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Alkuvuoden haasteita ja iloja
Vas. Nuorten tekemä lumiteos Ryttylän pihassa Haasteen aikana, Oik. Stadin Pointtilaisia harjoittelemassa iltaohjelman sketsiä
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Ryttylässä

Uusi vuosi on lähtenyt mukavasti ja kiireisesti käyntiin, mutta
palaan vielä tässä kirjeeni aluksi hieman joulukuun tapahtumiin.
Mainitsin edellisessä kirjeessäni opiskelijajärjestöjen yhteisestä
puurojuhlasta ja pointtilaisten joulugaalasta. Molemmat
tapahtumat menivät hyvin. Kiitos rukouksista! Puurojuhlassa oli
noin 100 osallistujaa, joten puuroa ei jäänyt yli. (Onneksi sitä
kuitenkin riitti kaikille.) Pointin joulugaala oli myös onnistunut.
Saimme jopa joulupukin vierailijaksi iltaan. Gaalassa mm. jaettiin
diplomeja, syötiin juhlallista ruokaa, laulettiin joululauluja ja
hiljennyttiin joulun sanoman äärelle.  

Haaste ja Profiili

Vuoden vaihteen sain viettää Ryttylässä Haaste-tapahtumassa.
Koronarajoitusten takia Haaste pidettiin ensimmäistä kertaa
muutamaan vuoteen, ja se olikin monelle nuorelle ensimmäinen
Haaste-leiri. Stadin Pointilta oli pyydetty ensimmäiseen iltaan
iltaohjelmaa, ja nuoret lähtivät innolla sitä suunnittelemaan ja
toteuttamaan. Iltaohjelmasta tuli todella onnistunut! Se sisälsi
nuorten itse suunnitteleman sketsin, Stadilaisen
uskontunnustuksen, tutustumista Stadin Pointin tyyliin, Kahootin
sekä toisen sketsin, johon yleisö pääsi vaikuttamaan keksimällä
erilaisia sanoja. 
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Sairastumisten vuoksi sattuneiden peruutusten johdosta pääsin
Haasteessa myös puhujan hommiin lyhyellä varoitusajalla. Sain
pitää yhden iltahartauden, sekä kanavan kutsumuksesta.
Haasteen parasta antia oli kuitenkin yömessu juuri ennen
vuoden vaihtumista, sekä hienot kohtaamiset ja keskustelut
nuorten ja työtovereiden kanssa. 

Yksi ikäväkin tapaus Haasteen aikana sattui. Selvisi nimittäin että
leirin aikana osalta nuorista oli varastettu rahaa. Erityisen ikävää
oli, että yhdeltä virolaiselta nuorelta oli viety n. 400 €. Asia
otettiin esille leirin aikana, mutta kehotuksista huolimatta rahoja
ei palautettu. Nuorilla heräsi kuitenkin into auttaa, ja
järjestimme keräyksen, että tämä virolaisnuori ja hänen siskonsa
pääsisivät ensi kesänä Life-leirille. Keräys onnistui hyvin, ja
nämä kaksi nuorta saavat leirin ja matkat ilmaiseksi. Jatketaan
rukousta varkaan kääntymisen puolesta.

Sain osallistua vuoden alussa myös nuorisotyöntekijöiden Profiili
koulutustapahtumaan. Minulta jäi sairastumisen takia
ensimmäinen päivä väliin, mutta loppuosa tapahtumasta oli
antoisa. Oli mukavaa päästä tutustumaan vähän muidenkin
järjestöjen nuorisotyöntekijöihin, ja oppia uusia asioita
nuorisotyöstä.

Alkuvuoden tapahtumia

Vuosi on lähtenyt sekä Pointin että 3K:n osalta mukavasti
käyntiin. Eilen 3K:lla oli yllättäen ihanan paljon väkeä, kun
joukko EO:laisia oli päättänyt tulla vierailemaan illassamme.
Saimme kuunnella porukalla Mailis Janatuisen opetuksen
Median naiskuvasta ja Raamatun naiskuvasta. 

Olen kutsunut Päivi Räsäsen opettamaan Stadin Pointtiin 27.1.
transseksuaalisuudesta sekä Andy Chambersin Pointtiin ja 3K:lle
opettamaan homoseksuaalisuudesta 2.-3.2. Aiheet 
ovat sekä ajankohtaisia, että vaikeita ja pyytäisinkin rukouksia
noiden iltojen puolesta. Joudun myös tulkkaamaan Andyn
opetuksen englannista suomeksi ja siihenkin pyytäisin 
viisautta.

Kiitos rukouksista! Ilman niitä ei tämä työni olisi mahdollista. 

Kiitos tuestasi!
 

Voit tukea Helsingin
Kansanlähetyksen  nuorisotyötä tilille:

Tili: FI33 8000 1001 5582 47
Viite: 93156
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Stadin Pointin iltaohjelma menossa. (kuva: Aukki)
Ylempänä gaalavieraamme joulupukki.


