankin väen kahvitteluissa ja
ruokatarjoiluissa olemme saaneet nauttia vapaaehtoisten työpanoksesta.
YHTEYDET
Seurakunnan yhteyksiä alueen seurakuntiin ja toimielimiin, sekä valtakunnallisiin
järjestöihin hoiti pastori Jouni Niiranen. Hän osallistui mm. yhteistyötoimikunnan
kokoukseen ja syyspäiville, sekä ekumeeniseen itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukseen.
VANHIMMISTO
Vanhimmistossa toimivat puheenjohtajana Jouni Niiranen, jäseninä Erkki Lehtimaa,
Jimmy Thitz, Juha Utriainen, Marko Närhi, Raimo Toikkanen, Antti Lepola, Ahti Karvonen
ja Jari Takkunen. Vanhimmisto kokoontui säännöllisesti suunnittelemaan toimintaa ja
keskustelemaan esille nousseista asioista. Vanhimmisto kokoontui lisäksi muutaman
kerran omaan rukoushetkeen.
HALLITUS
Hallituksessa ovat toimineet Antti Takkunen puheenjohtajana, Marko Närhi
varapuheenjohtajana, jäseninä Heikki Hirviniemi, Heidi Kauppinen, Jari Takkunen, Juha
Utriainen. Varajäseninä Erkki Lehtimaa ja Riitta Räisänen. Hallitus kokoontui kahdesti
toimikautensa aikana.
JÄSENISTÖ
Yhdistyksen ja seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 97 henkilöä.
TYÖNTEKIJÄT
Seurakunnan pastorina toimii Jouni Niiranen. Seurakuntamme kannattaa lisäksi
toteutuneiden kulujen mukaisesti Varkauden helluntaiseurakunnan lapsi- ja
perhetyöntekijä Ari Kauhasta.
Leppävirralla helmikuussa 2020
Hallitus

