
 
 

 

Vetäjinä Pekka ja Anna-Liisa Heikkilä 

LÖYDÄ LAHJASI 
-kurssi Tervonsalmen kurssikeskuksessa 20-21.5 -22.  

Levinniementie 15, Tervo 
 

 

Opetusta, rukousta & 
käytännön harjoittelua 

T U L O S S A  

Tervetuloa 
löytöretkelle &  

inspiroivalle matkalle kohti 
omaa kutsua! 

Taivaan Isän yksi keskeinen ominaisuus 
on rakkaus. Itse asiassa Hän on Rakkaus! 

Raamatun mukaan Hän on myös 
varannut erilaisia armolahjoja meille 
jokaiselle. Pyhä Henki jakaa niitä itse 

kullekin niin kuin tahtoo. Ketään ei jätetä 
osattomaksi, sillä kaikkia tarvitaan. Kun 
löydät lahjasi, tiedät missä Herra haluaa 

sinua käyttää ja mikä on juuri sinun 
kutsusi Jumalan valtakunnan työssä. 

Ilmoittautumiset viimeistään ti 17.5. 
Ilmoita mahdolliset ruoka-allergiat 

ilmoittautumisen yhteydessä. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset   

tervonsalmi@sana.fi 
tai 

0400-413 187 
 

Alustuksissa käsitellään mm. seuraavia asioita: 
 

Mitä ovat armolahjat? Millaisia armolahjoja Raamatusta löytyy? 
Armolahjojen merkitys seurakunnalle ja seurakuntalaiselle. 

Isän tarjoama työkalupakki kristitylle –  
Raamatulliset periaatteet armolahjojen käytölle. 

Lahjojen terve ja epäterve käyttö. 
Miten voin saada armolahjoja – mitkä asiat voivat olla esteenä? 

Mitä lahjoja minulle on annettu? – lahjakartoitus apuna löytöprosessissa. 
Ilman rakkautta lahjat ovat arvottomia. 

 
 

 

Pekka ja Anna-Liisa ovat Jumalan ihmeellisen työn kautta kokeneet suuren 
muutoksen omassa elämässään ja palvelutehtävässään, kun antoivat elämänsä 
kokonaan Isän käyttöön n. 25 vuotta sitten. Tällä hetkellä he kiertävät 
opettamassa ympäri Suomea eri seurakunnissa yli kirkkokuntarajojen. 
 

Molemmat ovat taustaltaan viestinnän ammattilaisia. Toimittajana ja TV-
ohjaajana reilun 30 vuoden ajan työskennellyt Pekka on ohjannut ja kuvannut 
suuren määrän tv-dokumentteja ja jumalanpalveluksia. Nykyisin hän palvelee 
uskonvaraisessa Herran työssä ja johtaa Haraisten Kodin ja TurkuMission työtä. 
Hän on myös kirkolliskokousedustaja ja Kirkkohallituksen täysistunnon jäsen. 
 

Anna-Liisa ehti olla ensin 10 v. tuotantokoordinaattorina YLEssä ja sen jälkeen 
muutamia vuosia kotisrk:n tiedottajana. Tällä hetkellä hän toimii viestintä- ja 
koulutussihteerinä Turun piispan virastossa. Hän on myös kirkkovaltuuston ja 
kasvatus- ja sivistyslautakunnan pj sekä kunnanvaltuuston jäsen. Ennen 
avioliittoa hän oli useita vuosia Youth with a Mission -järjestön palveluksessa 
Kanadassa ja Hollannissa. 
 

Pariskunnan sydämellä on seurakuntien ja seurakuntalaisten varustaminen sekä 
erityisesti aiheet, jotka liittyvät kutsuun, kristittynä kasvamiseen ja omien 
lahjojen löytymiseen. 


