Yhdessä kaikesta selvitään
RIKU RINNE

KOULU- JA NUORISOTYÖ

TYTÖT, POJAT TULLA SAA
Kiuruvedellä oli aikoinaan seurakunnan ylläpitämä Taukotupa, jossa
yläasteikäiset nuoret kävivät ruokavälitunneilla ja yleensä vapaa-aikanaan ilmaisella välipalalla ja viettämässä muutenkin aikaansa. Kun
vierailin vuosia sitten Taukotuvalla,
niin emäntä kertoi, että suosikkikappale siellä oli lauluni ”Tytöt, pojat
tulla saa”.
Lauloin Taukotuvan nuorille ja
totesin, että joukko oli ihan tavallista rääväsuista nuorisoa, mutta aika
kivasti he kuitenkin käyttäytyivät.

Lopuksi kysyin, oliko kellään vielä
mitään toiveita. Yhdellä näistä pojista oli asiaa.
– Voisit sä laulaa sen Tytöt, pojat
tulla saa?
Alkaessani laulaa salissa istujat
repesivät jo siinä vaiheessa sellaisiin
taputuksiin, että ei paremmasta väliä. Kaikki salin nuoret lauloivat mukana ja taputtivat käsiään musiikin
tahdissa. Ajattelin, että miten tämä
voi olla totta. ”Tytöt, pojat tulla saa,
Jeesusta nyt seuraamaan…”

Tämän laulun sanoma on yksinkertainen ja totta. Tänä aikana tämä kutsu on erityisen vahva – tytöt ja pojat
tulla saa! Saan välittää viestin tämän
päivän lapsille ja nuorille, miten heidän elämänsä on arvokas. Jumalan
rakkaus pääsee virtaamaan kauttani
nettilähetyksessäkin. Tämä kaikki
on ollut ihmeellistä johdatusta. Meidän uskallettava jatkaa, vaikka olisi
vastoinkäymisiä. Me emme saa luovuttaa, vaikka kaikki tuntuu vaikealta. Jumalan suunnitelmat toteutuvat
ja pimeys väistyy.

COME HOME KIDS -LEIRI TULOSSA 27.–29.8.2021
RIKURINNE.COM

LIVEnä
netissä!

KULJE MUKANA RUKOUKSIN JA RAKKAUDEN LAHJALLASI.
KOHTI ÄÄRETÖNTÄ JA SEN YLI!
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare

IBAN
IBAN
NordeaBankFI17 1257FI18
3000
5088
Danske
8000
117055
5020 59
OP
FI02 5789FI17
5420
0084
Nordea
1257
300014
5088 55
Sampo FI18 8000FI02
1170
5020
OP
5789
542059
0084 14
Aktia
FI52 4055 1520 0735 23

Patmos Lähetyssäätiö / Riku Rinne
Pajuniityntie 1, 00320 Helsinki

Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress
Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Poliisihallitus
on8.12.2010
23.1.2017
myöntänyt
Patmos
Lähetyssäätiölle
Poliisihallitus on
myöntänyt
Patmos
Lähetyssäätiölle
luvanluvan RA/2017/73
2020/2010/3535 rahankeräykseen
vuosille 2011-2012
Suomessa
Ahvenanrahankeräykseen
ajalle 23.1.2017–31.12.2021
Suomessa
Ahvenanmaata
lukuun
maata lukuun ottamatta. Varat on tarkoitus käyttää mainittuna aikana Patmos
ottamatta. Varat on tarkoitus käyttää mainittuna aikana Patmos Lähetyssäätiön
Lähetyssäätiön toimintaan kotimaassa ja lähetyskentillä.
toimintaan kotimaassa ja lähetyskentillä.

BIC

UUTTA
KOHTI

DABAFIHH
NDEAFIHH
OKOYFIHH
Lahjoittaessasi Ruotsissa käytä Danske Bankin bankgiro-numeroa 5910-3655.

Koulu- ja nuorisotyö:
•
•
•
•
•
•
•

Riku, Helena
Anni ja Bene / Brasilia
Kouluvierailut
Come Home radio- ja TV-ohjelmat
Kirjalahjoitukset kouluissa
Come Home Kids -leirit
Come Home -leiritiimi

Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förf.dag

77017
Euro

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti vain
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit
PANKKI BANKEN

Pajuniityntie 1, 00320 Helsinki • rikurinne.com
Riku Rinne: puh. 0400-989933
riku@rikurinne.com

koulu_ja_nuorisotyo_riku_rinne

RIKUN MUSIIKKIA KUUNNELTAVISSA:

riku rinne
riku rinne

patmos.fi

TILAA COME HOME NEWS JA COME HOME BRASILIA NEWS rikurinne.com

2

2021

kun aika pimenee, niin valo loistaa
kirkkaammin. Toisaalta tämä vaikea
aika luo myös uusia mahdollisuuksia
tavoittaa ihmisiä. Monen perusturvallisuus horjuu. Meillä on jotakin,
mikä ei horju.
UPEITA KOULUVIERAILUJA
NETIN KAUTTA
En osaa sanoin kuvata, miten mahtavan upeita hetkiä olen saanut viettää oppilaiden kanssa näiden ns.
LIVE-striimaus oppituntien aikana.
Tässä muutamia palautteita, mitä
opettaja on välittänyt minulle päivän
aikana:
- Hiirenhiljaa kuunneltiin täällä, sanasi upposivat. Äskeisellä tunnilla oli
myös avustaja, joka ei ole sua aiem-

Uudet mahdollisuudet
vaikeina aikoina
Korona on vaikuttanut meidän jokaisen elämään. Kaikkialla maailmassa on koettu erilaisia poikkeusoloja, pelkoa, uupumusta, surua
ja jopa kuolemaa. Tämä kaikki on
heijastunut myös lapsiin ja nuoriin.
Yksinäisyys ja masentuneisuus on lisääntynyt. Ehkä vasta vuosien päästä
pääsemme arvioimaan, mitkä vaikutukset korona-ajalla on ollut.
Olen kuullut paljon lasten ja nuorten elämänkohtaloita vuosien aikana. Lasten ja nuorten silmät katsovat
usein minuun ja heidän sydämensä
pyytää: ”Anna meille mahdollisuus
ja tulevaisuus”. Lapset odottavat parempaa huomista. Ns. Koskelan tapaus on järkyttänyt syvästi kaikkia.
Minulla tämä iskee sinne samaan sy-

dämen ytimeen, mihin kaikki sadat ja
sadat nuorten tarinat ovat satuttaneet
näiden yli 30 vuoden aikana. Meidän
on löydettävä keinot puuttua asioihin ajoissa, etteivät pahat asiat pääse
edes tapahtumaan. Haluan olla yksi
niistä ihmisistä, jotka antavat lapsille
ja nuorille toivon, jotta Koskelan kaltaiset tapaukset eivät koskaan toistuisi.
Kevään aikana on netin kautta
useita kouluvierailuja sekä iltatilaisuuksia suoratoistoina. Lapset ja
nuoret etsivät elämälleen tarkoitusta
ja saan kohdata heitä näiden nettivierailujen kautta. Tänä alkaneena
vuonna minusta on tuntunut kuin
olisin aloittanut tämän Jumalan antaman tehtävän eilen. Sisäinen liekkini

palaa täydessä roihussa. Sain tämän
rohkaisevan viestin aikoinaan, joka
edelleen kantaa:
Hei, Riku
Nuoret elävät ihan liian kovassa maailmassa - olen todella kiitollinen sinulle,
että jaksat tehdä työtä, joka ei varmasti
ole helppoa.
Tämä maailma, jossa elämme, tarvitsee sellaista sanomaa,
jota sinä viet kouluihin.
Toivotan sinulle voimia tekemääsi arvokkaaseen työhön!
Uskon, että meidän on kuunneltava erityisen tarkkaan, miten Pyhä
Henki johdattaa meitä. Uskoa elävään
Jumalaan ei kunnioiteta enää samalla tavalla kuin aikaisemmin. Mutta

min nähnyt, hänkin oli tosi liikuttunut
ja vaikuttunut. Hän näki samoin kuin
minäkin, että oppilaat kuuntelivat intensiivisesti ja tosissaan.
-Täälläkin oli tunteet taas pinnassa ja
intensiteetti vielä korkeampi kuin edellisillä tunneilla.
- Ajattelin koko päivän, että miten upea
tämä mahdollisuus on tekniikan avulla
ylittää koronarajoitusten luomia rajoja. Insinööritaitosi ovat tarpeen.
- Kiitos, hienot tunnit kaikki tänään.
Tämä viimeinen ryhmäkin kuunteli
tarkkaan. Huomenna uusiksi, ne luokat eivät ole sinua tavanneet aiemmin. Voin laittaa elämänhallinnan
tuntien ajat e-maililla, kun ehdin, tulevia striimivierailuja varten myöhemmin.
Ehkä näistä opettajan viesteistä voit
hieman aavistella, miten siunattuja

nämä oppitunnit ovat olleet. Jokainen nettikouluvierailu on aina hyvin
ainutkertainen. Ehkä kohtaan nämä
oppilaat vain kerran elämäni aikana. Saan vain tämän yhden mahdollisuuden kohdata heitä juuri tämän
oppitunnin aikana. Tämän tiedostan
hyvin vahvasti sisimmässäni kohdatessani kotistudiostani käsin oppilaita.
Olen nähnyt paljon vaivaa, että
kotistudioni palvelee laadukkaasti
kaikkia niitä vaatimuksia, mitä tämä
laaja ja monipuolinen työni tarvitsee.
Kaikki ovat kiitelleet korkealaatuista
kuvaa ja ääntä. Olen näyttänyt videoita oppitunnin aikana ja pian tulen
esittämään
Powerpoint-esityksen
”Elämänhallinta”-oppitunneille. Mitä
paremmin tekniikka on hallussa,
niin sitä mielenkiintoisemmaksi pystyn rakentamaan oppitunnit. Tämän
päivän lapset ja nuoret ovat tottuneet
hyvin korkealaatuiseen mediaan, joten tässä on laitettava itsensä täysillä likoon, jotta saa pidettyä oppilaat
koko tunnin ajan otteessa.
Kouluvierailut laajenevat nyt
myös alakoulun puolelle. Tässä näet
Mikkelin koulun lähettämän aikataulun nettivierailuille.
Rikun oppitunnit:
klo 9.15-10.00 1.-3. lk
klo 10.05-10.45 4.-6. lk
klo 11.45-12.30 7.-9. lk
Ei mikään ihan pieni haaste pitää kolme oppituntia peräkkäin kotistudiosta. Kaikki ala- ja yläkoulun
luokat kohdataan yhden aamupäivän
aikana. Nämäkin oppitunnit tulevat
vaatimaan kaiken, mitä vain pystyn
tarjoamaan näille lapsille ja nuorille.
Mutta näin ihmeellisesti Jumala on
asiat johdattanut, että tämä kaikki on
nyt mahdollista.

BRASILIAN KOULu- JA NUORISOTYÖ
Terveisiä kostean paahtavasta Fortalezasta. Trooppinen talvi tekee tuloaan sateisten ja kuumien päivien
vuorotellessa ja se luo hulppean
hiostavan ilmanalan koko suurkaupungin ylle. Viime aikoina olemme
kohdanneet monia erilaisia ihmiskohtaloita. Olemme ystävystyneet,
kuunnelleet, rukoilleet, auttaneet.
Jalkapallokoulu on saanut hyvän
rytmin. Taidekurssi aloittelee uusien
mahdollisuuksien avautuessa. Kaduilla näemme ja kuulemme monenlaisia tarinoita. Koulutyö vielä odottaa itseään pandemian jarruttaessa
suunnitelmiamme. Jumalan johdatuksessa kuljemme päivä kerrallaan.
Auta meitä – meillä on nälkä
Nelikuinen tyttövauva sylissään ja
5-vuotias poika vierellään meluisan
liikenteen keskellä. Autot kurvaavat ohi Giselen yrittäessä osoittaa
pahvista kylttiä kohti kuskien ikkunalaseja. Kyltissä lukee ”Auta meitä,
meillä on nälkä.”
Gisele on nuori viiden lapsen äiti.
Lasten isä ei pidä siitä, että Gisele
kerjää kadulla, mutta omien sanojensa mukaan häntä ei enää hävetä,
koska hän tarvitsee lapsilleen ruokaa ja tarvikkeita. Tarve ajaa hänet
kadulle. Monet ihmiset auttavat,
mutta monet halveksuvat. Naisena ja
pienten lasten kanssa kadulla olo ei

ole turvallista, ja välillä tuntuu siltä,
ettei heillä ole ihmisarvoakaan.
Me autoimme Giseleä maksamaan rästivuokran ja annoimme
paketin vaippoja Sofia vauvalle. Oli
vasta aamupäivä, mutta nuori äiti
ei jäänyt paahteeseen kerjäämään
enää. Kiitollisena ja huojentuneena
hän pakkasi tavaransa ja lapsensa ja
halusi lähteä kotiin lepäämään. Bene
tarjoutui antamaan perheelle kyydin
kotiin.
Ystävämme liikennevaloissa
Ystävällinen ja puhelias nuorukainen puristaa kädessään lastaa ja
saippuapulloa. Takana on pitkä ja
uneton yö huumehuuruissa. Paulo André on 27-vuotias. Hän aloitti
huume-elämän 12- vuotiaana haistelemalla liimaa ja käyttämällä erilaisia kevyempiä huumeita. Katuelämä
vei mennessään ja pian Paulo käytti
jo crackia.
Paulo pitää kovasti siitä, että Bene
tulee juttelemaan heidän kanssaan.
Välillä Bene vie mukanaan pientä
syötävää. Liikennevalot vaihtuvat
punaisiin ja Paulo puristaa Benen
kättä. Takaisin töihin kiiruhtaessaan
Paulo huutaa vielä pysähtyneiden
autojen välistä: ”Hei, älä unohda
meitä!”
Monet lapset ja nuoret tulevat tutuiksi rikollisuuden kanssa jo hyvin

nuorena. Kohtaamme työssämme
näitä nuoria, jotka elävät rikollisuuden kynnyksellä. Rukoile, että Jumala kutsuisi mahdollisimman monia
pelastukseen ja vastuuntuntoiseen
elämään, missä he voisivat olla esimerkkinä tuleville sukupolville.
Kiitos kaikille ystäville, jotka kannatte meitä ja työtämme rukouksin
sekä tuette lahjoituksin. Ilman teitä
emme voisi kohdata ja auttaa näitä
ihmisiä. Muistathan seurata meitä myös sosiaalisessa mediassa @
luzdomundobrasil (Facebook, Instagram ja Youtube) sekä halutessasi
liittyä suljettuun whatsapp rukousryhmään lähettämällä sähköpostilla
nimesi ja puhelinnumerosi osoitteeseen annimaria.rodrigues@gmail.
com. Olkaa runsain mitoin siunattuja!

Anni & Bene ja Josias & Manuela

