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Healing Room -tiimi jalkautuu kesällä
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Palveleva paikallinen
optikot, silmälääkäri

Emmi Jokinen

Salossa Katrineholminkadulla on reilun kahden vuoden
ajan toiminut kristillinen rukousklinikka, Healing Room.
Monet ovat miettineet, mikä paikka on kyseessä ja jotkut
ovat päättäneet käydä ovesta
sisään.
Salon Healing Room kuuluu Healing Rooms Finland
-yhdistykseen, jonka ensimmäinen toimipiste avattiin
Espoossa vuonna 2006. Sen
jälkeen toimipisteitä on syntynyt eri puolelle Suomea ja
toiminta laajenee koko ajan.
Healing Room -työ on maailmanlaajuista ja vastaavia rukousklinikoita on jo useissa eri
maissa.
- Healing Roomissa eri kristillisiin seurakuntiin kuuluvat
ihmiset rukoilevat yhdessä ihmisten puolesta. Rukoiltavaksi voi tulla kuka vain ja palvelu on täysin luottamuksellista. Healing Roomissa käyminen ei sido mihinkään ja se
on maksutonta, kertoo Salon
Healing Roomin vetäjiin kuuluva Ritva Paunonen.
Healing Room ei toimi minkään yksittäisen seurakunnan
nimissä, vaan haluaa toteuttaa
rukoustehtävää omana erillisenä toimintanaan. Tiimiläiset
ovat aktiivisia vastuunkantajia
omissa seurakunnissaan.
Healing Roomin rukous-

Katrineholmink. 8 Salo p. 7 311 622 ti-pe 9-17.30 la 10-13 ma sulj.

Sunnuntai on toivoa täynnä
tä
äynnä
Su 23.5. klo 11 Mahlakankareen seurakuntakoti.
Lähetystyöntekijä Kukka-Maaria Rydenfelt.
Musiikki: United Worship.
Su 30.5. klo 11 Mahlakankare.
Opetusneuvos Jouko Ruohomäki
puhuu aiheesta ”Karismaattisuuden kutsu”.
Su 6.6. klo 11 Mahlakankare. Juhani Huotari, Stefanus-lähetys.
Musiikki: Marja Kuusela ja nuoret.
Su 13.6. klo 11 Jumalanpalvelus, Helluntaikirkko, Mököistenk. 18.
Klaus-Peter Kuegler.
Indonesian Papua/Saksa.
Musiikki: Päivi Tinell.

Healing Roomin vetäjätiimi, Ritva Paunonen, Juhani Kaukinen ja Ulla Kaukinen rohkaisee ihmisiä tarttumaan kadulla hihasta ja pyytämään rukousta.
palvelijat ovat käyneet yhdistyksen järjestämän koulutuksen, mikä takaa yhteisen toimintatavan taustasta riippumatta.
Healing Room sulkee ovensa kesäksi, mutta tiimiläisiä
voi nähdä eri puolilla kaupunkia Healing Room -paidat päällä.
- Minulla on jo pitkään ollut
sydämellä ajatus kulkea rukoilemassa siellä, missä ihmiset
ovat. Jeesuskin kulki kansan
keskellä, joten uskon tämän
ajatuksen olevan Jumalasta,
kertoo Salon Healing Roomin
vetäjä Juhani Kaukinen.
- Emme halua tyrkyttää ke-

nellekään mitään, mutta meitä
saa lähestyä rohkeasti ja tulla
juttelemaan tai pyytämään rukousta, Ritva Paunonen lisää.
- Suosittelen rukousta, sillä palautteen mukaan tässäkin työmuodossa on jo moni
saanut parantua ja saanut monenlaista apua elämäänsä. Juhaninkin oma kaksikymmentä vuotta vaivannut kihti parani rukoiltuamme sen puolesta.
- Itse emme pysty ketään
pa ra nt a ma a n, mut t a Jeesus on se, joka toimii. Jumala kuulee rukoukset ja vastaa
niihin parhaaksi näkemällään
tavalla. Rukous ei ole suorittamista, vaan tavallista puhet-

ta Jumalalle niin kuin hyvälle
ystävälle. Jotkut ovat ihmetelleet ehkä Healing Roomin nimeä, mutta kyse ei ole mistään
kummallisesta toiminnasta
vaan puhtaasti kristillisestä
rukouksesta.
Salon Healing Roomissa
on käynyt väkeä rukoiltavana
laajemmaltakin alueelta, jopa
pääkaupunkiseutua myöten.

Järj. Salon helluntaisrk.
www.salonhelluntaisrk.fi
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Pahkavuoren puistotapahtumassa ovet avoimena ja katto taivaana
Leena Sorri

Kuun alussa vietettiin valtakunnallista pioneeriviikkoa.
Salossa sitä juhlistettiin puistotapahtumassa Pahkavuoren
Järjestötuvalla. Järjestäjillä oli
onnea saada osakseen viikon
ainoa aurinkoinen kevätilta
ja sekin osaltaan vaikutti juhlan huikeaan onnistumiseen.
Järjestötuvan parkkipaikalla oli pysäköitynä enemmän
lastenvaunuja ja polkupyöriä
kuin autoja. Piha ja sali täyttyivät 200 lapsesta ja heidän
vanhemmistaan. Poniajelulle
oli koko illan pitkät jonot ja
tirisevät makkarat maistuivat
iloitseville lapsille. Poikia selvästikin halutti oppia linnunpöntön rakentamisen salat ja
he saivat myöskin pitää rakentamansa lintukodot.
Sisällä tuvassa jonotettiin
kasvomaalaukseen ja nappikoneeseen. Kaikesta hulinasta uupuneet pienokaiset saattoivat levähtää kuuntelemalla
näyttelijä Marja Ruokosen elävöittämiä satuja. Niin ratsastus, makkarat, mehut ja pullakin olivat lapsille ilmaisia.
Tilaisuuden yleisömenestys
yllätti järjestäjät.
- Suosio ylitti villimmät
unelmammekin. Välillä oltiin helisemässä lapsimäärän
kanssa, mutta onneksi mitään
haveria ei sattunut. Olimme
kyllä varautuneet kaikkeen ja
olimme suunnitelleet kaikki
etukäteen hyvin. Mitään tällaista emme kuitenkaan osanneet odottaa, huokaisee juhlan

Poniratsastus oli ehdottomasti keväisen puistojuhlan
suosituin ohjelmanumero. Onneksi poneja oli kaksi, iso
ja pieni, niin kaikki halukkaat pääsivät edes kerran hepan
selkään. Ohjaaja Kalle Määttänen (vas.) valvoo tapahtumaa.

Jere Saarinen (vas.) ja Mikael Hakkarainen rakentavat itselleen linnunpöntöt Raimo Nieminen ohjauksella. Pojat miettivät josko linnut ovat jo hankkineet asunnot tälle keväälle.
Ehkä joku myöhäinen tinttiperhe vielä kaipaa kotia.
yksi järjestäjistä, pioneeriohjaaja Kalle Määttänen onnellisena.
Hänen mukaansa menestys
rohkaisee tekemään kevätjuhlista tradition ja syksyllekin
voisi suunnitella jotain.

Pioneerikerho
toimii jälleen
K a lle Määttänen on yksi neljästä pioneeriohjaajista,
jotka ovat elvyttäneet lasten
kerhotoiminnan Salossa.
- Viime syksystä asti olem-

me kokoontuneet joka toinen
keskiviikko, ja lapsia ja hauskaa puuhaa on riittänyt. Tarkoituksemme oli järjestää lapsille vaihtoehtoista puuhailua
kaikkien suoritusharrastusten lomaan. On niin hieno
tilanne, kun meillä on käytettävissämme tämä Järjestötupa, missä on hieno näyttämöllinen salikin, kehuu Kalle
ja kertoo kerhoiltojen sisällön
muodostuvan hyvin pitkälle lasten omien toivomusten
mukaan.
- Lapset ovat luovia ja va-

paita, ei heitä voi kovin paljon
kahlita. Vaikka haluamme
olla ismeistä vapaita on meillä
tämän toiminnan takana arvoja kuten suvaitsevaisuus, yhteisöllisyys, heikomman puolustaminen, luonto ja luonnonsuojelu, rauhan ja tasaarvon edistäminen, painottaa
nuori mies vakavana.
Kuinka näin isojen asioiden
käsittely sitten käytännössä
tapahtuu, ei olekaan mikään
pieni kysymys.
- Käydään vanhainkodeissa laulamassa, luontoretkien

ja vaikka linnunpönttöjen rakentamisen kautta opiskelemme ympäristöämme, teemme
paljon kaikenlaista talkootyötä, kuten siivoamme ulkona,
pidämme eläkeläisten kanssa
leivonta- ja lauluiltoja, harrastamme pantomiimia ja teatterileikkejä, pidämme elokuvailtoja ja olemme retkeilleet
muun muassa Heurekaan, luettelee Kalle Määttänen innostuneena.
Hän on itsekin nuorten lasten isä ja sitä kautta asiantuntija. Hän kehottaa ihmisiä tulemaan tutustumaan heidän toimintaansa koko perheen voimin, kun pioneerikerho alkaa
syksyllä 17.8.
- Toimintamme on ilmaista ja kaikki ovat tervetulleita,
hän painottaa.

Nuori äiti Heidi Saarinen
on tullut lapsineen puistojuhliin. Tyttöjen Jasminen
(vas.) ja Jeminan mieli
palaa ponin selkään, mutta
mahtaakohan ikää olla
vielä tarpeeksi. Jos vaikka
voisi edes taputtaa.

