
Vaajakosken baptistiseurakuntaVaajakosken baptistiseurakunta, 

ensimmäiseltä nimeltä Haapakosken baptistiseurakunta 

perustettiin 3.10.1920

Naissaaressa työmies Pietari Frankmanin asunnossa.



Perustavassa kokouksessa 
puheenjohtajana toimi saarnaaja 

Aleksius Hiljanen Keuruulta.  
Seurakuntaan liittyi 16 jäsentä. 

(Kuva on myöhemmältä ajalta kirkon valmistuttua.) 



Matti ja Aino Lehtonen toimivat seurakunnan johdossa   
postin työn ohessa   1928 - 1946. 

Heidän aikanaan seurakunta kasvoi voimakkaasti ja 
rakennettiin nykyinen kirkko.



Seurakunnassa oli vuoden 2006 lopussa Seurakunnassa oli vuoden 2006 lopussa 

varsinaisia jvarsinaisia jääseniseniää 160. 160. 

Kuva on vuosijuhlasta 2.10.2005Kuva on vuosijuhlasta 2.10.2005



Kaste toimitetaan omasta pyynnöstä siten, että
kastettava kaadetaan veden alle ja nostetaan ylös. 
Baptistien kaste kuvaa vanhan ihmisen kuolemaa ja 

uuden ylösnousemista.



Uskoon tulleet ja kastetut voivat osallistua ehtoolliseen. 
Baptistit nauttivat ehtoollista Jeesuksen esimerkin 

mukaan murretun leivän ja viinin myötä.



Seurakunnan jäsenten 13- 15-vuotiaille lapsille 
järjestetään rippikoulua vastaava seurakuntakoulu.

Kuva vuoden 2004 seurakuntakoulun 
todistustenjakotilaisuudesta.



Seurakuntalaisten 
vastasyntyneet lapset 

siunataan joko kotona tai 
kirkossa. 

Tässä yhteydessä ilmoitetaan 
myös lapsen nimi.



Sunnuntaisin pidetään jumalanpalvelus klo 11, 
kesäkuukausina klo 18



Kesäajan toiminnasta pääosa keskittyy Kesärannan 
leirikeskukseen, joka sijaitsee Pitkäjärven rannalla n. 

15 km Vaajakoskelta.

Kuva nuorisoleirin lipunlaskusta 2005.



Vaajakosken baptistiseurakunta kuuluu osana 
Suomen Baptistiyhdyskuntaan.



Suomeen baptismi tuli 1856. kun Föglön
saarelle perustettiin ensimmäinen 

seurakunta.

Suomen ja ruotsinkielisissä
baptistiseurakunnissa on jäseniä noin 2500.



Baptismi on yksi maailman Baptismi on yksi maailman 

merkittmerkittäävimmistvimmistää protestanttisista protestanttisista 

kirkkokunnista. Sen juuret ulottuvat 1500kirkkokunnista. Sen juuret ulottuvat 1500--

luvulla Keskiluvulla Keski--Euroopassa kEuroopassa kääynnistyneeseen ynnistyneeseen 

uskonpuhdistukseen.uskonpuhdistukseen.



Sana baptisti tulee kreikan kielestSana baptisti tulee kreikan kielestää ja ja 

tarkoittaa kastajaa. tarkoittaa kastajaa. 



Baptistien oppi perustuu yksinomaan raamatun Baptistien oppi perustuu yksinomaan raamatun 

ilmoitukseen. ilmoitukseen. 

Uskon peruskUskon peruskääsitteet ovat yhtenevisitteet ovat yhteneviää muiden muiden 

protestanttisten kirkkokuntien kanssa.protestanttisten kirkkokuntien kanssa.



Baptismi korostaa seurakuntien Baptismi korostaa seurakuntien 

itsenitsenääisyyttisyyttää, uskonvapautta ja , uskonvapautta ja 

valtiosta riippumattomuutta.valtiosta riippumattomuutta.



Usko tulee siis kuulemisesta, mutta Usko tulee siis kuulemisesta, mutta 

kuuleminen Kristuksen sanan kautta. kuuleminen Kristuksen sanan kautta. 
Roomalaiskirje 10:17

Tervetuloa Sanan kuuloon Tervetuloa Sanan kuuloon SavonmSavonmääkeenkeen!!

Kuvasarja 29.1.2008 Matti Mantsinen Kuvasarja 29.1.2008 Matti Mantsinen 

Vaajakosken Baptistiseurakunta
Savonmäentie 14,   www.baptisti.fi/vaajakoski


