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Uskommeko ihmeisiin?

P aula E rkintalo

Aitous on
kaunista
sitten keksimme paikkakuntamme nuorisopastorista laulun,
joka meni jotenkin näin: ”Valepastori, joll’ on pulisongit. Ja se
väitti että sill’on paperit, mutt’
ei sitä kukaan uskonut…”
Laulu juonsi juurensa samaan
aikaan kunnassa liikkuvista valepoliiseista, jotka ”pidättivät”
nuoria syystä jos toisesta – kunnes tuli oikea poliisi ja nosti valepoliisit oikeaan maijaan.
Sittemmin keskuuteemme on
ilmaantunut yhtä sun toista ammatinharjoittajaa, jotka esittävät
epäaitoja todistuksia epäaitoine
allekirjoituksineen – kunnes aito
poliisi koputtaa oveen ja vaatii
aidolle tilille. Lääkäri-ystäväni
vitsaili ostavansa paidan tekstillä
”Olen oikeasti lääkäri”.
Ovelle ilmestyvä kerjääjäkin
voisi miettiä, miten vakuuttaa
olevansa oikeasti kerjääjä eikä
mummonryöstäjä asunnonomistajan kääntäessä selkänsä hakeakseen ”janoiselle” vettä.
Mihin aitous on hävinnyt?
Hetki sitten Yle uutisoi valepaavin keränneen twitterissä
tunnissa yli 100 000 seuraajaa.
Joku näki paljon vaivaa ollakseen pienen hetken ajan Jorge
Mario Bergoglion kopio. Valeolemus ja epäaitous tuntuvat
olevan kovassa huudossa. Jo
Paavali mainitsi kärsivänsä valheapostoleista, jotka tekeytyivät
joksikin mitä eivät olleet.
Jeesus totesi Paholaisen olevan loppuun asti valehtelija.
Hän paljasti saatanan hiiviskelevän valkeuden enkelin vaatteissa.
Koska paholainen on kykenemätön luomaan mitään uutta,
se matkii Jumalaa ja vääristelee
Parikymmentä vuotta

asioita. Se tarjoaa meille sitä,
mikä on mahdollisimman lähellä aitoa mutta ei kuitenkaan ole.
Toisin sanoen: Adidaksen
lenkkarit maksavat 99 euroa,
Abidaksen vastaavat 9,90 euroa.
Sille on yleensä syynsä. Valkoinenkin valhe on valhe. Voisimme yhtä hyvin sanoa sininen tai
punainen valhe eikä se silti olisi
totuus.
Rehellisyyden nimissä myönnän, että en itse jaksa olla kiinnostunut mielipiteistä tai ihmisistä, jotka eivät ole aitoja. On
raskasta viettää aikaa sellaisen
ihmisen kanssa, joka esittää jotakin muuta kuin on. Tai nauraa
vitseille, jotka eivät oikeasti naurata. Tai puhuu tiettyjä asioita
vain siksi, että luulee minun haluavan kuulla juuri niitä asioita.
Aitous on kaunista. Se on jumalallista ja puhdasta. Eletään
aitoa elämää, ilmaistaan aitoja
tunteita, puhutaan rehellistä
puhetta. ”Rehellisyys maan perii”, sanoi suomalainen ja lisäsi:
”kasvaa se mies räkänokastakin,
vaan ei tyhjän naurajasta.”
H annakaisa S heu

päätoimittajalta
ihmisen on
aina ollut vaikea uskoa Jumalan
yliluonnolliseen kykyyn muuttaa
asioita ja olosuhteita. Kuitenkin
saamme lukea Herran ihmeteoista
aina Raamatun alkulehdiltä asti.
Lähtiessään Egyptistä Israelin kansa sai nähdä monia tunnustekoja,
joilla Herra vakuutti heidät ja mursi faaraon vastarinnan. Sen jälkeen
Hän avasi heille tien meren halki.
Vedet pysyivät paikoillaan koko
yön ja suuri kansa karjoineen kulki
toiselle rannalle vihollisjoukkojen
hukkuessa keskelle merta.
Luonnollisen

Olisi luullut, että tuon tapahtuman jälkeen mikään ei olisi horjuttanut israelilaisten uskoa. Mutta jo
muutaman päivän päästä ihme oli
unohtunut ja kansa napisi keskellä
erämaata janoissaan. Herra käski
Moosesta heittämään puupalan
veteen ja katkera vesi muuttui makeaksi. Pari päivää myöhemmin
matkalaiset valittivat nälkäänsä ja
Herra antoi sataa heille mannaa
taivaasta…
Ennen tätä Jumala oli toistuvasti suostutellut Moosesta ihmeillä ja
tunnusteoilla, jotta tämä vakuuttuisi Jumalan missiosta ja omasta roolistaan kansan vapauttajana. ”Mikä
minä olen tähän tehtävään? Mitä
minä heille vastaan? Eivät he kuitenkaan usko minua. Minä en osaa
edes puhua. Lähetä kuka muu tahansa…” Lopulta Mooses suostui
lähtemään neuvotteluun faaraon
luo sillä ehdolla, että Aaron-veli
hoitaisi puhumisen.
Jumalan yliluonnollinen vahvistus sai Mooseksessa aikaan
uskoa ja kuuliaisuutta. Hän alkoi
tuntea Jumalaa hengen eikä lihan
mukaan. Hän ymmärsi, että Jumala auttaisi häntä joka tilanteessa
jos hän vain kuuntelisi ja lähtisi
liikkeelle. Millä uskolla ja auktori-

teetilla hän ojensikaan paimensauvansa meren yli ja myöhemmin
löi sillä kansalle vettä kalliosta!
Ohjeet olivat hyvin käytännölliset,
mutta tulos yliluonnollinen.
Ihmisen epäilyistä huolimatta
Jumala on aina tehnyt ihmeitä,
luonut uusia asioita ja pitänyt yllä
luomakuntansa
monimutkaisia
järjestelmiä. Tänäkin keväänä näemme luonnossa uuden elämän alkamisen, kasvun ja kukoistuksen.
”Kaiken Hän on tehnyt kauniisti
aikanansa ja myös iankaikkisuuden hän on laittanut heidän sydämiinsä.” Tuo iankaikkisuus sisältää
meissä uskon ulottuvuuden, josta
Herra haluaa muistuttaa: ”Katso
minä teen uutta, nyt se puhkeaa
taimelle, ettekö sitä huomaa. Niin,
minä teen tien korpeen, virrat erämaahan…”
Olkoon meillä luja luottamus
Taivaalliseen Isäämme, joka kutsuu meitä kanssaan yhteistyöhön.
Annetaan oma ”sauvamme” Hänen käyttöönsä ja ojentaudutaan
sen mukaan mikä ei vielä näy. Kylvetään uskon kevätkylvö tietäen,
että sadon aika on tulossa.

T arja J ääskeläinen

Viestinviejät

L

uet parhaillaan Viestintuojaa,
seurakuntalehteämme. ”Viestinviejät” on nimi seurakuntamme uunituoreelle lähetyslehdellemme. Nimensä mukaan se
kertoo lähetystyöntekijöistä ja
monimuotoisesta lähetystyöstämme. Viemme maailman tärkeintä
viestiä yli rajojen, yli merien ja
kielimuurien. Kiitos Jumalalle, että
lähetystuli vielä palaa tämän seurakunnan alttareilla! Lähetyslehteä
saat rukoushuoneeltamme.
Jokainen meistä on viestiviejä.
Olemuksemme kertoo jopa ilman
sanoja, välittää sanatonta viestintää. Aviopuolison ja perheen keskellä osoitamme helposti äreyttä,
kiireyttä ja väsymystä. On ollut
liian tiukka viikko ja liian paljon
töitä. Tämän viestin läheisemme
lukevat välinpitämättömyytenä

ja etäisyytenä. Onnistuneen
rakkauden viestitys tarvitsee aikaa
Jumalan kanssa. Hän on rakkauden lähde. Siellä oma sydän saa
hoitoa, jota riittää myös läheisille.
Sitten onnistunut rakkauden viestitys tarvitsee kiireetöntä aikaa,
aitoa läsnä olemista. Ajan löytyminen edellyttää tärkeysjärjestystä
elämässä. Toisaalta rakkauden
viesti puolisolle ja lapsille tai muille läheisille on pieniä eleitä. Se on
osuvia lyhyitä sanoja ja viestejä.
Kannustuksen sana tai kauniin asian noteeraaminen. Näistä syntyy
rakkauden viestinviejä.
Jokainen meistä on kutsuttu
myös evankeliumin viestinviejäksi
yhteisössämme. Sekin on enemmän sanatonta viestintää elämällä ja olemuksellamme. Usein
viestimme ymmärretään ensiksi

siitä, mitä meillä ei ole verrattuna
muihin: negatiivista tai likaista
puhetta, krapulaisia silmiä maanantaisin tai juhlasuunnitelmia
viikonlopuksi. Seuraaviksi viesti
luetaan sanoista, jotka eivät lyö
alas vaan nostavat toisia: oikeudenmukaisuuden mutta armollisuuden sanoista tai rakkauden teoista työpaikalla ja naapuristossa.
Sitten vasta tulevat evankeliumin
sanat: ”Minun salaisuuteni on Jeesus –suhteessa.” Voimme kertoa,
että saamme rukousvastauksia.
Voimme kertoa siitä luottamuksesta ja toivosta, joka meillä on
tämän myrskyävän ajan keskellä.
Ei pidä pelätä kertoa sen toivon
perustasta, joka meillä on.
U sko K atto

viestintuoja
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Kukkolan leirikeskuksessa on tunnelmaa

Lehden ilmestyessä Kukkolan katon jääpuikot ovat jo ehineet sulaa.

We-leiriläiset saivat ensimmäisinä opetusta Kukkolan pirtissä.

Rantasauna ja laavu
odottavat leiriläisiä
ja talkooväkeä.
Seurakuntalaisille
järjestetään
tutustumispäivä
toukokuussa.

S

eurakuntamme osti vuodenvaihteessa Pälkäneellä sijaitsevan Kukkolan
leirikeskuksen
yhdessä
Helsingin Saalemin kanssa. Keskus hankittiin korvaamaan
Kausjärven osittain palaneet tilat.
Uusi keskus on nyt virallisesti siirtynyt omistukseemme, ja ensimmäiset kävijät ovat päässet nauttimaan Kukkolan tunnelmasta.
Teinityöntekijä Joni Hietanen sekä
lapsityöntekijä Päivi Myllynen kertovat leirikokemuksiaan.

Vihdoin uusi leirikeskus

Monipuoliset tilat

Leirikeskus on ollut tositoimissa jo
kahdella leirillä. Helmikuussa järjestetty WE-leiri oli uuden keskuksen ensimmäinen leiri, jota seurasi
helmi-maaliskuun vaihteessa järjestetty lasten talvileiri. Kokonaisuudessaan Joni ja Päivi ovat Kukkolaan hyvin tyytyväisiä:
– Odotus uuden leirikeskuksen
suhteen on ollut kova. Viimeiset
kolme kesää olemme joutuneet
käyttämään Kausjärven osittain
palaneita tiloja, Päivi toteaa ja lisää
että uusi keskus on varsinkin kesällä todella kaunis.
Myös Joni pitää keskuksesta
mutta odottaa erityisesti sen näkemistä kesällä.
– Luulen, että rantasauna ja sen
yhteydessä oleva laavu tulevat olemaan nuorille suosittuja hengauspaikkoja, hän toteaa.

Leirikeskuksen tilojen suhteen
huomio kiinnittyy pieniin majoitushuoneisiin, joiden hyviä ja
huonoja puolia työtekijät pohtivat.
Jonin kokemuksen mukaan pienet
huoneet vaativat ohjaajilta enemmän huomiota, sillä niissä leiri
eriytyy helposti pieniksi porukoiksi. Toisaalta Päivin kokemusten
mukaan iltatoimet sujuvat pienissä
huoneissa ripeämmin. Myös tutustuminen on pienemmässä ryhmässä helpompaa. Viihtyvyyttä
tuntuu kuitenkin löytyvän.
– Nuoret tuntuivat hengaavan
mieluummin majoitushuoneissa
kuin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, Joni kertoo WE-leirin tunnelmista.
Keskus koostuu tällä hetkellä
kahdesta rakennuksesta. Vanhemmassa hirsirakennuksessa on kaksi
salia ja uudemmassa majoitustilo-

ja. Leirikeskuksen pääsali oli WEleirin 55 henkilön vahvuudelle
hieman pieni.
– Mahduimme juuri ja juuri,
Joni kertoo.
Päivi lisää, että salin laajennusmahdollisuuksia
pohditaan
selvittämällä muun muassa salien
välissä oleva varastotilan purkumahdollisuuksia.
Lastenleirillä osallistujia oli
noin parikymmentä, jolloin tila
olivat riittävät. Jonin mukaan maksimi on kuitenkin noin 60 henkilön paikkeilla. Myös majoitustiloja
on tällä hetkellä hieman niukasti.
Tontille onkin haettu eritysluvalla
mahdollisuus lisärakennukselle,
jonka myötä keskus majoittaa yhteensä 80–100 henkilöä.

Talkoohenkeä tarvitaan
Leirikeskuksen tiloja remontoidaan esimerkiksi pesu- ja sauna-

25.5. Seurakuntalaisten
tutustumispäivä
Kesän leirit
3.-8.6. Päiväleiri (Kausjärvellä)
8.-9.6. Pyhisleiri
25.–29.6. Jees-Leiri
10.–18.6. Fifteen-leiri
6.-10.8. WE-leiri

osaston suhteen. Remontissa on
paljon tarvetta talkootyölle ja töiden johtaja Juha Forsberg haastaakin seurakuntalaiset mukaan
talkoisiin! Tehtäviä on monenlaisia aina pihatöistä maalaamiseen,
kevätsiivoukseen ja ikkunoiden
tiivistämiseen. Mukaan pääset ilmoittautumalla Juha Forsbergille
(0400 232755). Juha haluaa myös
muistuttaa seurakuntalaisia leirikeskuksen
tutustumispäivästä
25.5., johon pyritään järjestämään
bussikuljetus. Seuraa ilmoittelua!

Katse kohti kesää
Sekä Joni että Päivi odottavat kesän leirejä innolla, sillä leirikeskus
on aina parhaimmillaan kesäauringossa.
– Kesäjuttujen myötä leirikeskuksen tunnelma avautuu kunnolla, Joni toteaa.
Kesällä keskuksessa järjestetään
Tampereen Saalemin puolesta
kaksi lastenleiriä ja yksi WE-leiri.
Fifteen-leiri järjestetään yhdessä
Helsingin Saalemin kanssa. Alla
löydät leirien aikataulut. Lisätietoja saat seurakunnan nettisivuilta,
WE-työn facebook-sivuilta (www.
facebook.com/wordseffect) sekä
tietenkin työntekijöiltä itseltään.
M ikko T uomaala
K uvat J onna H elin

”Kaikki saa Herralle

tilaisuus järjestettiin sunnuntaina 24.3.
Seurakuntamme
täyttyi
ääriään myöten ja tunnelma oli odottava. Lähes
sadan hengen kuoro ja
hengellisten laulujen eturivin artistit täyttivät lavan.
Kuitenkaan kyse ei ollut
konsertista vaan todellisesta yhteislaulusta. Artistit
ja kuoro laulattivat seurakuntaa niin, että tuntui
kuin Saalemin katto olisi
noussut muutaman metrin.
Lähes kaksi tuntia kestänyt
laulaa”

tilaisuus tuntui menevän
hetkessä. Tapio Sopanen
ja Piritta Poutala kertoivat
laulujen välissä laulujen
sanomasta ja syntyvaiheista. Tästä muodostui kokonaisuus, jota voisi kutsua
”väkeväksi saarnaksi”. Oli
ilahduttavaa, että monet
harvemmin
Saalemilla
näyttäytyvät olivat uskaltautuneet mukaan. Tuskin
ilta olisi voinut onnistua
paremmin.
P etteri A rasalo

Kuva: Rauno Nytorp
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Hannakaisa Shehu äitiyslomalle

Seurakuntapastorin tehtävät jakautuvat
Kuva: Tarja Jääskeläinen

Pastori Hannakaisa Shehu
jäi äitiyslomalle 10.4., ja
hänen tehtävänsä siirtyivät
Marjaana Raumalle ja
Pilvikki Viitaselle. Rauma
aloitti työnsä huhtikuussa,
ja Viitanen astuu
tehtäväänsä heinäkuun
alusta vuoden loppuun asti,
jonka jälkeen hän siirtyy
lähetystehtäviin. Pilvikin
työ jakautuu puoliksi
seurakuntapastorin ja
nuorisotyön kesken.

H

aastatellessani Shehua, Viitasta ja Raumaa oppimisen halu
nousee usein esiin tavalla tai
toisella. Elämä ja palvelu Raamattukoulun, Iso Kirja-opiston, Global Universityn ja johtajuuskoulun
lisäksi heitä kaikkia yhdistää rakkaus seurakuntayhteyteen.

Paljon uutta
Hannakaisa Shehulla on takanaan
reilu vuosi seurakuntapastorin tehtävässä. Hän on toiminut muun
muassa kansainvälisessä työssä,
Löytö-evankeliointityössä ja naisten soluverkoston johtajana.
– Tämä on ollut paljolti uuden
oppimista, Hannakaisa summaa.

Hannakaisa Shehu siunattiin seurakuntapastorin tehtävään reilu vuosi
sitten. Tulevaa perheenjäsentä odottavat myös aviomies Eduart ja
pikku-Eliot.

-Olen oppinut, ettei opittava ikinä
lopu ja että suhde työtovereihin on
vaalimisen arvoinen. Jumala uskoo aitoon yhteyteen!
Seuraajilleen pastorilla on rohkaisevaa sanottavaa:
– Uskaltakaa tehdä se, mitä teette, omannäköisesti eli aidosti.
Hannakaisan ja aviomies Eduartin lisäksi Shehun perheeseen
kuuluu pian kolme vuotta täyttävä
Eliot. Uuden jäsenen on määrä
syntyä kesäkuussa.

Näköaloja opintieltä
Tavoitan Pilvikki Viitasen puhelimitse Keuruulta. Maisterintutkinto
Iso Kirja-opistolla on loppusuoralla, ja Viitanen kertoo palaavansa
hyvillä mielin Tampereelle.
– Opinnot ovat antaneet uusia
näköaloja seurakuntaelämään, hän
sanoo ja toivoo, että voisi toteuttaa
oppimaansa nyt käytännössä.
Pilvikki työskenteli seurakunnassamme teinityön nuorisotyöntekijänä vuosina 2007-2011.
– Minut palkattiin tehtävään

Kuva: Mia-Lotta Barnes

Kuva: Paula Erkintalo

Pilvikki Viitanen toivoo, että
jokainen seurakuntalainen
löytäisi oman paikkansa
seurakuntayhteisössä.

– Seurakunnassamme on paljon
lahjakkaita naisia, Marjaana
Rauma toteaa.

hyvin nuorena, mikä oli rohkaisevaa, Pilvikki muistelee. – Ikäni tai
sukupuoleni ei ole muodostunut
esteeksi kutsumuksessa etenemiselle.
Hän visioi osallistavuudesta ja
omistajuudesta seurakunnassamme:
– Toivon, että jokainen seurakuntalainen kokisi seurakunnan
”meidän jutuksi” ja voisi löytää
paikkansa osana yhteisöä.

lukuvuotta Elämä ja palvelu Raamattukoulun opintosihteerinä.
– Solutyö ja raamattukoulu ovat
olleet hyvää hengellisen johtajuuden harjoittelua, Rauma toteaa.
Parhaillaan Marjaana suorittaa
Global Universityn 2nd BA -tutkintoa. Perheeseen kuuluvat aviomies Tuomo sekä lapset Sofia (8),
Johannes (6) ja Luukas (1).
– Sydämelläni on ihmisten
eheytyminen ja vapautuminen,
Marjaana kertoo ja sanoo pohtineensa viime aikoina myös naisten
esiinnostamista.
– Seurakunnassamme on paljon
lahjakkaita naisia, joita ei ole vielä
asetettu mihinkään palvelutehtävään.

Solutyö kasvattaa
hengelliseen johtajuuteen
Marjaana Rauma on ollut mukana
seurakuntamme solunäyn rakentamisessa solunjohtajana, solutyöryhmässä,
solukoordinaattorina
ja johtajuuskoulukurssin vetäjänä.
Lisäksi hän on työskennellyt kaksi

P aula E rkintalo

Aito rakkaus on Euroopan toivo
Kuva: www.sxc.hu

PEFY-konferenssissa
esiteltiin vastauksia
Euroopan kriisiin:
mummot, leffat ja
omenapiirakka.

rakuntaan. Eipä tiennyt Said, että
astui ”leijonien” luolaan. Nimittäin
pienen tumman nuorukaisen nähdessään seurakunnan mummot olivat riemusta ratketa. Saidilla riitti
posken silittäjiä ja omenapiirakan
leipojia. Nyt aikuinen evankelista
sanoi konferenssissa: ”Mummot varsinkin Jumalan rakkauden täyttämät - ovat vaarallisia.”
Eurooppaa voitetaan siis takaisin Jumalan rakkaudella leivotuilla omenapiirakoilla! Said sanoi
myös, että muslimi aistii aidon
rakkauden ja että Islam on pinnalta hieno, mutta siitä puuttuu Pyhän
Hengen voima.

K

evätpakkasilla kävin Ison
Kirjan nuorisotyön valiokunnan mukana Slovakian pääkaupungissa Bratislavassa, jossa
pidettiin Euroopan Helluntaiherätyksen nuorisofoorumin (PEFY)
konferenssi.
Matkalla pysähdyimme Wieniin miettimään Euroopan hengellistä ilmapiiriä ja nuorisotyötä.
Sacher-kakun, espresson ja väkevän konferenssin johdosta mieleen
nousi paljon ajatuksia. Meillä Euroopassa on edessä tukalia haasteita, mutta toisaalta meillä uskovilla
saattaa olla lähellämme ainekset
Euroopan toivoon ja tulevaisuuteen.

Haasteena juurettomuus
Eurooppa on kasvanut irti juuristaan. Kristinusko, joka on ollut
tärkein yksittäinen vaikuttaja nykyaikaisen Euroopan syntyyn, on
menettänyt asemansa. Konferenssipuhuja Jeff Fountain muistutti,
että nykyisen EU:n syntyyn vaikutti keskeisesti uskova mies Robert Schuman. Hänen näkynsä oli

demokraattinen, oikeudenmukainen ja syvästi kristillisiin arvoihin
perustunut ihmisyhteisö.
Kiitos Jumalalle, että elämme
monessa mielessä oikeudenmukaisessa maanosassa. Silti kirkot ovat
tyhjiä ja ihmiset eksyksissä. Osa
kirkoista on kyllä moskeijoina.
Muutenkin vieraat uskonnot virtaavat luoksemme Jeesuksen kokoista tyhjiötä täyttämään. Materialismi ei nimittäin täytä ihmisen
jumalkaipuuta. Islamin usko leviää
ihan luonnollisesti, kun muslimit
tottelevat Jumalan käskyä ”täyttäkää maa”. Kuulemme uutisissa
myös taloudellisista ja poliittisista
kriiseistä, jotka ravisuttavat Eu-

rooppaa rankalla kädellä. Moni
meistäkin on saanut maistaa tätä
kriisiä, mutta etelässä asia on vielä
vakavampi.

Lääkkeenä aito rakkaus ja
ylösnousemusvoima
Onneksi meillä on toivo. Kristinusko on kuoleman ja ylösnousemuksen asia. Se julistaa, että Jumala herättää kuolleita. Euroopan
toivon perusta on siis Jeesuksen
ylösnousemusvoima.
Konferenssissa puhunut entinen muslimi Said, kertoi omasta
uskoontulostaan. Hänen isänsä oli
lähettänyt hänet vakoilemaan uskoon tullutta siskoaan helluntaiseu-

Seurakunta ja media
avainasemassa
Miten voitamme Euroopan nuoret
Jeesukselle? Ensimmäinen löytämäni vastaus on seurakunnat.
Elävät uskovien yhteisöt, joissa
vaikuttaa Jumalan voima ja ihmisten välinen rakkaus, ovat sitä
dynamiittia, jolla Eurooppa herää.
Vanha lääke toimii edelleen.
Toinen löytämäni vastaus on
media. Elokuvat ja ohjelmasarjat
muokkaavat nuorten maailmankuvaa ehkä kaikkein voimakkaimmin. Mikä mahdollisuus
media onkaan ilosanoman levittämiseen! Minussa on alkanut elää

näky evankeliumista, elokuvasta
ja Euroopasta. Suomeen palattuani koin kehotusta nähdä erästä
helsinkiläistä kaveriani. Punttisalilla rehkiessämme hänen ystäväänsä kertoi juuri perustaneensa
elokuvayhtiön. Hänellä oli sama
näky. Näitä videoalan ammattilaisia, harrastajia sekä opiskelijoita
löytyy toki seurakunnastamme ja
omasta solustanikin. Uskon, että
yhdessä ja rukoillen etenemällä
voimme tarjota Euroopalle toivoa
Jeesuksessa. Kristityt taiteilijat, tiedemiehet ja kulttuurinluojat ovat
kerran muokanneet Eurooppaa.
Samoin meidän seurakuntamme
Pyhällä Hengellä täytetyt nuoret
voivat olla luomassa hengellisiä
maanjäristyksiä.

Tarjotaan toivoa
Jeff Hamilton totesi: ”Se, joka tarjoaa toivoa, johtaa.” Hän myös totesi Schumanin sanoneen: ”Ilman
näkyä, kansa hukkuu.”
Meillä on siis toivo. Uskon, että
sinussakin alkaa näky Euroopasta
nousta. Seurakunnastamme löytyy
sekä mummoja että sujuvaan median käyttöön kasvaneita nuoria.
Mistähän vielä saisimme maistuvan omenapiirakkareseptin?
J arkko L indqvist
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Raamattukoulusta eväitä elämään
Jenny Paloniitty ja
Evelina Jääskeläinen
päättävät tänä keväänä
kouluvuotensa Elämä ja
Palvelu Raamattukoulussa.
Kaksikko kertoo
kokemuksistaan vuoden
varrelta.
Miksi tulin raamattukouluun
Evelina: Halusin oppia tuntemaan
lisää Raamattua ja sen kautta Jeesusta. Tämä oli luonnollinen askel
uskonelämässäni. Halusin myös
rohkaistua ja vapautua peloistani
esimerkiksi ihmisten edessä esiintymisessä ja saada työkaluja evankeliointiin.
Jenny: Olen pitkään haaveillut
raamattukoulusta. Yliopiston ovet
eivät auenneet viime kesänä, joten
ajattelin oikean ajan raamattukoululle koittaneen. Minulla ei
ollut mahdollisuutta lähteä pois
Tampereelta, mikä hieman karsi
vaihtoehtoja. Otin selvää Elämä
ja Palvelu Raamattukoulusta ja
pienistä epäilyksistäni huolimatta

koin, että Jumala puhui sen olevan minun paikkani.

vaikuttaa iankaikkisuuteen. Olen
saanut tulla tietoisemmaksi Pyhän
Hengen vaikutuksista elämässäni ja olen oppinut kuulemaan
Jumalan ääntä. Jumala on myös
vahvistanut omaa kutsumustani.
Olen saanut rohkaistua!

Päällimmäiset muistot
Evelina: Erinomaiset raamattutunnit ja raamatunopettajat sekä Löytö-viikkojen tapahtumat. Niissä
olemme saaneet kohdata ja rakastaa ihmisiä, jotka eivät vielä tunteneet Jeesusta. Uskonelämässäni on
myös tapahtunut läpimurtoja, joissa Jumala todella on kasvattanut
minua. Lisäksi olen saanut kokea
myös taloudellisia ihmeitä ja Jumala on muutenkin pitänyt huolta
minusta.
Jenny: Päällimmäisenä mielessä ovat osuvat opetukset, joiden
kautta on avautunut aivan uusi
hengellinen maailma. Monet asiat
Raamatusta ovat avautuneet uudella tavalla: ylistyksen merkitys,
Jumalan ja ihmisten kunnioitus ja
Vanhasta Testamentista nousevat
esikuvat. En oikeastaan enää
muista millaista elämä oli ennen
Raamattukoulua! Se on todella
vaikuttavaa, kun Jumala sanansa
kautta tekee työtä. Jumala on monin ihmeellisin tavoin osoittanut

Raamattukoulu kannattaa

Evelina Jääskeläinen

Jenny Paloniitty

taloudellisen huolenpitonsa myös
minun kohdallani.

Jeesus on myös vapauttanut minua
esiintymispelosta, ja olen huomannut että Hän totisesti on kanssani
kun puhun tai todistan Hänestä.
Jenny: Jumala on vahvistanut
uskoani vahvan opetuksen avulla.
Olen saanut kasvaa hengellisesti
ja olen ymmärtänyt, kuinka tärkeä
rooli minulla täällä on Jeesuksen
kanssa. Me uskovaiset voimme
vaikuttaa moniin asioihin rukouksella, ja mikä hienointa, voimme

Jumala on muuttanut minua
Evelina: Olen tullut tietoisemmaksi siitä, mitä on elää Kristuksessa
24/7. Minua on lohduttanut ajatus,
että ei tarvitse tietää kaikkea eikä
osata kaikkea omassa voimassani,
vaan Jumala on käyttänyt minua
juuri silloin, kun olen tuntenut
olevani tyhjä ja kyvytön itsessäni.

Jenny & Evelina: Suosittelemme
Elämä ja Palvelu Raamattukoulua jokaiselle uskovalle, joka haluaa oppia syvemmin tuntemaan
Raamattua ja Jeesusta. Jos sinulla
ei ole mahdollisuutta tai halua lähetä pois Tampereelta, seurakuntamme raamattukoulu on oikein
hyvä vaihtoehto. Koulun ohessa
on myös mahdollista tehdä osaaikatöitä tai opiskella voimien
mukaan. Koulussa ollaan myös
joustavia ja jokainen voi osallistua
mahdollisuuksiensa mukaan.

Tesoman majatalon ensimmäinen vuosi oli kiireinen
Kuva: Jouni Kinnunen

Tesoman majatalossa
länsi-Tampereella toiminta
on lähtenyt vauhdikkaasti
käyntiin. Työtä vetävä
Markku Rantahakala
kertoo, että majatalo on
otettu hyvin vastaan ja
kävijöitä on riittänyt.

T

esoman majatalossa on sen
nuoresta iästä huolimatta jo
paljon toimintaa. Maanantaisin on miestenilta, joita vetää
Martti Ahvenainen. Keskiviikkoisin pidettävässä rukouksen ja yhteyden illassa on ollut 10-15 kävijää.
Näissä illoissa rukoillaan erityisesti
Tesoman ja muun Länsi-Tampereen puolesta.
Tiistaisin ja perjantaisin majatalossa pidetään avointa kahvilaa
vapaan kahvittelun, yhdessäolon
ja keskustelun merkeissä. Kävijöitä
on ollut 10-30 henkeä. Joka toinen
lauantai on nuortenilta, joissa osallistujia on ollut saman verran.
Sunnuntaisin on ohjelmassa
Pyhän kosketus -nimeä kantava
jumalanpalvelus, jossa on koettu Jumalan todellisuutta. Markku
kertoo iloitsevansa myös siitä, että
lapset ja lapsiperheet on huomioitu pyhäkoulun pitämisellä. Hyvää
lupaa myös sunnuntaijumalanpalvelusten kasvavat kävijämäärät;

Tesoman majatalon kävijämäärät ovat kasvussa. Jumalanpalveluksen ylistysvuorossa vas. Tarja Rantahakala,
Markus Nuutinen, Johanna Liljeroos ja Markku Rantahakala.

niissä on ollut jopa 50 kuulijaa.

Lämmin vastaanotto
Markku Rantahakala on tyytyväinen siitä, miten Tesoman ihmiset
ovat ottaneet majatalon vastaan.
Erityisesti nuoret ovat ottaneet paikan omakseen. Majatalo on selkeästi avannut väylän tesomalaisten
luokse.
- Ulkopuoliset ihmiset ovat jättäneet meille esirukousaiheita, ja

näin olemme päässeet vaikuttamaan tesomalaisten elämään, kertoo Markku.
Majatalosta puhutaan hyvää
myös niiden keskuudessa, jotka eivät vielä ole paikassa käyneet.
- Tulen joku kerta, sillä tuosta
majatalosta on kuulunut hyvää,
sanoi eräs rouva, jota kutsuimme
paikan yksivuotissynttäreille, kertoo Rantahakala.
Myös alueen uskovat ovat otta-

neet majatalon lämpimästi vastaan
ja käyneet tilaisuuksissa. Markun
kertoman mukaan onkin onnistuttu hienosti siinä, että majatalon
kynnys on haluttu tehdä niin matalaksi kuin mahdollista.

Pioneerityöllä on
haasteensa
Haasteet ovat tietenkin suuret, kun
aletaan rakentaa uutta toimintaa
uuteen paikkaan. Markku Ranta-

hakala toteaa, että varsinkin alkuvaiheessa vastuunkantajien määrä
on pieni, ja tämä vaatii niiltä harvoilta venymistä voimiensa äärirajoille.
- Yhteydenpito sukulaisiin ja
ystäviin on jäänyt vähiin, tunnustaa Markku. Olemme kuitenkin
kokeneet, että panostuksemme
toiminnan käynnistämiselle ja sen
jatkuvuudelle edellyttää aktiivista
läsnäoloa.
Markku toteaa, että toiminnan
organisointi vaatii priorisointitaitoja. On jatkuvasti kuunneltava ja
pidettävä huoli, että kenenkään
vastuunkantajan taakka ei käy liian suureksi.
- Koemme syvää vastuuta jokaisesta tilaisuuksissamme käyvästä
ihmisestä. Haluamme heidän kokevan olevansa tervetulleita majataloomme.
Rohkaisevat tulokset auttavat
jaksamaan työssä. Markku kertoo,
että viime Löytö-kampanjan yhteydessä on aloiteltu kotilähetystyötä, joka huipentui yhden henkilön
kohdalla pelastusrukoukseen. Tästä on hyvä jatkaa!
J oni H uopana
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Seurakunnassa voi olla kivaa ja spesiaalia
Kuva: Tarja jääskeläinen

Hervannan Katukappelin
Ärisee-lastentapahtuma
tavoittaa alakouluikäisiä.

I

nnostunut lapsijoukko laulaa ja
tanssii Lindan johdolla taustacd:n ja bändin tahdissa. Musiikin
loputtua jännittyneet silmäparit
suuntautuvat ovelle, jossa jättikokoinen Late-leijona muikistelee
yllätysvieraansa
Panda-karhun
kanssa. Kaverukset esittävät hellyttävän draaman ystävyydestä,
jonka jälkeen seuraa Mikaelin
raamatunopetus samasta aiheesta.
Katukappelin toiminnallinen lastentapahtuma on vauhdissa.

Linda ja Topi-Pekka Kuusjärvi
haluavat tarjota lapsille toimintaa
ja elämyksiä.

Toimintaa, taidetta ja
tarjoilua
Alkuhetken jälkeen lapset jakautuvat toimintapisteisiin Duon yläkertaan. Halukkaat saavat kisailla
muun muassa tarkkuuslaukauksessa, vesipyssyammunnassa ja
Angry Birds –pisteessä. Kampaajalla syntyy kauniita hiusluomuksia ja manikyyrissä värikkäitä kynsiä. Askartelupisteessä suihkivat
sakset ja pensselit.
Puuhastelun jälkeen siirrytään
nauttimaan herkkupöydän antimista. Illan lopuksi julkistetaan
ja palkitaan kilpailujen voittajat.
Seuraavassa lastentapahtumassa
on luvassa Talent-show, jossa lapset voivat esittää omia taitojaan.
Toiminnallisia Ärisee-tapahtumia järjestetään Katukappelissa

Ärisee-tapahtumassa saa osallistua, onnistua ja pitää hauskaa.

joka toinen kuukausi osana Ariseherätysviikkoa. Vanhemmat voivat jättää lapsensa parin tunnin
ajaksi seurakuntaan ja lähteä vaikka ostoksille. Lapsista ja tapahtuman onnistumisesta huolehtii
parinkymmenen ihmisen joukko.
Ensimmäisen kerran mukana olleet ovat halunneet tulla aina uudestaan. Sana on kiirinyt ja uusia
on tullut mukaan.

Osallistuminen tärkeää
Ärisee-tapahtuma on Katukappelin lastentyöstä vastaavien Linda ja
Topi-Pekka Kuusjärven idea.

– Alakouluikäiset lapset tarvitsevat pyhäkoulun lisäksi välillä vähän spesiaalia. Heille on tärkeää,
että he saavat itse osallistua ja että
toimintaan on panostettu. Toivomme, että he uskaltavat tuoda tänne
kavereitaan ja voivat olla ylpeitä
siitä, että käyvät seurakunnassa.
Tarjontaa kyllä riittää muuallakin,
he tietävät.
Tampereen Kristillisen koulun
opettajana toimiva Topi-Pekka
pitää itse ratkaisevan tärkeänä
vuosia, jolloin hän vietti lapsena
ja nuorena aikaa seurakunnan kerhoissa ja leireillä. Yhdessä touhua-

minen opetti sosiaalisuutta ja auttoi ymmärtämään myös erilaisia
ihmisiä.
– Sain elinikäisiä ystäviä, mukavia muistoja ja sain touhuta samanhenkisten kanssa. Isosilta ja
poikaleirien ohjaajilta sain elämän
malleja ja hyviä arvoja. Minulle oli
tärkeää, että sain harrastaa myös
musiikkia ja liikuntaa leikin ja pelin varjolla. Raamatunkertomukset tulivat ihan eri tavalla lähelle,
kun ne sai kokea elämyksellisessä
muodossa eikä vain teoriassa, hän
luettelee.
Myös Lindalla on muistissa lap-

suuden pyhäkoulut ja erityisesti
leirien iltahetket. Äitinä ja esikoulun opettajana hän pitää tärkeänä,
että lapset oppivat käymään seurakunnassa ja tuntevat samoista taustoista olevia lapsia. Heidän tulee
myös kokea, että seurakuntaan on
mukava tulla. Lastentyön tarkoitus
on hänen mielestään ennen kaikkea tukea kotien hengellistä kasvatusta ja auttaa lapsia kasvamaan
Jumalan tuntemisessa.
Kuusjärvet hakevat ideat ja
opetukset lasten tilaisuuksiin eletystä elämästä, helluntaiseurakuntien Aarresaari–materiaalista sekä
lapsilta itseltään.
– Sen verran täytyy olla näkemystä, että voi toimia myös hetken
intuitiolla, he hymyilevät ja suunnittelevat jo ensi kesän leiriä.
T arja J ääskeläinen

Salme Blomster Katukappelissa

Ulos häpeästä sisäiseen kasvuun
Jumala haluaa vapauttaa
häpeästä, syyllisyydestä
ja hylkäämisen
aiheuttamasta kivusta.

Kuva: Tarja Jääskeläinen

K

un ihminen tulee uskoon, hänestä tulee uusi luomus ja hän
saa uuden identiteetin. Sisäisten
haavojen ja henkisen orpouden
tähden hänellä voi kuitenkin olla
vaikeuksia elää uuden luomuksen
todellisuudessa. Hän ihmettelee,
kun ei pääse siihen, missä muut
tuntuvat olevan ja kamppailee
epäilysten ja ongelmien kanssa.
Voidaksemme kasvaa rakkaudessa ja Kristuksen tuntemisessa on
hyvä tunnistaa, tunnustaa ja työstää sielussamme oleva kipu Jumalan sanan ja Pyhän Hengen avulla.
Matkalla vapauteen tarvitaan parannuksentekoa, anteeksiantoa ja
kuuntelevaa vuorovaikutusta toisen ihmisen kanssa.

Hylkääminen tuo häpeää
Blomsterin mukaan häpeä voi
juurtua ihmiseen jo lapsena, sillä ihmisen minuus muodostuu
ensimmäisten viikkojen aikana.
Vanhempien tehtävä on ”kutsua

-Usko on sitä, että kuilunkin
pohjalla voi luottaa Jumalaan
tietäen, että Hänen iankaikkiset
käsivartensa kantavat, sanoo
Salme Blomster

vauva eloon” ihastellen ja rakastaen häntä. Mitä heikompi kutsu elämään on, sitä heikommaksi lapsen
minuus kehittyy. Jumalan luoma
sisäinen lapsi voi alkaa kuihtua ja
hävetä olemassaoloaan.
Jos lapsi joutuu kasvamaan
vaatimusten ympäröimänä eikä
koe täyttävänsä niitä, hän ei tule
hyväksytyksi omana itsenään. Jos

hänen persoonaansa toistuvasti
arvioidaan suoritusten perusteella,
hän tulee häväistyksi aina uudelleen. Häpeästä kärsivä lapsi voi
muuttua ”näkymättömäksi” tai
häiriköksi. Rakkautta ja hyväksyntää vaille jääneen on vaikea oppia
rakastamaan muita.
Vanhemmat edustavat lapselle
Jumalan rakkautta maan päällä,
niinpä lapsen ensimmäinen jumalakuva rakentuu isä- ja äitisuhteen
perusteella.
Hylkäämistä voidaan kokea
elämän eri vaiheissa. Esimerkiksi
hyväksikäyttö, koulukiusaaminen,
avioerot, uskottomuus tai manipuloiva ihmissuhde aiheuttavat hylkäämisen ja häpeän kokemista.

Häpeäihminen kaipaa
hyväksyntää
Häpeä on enemmän kuin nolous.
Se on arvottomuuden ja kelpaamattomuuden kokemista. Häpeäihmisen sisällä asuu tyhjyys.
Ryhmässä hän kokee olevansa
ulkopuolinen eikä usko olevansa
kenellekään tärkeä. Koska hän ei
arvosta itseään, hän ei rohkene
myöskään puolustaa itseään.

Häpeäihmisen sisin huutaa
hyväksyntää. Saadakseen huomiota hän mielistelee, suorittaa tai
kilpailee. Hänestä tulee helposti
ulkoaohjautuva ja hän miettii vain
ulkoisia asioita. Psyykkinen side
estää häntä kasvamasta henkisesti, sillä kivut pitävät pyörimässä
oman navan ympärillä. Hän on
kova jännittäjä ja toistaa menneisyytensä traumoja, kunnes hän
ehkä keskusteltuaan terapeutin tai
sielunhoitajan kanssa alkaa tajuta,
mitä ne hänelle kertovat.

Sisäiseksi ihmiseksi
Häpeäihminen on uskonut saatanan valheen: Jumala ei rakasta
minua.
Totuus on, että Jumala vihaa
hylkäämistä. Hän haluaa vaihtaa
valheminämme todelliseen minään, jonka Hän on meille tehnyt.
Valheen tilalle tarvitaan totuus Jumalan sanasta. Sen kautta Jumala
herättää henkemme rakkaudella ja
kutsuu meitä sisäiseen minuuteen.
Uskovan henki ymmärtää Jumalan
kielen ja alkaa kutsua myös sielua
eloon. Sisäisesti tyhjä ihminen ei
ymmärrä, että Jumala näkee hen-

kemme Jeesuksen kautta täydellisenä.
Sisäinen häpeä tulee tunnistaa
ja ymmärtää, mistä se johtuu. Sen
jälkeen on tärkeää antaa anteeksi
itselleen sekä häpeän aiheuttajille
- kipua kieltämättä. Siitä mikä on
tunnustettu, voi myös vapautua,
Salme opettaa.
Kun ihminen todella ymmärtää,
että hän on Kristuksessa, hänen
sisimpäänsä tulee rauha ja orjuus
poistuu. Kielteisen tiedoston tilalle
vaihdetaan positiivinen ja ihminen
pystyy näkemään hyviä asioita itsessään ja muissa. Ehjä ihminen
uskaltaa omistaa Jumalan sanan
lupaukset elämäänsä. Hän tietää,
että hänellä on lupa olla olemassa
Jeesuksen sovitustyön perusteella
eikä omien suoritustensa ansiosta.
Ilman ylpeyttä, häpeää ja syyllisyyttä hän voi yhtyä sydämestään
Psalmin sanoihin: ”Minä olen suuri ihme ja kiitän sinua siitä.”
T erapeutti S alme B lomsterin
luennoista H ervannan
K atukappelin S isäisen kasvun
päivässä 9.3.2013 koonnut
T arja J ääskeläinen
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Sivarina seurakunnassa

Ainutlaatuinen vuosi
kuntamme nuorisopastori Jarkko
Lindqvist, joka on toiminut myös
esimiehenäni. Hänen kanssaan
jaettu yhteys on ollut minulle suuri
voimavara ja kasvualusta. Lyhyesti
sanottuna Jarkko on uskonut minuun! Opetuslapseuden perusajatuksenahan on toisiin uskominen.
Hengellisesti vanhempi ottaa nuoremman ja alkaa Jeesuksen tavoin
kouluttaa hänestä kypsää kristittyä. Siviilipalvelukseni myötä olen
päässyt kokemaan tätä dynamiikkaa arjessani. Minuun on uskottu
ja luotettu, haastettu ja innostettu.
Olen pääsyt kokemaan jotain samaa, kuin nuori Timoteus Paavalin oppilaana. Omaa kasvua on
aina vaikea arvioida, mutta tiedän
muuttuneeni paljon tämän vuoden
aikana. Muutos ei tosin todista juuri mitään itsestäni, vaan alleviivaa
kristillistä periaatetta aidon kohtaamisen ja rakkauden voimasta.
Haluan siis osoittaa julkisen kiitoksen suuresti arvostamalleni esimiehelle ja ystävälleni Jakelle!

seurakuntayhteys entisellään. Tulen varmasti kaipaamaan tätä hienoa aikaa, jossa olen voinut palvella seurakuntaa täysipäiväisesti.
En tiedä tarkalleen, mitä Jumalalla
on minulle ja vaimolleni varattuna, mutta tiedän tämän vaiheen
elämässäni olleen merkittävä sillä

polulla, jonka Hän on suunnitellut
jo ennen syntymääni. Laitan siis
katseeni eteenpäin ja olen kiitollinen tästä hetkestä sekä koko siviilipalvelusajasta!
M ikko T uomaala
K uva A nna L ehmuskoski

Seurakunnan johtajuus

A

loitin siviilipalvelukseni Saalemilla 21.5.2012. Nyt palvelukseni on pian ohi ja haluaisin jakaa ajatuksiani viimeisen
vuoden varrelta. Taustaltani olen
lopputyötä vaille valmis tuotantotalouden DI, jonka organisointija taloushallinnolliset kyvyt ovat
olleet palveluksen myötä kovassa
käytössä. Työtehtävinäni on ollut
paljon talouteen ja projektikoordinaatioon liittyviä hommia sekä
laaja skaala käytännön tekemistä,
esimerkiksi musiikkivastuita.

Isoon seurakuntaan
Siviilipalvelus on ollut minulle
sukellus henkilökohtaisen kasvun
sekä suuren seurakunnan maailmaan. Tulen pienemmästä, noin
150 jäsenen, seurakunnasta, jossa
moni asia hoidettiin aivan toisin.
Toisaalta asiat ovat pienemmässä
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seurakunnassa yksinkertaisempia
mutta suuremmalla yhteisöllä on
myös suurempi vaikutus. Isossa
seurakunnassa ihmissuhteiden hoitaminen ja johtaminen korostuu
eri tavalla. Resursseja tulee pystyä
allokoimaan, johtamaan monia
tiimejä sekä kokoamaan yhteen
erilaisten ihmisten työpanosta.
Kaikki tämä on sisältänyt minulle
paljon uutta! Aikaisemmassa kotiseurakunnassani palvellessani tein
asioita paljon itse tai lähimpien
kavereideni kanssa. Nyt olen löytänyt itseni tilanteesta, jossa johdan lähes tuntemattomia ihmisiä.
Asetelma on kuitenkin kasvattanut
ihmissuhdetaitojani merkittävästi.

Henkilökohtaista kasvua
Siviilipalvelus on ollut minulle
henkilökohtaisen kasvun aikaa.
Erityisesti tukenani on ollut seura-

Arvostan pastoreitamme suuresti
erityisesti heidän johtajuudestaan.
Seurakuntamme on nimittäin sangen iso laiva, jonka navigoiminen post-modernissa ajassa ei ole
helppoa. Viime aikoina mediassa
on käyty paljon kohupainotteista
keskustelua herätyskristillisyydestä
ja sen vastauksista aikamme ilmiöihin. Aina näitä juttuja lukiessani
olen muistanut, kuinka tervettä
hengellistä johtajuutta seurakuntamme on osoittanut! Olen oppinut arvostamaan sitä aivan uudella
tavalla. Tämä on ehkä seikka, joka
ei näy heti ulospäin mutta on elintärkeä taustavaikuttaja. Ilman tervettä hengellistä ilmapiiriä, ei ole
myöskään tervettä seurakuntaa.
Kiitos siis seurakuntamme johdolle!

Katse eteenpäin
Palvelukseni päättyy 2.5.2013,
jonka jälkeen jatkan opintoni
loppuun. Vaikka palvelusaika jää
taakseni, säilyvät ihmissuhteet ja

Seurakunnan pastorit
Pastoripäivystys
Pastori tavattavissa torstaisin klo 16-18 toimistossa
(käynti porttikäytävästä), puh. 03 212 2445
Usko Katto
usko.katto@kolumbus.fi
puh. 0400 782 521, koti (03) 367 7544
Petteri Arasalo
petteri_arasalo@hotmail.com
puh. 044 090 1759
Hannakaisa Shehu
hannakaisa.shehu@gmail.com
puh. 040 5560611
Joni Hietanen
hietanen.joni@gmail.com
Päivi Myllynen
paivi.myllynen@kolumbus.fi
puh. 050 511 8588
Jarkko Linqvist
j.j.lindqvist@gmail.com
puh. 040 512 9646

Koulutyö
Tapani Varuhin
puh. 0400 650 025
Leevi Ahopelto
puh. 0400 736 112

Puhelin pirahtaa
Joona Salo, mitä sinulle tällä
hetkellä kuuluu?
- Yllättävän hyvää kuuluu! Jännitin ennen kevättä, että opiskelut
saattaisivat loppua kohti käydä
raskaiksi, mutta mukavan tasapainoista elämää tässä vietetään.
Luku, lepo, likka ja liikunta täyttävät päiväni.

Olet valmistumassa, eikö
niin?
- Kyllä, tässä päättötyötä kirjoittelen ja kevään jälkeen lähiopiskelut
B.A. –tutkintoa varten ovat ohitse.
Sen jälkeen jäljellä on enää muutaman kuukauden harjoittelu todennäköisesti ulkomailla.

Mitä olet oppinut ja millaista
opiskelu on ollut?

Soile Helkiö
Toimistonhoitaja
Tampereen Helluntaiseurakunta
Aleksanterinkatu 18
33100 Tampere
puh. (03) 212 4053
avoinna ma, ke-pe klo 9-13
sekä tiistaisin klo 17.30-19

- Yksi tavoite opiskelujeni alussa oli varustautuminen Jumalan
palvelemiseen ja sitä haluankin
tehdä tulevaisuudessa. Ulkomaan
harjoittelun jälkeen toivon saavani
palvella seurakunnassa siellä missä
tarvitaan.
J oni H uopana

Keittiö
puh. (03) 214 5775

Karismakirja
puh. (03) 222 9434

Kausjärven leirikeskus
puh. (03) 374 8310

Vahtimestari
puh. 040 591 6579

Pankkitilit
OP 573120-213075
viite 13 (seurakunta), viite 26 (lähetystyö),
viite 110 (RV / srk-lehti)
OP 573120-51002187
viite 1313 (rukoushuoneen remontti), viite 1326 (leirikeskus)

Seurakunnan sähköpostiosoitteet

Internet

Mitä tulevaisuudensuunnitelmia sinulla on
valmistuttuasi?

- Opiskelu on ollut etupäässä kivaa
ja ruoka opistolla on ollut hyvää.

Seurakunnan toimisto

Toimisto:
Nuorisotyö:
Ulkomaalaistyö:
Kuurojentyö:
Diakoniatyö:
Tiedotus:		

Mielestäni olen oppinut ”pureskelemaan ruokani kunnolla”, eli tutkimaan asioita tarkemmin ja hieman objektiivisemmin kuin ennen.
Olen oppinut myös, että Jeesus on
kova juttu myös tieteellisestä näkökulmasta katsottuna.

tampere@helluntaisrk.net
nuorisotyo.tampere@helluntaisrk.net
international.tampere@helluntaisrk.net
tellervo.toprak@kolumbus.fi
saalem.diakonit@kolumbus.fi
info.tampere@helluntaisrk.net

www.tamperehelluntai.fi
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Pietilänkatu 2, Kauppakeskus Duo, 2 krs
Timo Penttilä, puh. (03) 318 1712
www.katukappeli.com

Tesoman Majatalo
Tesomankatu 2
majatalo.seurakunta.net
Markku Rantahakala, puh. 0400 787 563
markku.rantahakala@teliasonera.com
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