RIKU RINNE

KOULU- JA NUORISOTYÖ

KOSKA SÄ RAKASTAT!
Näin Tampereen rautatieasemalla
parkkipaikan reunassa istumassa
joukon rajulta näyttäviä nuoria. He
olivat juomassa kaljaa ja omaa kiljuaan. Ajoin ensin ohi ja lähdin kohti
kotia, mutta oli pakko palata takaisin. Pysäköin auton tien reunaan.
Otin kirjat autosta ja menin ”KK
kuolemankauppias” ja ”Käärmeen
lumous” - kirjat kainalossa nuorten
luo.
– Morjens. Kelpaisko kirjoja lahjaksi?
– Hei mä oon lukenut ton KK:n.

– Niin mäkin. Ootkos sä Riku Rinne? Oot käynyt mun koulussa aikoinaan.
– Mulla on hyvät välit perheeseeni, vaikka oonkin täällä kadulla ja vedän pilvee ja kiljua.
– Onko sulla kirjoja lisää? Mä haluan kans.
– Mä otan kans.
– Tuo mullekin.
Haen autosta lisää kirjoja. Nuoret
ottavat innoissaan kirjat. Juttelemme elämästä ja unelmista.
– Mun pakko kertoa, että ajoin

ensin ohi, mutta oli pakko kääntyä
takaisin. En tiedä mikä ahdistus iski.
– Mä tiedän, miksi sä käännyit takas.
Odotan uteliaana, mitä tämä poika vastaa.
– No tietysti siks, KOSKA SÄ RAKASTAT!
Ystäväni, koska me rakastamme,
me teemme tätä työtä. Koska sinä
rakastat, niin olet auttanut minua
rukouksin ja lahjoituksin. Meidän
tehtävämme on olla Jeesuksen rakkauden kanavia tässä maailmassa.

COME HOME KIDS -LEIRI 7–12-VUOTIAILLE
KARMEL-KODILLA HÄMEENKYRÖSSÄ 30.8.–1.9.2019
WWW.RIKURINNE.COM

KIITOS, ETTÄ AUTAT RUKOUKSIN JA LAHJOITUKSIN, KOSKA ME RAKASTAMME!
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RADIO PATMOS: COME HOME KESÄOHJELMAT: ”MISSÄ TUULET PUHALTAA”
Kesän 2019 aikana on jälleen vuorossa Come Home -kesäohjelmien
sarja, jonka otsikkona on ”Missä tuulet puhaltaa”. Seuraavassa luettelo
kesän ohjelmista:

77017
Euro

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti vain
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella
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Tuuli puhaltaa, missä tahtoo
TUULET PUHALSIVAT AMMATTIOPISTON KÄYTÄVÄLLÄ
Ammattiopistossa Lieksassa tänä keväänä minulla oli erikoisin tilanne,
mitä koskaan on ollut. Oppilaitos
toivoi, että kohtaisin oppilaita ruokalan oven vieressä käytävällä. Sain
puhua vapaasti ja jakaa kirjallisuutta, mutta minun piti herättää ohikulkijoiden huomio ja saada heidät
kuuntelemaan. Tuntui kuin olisin
ollut katusoittaja, mutta vain rahankeräyshattu puuttui. Hymyile vain,
mutta kyllä kuule hymy vaihtuu pian
sinullakin ihmetyksen riemuun. Todellakin. Alkoi tapahtua jotain aivan
ällistyttävää.
Ensin käytävän tuoleille pysähtyi
istumaan kaksi poikaa.
- Hei. Mitäs sä esität meille?
- Voisin vaikka räpätä!
Pian ”Sun elämä on arvokas” -laulu kaikui kaikkialla koulun käytävillä.
Porukkaa kertyi lisää kuuntelemaan.
Sain valtaisat ablodit.
- Haluaisiko joku mun kirjoitta-

maa ”KK kuolemankauppias” – kirjaa
lahjaksi?
- Joo. Anna ihmeessä.
Jaoin kirjaa pojille ja koko ajan
kuuntelijakunta lisääntyi. Mieti 17 –
25 -ikäisiä äijiä, joita et helposti valloita. Jatkoin musisointia lauluilla Hyvä
sydän, Kuka mua rakastaa ja Sitkeä
sydän. Pian käytävän penkit ja sohvat
olivat täynnä. Taputukset vain lisääntyivät ja kirjoja meni lisää lahjaksi.
- Täällähän on aikamoinen meno,
joka kuului tuonne toiseen kerrokseen asti, toteaa eräs oppilaitoksen
opettaja.
TUULET PUHALSIVAT
ALAKOULULLA
Monet tapahtumat vahvistavat työmme merkitystä monella tavalla. Olen
mykistynyt niistä ihmeistä, missä
saan kulkea. Lappajärvellä päivä oli
täynnä oppitunteja ala – ja yläkoulussa. Jokainen oppitunti oli ainutlaatuinen, mutta otan muutamia hetkiä,
jotka nousevat mieleen.

Kaikista vaikuttavimmat tilanteet
tulivat 4. -luokkalaisten kanssa. Oppilaat olivat melko vilkkaita ja alkoivat ”testata ja piikitellä” minua. Sieltä
täältä luokasta kuului kommentointia. Sinänsä ihan hyväntahtoista, mutta pian huomasin, että minun on valloitettava tämä porukka puolelleni.
Heittäydyin mukaan lasten läppään
ja hetki hetkeltä voitin luottamuksen.
Sanoin eräälle tytölle, että oletko
koskaan ajatellut, että olet arvokas
– OLET TIMANTTI. Sitten tapahtui
tuulen humahdus Taivaasta. Yksi jos
toinen oppilas pyysi minua antamaan
uuden nimen itselleen:
- Kaunis kukkanen.
- Kirkas valo.
- Tosi äijä.
- Kallis jalokivi
Minäkin sain oppilailta uuden nimen: Riku ”Roomeo” Rinne, jonka oppilaat oikein kirjoittivat taululle. Sain
myös kiitoslappuja oppilailta mukaani. Oppitunti jäi oppilaille pitkäksi aikaa mieleen.

TUULET PUHALSIVAT
ENSIAVUSSA
Kävin Tampereen ensiavussa asioimassa ja samaan aikaan odotustilaan
tuli 23-vuotias ”kapinallinen” äitinsä
kanssa. He puhuivat sen verran äänekkäästi, että väkisinkin ymmärsin,
mitä oli tapahtunut.
Tämä nuori mies oli kännännyt
lauantai-iltana oikein reilusti, ettei
muistanut yhtikäs mitään ja oli lisäksi satuttanut kätensä pahasti. Poika
sitten kovasti kiroili kipujaan ja äiti
yritti saada pojan puhumaan siivosti.
Poika käveli hermostuneesti sadatellen koko ajan ja äiti seurasi perässä.
Seurasin tätä episodia ja koin syvää myötätuntoa häpeissään olevaa
äitiä kohtaan ja suurta rakkautta krapulaista poikaa kohtaan. Poika lähti
kyselemään hukkunutta lompakkoaan, kun oli kuulemma yöllä käynyt paikkauttamassa kättään ensiavussa, vaikkei siitä reissusta mitään
muistanut.
Käytin tilaisuutta hyödyksi ja sanoin äidille kahden kesken.
- Olen tehnyt nuorisotyötä yli 30
vuotta. Hienoa nähdä, että pojalla on
äiti mukana, joka välittää ja on lapsensa tukena. Monta kertaa nämä
”sankarit” joutuvat pärjäämään yksin. Rohkeutta ja voimia sinulle äitinä.
- Voi kiitos. Sitten tämä kaikki on
sinulle hyvin tuttua. Kiitos, että ym-

märrät ja rohkaiset. Tämä lohduttaa.
Lähdin hakemaan äidille lahjaksi
”KK kuolemankauppias” -kirjaa autostani. Poika oli tullut myös jo takaisin. Annoin kirjan äidille ja kerroin
lyhyesti kirjan sisällöstä. Laskin käteni pojan olkapäälle ja katsoin häntä
silmiin:
- Tässä kirjassa on selviytymistarinoita. Kyllä säkin selviät. On hieno
nähdä, että sulla on lähellä ihminen,
joka välittää.
- Juu. Kiitos. Tiedän.
Nyt näin ensimmäistä kertaa pojan kasvoilla hymyn enkä kuullut vihaisia kirosanoja.
- Hei, kiitos oikeesti tästä kirjasta.
Kun lähdin siitä eteenpäin, niin
tunsin vahvan Pyhän Hengen tuulahduksen katsellessani näitä hymyileviä kasvoja. Jumala jälleen yksin tietää, mitä lahjakirja vaikuttaa heidän
elämäänsä.
TUULET PUHALSIVAT
NOKIAN KIRKOSSA
Nokian kirkon ”Tuulet puhaltaa” -iltatilaisuus toukokuussa oli menestys. Väkeä saapui paikalle todella
hienosti. Puhujavastuussa kanssani
olivat Nokian kirkkoherra Lauri Salminen, pastori Asko Tynjälä ja pastori Martti Kallionpää.
Eräs äiti lähetti kiitostekstarin illan jälkeen: ”AIVAN MAHTAVA ILTA
OLI! Näitä lisää!! Vitsit mitä pappoja

– WAUTSI!”
Nokian kirkkoherra Lauri Salminen avasi illan lämpimästi jutustellen, joka loi avoimen ilmapiirin heti
alkuun. Asko Tynjälä tuttuun tyyliinsä sai yleisön eloon ja ei varmasti jättänyt ketään kylmäksi. Tämä pappa
elää tulessa. Hänen jälkeensä puhunut Martti Kallionpää sai uupuneille
rohkaisun ja lohdutuksen sanoja,
joka avasi tien upeaan rukoushetkeen. Rukousjonot olivat pitkät, kun
tilaisuuden lopussa ihmiset saivat
tulla vielä rukoiltaviksi.
Minulle itselleni koskettavin hetki oli, kun eräs nuoripari tuli luokseni pyytämään rukousta puolestaan. Nuorella miehellä oli kolme
vankilareissua takana väkivallan ja
huumeiden johdosta ja nuori nainen
oli tosissaan pyrkimässä vapauteen
päihteistä. Sain vahvasti rukoilla heidän puolestaan ja hakea vielä kirjoja
heille lahjaksi autostani. Halasimme
pitkään ja toivotin heille siunattua
kotimatkaan vapautuksen tiellä.
Kun TV-kameroiden, kitaroiden
ja äänentoiston kanssa ajoin täpötäydellä autolla kotiin Nokian kirkolta,
niin olin kiitollinen Jumalan uskollisuudesta, että Hän antoi jälleen tuulensa puhaltaa Nokialla.

