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Puheenvuoro Erika ja Tuure:

Nuori
tarvitsee
tukea
aikuistumisen
prosessiin
Tiina Akomeah
Vieraillessani muutaman kerran nuorten pikkupappilassa
Hoiskontiellä, olen useaan otteeseen kiinnittänyt huomiota
nuoreenpariin nimeltään Erika Peltola (18) ja Tuure Rajala (19). Parikymppisyys on
tietynlainen rajapyykki, jonka ohitettuaan moni aikuistuva nuori etsii paikkaansa
sekä seurakunnassa, elämässä ja yhteiskunnassa. Hienosti sanottuna kyseessä on elämänpolkuprosessi ja samaan
hengenvetoon voi todeta,
että Suomen kirkon eräs suurimpia haasteita ja tavoitteita
on juuri kohdata ja löytää ne
nuoret aikuiset, jotka voisivat
saada tukea ja apua myös kotikirkoltaan.
– Niin, olemme yhdessä
juuri pohtineet sitä, että aikuistuva nuori kaipaa tukea
seurakunnalta itse jo tähän
aikuistumisen prosessiin. Tietenkin aikuistuvakin nuori kaipaa seurakunnalta hengellistä
ravintoa ja sitä, että seurakunta voisi olla paikka minne voi
mennä omana itsenään. Aikuistuva nuori irrottaa usein
otettaan opiskelujensa myötä
tutusta ja turvallisesta, joten
uuden yhteisön löytäminen,
jossa on samanhenkisiä ihmisiä ja heillä samoja ajatuksia
kuin itsellä on varsin tärkeä

”Tietenkin aikuistuvakin nuori kaipaa seurakunnalta
hengellistä ravintoa ja sitä, että
seurakunta voisi
olla paikka minne
voi mennä omana
itsenään.”
asia, kertovat Erika ja Tuure.

Usko syttyi sydämeen
rukouksen kautta ja
rippikoulussa

Erika ja Tuure ovat löytäneet
tiensä kotiseurakuntaan niin
kuin moni muukin nuori rippikoulun kautta, mutta ehkä
uskon syntymiseen nähden
vähän eri tavoilla. Tuuren
usko sai kasvualustan noin
puolitoista vuotta ennen rippikoulua rukouksen kautta.
Oma veli oli kutsujana ja pikkupappilaan mentiin kavereiden kanssa. Rippikoulu puolestaan vahvisti hänen tuoretta uskoaan. Erika tuli uskoon
rippileirillä ja hän kertoo,
että isoset olivat merkittävässä asemassa uskon syttymisen
kannalta.
Uskoon tulemisen jälkeen
on hyvä löytää hengellinen

koti, kuten sanotaan. Kotikirkon pikkupappila oli paikka,
jonne ajautuu usein sekä kutsuttuna että ohjattuna. Hengellisestä kasvusta on hyvä
pitää huolta.
– Aluksi kävin vain nuortenilloissa osallistujana enkä
ottanut mitään vastuutehtäviä, mutta pikkuhiljaa halusin
testata erilaisia tehtäviä. Olen
muun muassa pitänyt nuorteniltojen opetuksia Raamatusta, muistelee Tuure.
Vähitellen hän alkoi osallistumaan myös pappilan iltojen
toteuttamiseen ja isoskoulutukseen.

Hän antaa meille tulevaisuuden ja toivon

Erika ja Tuure ovat siinä iässä,
että opiskelut odottavat; tulevaisuus on avoin ja on joutunut miettimään, mikä ala itseä
voisi kiinnostaa.
– Olen ajatellut päästä lukemaan psykologiaa yliopistoon. Kaupungista en ole niin
varma, mutta Helsinki voisi
olla hyvä, tokaisee Tuure.
Hän ei ole ihan varma miksi
hän sitten valmistuisi, mutta
voisi se olla psykologikin tai
jokin muu.
Erikalla on ollut ammattitoive selvä jo pienestä tytöstä
lähtien. Hän haluaa tulla eläinlääkäriksi.
– Haluaisin ylioppilaak-

Erika ja Tuure ”rulettaa” pikkupappilassa. Taukojumppa breikin aikana. Tule sinäkin rentoon
joukkoon, sinut otetaan lämpimästi messiin mukaan!
si pääsemisen jälkeen mennä Helsinkiin opiskelemaan
eläinlääketiedettä. Se on ollut
minun unelmana jo aika pienestä lähtien, mutta pääsääntöisesti haluaisin opiskella jotain mm. luontoa tai biologiaa
käsittelevällä alalla.

Erika Peltolalla ja Tuure
Rajalalla on siis koko elämä
avoinna edessä. He ovat seurustelleet kaksi vuotta ja heillä
on yhteiset arvot kristillisyydessä. Nämä yhdessä tekevät
elämänmatkan rikkaaksi ja
heillä on halu tukea toinen

toistansa.
– Koska molemmat olemme uskossa, se näkyy myös
seurustelussa muun muassa yhteisinä rukoushetkinä
ja Raamatun pohdintoina.
Muistamme myös toisiamme
rukouksissa.

Kirpputori – monenlaisten
aarteiden löytötori

Kirpparilöydöt osuvat usein nappiin! Tässä Kimmo Niskala ja Annikki Muhonen esittelevät
hienoa mattoa.

Oletko havainnut, että Alajärven seurakuntatalon alakerrasta löytyy paikka, josta löytyy monenlaista tavaraa kirpparihinnoin? Kirppari toimii
diakoniatyön hyväksi, tuotto
siis käytetään diakonian kautta vähävaraisten auttamiseen.
Kirpparilla voi tehdä löytöjä
pikkurahalla, siellä voit piipahtaa vaikkapa kahvilla, aina
on tarjolla myös juttuseuraa.
Iloiset vapaaehtoiset palvelevat Sinua. Jos haluat liittyä
tuohon iloiseen joukkoon,
niin ota yhteyttä Niskalan

Ullaan, puh. 050
5253399.
Tavaravalikoimasta löytyy mm. todella hyvät
lasten yhdistelmävaunut
ja
toisetkin
vaunut. Sohvia
on joka lähtöön,
samoin siistejä runkosänkyjä (leveys 80cm ja
120 cm), kirjahyllyjä monenlaisia. On kippoa ja kuppia jos
jonkinlaista, lukemista jokai-

sen makuun, mattoja ja verhoja
kodin tai kesämökin kaunistukseksi ja
paljon vaatteita lapsille
ja aikuisille.
Hinnat eivät
päätä huimaa ja
ainahan voi tinkiä
kuten suuressa maailmassakin tehdään. Tule siis
poikkeamaan keskiviikkoisin
klo 10 – 18 seurakuntatalon
alakertaan! - Ulla Niskala

Tule poikkeamaan keskiviikkoisin klo 10 – 18
seurakuntatalon
alakertaan!

