HISTORIIKKI HEINOLAN HELLUNTAISEURAKUNNAN 60-VUOTIS JUHLAAN
10.10.2010 klo 16.00
Laatija: Veikko Juurikkala

Arvoisat juhlavieraat !
Vietämme tänään 10.10.2010 seurakuntamme 60-vuotisjuhlaa. Olemme saaneet kokoontua
todistamaan sitä tosiasiaa, että Jumala on uskollinen ja Hänen Armonsa iankaikkinen. Ilman tätä ja
Hänen lahjoittamaansa Pyhän Hengen voimaa emme olisi tähän kyenneet. Vuosien saatossa on
ollut tyyntä ja myrskyä, aivan niin kuin meidänkin elämässämme, mutta Herran avulla yhteisvoimin
olemme kaikesta selvinneet.
1900-luvun alkupuolella kantautui viestejä Pyhä Hengen toiminnasta eri puolilta maailmaa, eikä
Suomikaan jäänyt siitä osattomaksi. Tämän seurauksena uudestisyntyneet uskovat eri piireistä
alkoivat etsiä suurempaa Jumalan voimaa. Tämä liikehdintä kosketti myös naapurikaupunkiamme
Lahtea, ja vuonna 1926 Lahteen perustettiin oma helluntaiseurakunta Akseli Puhakaisen ja Vilho
Hartosen toimesta.
V.1936 aloitti evankelista Elna Stjernvall julistustoiminnan täällä Heinolassa Kauppa- ja Siltakadun
kulmasta vuokraamassaan huoneistossa. Ihmisiä tuli uskoon ja moni täyttyi myös Pyhällä
Hengellä. Mutta sodan aikana asuntopulan takia rukoushuone otettiin muuhun käyttöön ja uskovat
joutuivat kokoontumaan kodeissa. Näihin aikoihin myös sisar Stjernvall muutti pois Heinolasta.
Sotavuosina hengellinen toiminta vilkastui Lahden ympäristössä uskovien muutettua kaupungista
maaseudulle. Evankelista Aune Janhunen asui talvisodan aikana Vesivehmaalla ja kävi sieltä
käsin pitämässä kokouksia myös täällä Heinolassa, tätä jatkui usean vuoden ajan ja näin sai
alkunsa Lahden Siion -seurakunnan ympäristötyö Heinolassa.
Lahden helluntaiseurakunnan asiakirjoista löytyy vuodelta1941 merkintä, jonka mukaan seitsemän
Heinolan uskovaa liitettiin heidän omasta pyynnöstään Lahden Siion -seurakuntaan.
Lahdesta vierailleet evankelistat ovat muistelleet erittäin lämpimästi Jaakkimasta vuonna 1928
tänne muuttaneen Helena Kesäläisen pientä, mutta sydämellisen vieraanvaraista kotia, jonne he
usein saivat majoittua.
Sodan jälkeen tänne muuttaneiden siirtolaisten joukossa oli uskovia, jotka veivät Herran työtä
alttiisti eteenpäin, mm. Halosen, Pelkosen ja Kurosen perheet. Heinolassa olevien uskovien joukko
oli kuitenkin niin pieni, että he kuuluivat rukouspiirinä Lahden Siion -seurakuntaan, mutta kantoivat
taloudellisen vastuun itsenäisesti, kuitenkin kuukausittain kannetut lähetysuhrit lähetettiin Lahteen.
Kokoustoiminnasta ja uskovien opetuksesta olivat pääasiallisessa vastuussa Oskari Kuronen ja
Johannes Halonen. Lahdesta vierailevina Sanan opettajina palvelivat Anselm Helin, Eino Vesa ja
opettaja Betty Koskinen. Apua toivat myös kiertävät evankelistat Tauno Laine, Elli Kari ja Naimi
Ahvenainen.
Rukouspiiri sai ensimmäisen työntekijänsä vuonna 1949, kun saarnaaja Matti Rautiainen
Keiteleeltä muutti paikkakunnalle ja työ tuli säännöllisemmäksi. Seurakunta sai vuokrata jälleen
entisen rukoushuoneen Kauppa- ja Siltakadun kulmasta ja se siunattiin tarkoitukseensa
18.03.1950. Nyt varsinainen kokoustoiminta pääsi vakiintumaan. Tämän seurauksena heräsi
ajatus oman paikallisseurakunnan perustamisesta, ja 8.10. samana vuonna kokoonnuttiin
seurakunnan järjestäytymistilaisuuteen.
Raamattuviikkoa pitämässä olleet helluntaiherätyksen veljet Anselm Helin, Toivo Heikkinen ja
Taisto Törni olivat meitä ohjaamassa. Perustavassa kokouksessa seurakuntaan liittyi 37
uskovaa. Nimeksi tuli Heinolan Helluntaiseurakunta, jonka ensimmäiseen vanhimmistoon
siunattiin Johannes Halonen, Oskari Kuronen, Juho Pelkonen ja Tauno Rakkolainen.
Tilaisuudessa koettiin Pyhän Hengen läsnäolo niin voimakkaana, että kokouksesta pidetyn
pöytäkirjan mukaan n. 20 henkilöä koki ruumiin terveyden uskonrukouksen kautta.

50-luku oli Heinolan seudulla voimakasta herätyksen aikaa. Täällä ja ympäristökylissä pidettiin
herätyskokouksia monissa paikoissa, ihmisiä tuli uskoon ja seurakunta ”lisääntyi Pyhän Hengen
virvoittavasta vaikutuksesta.”
Myös kovaa vastustusta koettiin monin paikoin, sillä olihan helluntailaisuus hyvin uutta ja erilaista
mihin oltiin totuttu. Tänään voimme tehdä yhteistyötä kaikkien uskovien kanssa ja koemme,
että olemme yhtä perhettä.
Vuosien varrella ovat seurakuntaamme johtavina työntekijöinä palvelleet: Matti Rautiainen,
Veikko Rainio, Mikael Martiskainen, Matti Vuorinen, Antero Lahtinen, Aki Miettinen, Veikko
Kokkonen ja tällä hetkellä Seppo Virtanen.
Heti alusta lähtien seurakunnalla oli näky ja into ulkolähetystyöhön. Jo vuonna 1952 lähtivät
Helmi ja Aulis Tuomi perheineen Kanadan kautta Etiopiaan. Seurakunta avusti heidät matkaan.
V. 1953 maisteri Juhani Waris sai mahdollisuuden lähteä Uruguayhin ja vuotta myöhemmin Oskari
Kurosen Marjatta tytär matkusti myös sinne ja avioitui Juhanin kanssa.
Seuraavana vuonna Martta ja Tauno Rakkolainen hakeutuivat Säkylään valmistautumaan
lähetyskentälle lähtöön ja kentälle Etiopiaan heidät siunattiin vuonna 1960. Kannatimme heitä
mahdollisuuksien mukaan. Raul ja Lilja Laine asuivat Heinolassa vuodesta 1954 alkaen kaksi
vuotta, auttaen ympäristötyössä kuten Tuometkin, mutta lähetyskutsu vei heidät palvelemaan
Ebeneser -laivalle ja edelleen Japaniin.
Juhani ja Marjatta Waris tekivät lähetystyötä perheineen Uruguayssa vuoteen 1973, jolloin
palasivat Suomeen ja lähtivät sitten Espanjaan vuonna 1975, tehden siellä lähetystyötä eläkkeelle
siirtymiseen asti, ja edelleenkin Juhani opettaa siellä seurakuntia voimiensa mukaan.
Heidän lapsistaan Martti siunattiin itsenäiseen lähetystyöhön Espanjaan 1977.
Tänään hän palvelee pastorina Orimattilan seurakuntaa.
Pablo Waris ja puolisonsa Merja (os. Koli) ovat seurakunnan tämänhetkiset lähetit. He lähtivät
Equadoriin vuonna 1986. Pablo ensin lähetyslentäjän vaativaan työhön, mutta on siirtynyt
myöhemmin viidakkointiaanien pariin julistamaan evankeliumia ja opettamaan uskovia. Merja
tekee nykyisin arvokasta työtä viidakkokylien lasten parissa. Heitä kannatamme yhteisesti Korson
helluntaiseurakunnan kanssa.
Seurakunnan lähetystyön kohteena on ollut myös Karjala, lähinnä Muolaan ja Kyyrölän alueet ja
nykyisin avustamme Bulgariassa tehtävää koulutyötä.
Lisäksi olemme vuosien varrella osallistuneet moniin erillisiin lähetystyön projekteihin.
Jo kymmeniä vuosia on toiminnassamme koettu tärkeäksi Israel- ja juutalaistyö. Heinola on saanut
olla merkittävässä roolissa mm. auttaessamme juutalaisia heidän muuttaessaan Suomen kautta
omaan maahansa Israeliin. Tätä työtä teemme yhteiskristillisin voimin.
Monet lähetysnäyttelyt ovat tuoneet lähetystyön lähelle kaupunkilaisia ja varsinkin koulut ovat
olleet kiinnostuneita seurakuntamme kautta tehtävästä lähetystyöstä. Näin lähetystyö on
voimakkaasti vaikuttanut seurakunnan toimintoihin sekä seurakuntalaisiin, niinpä monet
seurakuntamme entisistä jäsenistä ovat siirtyneet lähetystyöhön eri puolille maailmaa muiden
seurakuntien kannattamina.
Musiikki on kuulunut normaaliin kokoustoimintaan olennaisena osana, onhan moni saanut ensi
kosketuksen evankeliumiin juuri musiikin kautta. Seurakuntakuoro oli keskeisessä roolissa aina -90
luvulle asti ja vuosien varrella myös soittokunta ja nuorisokuoro toivat piristävän lisämausteen.
Nykyisin eri solistit ja pienryhmät ovat korvaamassa kuorojen puuttumista.
Nuorisotyö on seurakunnassamme ollut aina keskeisellä paikalla.
Heinäsaaren leirintäalueella järjestetystä ”Pyhän Hengen Nuorisoaktiosta”, 60- luvun lopulta -90
luvun alkuun, muodostui valtakunnallisestikin helluntaiherätyksen suurin nuorisotapahtuma.
Parhaimmillaan yli 4000 nuorta kokoontui Heinäsaareen, missä vuosien varrella lukuisat
herätyksemme työntekijöistä kantoivat opetusvastuuta. Tapahtuma vaati ison panostuksen niin
seurakunnalta kuin seurakuntalaisilta, mutta se toi myös suuren siunauksen koko kaupungille ja
myös moniin seurakuntiin ympäri maatamme. Suuri on se nuorten joukko, jotka saivat kohdata
Vapahtajan ja ovat tänä päivänä mukana Jumalan Valtakunnan työssä.

Vaikka ”Pyhän Hengen nuorisoaktioiden” järjestäminen loppuikin v. -94, niin panostus nuoriin ja
lapsiin on jatkunut edelleen. Nuorisotyöntekijöinä ovat seurakuntaamme palvelleet Taito Puranen,
Pentti Oikarinen, Kari Niemi, Krista Valtanen ja tänään Johanna Lahtinen.
Heinola on ollut ikään kuin kasvattaja seurakunta, sillä monet seurakuntamme jäsenistä ovat
muuttaneet toisiin seurakuntiin työntekijöiksi tai muihin tehtäviin. Tänä päivänä varsinkin nuoriso
muuttaa pois Heinolasta, mutta olemme kiitollisia kuitenkin heistä sillä työhän on yhteistä. Toki
Heinolakin on saanut osansa, sillä vuosien saatossa tänne muuttaneet uskovat ja heidän
joukossaan monet evankelistat, ovat olleet suureksi siunaukseksi koko seurakunnalle.
Seurakunta on näinä kuuden vuosikymmenen aikana joutunut kokoontumaan useassa eri
paikassa. Silta - ja Kauppakadun kulmasta alkaen Maaherrankadulle, sitten Tommolankadulle ja
takaisin Maaherrankadulle ja tänään olemme Siltakadulla vuonna 1967 valmistuneessa, silloin
kaupungin arkkitehtinä toimineen Jukka Salokarin suunnittelemassa rukoushuoneessa, joka on
peruskorjattu vuonna 1997.
Seurakuntamme eri työmuodot ovat moninaiset, lähtien pyhäkoulu- ja lapsityöstä aina eläkeläisten
ja ikäihmisten päiväpiiriin asti. Kaikki toimintamme perustuu vapaaehtoiseen uhraamiseen ja
olemme kiitollisia ennen kaikkia Jumalalle, sillä Hän vaikuttaa meissä niin tahtomisen kuin
tekemisen. Jokainen seurakuntalainen on tärkeä ja haluamme, ettei kukaan jäisi yksin.

” Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa,
ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”

(lähteenä aikaisemmat Olavi von Bell’n laatimat historiikit)

