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Kukkolan leirikeskus vihittiin helluntaitunnelmissa
Kukkolan leirikeskuksen avajaisia vietettiin 25.5. aurinkoisessa säässä. Paikalla oli noin 220 ihmistä Tampereelta ja Helsingistä.
Suvivirsi ja hengelliset laulut kaikuivat pihamaalle pystytetyssä teltassa Helsingin torvisoittokunnan säestyksellä. Tilaisuuden juonsivat Ari Kattainen ja Jarkko Linqvist. Usko Katto piti vihkiäispuheen
ja Mika Yrjölä muisteli Helsingin ja Tampereen seurakuntien yhteistä historiaa. Hän toi vihkiäistilaisuuteen kynttilänjalan, jonka tamperelaiset olivat lahjoittaneet helsinkiläisille vuosia sitten. Maukas
lohikeitto ja kakkukahvit maistuivat kiitolliselle juhlaväelle.
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Uusi armon kesä
Kesä saa ihmeitä aikaan. Lokeroihinsa linnoittautuneet suomalaiset alkavat kurkistella pihalle,
istuttaa kukkia, tervehtiä naapuria
ja etsiä iloisempaa vaatetta päälle.
Elämä synnyttää elämää.
Kesä on todistus Jumalasta. Hänen armonsa on aina yhtä uusi ja
ihmeellinen. Vaikka kuinka kuolleelta näyttäisi ja toivottomalta
tuntuisi, Hänen Henkensä kosketus saa aikaan muutoksen ja antaa
voimaa uuteen kasvuun. Hallaöiden haalistama elämä saa uuden
ryhdin.

P ILVIKKI V IITANEN

Opettele
sanomaan ei
vaikea sanoa ei. Ei
ole kivaa tuottaa pettymystä toiselle ihmiselle, jättää häntä pulaan tai antaa vaikutelmaa, ettei
minulla olisi halua auttaa. On
mukavampaa olla samaa mieltä
kuin asettua poikkiteloin. On
helpompaa venyä, olla avuksi ja
tuntea olevansa pidetty henkilö
kuin kieltäytyä. On sopivampaa
(ja hengellisemmältä tuntuvaa)
pitää yllä harmoniaa ja pyrkiä
siihen, että kaikilla olisi kivaa.
Ei:n sanojat rikkovat harmonian. Kuka heistä pitäisi?
Seurakuntayhteisö, jossa ihmiset eivät osaa sanoa ei, ei kuitenkaan voi pitkän päälle hyvin.
Joskus kun jätämme sanomatta
ei muille, päädymme sanomaan
ei itsellemme, perheellemme tai
joillekin kaikkein tärkeimmille
asioille elämässä. Jätämme ehkä
sanomatta kyllä niille asioille,
jotka todella motivoivat meitä
ja joista olisimme kaikkein innostuneimpia.
'Ei' ulottuu myös keskusteluun ja päätöksentekoon. ’Näen
asian toisin’ on yksi tapa osata
sanoa ei ja osa aitoa vuorovaikutusta. 'Ei' muodossa tai toisessa ei merkitse sitä, ettei yksimieliseen ratkaisuun voitaisi
loppujen lopuksi päästä. Näennäinen samaa mieltä oleminen
on tylsää eikä tee hyvää todelliselle yhteydelle. Mielipiteiden
kirjo ja näkökulmien avaaminen tekee elämästä mielenkiintoista. Voisiko Jumalakin päästä
puhumaan silloin paremmin,
kun uskalletaan katsoa asioita
useammasta näkökulmasta?
Ei-sanan sanominen oikeissa
tilanteissa vapauttaa tilaa sanoa
kyllä oikeille asioille. Silloin voi
sanoa kyllä niille asioille, jotka
näkee tärkeiksi ja jotka tämän
hetken elämäntilanteessa ovat

MINUN ON

mahdollisia. Ei-sana saattaa
aiheuttaa hetkellisiä epämukavuuden tunteita, mutta pidemmällä aikavälillä se tuottaa
iloisempia ihmisiä ja toivon
mukaan yhteisön, jossa ihmiset
uskaltavat olla aitoja, ja jossa
he voivat palvella toisia omien
lahjojensa, jaksamisensa ja kykyjensä mukaan.
Kesäloma on hyvää aikaa
opetella sanomaan ei niille asioille, jotka eivät tunnu oikeilta,
jotka syövät turhaa energiaa ja
joiden tähden aikaa ei riitä olennaisille asioille. Kesäloma on
oivallista aikaa levätä ja miettiä
sitä, mille asioille uuden syksyn
ja kauden myötä haluaa sydämestään sanoa kyllä ja mille ei.
Uskalla kesälomalla sanoa ei
kiireelle, stressille, väärälle syyllisyydelle, tekemättömille töille.
Uskalla sanoa ei niille ihmisille,
jotka eivät kunnioita rajojasi.
Uskalla sanoa kyllä levolle, aidolle yhteydelle, Jumalan rauhalle ja niille asioille joita sydän
kuuluu tänä kesänä kaipaavan.
P ILVIKKI V IITANEN
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päätoimittajalta
taas tuli ja kaikki
muuttui. Tuo luonnon vihreä voima, joka peitti alleen talven tappaman ruohon ja verhosi niityt, metsät ja vuoret. Jostakin puut saivat
taas lehtensä ja kukkaset kauniin
loistonsa. Uusi armon kesä! Yhtä
kaunis ja voimakas kuin aina ennenkin. Odotettu ja uskollinen.
Kaikille yhteinen lahja taivaasta.

JOSTAKIN SE

Kesällä tullaan yhteen. Juhlitaan
opintojen päättymistä, uusia liittoja, syntymäpäiviä. Vietetään yhdessä lomaa. Tampereen ja Helsingin helluntailaiset hoitavat yhteistä
leirikeskusta. Juhannuksena suunnataan joukolla kohti Keuruun
konferenssia. Yhteys rakentaa ja
antaa voimaa.
Parhaimmillaan kesä tuo pysyvän muutoksen. Näin voi käydä
vaikkapa leirillä, hengellisessä tapahtumassa, lomamatkalla tai hyvän kirjan parissa. Kun Jumala saa

mahdollisuuden puhua, sen vaikutus tuntuu perheessä, työssä ja ihmissuhteissa. Kuinka paljon tämä
maailma tarvitseekaan todistusta,
joka näkyy Jeesuksen seuraajissa!
Ollaan valmiita muutokselle.
Kauniista kesästä huolimatta
monet elävät juuri nyt menetyksen
ja surun hetkiä. Niissä tilanteissa
voimme vasta todella oppia, miten
riippuvaisia olemmekaan Jumalasta ja hänen armostaan. Kun omat
rakenteemme ja tukipilarimme
murenevat, voimme nähdä, että
meitä pitää pystyssä vain Kristuksen rakkaus ja sovitustyö. Se on
meidän juuremme. Se tekee armolliseksi.
Jumalan näkökulmasta meidän
ahdistuksemme on väliaikaista,
mutta Hänen armonsa on iankaikkinen. Armonsa Hän suunnitteli
meitä varten. Kiitetään siitä!
”Minä sanon: ikiajoiksi on armo
rakennettu, sinä olet perustanut
uskollisuutesi taivaisiin” (Ps 89:2).
T ARJA J ÄÄSKELÄINEN

Kesäjuhlintaa ilman
krapulaa

K

esä on juhlien aikaa. On valmistumisjuhlia,
rippijuhlia
(Fifteen-leiri) ja häitä, mutta
myös ihan vaan kesän kunniaksi
vietettyjä juhlia. Mikäs sen mukavampaa kuin ystävien kanssa grillata ja nauttia kesästä! Juhlat pienemmästä tai isommastakin syystä
ovat oiva tapa huolehtia tärkeistä
suhteista ja hoitaa keskinäistä yhteyttä. Rakkaudellisista suhteista
aito seurakunta tunnetaan.
Kesän ilo ja vapaus saattavat
johtaa myös puhtauden rajojen
koettelemiseen. Niin kuin vasikat
keväällä villisti pomppivat aitojen
yli ja nauttivat vapaudesta, samalla
tavalla kesä voi edesauttaa kiusauksiin. Kuinka tärkeää on rohkaista nuoria Jeesus–suhteen hoitamiseen kesälläkin ja samalla tukea
puhtautta elämässä. - Ole sinä
uskovien esikuva puhtaudessa…,
sanoi Paavali nuorelle Timoteukselle. Tärkeimmät rajat laitetaan
sydämen ympärille. Sieltä elämä

lähtee. Ja vain Pyhän Hengen
avulla sydäntä voidaan hoitaa.
Eräs vapauden määritelmä on vapautta olla tekemättä asioita, joita
voisi tehdä.
Yksi kesäkauden kysymyksistä on alkoholin käyttö. Uskova
voi rohkeasti olla ilman alkoholia
juhlassa kuin juhlassa. On tärkeä
tiedostaa, että kristitty ei tarvitse
alkoholia! Hyvä onkin kysyä kysymys, miksi minun tarvitsisi juoda. Hyvän ja rennon olon vuoksi?
Siis pienen humaltumisen vuoksi?
Raamattu sanoo, että humaltuminen johtaa vapautumiseen moraalin alueella. Kynnys tehdä huonoja
asioita madaltuu estojen poistumisen myötä(Ef. 5:18). Pyhän Hengen johdatukseen panostaminen
taas johtaa päinvastaiseen tulokseen, hyvään Hengen hedelmään.
Nämä on asetettu Raamatussa vastakkain! Vaimoni kanssa teimme jo
seurustellessamme, että me emme
koske alkoholiin. Olemme pitä-

neet tämän päätöksen jopa asuessamme Keski-Euroopassa, jossa alkoholikulttuuri on erilainen. Tämä
päätös on tuonut vapautta ja iloa,
turvallisuutta ja hyvää esimerkkiä
perheessä.
Alkoholista
pidättäytyminen
tarvitsee oikean motiivin, vapauden motiivin. Pienen määrän alkoholin nauttiminen ei ole syntiä
Raamatun mukaan. Mutta onko
se viisasta tai tarpeellista meidän
alkoholikulttuurissamme, on kokonaan toinen kysymys. Parasta
iloa ja rentoutusta on nauttia kesästä, ystävistä ja levosta ilman kemiallista ärsykettä. Eihän se aitoa
ole? Jumala on tarkoittanut uskovan elämään ilon. Iloinen mieli on
sydämen asennetta ja sen lähde on
Herrassa (Fil4:4).
Iloista kesää!

U SKO K ATTO

VIESTINTUOJA

3

12. kesäkuuta 2013

Vammaiset ja ikäihmiset pyörillä halki Suomen
Hyvä Sanoma
ry (HS) järjestää
pyöräilykampanjan
Rovaniemeltä Helsinkiin
vammaisten ja ikäihmisten
puolesta. Tampereen
kaduilla tapahtuu 2.7.

P

yöräilykampanja
järjestetään 25.6. – 12.7.2013.
Sen keulakuvana toimii
Aki Miettinen, joka polkee
koko matkan niin kutsutulla kolmipyörällä. Aki on pastori ja
henkilöstöjohtaja, entinen Rajavartiolaitoksen joukkueenjohtaja ja
kapteeni. Hän sairastaa MS-tautia
ja omaa 60 prosentin haitta-asteen.
Hyvä Sanoma ry (HS) on perustettu vuonna 1926. Se on kehitysyhteistyötä harjoittavan ulkoministeriön kumppanuusjärjestö
ja Fida Internationalin rinnalla
helluntaiseurakuntien kotimaan
diakoniatyöstä vastaava järjestö.
Sen toimialaan kuuluvat erityisesti kriminaali-, päihde-, koulu- ja
vammaistyö. HS rohkaisee ja tukee seurakuntia yhteiskuntavastuuseen.

”Verta, hikeä ja kyyneleitä”
Pyöräilykampanjan nimi kuvastaa
monesti vammaisten ja ikäihmisten arkea. Monen sydän itkee verta oman tai lähimmäisen vaikean

tilanteen takia monimutkaisen byrokratian rattaissa. Vammaisen tai
ikäihmisen arjesta selviytyminen
vaatii usein hikeä, kun ei saa apua
tai arkea helpottavia välineitä.
Moni joutuu myös vuodattamaan
toivottomuuden, surun ja yksinäisyyden kyyneleitä elämäntilanteensa keskellä.

Vetoomus kaupungin
päättäjille
Kampanjalla halutaan kiinnittää
huomiota vammaisten ja ikäihmisten arvoon ja asemaan yhteiskunnassa sekä lisätä tietoisuutta
vammaisuudesta ja erilaisuuden
kunnioittamisesta. Samalla nostetaan esille vammaisjärjestöjen toimintaa ja seurakuntien diakoniatyötä.
Kampanjan yhteydessä luovutetaan pyöräilyreitin varrella
oleville yli kahdenkymmenen
kunnan tai kaupungin päättäjälle
vetoomus vammaisten ja ikäihmisten puolesta.
Tavoitteena on, että saavuttaessa kunkin kohdepaikkakunnan
viimeiselle katuosuudelle - jossa
pyöräilykampanja etenee kävelyvauhtia – siihen osallistuisi mahdollisimman paljon vammaisia ja
ikäihmisiä pyörätuolien, rollaattoreiden ja muiden apuvälineiden
kanssa.

Tapahtumia torilla ja
julkisilla paikoilla
Kohdepaikkakunnilla järjestetään
torilla tai muulla julkisella paikalla
palvelutempauksia, musiikkihetkiä
ja muuta ohjelmaa. Vammaisjärjestön ja seurakunnan infopisteistä
jaetaan tietoa ihmisille.
Vammaisjärjestöjä haastetaan
osallistumaan
pyöräilykampanjaan ja vetoomuksen luovuttamiseen sekä tuomaan asiaa esille
median kautta esimerkiksi henkilöhaastatteluina. Pyöräilykampanjan
etenemistä voi seurata reaaliajassa
sosiaalisessa mediassa. Valtakunnallista tiedotusmateriaalia tuotetaan paikallisille, alueellisille ja
valtakunnallisille medioille.
Kampanja toteutetaan laajalla
vapaaehtoistyön organisaatiolla.
Kulut katetaan yksityisillä lahjoituksilla ja yrityssponsoroinneilla.
Kampanjalla kerätään myös varoja
HS:n kautta tehtävälle vammais- ja
diakoniatyölle Suomessa.
Tampereella paikallinen yhteyshenkilö on pastori Vesa Mättö,
puh. 040 412 8615. Seurakuntamme yhteyshenkilö on Sisko Teelmäki, sisko.teelmaki@gmail.com,
puh. 040 5904725.

Tiedote 17.4.2013
VERTA, HIKEÄ JA KYYNELEITÄ
Pyöräilykampanja vammaisten
ja ikäihmisten puolesta 25.6. – 12.7.2013
Rei!‐ ja aikataulusuunnitelma
Ti 25.6.2013
Ke 26.6.2013
To 27.6.2013
Pe 28.6.2013
La 29.6.2013
su 30.6.2013
ma 1.7.2013
Ti 2.7.2013
Ke 3.7.2013
To 4.7.2013
Pe 5.7.2013
La 6.7.2013
Su 7.7.2013
Ma 8.7.2013
Ti 9.7.2013
Ke 10.7.2013
To 11.7.2013
Pe 12.7.2013

Rovaniemi
Tornio
Kemi
Haukipudas
Oulu
Raahe
Lepopäivä
Kalajoki
Kokkola
Pietarsaari
Vaasa
Laihia
Seinäjoki
Alavus
Virrat
Tampere
Lepopäivä
Lempäälä, Ideapark
Hämeenlinna
Riihimäki
Hyvinkää
Järvenpää
Kerava
Tikkurila
Helsinki

Rei!muutokset vielä mahdollisia.
Päivitetyt "edot osoi#eessa
www.vertahikeakyyneleita.$

Lisätietoa: www.vertahikeakyyneleita.fi ja www.hsry.fi/vhk
J ONI H UOPANA

Kampanjan logo sekä reitti- ja aikataulusuunnitelma.

”Näe, miksi olet liikkeellä”
Raamattutunneista,
kanavista ja Wake up –
nuortenillasta koostunut
nuorten aktiokoulutus
Mahdollisuuksien vuosi
2013 valotti aktio- ja
lähetystyön syvintä
olemusta.
Matti Karvinen saapui Lappeenrannasta opettamaan aiheesta
palveleminen. Hän lähti siitä, että
ihmisillä on monenlaisia motiiveja
palvella – kyse voi olla miellyttämisen halusta tai huomionhakuisuudesta. Meidän motiivimme
tulisi olla Jumalan kunnia ja Hänen päämääränsä. Jumalan rakkaus on se, joka saa palvelemisen
aikaan. Karvinen muistutti, että
suhde Jumalaan ja suhde lähimmäiseen ovat erottamattomia, sillä
sitä kautta asenteemme Jumalaa
kohtaan tulee esiin. Ainoa oikea
motiivi lähteä palvelemaan on Jumalan rakkaus. Esimerkiksi Karvinen nosti Laupiaan Samarialaisen.
Raamatussa ei kerrota, kuka tämä
ryöstetty mies oli, vaan todetaan
vain hänen olleen ”muuan mies”.

Jos oletetaan miehen olleen pakana, ei hän ollut lähimmäinen
juutalaisille, Karvinen huomautti.
Jeesus kuitenkin opettaa, että JOKAINEN kohtaamamme henkilö
on lähimmäinen – olisitko sinä
valmis palvelemaan ketä tahansa?
Paljastuuko todellinen asenteemme ”sattumien” kautta? Sydämen
asenne voi tulla mitatuksi tilanteissa, joihin emme ole tietoisesti valmistautuneet.

Oma paita likoon
– Jumalan tahdon mukainen palvelu ei ole mahdollista ilman
oman paidan liottamista, sanoo
Karvinen. Meidän tulisi seurata
Jeesuksen esimerkkiä ja punnita
omia motiivejamme, jotta palvelemisemme perusta olisi kestävä.
Heprealaiskirjeessä kuvataan Jeesuksen motiivia: edessä oleva ilo.
Se, että ihmisillä on taas avoin suhde Jumalaan. Sen rinnalla kaikki
Jeesuksen kokema häpeä ja kärsimys menetti merkityksensä. Jo
pelkästään tavoitteen näkeminen
helpottaa matkan kulkemista. Sinun on nähtävä miksi olet liikkeellä,
jotta jaksat.
– Palveleminen on etuoikeus,

annetaan Jumalan rakkauden valua lähimmäistesi luo. Tie on jo
valmistettu – näe se, lopetti Karvinen raamattutuntinsa.

Tärkein työkalu on persoona
Päivän toisesta raamattutunnista
vastasi Pilvikki Viitanen. Hän
huomautti alkuun, että tärkeämpää kuin se minne menet, on se,
kuka olet. Persoona on kaikkein
tärkein työkalumme. Persoonamme muokkaantuu erilaisissa
kohtaamisissa. Se muokkaantuu
kohtaamisissa Jumalan kanssa,
kuten esimerkiksi Jaakobilla kävi
painiessaan Jumalan kanssa. Jumala haluaa antaa meille niitä kohtaamisia! Jumala haluaa muuttaa
sinua ja kuvaasi itsestäsi. Pyhyyttä
voi olla monessa paikassa, kuten
luonnossa, suurissa kokouksissa,
kotona - Jumala kohtaa meitä eri
tavoin, painottaa Viitanen.
Persoonamme muokkaantuu
myös kohtaamisissa muiden ihmisten kanssa. – Jumalan kohtaaminen on aina yhteydessä toisten
kohtaamiseen. Jumalan kirkkaus
tulee esiin ihmisten välisissä suhteissa, jatkaa Viitanen viitaten
Karvisen puheeseen. Ihmiset ovat

kuin peilejä: ne kertovat heikot
kohtamme ja sen, missä tällä hetkellä mennään. Vaikeat tilanteet ja
ihmissuhteet kasvattavat meitä ja
ovat toisinaan lopulta hyödyllisiä.
Viitanen haastaa meitä uskaltautumaan kohtaamisiin ei-uskovaisten
kanssa ja elämään yhteisöllistä
elämää. Kohtaamiset oman sisimpämme kanssa muokkaavat myös
persoonaamme. Aitous vahvistaa

– hyväksy omat pelkosi, sillä se
kasvattaa persoonaa.
– Näiden tasojen kautta minämme muuttuu. Sitä tarvitaan,
jotta voisimme olla Jumalan uusi
sukupolvi, päätti Viitanen puheensa muistuttaen, että Jumalan näky
on aina suurempi kuin meidän
omamme.
M ILKA M YLLYNEN

– Ainoa oikea palvelemisen motiivi on Jumalan rakkaus, Matti Karvinen opetti
aktiolaisille.
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Perheiloa ja hyvää oloa kesäisessä Kukkolassa
KATARIINA KOSONEN

Seurakunnan
uusi leirikeskus
osoittautui oivaksi
kesänviettopaikaksi.
Toukokuisena lauantaina 11.5. vietettiin Pälkäneellä seurakunnan
avioparityön ja lapsityön yhdessä
järjestämää perhepäivää auringon
paistaessa. Leirikeskukseen oli
kokoontunut
viitisenkymmentä
seurakuntalaista nauttimaan koko
perheen yhdessäolosta ja samalla
tutustumaan uuteen leiripaikkaan.
Ainakin allekirjoittaneella virisivät lapsuuden leirimuistot ja halu
päästä mahdollisimman pian leirille omien lasten kanssa; mikäs sen
parempaa! Kukkolassa vierailun
jälkeen automatkalla heräsi vain
yksi kysymys: kuinkahan pitkään
lapset mahtavat kelpuuttaa vanhemmat leiriseuraksi? Onneksi
tässä kohtaa voi aina ilmoittautua
mukaan leirin henkilökuntaan…

Lapset ja vanhemmat yhdessä

Perhepäivässä nautittiin ulkoilmasta ja yhteisestä ajasta.

Perhepäivä alkoi yhteisellä kokoontumisella ja Tapani Varuhinin
sekä muiden järjestäjien tervetulo-

sanoilla. Tarkoitus oli viettää aikaa
pääasiassa koko perheen kesken
eikä niin, että lapset laitetaan ”säilöön” aikuisten tärkeän ohjelman
ajaksi. Tästä suurkiitos! Päivän
aluksi saatiin nauttia myös taiturimaisesta diabolo-esityksestä, jota
ainakin meidän perheen pienimmät muistelivat vielä seuraavanakin päivänä.

Parisuhteen huoltoa
Maittavan lounaan jälkeen lapsille
oli järjestetty oma ohjelmaosuus,
ja aikuiset pohtivat samaan aikaan
avioliittoteemoja. Valtaosa perhepäivään osallistuneista oli melko
pienten lasten perheitä, joten rauhallinen aikuishetki otettiin kiitollisuudella vastaan. Avioliittotyöryhmään kuuluvat Tanja ja Sami
Kallio antoivat pohdittavaksi kysymyksiä liittyen päätöksentekoon
avioliitossa ja kertoivat esimerkkejä omasta elämästään. Tämän jälkeen annettuja kysymyksiä pohdittiin pienryhmissä, joissa jokainen
pari sai kertoa tai olla kertomatta
omia ajatuksiaan sen mukaan kuin
parhaalta tuntui. Lapset viihtyivät
hyvin oman ohjelmansa parissa;

kaikkein pienimmätkin saivat tarvitsemaansa henkilökohtaista huomiota.

Yhteyttä, ulkoilua ja makkaraa
Pohdinnan päätteeksi maistuivat
kahvit ja kastettavat. Lapset saivat
oman mehuhetkensä osana omaa
ohjelmaansa. Kahvittelun jälkeen
nautittiin vapaasti ihanasta kesäisestä ulkoilmasta ja hyvästä seurasta. Tunnelma oli rento ja hyväntuulinen.
Päivä huipentui makkaranpaistoon rantanuotiolla. Kaunis, raikas
alkukesän ilma varmisti sen, että
kaikki varatut makkarat hupenivat
lasten ja aikuisten suihin.
Yksinkertaisista asioista on onni
tehty. Hyvillä mielin lähdettiin
kohti kotia. Hyvin ulkoilleet, syöneet ja kaveriseurasta nauttineet
lapset nukahtivat autoon ennen
ensimmäistä risteystä. Jäämme
odottamaan seuraavaa kertaa, sillä
päivä oli enemmän kuin onnistunut!
K ATARIINA K OSONEN

Kahvia ja sympatiaa ohikulkijoille naistentyössä
MARJAANA KOSKINEN

Seurakunnan naistentyön
johtoryhmä organisoi
Keskustorilla ”Juodaan
kahvia ja jutellaan”
-teemapäivän osana
seurakunnan Löytötapahtumaa.
Lauantaina 4.5. Keskustorin suihkulähteen edessä oli teltta, josta sai
ilmaiseksi kahvia ja pullaa. Hyvän
tarjottavan lisäksi saatavilla oli
juttuseuraa ja hengellistä materiaalia, kuten Hyvä Sanoma -lehtiä
ja Löytö-tapahtumaa varten suunniteltuja magneetteja, joissa oli
rohkaiseva hengellinen teksti. Lisäksi teltassa oli laatikko, johon sai
kirjoittaa rukousaiheita. Viileähkö
sää sai ehkä entistä useamman
poikkeamaan kupilliselle höyryävän kuumaa kahvia.

Luonteva lähestymistapa
Naistentyön johtoryhmään kuuluva Marjaana Rauma kertoo, että
teltta ja tarjoilu olivat tarkoitettu
erityisesti naisille, mutta toki kahvia annettiin myös paikalla käyneille miehille.
Itse asiassa miesten kanssa
muodostui hauskoja kohtaamisia,
kun kutsuimme heitä naisille tarkoitetulle kahville, hän nauraa.
Rauma kertoo, että keskustelun
aloittaminen oli todella helppoa,
kun sai vain kutsua ihmisiä kahville. Melkeinpä aina ensimmäinen

Bussipysäkin tuntumassa ollut kahviteltta veti hyvin väkeä.

kysymys oli, että ´ketä te olette tai
kuka tätä järjestää´. Siitä sitten keskustelu syntyi hyvin luonnostaan
ilman mitään väkisin yrittämistä.
Paikka oli hyvä myös sen suhteen,
että moni odotti bussia. Usean ihmisen kanssa tuli samalla myös
juteltua.
– Monet kommentoivat, että
kiva, kun olette täällä; tulkaa toistekin. Ihmiset olivat hyvin vastaanottavaisia ja halusivat tarjottaessa Hyvä Sanoma -lehden tai

ainakin magneetin. Jotenkin sellaiset etukäteispelot, etteivät ihmiset
ole kiinnostuneita, tuli osoitettua
taas kerran valheeksi. Ainakin yksi
tuli uskoon ja hänelle on jo järjestymässä solu, Marjaana kertoo.

Suunta ulospäin
Tapahtuman jälkeen Marjaana
Rauma pohti evankeliointia sekä
omia kokemuksiaan siitä.
– Evankelioinnissa on ongelma,
jos olettaa, että ihmiset tulevat itse

sisälle seurakuntaan. Meidän pitää
seurakuntana tulla ulos ihmisten
luo. Olen joskus ollut ihan perinteisesti kadulla jakamassa traktaatteja
ja se on tuntunut vaikealta. Niistä
kokemuksista on syntynyt nihkeyttä tällaista ulospäin suuntautuvaa
toimintaa kohtaan. Moni kokee
myös ihmisten kohtaamisen vaikeaksi ujouden vuoksi. Tällaisessa
teltta-tavassa voi aloittaa kaatamalla ihmisille kahvia ja hymyilemällä
heille. Voi olla, että siinä sivussa

syntyy kuin vahingossa keskustelu, mutta pelkällä hymyilylläkin
pääsee pitkälle. Eikä ole mikään
pakko ottaa heti päämääräksi jutella hengellisiä asioita vaan luoda
suhteita ja osoittaa rakkautta. Tällaisessa tavassa evankelioida on
matala kynnys niin uskoville kuin
niille, joita kohdataan.
K ATARIINA K OSONEN
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Kevään valmistuneilla jo kokemusta käytännön työstä

Jumala kantaa niin vastaanotolla
kuin seurakuntasaleissakin
Koulujen päättyminen
on varma kevään merkki.
Viestintuoja haastatteli
kahta opintonsa tänä
keväänä päättänyttä
seurakuntamme
jäsentä. Kummankin
tulevaisuudenhaaveissa
siintävät ulkomaat – ja
molemmat turvaavat
arjessaan Jumalaan.
Olli Pajunen (25) valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 15.3.2013
Tampereen yliopistosta. LeenaMaija ”Leenis” Lehto (24) puolestaan päätti toukokuussa opintonsa Keuruun Iso Kirja -opistossa.
Nuoret Tampereen Helluntaiseurakunnan kasvatit kertoivat Viestintuojalle opiskelu- ja työelämäkokemuksistaan.

Pelottomasti työelämän
haasteisiin
Olli Pajunen kertoo lääketieteen
kiinnostaneen häntä lapsesta asti.
– Lääkärin työ on suurelta osin
käsillä tehtävää työtä, jossa myös
näkee usein työnsä tulokset ja saa
olla ihmisten kanssa, hän kuvailee.
Pajunen on ollut vuosien varrella mukana muun muassa seurakuntamme teinityössä. Hän
kertoo, että lääketieteeseen perehtyminen on vahvistanut hänen uskoaan Jumalaan.
– Lääketiedettä opiskellessa
huomaa, kuinka hienosti ihmisruumis on rakennettu, Olli toteaa.
– Sellainen kokonaisuus ei voi syntyä noin vain, itsestään.

MIKKO TUOMAALA

JUKKA SIPILÄ

esiin on ollut helppo kertoa, että
omien valintojen taustalla on usko.
Kun käytännön työ neljännen
opiskeluvuoden jälkeen alkoi, vastuu ihmishengestä mietitytti Pajusta paljon.
– Mietin, onko minulla tarpeeksi tietoa ja onko minusta tähän,
hän myöntää. - Olen kuitenkin
kokenut, että Jumalan kanssa työntekoon liittyy tietynlainen rauha.
Virheitä osuu näissä töissä jokaisen kohdalle, mutta niitä ei tarvitse
pelätä, hän sanoo.
Olli ja hänen luokanopettajaksi opiskeleva vaimonsa Saia ovat
osallistuneet seurakuntaelämään
sekä Tampereella että Saian lapsuusmaisemissa Virroilla. He haaveilevat kehitysyhteistyöstä ulkomailla.

Suuri arjen Jumala
Leena-Maija Lehto suoritti Iso
Kirja -opistossa viimeiset kurssit
Walesin yliopiston B.A. in Theology
and Ministry -tutkinnosta toukokuussa.
– Todistuksen saan ensi keväänä valmistujaisseremoniassa, mutta käytännössä tutkinto valmistui
tänä keväänä, hän kertoo.
Leena-Maija opiskeli kolmivuotisesta seurakuntatyöhön valmistavasta tutkinnostaan kaksi
ensimmäistä vuotta englanniksi.
Kansainvälisyyttä hän on maistanut jo teini-iässä seurakuntamme
Kosovo–aktioissa. Opintoihin sisältyi puolen vuoden lähetysharjoittelu Saksassa.
– Halusin Isoon Kirjaan nimenomaan siksi, että sen Team Action
-linja tarjosi mahdollisuuden tutustua lähetystyöhön syvemmin,
PAULA ERKINTALO

Lääkäri Olli Pajunen kokee, että Jumalan kanssa työhön liittyy rauha.

Olli rohkaisee opintojaan aloittelevia kristittyjä olemaan reippaasti oma itsensä.
– Opiskelijapiireissä on fiksua
porukkaa, joiden kanssa asioista
voi keskustella järkevästi, Olli sanoo. – Elämäntapaerojen tullessa

Joni on ylpeä
pelipaidastaan

Leena-Maija kertoo.
Lehto on palvellut seurakunnassamme muun muassa solunjohtajana ja ylistysbändeissä. Vuonna
2011 hän suoritti seurakunnassamme opintoihinsa kuuluvan seurakuntaharjoittelun. Ollin tavoin

Leena-Maija Lehdon B.A.-tutkinto
on antanut monipuolisia valmiuksia
seurakuntatyöhön.

myös Leena-Maija on siis päässyt
töihin ”kentälle” jo opintojensa
aikana. Leena-Maija koki opiskeluaikansa syvältä luotaavana prosessina.
– Kasvoin uskossa paljon. Samalla tajusin, että elämä on keskeneräisyyskamppailua ja valmiita olemme vasta taivaassa. Se ei
haittaa - Jumala on luvannut olla
lähellämme!
Opinnot ovat vahvistaneet
Leena-Maijan käsitystä Jumalan
suuruudesta:
– Joskus yritämme ymmärtää
Jumalaa sullomalla hänet johonkin
laatikkoon, mutta hän on kaiken
sellaisen yläpuolella.
Tampereelle toukokuussa palannut Leena-Maija haaveilee lähetysharjoittelusta ulkomailla ja
iloitsee Jumalan päivittäisestä läsnäolosta.
– Uskon, että Jumala haluaa
olla mukana myös elämämme tavallisissa asioissa; ei vain hienoissa
pohdinnoissa ja sunnuntaikokouksissa, hän sanoo.
– Kokemushakuisuuden sijasta
sydämelleni on noussut yhä enemmän ajatus arjen Jumalasta.
P AULA E RKINTALO

Teinityö rakentuu aidon
kohtaamisen ja ajan
hermoilla pysymisen
varaan. Viimeisen
kahden vuoden ajan
työtä menestyksekkäästi
johtanut Joni Hietanen
kertoo kokemuksiaan
vuosien varrelta.
Joni aloitti seurakuntamme teinityöntekijänä syksyllä 2011. Ison
Kirjan opinnot päättyivät edellisenä keväänä. Samoihin aikoihin
taiteilijanimellä Jonitapani ilmestyneellä Helppoo-levyllä oli mukana
myös nuorisopastorimme Jarkko
Lindqvist, joka kysyi levynteon
lomassa Jonia mukaan seurakuntamme pastoritiimiin. Valinta oli
Jonille helppo ja luonnollinen,
sillä olihan kyse hänen kotikaupungistaan ja -seurakunnastaan.
Mielenkiintoiseksi tilanteen teki
myös levyn teema – aivan kuin
johdatuksen omaisesti se kuvaisi
monia teinityön osa-alueita. Tarina
oli alkanut.

Johtajuus on paimenuutta
– Kahden vuoden päällimmäisenä
fiiliksenä on paimenen olo, Joni
aloittaa ja jatkaa: – Kun eka vuosi
oli loppumassa niin muistan, kun
olin alasalissa ja otettiin vastaan
teinejä ja mä muistin jokaisen nimen. Mietin, että mä tunnen nää
kaikki!
Joni kertoo päässeensä kulkemaan Jeesuksen jalanjäljissä; johtamaan hänelle uskottua laumaa.
Kahden vuoden perusteella hän
painottaakin, että olennaista on
tuntea oma porukka ja luoda yhteyttä heidän kanssaan – olla läsnä.

Läpi haasteiden
– Multa on välillä kysytty miten on
We:ssä menny, onko ollu haastei-

ta? Joni toteaa ja vastaa heti kysymykseen.
– Onhan tää ollu monella tapaa
opettavaista aikaa olla ekaa kertaa
johtavassa pastoraalisessa tehtävässä. Koko tän kahden vuoden
ajan olen saanu olla erityisen hienolla paikalla, johtamassa We:tä
enkä ole koskaan seissyt siinä yksin. Kiitos tästä loistavalle We staff
-porukalle. Ootte kaikki hatunnoston arvosii!

Nostettu johtajaksi
Lopuksi Joni haluaa kiittää myös
seurakuntamme hyvää ilmapiiriä,
joka ilmenee varsinkin työntekijöiden kesken:
– Päällimmäinen fiilis on sellanen, et on ollu kuin jalkapallo-ottelussa, jossa pelaajat kantavat ylpeänä joukkueensa tunnusta. Jo vuosia
mua on nostettu yhdeksi johtajaksi
tässä seurakunnassa, Joni hehkuttaa. Kokemuksensa perusteella
hän muistuttaa, että hyvä yhteishenki on erittäin tärkeää työntekijöiden jaksamisen ja seurakunnan
yleisen ilmapiirin kannalta. Joni ei
vielä tiedä tulevaisuuden suunnitelmiaan tarkasti, mutta muutamia
ideoita on.
– Musiikki ja nuorisotyö kolahtaa lujaa. Katotaan mitä tapahtuu.
Syksyä varten mulla on muutamia
suunnitelmia mutta ei niistä vielä
sen enempää, mies toteaa nöyrästi
ja virnistää perään.
Jonista ei voi olla pitämättä; on
sääli päästää hänet menemään.
Paidassaan ja sydämessään hänellä on kuitenkin sama tunnus kuin
meillä kaikilla kristityllä – todistus
Jumalan rakkauden muuttavasta
voimasta. – Kannetaan sitä ylpeästi, Joni muistuttaa lopuksi leveästi
hymyillen. Hän todella on ylpeä
pelipaidastaan.
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Ollaan naisia Jumalan kunniaksi
TARJA JÄÄSKELÄINEN

Katukappelissa on tilaisuuksia aviopareille, ikäihmisille,
lapsille, nuorille ja maahanmuuttajille. Myös
seurakunnan naiset ovat kokoontuneet säännöllisesti jo
vuosia ja viettäneet aikaa yhdessä.
Avoin naisten solu on nimensä mukaisesti avoin kaikille naisille. Viime syksystä lähtien tämä naisten
yhteinen kokoontuminen nimettiin
Naistenillaksi.

lin sunnuntaijumalanpalveluksiin,
ja se innostaa meitä entistä aktiivisemmin anomaan lisää sieluja
Jumalan valtakuntaan. Herätys on
nyt!

Tehdään ilta yhdessä

Sanaa, hemmottelua ja
reseptejä

Kerran kuussa tiistaisin pidetty
Naistenilta kokoaa yhteen kerralla 15-20 naista. On ollut ilo seurata seurakuntalaisten aktiivisesti
ottavan osaa järjestelyyn. Monet
tulevat valmistelemaan iltaa, sillä
yhdessä touhuaminen on hauskaa
ja keittiöllä on helppo luoda uusia ihmissuhteita. Ilta illan jälkeen
pöytä onkin ollut täynnä herkkuja.
On rohkaisevaa joka kerta nähdä uusia kasvoja ilmaantuvan
joukkoon. Vastuutiimin yhteinen
rukous onkin nähdä näissä tilaisuuksissa entistä enemmän sekä
suomalaisia että maahanmuuttajia,
jotka eivät vielä usko Jeesukseen.
Naisteniltojen kautta muutama on
rohkaistunut tulemaan Katukappe-

Illat ovat vapaamuotoisia. Käsihieronnan, kasvohieronnan ja
vaikkapa koruesittelyn jälkeen keskitytään Jumalan Sanaan. Kun on
kysymys naisten kokoontumisesta,
on luonnollista, että iloinen puheensorina jatkuu pitkään alustuksen jälkeen. Jumalan Sanassa riittää
paljon pohdittavaa ja “purtavaa.”
Syksyllä toiminta jatkuu rukouspalvelun, Jumalan Sanan, lenkkeilyn
ja muun muassa reseptikeräilyn
merkeissä. Jokaista iltaa piristää
myös pieni hemmotteluhetki. Tule
mukaan ja tuo ystäväsikin. Nautitaan naiseudesta ja yhteydestä!
P ÄIVI S ARJASTO

Kevään viimeistä naisten iltaa vietettiin grillinyyttäreiden merkeissä. Joukosta
löytyi myös yksi synttärisankari ja yksi vastasyntynyt Jumalan lapsi.

Ruokaa ja toivoa Viipurin seudulle
Hervannan Katukappeli
on usean vuoden ajan
säännöllisesti vienyt
ruoka-apua Venäjälle
Viipuriin ja sen lähikyliin.
Vuodesta 2005
yhteistyötä on tehty
Ruokkikaa Nälkäiset
-järjestön kanssa.
Vastuuhenkilöt ovat vuosien saatossa vaihtuneet mutta työ Karjalassa vähäosaisten, nimenomaan
lasten ja vanhusten parissa, on
jatkunut jo kymmenen vuoden
ajan. Viimeisin matka, jolla sain
olla Reijo ja Päivi Sirenin mukana, tehtiin toukokuun alkupäivinä.
Lähdimme matkaan seurakunnan
rukousten saattelemana.

Kodeissa lämmin vastaanotto
Ensimmäinen
pysähdyspaikka
oli Viipuri, missä autoon hyppäsi
tulkki Irina. Jätimme ruokaa, patjoja ja vaatteita paikalliselle avustustyöntekijä Annalle, joka ruokkii
katulapsia ja pitää huolta noin 300
invalidista. Viipurista matka jatkui
pikkukyliin, missä ei ole aikaisemmin vierailtu ruoanjaon merkeissä.
Käytännön järjestelyt sujuivat mutkitta, löysimme paikallisia yhteistyökontakteja ja saimme kohdata
ihmisiä niin kaduilla, toreilla, kau-

PÄIVI SARJASTO

poissa kuin kodeissakin. Ilmapiiri
oli vastaanottavainen. Kiertelimme ovelta ovelle ruokapakettien
kera. Meitä kutsuttiin teelle ja
kuulimme useita koskettavia elämäntarinoita. Jokaisessa kodissa,
missä vierailimme, jaoimme evankeliumin ja saimme rukoilla asukkaiden puolesta. Saimme kylvää
Jumalan Sanaa ja - mikä parasta
- rukoilla muutaman venäläisen
kanssa myös pelastusrukouksen.
Jokaiseen vierailemaamme kotiin
tuli kyläkutsu, kun syksyllä taas
matkataan Venäjänmaalle.

Jokainen kohtaaminen on
tärkeä

Tämän matkan aikana ei pidetty
suurta
evankelioimiskampanjaa
vaan kohdattiin köyhiä, sairaita ja
yksinäisiä henkilökohtaisesti. Heistä jokainen on Jumalalle tärkeä ja
rakas. Oli koskettavaa nähdä, miten rukouksessa valmistautuneina
ja sydämestään vastuuhenkilöt tekevät tätä työtä. He todella rakastavat vähäosaisia Jeesukselle. Päivi
Siren kiittää erityisesti villasukkien
kutojia Suomessa. Ankeissa oloissa elävät katulapset ja pikkukylien väki ovat kiitollisia lämpimistä
Suomen sukista.
"Heillä oli nälkä ja he antoivat
heille ruokaa, he olivat sairaita ja
he kävivät heitä katsomassa.(Matt
25:35-36)”
P ÄIVI S ARJASTO

Reijo ja Päivi Siren ovat kulkeneet kodista kotiin jo usean vuoden ajan. Tämäkin perhe on saanut uuden elämän ja oman
Raamatun.

NOSTE-KAMPANJA HERVANNASSA 4.-7.7.2013
TAPAHTUMAKYLÄ
to-pe-la klo 11-15
RUKOUSKLINIKKA
to-pe klo 11-15
ELOKUVANÄYTÖKSET CINOLASSA
to-la klo 19
Father of Lights (to), Finger of God (pe), Courageous (la)
PÄÄTÖSJUHLA KATUKAPPELISSA
Järj. Hervannan Katukappeli hlsrk

su klo 16
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Teuvo Toimela pääsi perille

Teuvo Toimela rakasti luontoa ja jaksoi ihastella sen ihmeitä kaikkialla missä
hän liikkui. Lapin tunturit tulivat tutuiksi eräretkillä.

Teuvo Toimela, Tampereen
Helluntaiseurakunnan
uskollinen jäsen ja
rakentaja ylennettiin
kirkkauteen 16.3. ja
siunattiin odottamaan
ylösnousemuksen aamua
hänelle rakkaaksi tulleessa
Saalemissa 6.4.
Teuvo Juhani Toimela syntyi
12.5.1953 Kuusankoskella uskovaan perheeseen, jonka isovanhemmat jo olivat helluntaiseurakunnan jäseniä. Kodin perintönä
usko Jeesukseen ja seurakunnan
merkitys tulivat myös Teuvolle sydämen asiaksi.
Teuvo tuli henkilökohtaisesti
uskoon lapsuusvuosinaan ja kävi
14-vuotiaana kasteella vuonna
1967 sekä liittyi Kouvolan helluntaiseurakuntaan. Uskovassa kodissa ja seurakunnassa elämä oli
turvattua. Sieltä löytyivät myös
hyvät kaverit poikien normaaleille
harrastuksille. Kerhot ja leirit tulivat tutuiksi, ja vartuttuaan hän veti
kerhoja ja leirejä asuinpaikkakunnillaan.

Tekniikkaa ja perhe-elämää
Teuvo tuli Tampereen Teknilliseen
kouluun sähkötekniikan opintoihin vuonna 1974. Sitä ennen hän
oli jo tutustunut Sirkka-Liisaan (os.
Laukkanen) ja avioliitto solmittiin

Tampereella 8.6.1974. Valmistuttuaan sähköteknikoksi Teuvo sai
työpaikan ensin Savonlinnasta,
mutta pian perhe muutti takaisin
kotiseudulle Kuusankoskelle. Perheen elämää rikastuttamaan syntyi
neljä lasta: Tuomo, Teijo, Marjaana ja Anette.
Vuonna 1994 Teuvo aloitti työt
Johan Forsbergin omistamassa
sähköalan yrityksessä. Se merkitsi paluuta Tampereelle ja pitkää
työtoveruutta Johanin kanssa; niin
firmassa kuin seurakunnan monissa talkoissa ja huoltotehtävissä.
Seurakunnan kiinteistöt tulivat tutuiksi.

perheelle. Puolitoista vuotta sitten
sairaus eteni ja ennuste huononi.
Monet rukoilivat ja Jumala antoi
lisäaikaa niin, että perhe sai viettää
vielä kaksi joulua yhdessä. Vahvan
miehen riisuminen teki kipeää.
Oli kuitenkin lohduttavaa nähdä
se sisäinen rauha ja valmius, jolla
hän Jeesus-nimi huulillaan odotti
sitä hetkeä, jolloin hänet haetaan
kotiin kipujen maasta. Teuvo sai
muuttaa Jeesuksen luokse, jota hän
palveli ja rakasti, jo 59 vuoden iässä, 16.3.2013.
Kaunis siunaustilaisuus pidettiin 6.4.2013 Saalemissa, jossa Teuvon kädenjäljet näkyvät kaikkialla.
Arkun vieressä ollut eräreppu täyttyi läheisten ja ystävien tuomista
ruusuista.
Haluan jättää Teuvolle muistosanoiksi 2 Tim.4:7 ”Olet hyvän
kilvoituksen kilvoitellut, juoksun
päättänyt, uskon säilyttänyt. Sinulle on jo nyt tallennettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra on
antava sinulle ja kaikille pyhille,
jotka hänen ilmestymistään rakastavat.”
Siunaamme seurakuntana Teuvon muistoa ja kiitämme hänestä ja
hänen palvelualttiudestaan Jumalaa. Antakoon rakastava Taivaan
Isä teille, Sirkka-Liisa ja lapset perheinenne, hänen kaiken kattavan
lohdutuksensa.

Moikka Johanna Järvenpää!
Mitäs puuhailet?
Tällä hetkellä yritän lukea ruotsia pääsykokeisiin.
Olit puolisen vuotta poissa mai
semissa, missä luurailit?
Olin Lähi-idässä. Pääasiassa
Ammanissa, Jordanian pääkaupungissa, mutta olin myös Israelissa melkein 2 kuukautta.
Miks ihmeessä?
Yksi meidän seurakuntalainen
ehdotti viime keväänä, että voisin lähteä sinne hoitamaan Fidan paikallisen työntekijän lasta.
Innostuin ehdotuksesta toden
teolla ja lähdin kesän jälkeen
Ammaniin.

työssä olen ollut enemmän tai
vähemmän mukana jo jonkin aikaa ja se ei mihinkään unohdu!
Nyt kun on vielä enemmän kokemusta vapaaehtoistyöstä myös
muualla kuin Venäjällä. En lähde
tänä kesänä itse aktioon, mutta
olen Venäjälle lähtevän ryhmän
tukena ja apuna täällä Suomessa.
Selvä homma, kiitos ja kiva
kun oot täällä taas!
Kiitos! On ihana olla täällä
M ILKA M YLLYNEN
K UVA M ILKA M YLLYNEN

Mitäs nyt? Olit ennen ainakin
aktiotyössä mukana  jatkuuko
hommat ?
Nyt on tulevaisuus aika avoin,
mutta tiedän, että Jumalan avulla se selviää parhain päin! Aktio-

M it ä
k u u lu u ?

P EKKA Y LENIUS

Luontoa ja lähetystyötä
Lähetystyö oli Teuvolle hyvin
rakas. Hän teki sähköprojekteja
muun muassa Israelissa, Karjalassa sekä Mongolian radiotalolla.
Teuvo oli aina avulias ja otti toiset
huomioon. Hän oli ennen kaikkea
tekojen mies ja käytännön vastuun
kantaja.
Teuvolla oli kaksi lempiharrastusta: Lapissa vaeltaminen ja lintujen bongaus. Hän oli erämies, jolle
luonto oli toinen koti. Erämiehen
asuun hänet viimeiseksi puettiinkin.

RV/VIESTINTUOJA
Toivomme, että mahdollisimman moni voisi osallistua RV-Viestintuojan kustannuksiin maksamalla 70-90 euroa
seurakunnan tilille. Näin mahdollistamme lehden tilauksen koko seurakunnalle. Voit maksaa vapaaehtoisen
vuosikertamaksun oheisella pankkisiirrolla (viitenumero 110).

Kipujen maasta kirkkauteen
Neljä ja puoli vuotta sitten Teuvolta löydettiin kasvain. Tieto pysäytti
seurakunnan, mutta ennen kaikkea
se oli kova isku hyvin kiinteälle

VIESTINTUOJA
60. vuosikerta
Julkaisija

Tampereen rukoushuoneyhdistys Saalem ry.

Osoite

Aleksanterinkatu 18, 33100 Tampere
Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa

Toimitus

Päätoimittaja
Tarja Jääskeläinen
puh. 044-5557714
tarja.jaaskelainen@lasepal.fi
Toimituskunta
Petteri Arasalo, Paula Erkintalo, Joni Huopana,
Mikko Tuomaala, Katariina Kosonen, Milka Myllynen
Ulkoasu: Mika Kavasto / Aikamedia
Taitto: Marko Soini / Aikamedia

PUHELIN PIRAHTAA

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

Seurakunnan toimisto

Keittiö

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

puh. (03) 214 5775

Pankkitilit

Hervannan Katukappeli helluntaiseurakunta

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

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

Internet

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

Karismakirja

puh. (03) 222 9434

Kukkolan leirikeskus
Vahtimestari

puh. 040 591 6579
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

Painopaikka:

Botnia Print Oy Ab, Kokkola
ISSN-0787-8699
Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja lyhentää
lehteen lähetettyä aineistoa.

