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Osa jotain  
suurempaa

Kolumni

ERÄÄNÄ tavallisena arkipäivä-
nä uuden elämän, kielen sekä 
kulttuurin keskellä albanian 
kieltä opiskellessani, yhtäkkiä 
havahduin miettimään, miten 
hienoa onkaan olla ”lähetys-
työntekijä”. Muistelin, kuinka 
noin kymmenen vuotta sitten 
raamattukoulussa olin kuullut 
haasteita useilta lähetystyön-
tekijöiltä maailman evanke-
lioinnista, tarinoita Jumalan 
ihmeteoista ja yliluonnollisesta 
huolenpidosta sekä konkreetti-
sia esimerkkejä köyhien autta-
misesta. 

Se kaikki inspiroi minua, 
innokasta nuorta uskovaa, joka 
oli ottanut itselleen merkittäviä 
askeleita suuntaamalla raamat-
tukouluun ja valmistautumalla 
niin sanottuun täysipäiväiseen 
hengelliseen työhön. Tahdoin 
olla osa jotain suurempaa.

Kun ajattelen kuitenkin kulu-
nutta vuosikymmentä ja niitä 
monia eri alueita, joissa olen 
saanut olla mukana palvele-
massa joko seurakunnan sisäl-
lä tai sen ulkopuolella, nousee 
kysymys, eivätkö nekin kaikki 
ole olleet yhtä tärkeitä tehtäviä? 
Onko ylistyksen johtaminen, 
raamatunopetus, evankeliointi 
tai nuorten, lasten ja vanhem-
pien kanssa toimiminen sitten-
kään tärkeämpää kuin arki-
semmat asiat, kuten ystävyys, 
perhe-elämä tai perusystävälli-
syys naapureita kohtaan? Mikä 
on tekojemme hengellisyysmit-
tari ja kuka tietää, mikä on ar-
vokkainta palvelusta?

Tapasin juuri vanhan ystä-
väni, joka eläkeikään tullessaan 
ja lukuisten sairauksien tähden 
joutui muutama vuosi sitten 
jäämään taka-alalle koko aikui-
sikänsä kestäneestä Jumalan 
valtakunnan työstä. Hän kertoi, 
kuinka Herra silloin puhui hä-
nelle eräänä päivänä, että nyt, 
kun hän on jäänyt työstä pois, 
hänet ”ylennetäänkin rukous-
tehtävään”. Näkyvästä työstä 
näkymättömään siirtyminen oli 
ylennys, josta vanha Herran so-
turi kertoi tuoreella hengen in-
nolla kyyneleet silmissään.

Kesälomalla ajateltuani enem-
män niin sanottuja arkisia asi-
oita olen pohdiskellut, että sekä 
näkyvät että näkymättömät teot 
ovat arvokkaita Jumalan valta-
kunnassa, jos sydämen tila tai 
asenne on oikea. Jotta palve-
luksemme tapahtuisi ”hengessä 
ja totuudessa” - minkä kaltaisia 
palvelijoita Isä etsii - tarvit-
semme hengellistä näkökykyä. 
Koen itse löytäväni sitä Sanaan 
hiljentymisellä ja henkilökoh-
taisella rukouksella.

Meitä ympäröivät ajalliset 
asiat, mutta jokaisella uskoval-
la on avain iankaikkisuuteen 
sekä erityisiä Pyhän Hengen 
valottamia näkökulmia elämää 
suurempiin asioihin. Olemme 
osa jotain suurempaa, kuin mitä 
ympärillä näemme ja inhimil-
lisesti koemme. Jeesus haastoi 
meitä olemaan uskollisia jokai-
sen kyvyn ja mahdollisuuden 
mukaan, joka eteemme tulee 
tämänkin kesän aikana.

Pyyteetön  
palveleminen

J eesus on todellinen esikuva pal-
velevasta mielenlaadusta. Ku-
kaan uskova ei varmasti aseta 

Jeesuksen itsensä esimerkkiä pyy-
teettömästä palvelemisesta kyseen-
alaiseksi. Jeesus osoitti, mitä on to-
dellinen rakkaus ihmisiä kohtaan 
antamalla oman elämänsä uhriksi 
ihmiskunnan edestä.

Katsomalla Jeesuksen toimintaa 
voimme nähdä Jumalan todellisen 
rakkauden, joka on agape-rakkaut-
ta. Rakkautta, joka ei etsi omaa 
etua vaan toisten parasta. Joskus 
on tarpeen pohtia, mikä on minun 
motiivini palvella Herraa. Mitä 
jos kukaan ei näe palvelemistani? 
Entä jos kukaan ei huomaa kiittää? 
Palvelenko silloinkin iloiten Juma-
laa?

Jumala on armossaan antanut 
meille jokaiselle lahjoja. Toiset 
lahjat ovat luonnollisia ja toiset 
hengellisiä. Jos haluaa olla todella 

Jumalan käytössä, avain on pyy-
teetön palveleminen. Kuulin ker-
ran kertomuksen, joka voi avata 
jotain siitä, miten voi olla heijasta-
massa Kristuksen rakkautta omien 
lahjojen kautta muille.

Tarina kertoo lähetyssaar-
naajasta, jolla oli huono kielipää 
mutta palava into evankeliumin 
julistamiseen. Hänen seurakun-
tansa lähetti hänet erään aiemmin 
saavuttamattoman ja eristyksissä 
elävän alkuasukasheimon luo. 
Mies vietti heimon luona koko 
loppuelämänsä, mutta ei kyennyt 
millään oppimaan heimon kieltä 
niin hyvin, että olisi voinut kään-
tää Raamattua tai evankelioida 
heimoa heidän omalla kielellään. 
Lopulta lähetyssaarnaaja kuoli ja 
hänet haudattiin heimon luokse.

Myöhemmin heimon luokse lä-
hetettiin toinen ja paljon kielitaitoi-
sempi lähetyssaarnaaja. Hän oppi 

kielen nopeasti ja pystyi evankeli-
oimaan heimoa heidän omalla kie-
lellään. Hänen hämmästyksekseen 
heimon jäsenet kuuntelivat ker-
tomuksia Jeesuksesta hyvin kiin-
nostuneina ja sanoivat: ”Mehän 
tunnemme tämän miehen! Hän eli 
täällä meidän joukossamme ja hä-
nen hautansa on vieläkin täällä.” 
Lopputulos oli, että koko heimo 
otti evankeliumin vastaan ja tuli 
uskoon. Miten kielitaidoton mies 
oli voinut tehdä heimoon sellai-
sen vaikutuksen? Yksinkertaisesti 
olemalla Kristuksen kirje: heijas-
tamalla Jumalan rakkautta omassa 
elämässään, auttamalla heimon 
jäseniä heidän ongelmissaan ja 
palvelemalla heitä pyyteettömästi.

PETTERI ARASALO

WALTER TUOKKOLA

Valkeus 
vapauttaa 

S
uomi-neito astelee tänä 
syksynä epävarmoin as-
kelin. Talous kiristää, per-
hettä boikotoidaan ja kirk-
kokansa on jakautunut.  

Media muokkaa ihmisten mieliä.  
Se mikä ennen oli pyhää, turvallis-
ta ja päivänselvää, onkin nyt viha-
mielistä, vaarallista ja vanhoillista. 
Kasvattaja tarpoo "suvaitsevaisuu-
den suossa" ristiriitaisia ohjeita 

ihmetellen.  Mihin oikein tarttuisi, 
ketä kuuntelisi, jotta ei tulisi leima-
tuksi, mutta silti säilyttäisi jotain 
hyvää ja arvokasta lapsilleen? 

Yhteiskunnan hämmennys hil-
jentää helposti myös seurakunnan.  
Jos pitäydymme Raamattuun, 
meitä sanotaan suvaitsemattomik-
si.  Jos puhumme uskosta, ihmeistä 
ja merkeistä, meitä varoitellaan.  
Joka kerta, kun kuulemme tuon 
ikivanhan kysymyksen ”Onko Ju-
mala todellakin sanonut?” meidän 
on hyvä muistaa, kuka sen esitti.  

Jeesus puhuu tästä ajasta Matte-
uksen evankeliumin kuudennessa 
luvussa. ”Jos siis se valo, joka si-
nussa on, on pimeyttä, kuinka suu-
ri onkaan pimeys.” Hän tiesi, että 
pimeys pyrkii esiintymään valkeu-
tena, jotta totuus hämärtyisi. Jeesus 
teki selvän eron pimeyden ja val-
keuden välille. Hänen sanomansa 
ärsytti fariseukset mutta vapautti 
syntiset. Hän rakasti ihmistä mutta 
vihasi syntiä.

Meille Hän antoi saman tehtä-
vän. ”Te olette maailman valke-
us. Ei voi ylhäällä vuorella oleva 
kaupunki olla kätkössä… Niin 
loistakoon teidän valonne ihmis-
ten edessä, että he näkisivät teidän 
hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän 
Isäänne, joka on taivaissa.” Mei-
dän tulisi kirkastaa Jumala maail-
malle rakkauden ja totuuden sanan 
kautta, aivan niin kuin Jeesus teki.

Edessämme on uudenlaisia 
haasteita, mutta Jumalan sana ei 
ole muuttunut. Totuus voi tehdä 
kipeää, mutta se vapauttaa muu-
tokseen ja kasvuun. Saakoon 
seurakunta olla sellainen majak-
ka, jonka valo on selkeä ja jonka 
lämpö vetää puoleensa. Herra an-
takoon meille armonsa, että koh-
taamme lähimmäisemme rehelli-
sesti ja rakastaen.

TARJA JÄÄSKELÄINEN
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Royal Rangers –työ on 
kerännyt vuosien varrella 
mitä erilaisempia ihmisiä 
yhteen ja antanut heille 
monenmoisia kokemuksia 
yhdessä, joita kelpaa 
muistella. Syksyllä tulee 
täyteen 15 vuotta Rangeri-
elämää Tampereella ja 
ylipäätänsä Suomessa.

ME SUOMEN RANGERIT teemme 
yhteistyötä jonkin verran etenkin 
muiden eurooppalaisten kanssa 
kokoontumalla joka neljäs vuosi 
yhteen Eurocampille. Edellisellä 
leirillä Ranskassa meitä oli 4000 
nuorta koossa ympäri Eurooppaa. 
Kielimuurista huolimatta saimme 
silti kokea uskomatonta yhteen-
kuuluvuutta. Kaikki palvelemme 
samaa Herraa ja jokainen on ter-
vetullut joukkoon. Samanlaista se 
on silloin tällöin olevilla Suomen 

omilla leireillä tai muissa yhteisissä 
valtakunnallisissa tapahtumissa. It-
sekin olen saanut rangereista elin-
ikäisiä ystäviä. 

Käytännöllistä uskoa ja 
elämää
Mitä monipuolisin ohjelma tar-
joaa niin metsäretkiä, melontaa 
ja suunnistusta kuin piknikkejä ja 
palloleikkejä keskustassa. Pienet 
ryhmät kokoontuvat viikoittain 
yhteen ja tekevät juuri ryhmälle 
sopivia juttuja. Näin ollen ohjelma 
on todella elävä. Tarkoituksena on 
ollut ja on edelleen opettaa lapsille 
ja nuorille mm. erätaitoja, käden-
taitoja, ja ennen kaikkea hengel-
listä antia.  Mikä voisikaan olla 
mahtavampaa? Samalla pyrim-
me johdattamaan lapsia ja nuoria 
eteenpäin uskossa ja palvelemaan 
seurakunnassa.

Palvelemaan ja johtamaan
On ollut hieno huomata, kuinka 

pienenä aloittaneet rangerit ovat 
kasvaneet johtajiksi ja palvelevat 
täysillä mukana seurakunnan toi-
minnassa – eivät vain Rangeri-
työssä.  Meille on tärkeää, että 
lapset ja rangerit näkevät seura-
kunnan myös kotina ja oppivat 

sitoutumaan palvelemaan. Itselle 
vanhimpien ohjaajana onkin ollut 
suuri ilo haastaa heitä erilaisiin 
palvelutehtäviin seurakunnas-
sa, mutta samalla pitää hauskaa 
heidän kanssaan. Olemme tänä 
vuonna kokeneet erilaisia haus-

koja tempauksia yhdessä, joiden 
suunnitteluun he itse ovat päässeet 
mukaan. 

Nyt syksyllä 30.8. klo 17.30 
alkaa taas uusi Royal Rangers –
kausi. Kaikki uudet ja vanhat ovat 
tervetulleita meininkiä katsomaan! 
Aiemmasta poiketen kaikki ryh-
mät kokoontuvat perjantaisin, ellei 
toisin mainita. Pidä huoli ettet jää 
tästä paitsi!  

Jos et näihin näihin luokkiin 
mahdu, tule ohjaajaksi:

Cups (vanhempi ja alle kouluikäinen 
lapsi)
Uudisasukkaat 1.-2. lk
Raivaajat 3.-5. lk
Tiedustelijat 6.-8. lk 
MVK ysiluokasta lukion loppuun    

Tiedustelut: Päivi Myllynen, 
050 5118588

MILKA MYLLYNEN

Happy birthday, Royal Rangers!  

Seurakuntamme pastori 
Petteri Arasalo on nyt 
myös tuoreen kirjan 
kirjoittaja. Hengen lahjat 
seurakunnassa – opas 
armolahjojen käyttöön 
ilmestyi Aikamedian 
kustantamana 
toukokuussa. Viestintuoja 
haastatteli kirjoittaja-
pastoria.

Onneksi olkoon, kirja on 
valmis ja ollut jo kesän 
ajan saatavilla. Klassinen 
kysymys, miltä nyt tuntuu?
– Tuntuu hyvältä, kun kirja on 
valmis ja sitä on mennytkin hy-
vin. Vähän kuin lapsi olisi syn-
tynyt. Paras palaute tähän men-
nessä on tullut uskovalta naiselta 
Pohjois-Pohjanmaalta. Hän oli 
samastunut yhteen kirjan haasta-
teltavista ja todennut: ”Juuri noin 
minullakin toimi profetoimisen 
lahja, kun olin nuori.” Tämän 
jälkeen eräässä tilaisuudessa lah-
ja oli alkanut toimia uudelleen 
parin vuosikymmenen tauon jäl-
keen.

Kirja käsittelee Pyhän 
Hengen armolahjoja. Miten 
päädyit aiheeseen?
– Helluntailaisena olen aina ol-
lut kiinnostunut Pyhän Hengen 
toiminnasta. Joskus uskovilla voi 
olla käsitys, että lahjat toimivat 
vain kuuluisilla evankelistoilla. 
Halusin kirjoittaa aiheesta kirjan 
tavallisia uskovia varten, koska 

olen vakuuttunut, että Jumala ha-
luaa käyttää meistä jokaista.

Esitteletkö kirjan 
perusrakenteen?
– Hengen lahjat on käytän-
nönläheinen kirja. Se kuvaa 
armolahjojen käyttöön polun, 
jota lukija voi seurata. Halu-
an rohkaista jokaista uskovaa 
löytämään omat lahjansa ja 
käyttämään Hengen lahjoja 
päivittäisessä hengellisessä 
elämässään.

Kirjan alkuosassa kuvaillaan 
kaikki yhdeksän Hengen lahjaa. 
Kuvausten kautta uskova voi tun-
nistaa lahjansa. Lisäksi kirjaan on 
haastateltu uskovia, joilla Hengen 
lahjat toimivat. 

Haastattelut täydentävät lahjo-
jen selitystä. Haastateltavat vastaa-
vat yksinkertaisiin kysymyksiin ja 
selittävät lahjojen toimintaa omalla 
kohdallaan: Miten tunnistit sinulla 
olevan Hengen lahjan? Voitko antaa 
esimerkin siitä, miten Hengen lahja 
toimii elämässäsi? Miten kehityit 
lahjan käytössä? – Näiden haastat-
telujen ääressä toivon monien saa-
van rohkeutta itse ottaa askeleita 
lahjojen käyttämisessä. 

Jälkimmäisessä osassa avataan 
vuonna 2009 valmistunutta pro 
gradu -tutkimustani Elämän ja 
kuoleman kysymys, suomalaisten 
helluntaipastoreiden käsitys armo-
lahjojen toiminnasta. Tässä osassa 
tulee esille, miksi on niin tärkeää 
antaa Hengen lahjoille tilaa seura-
kuntaelämässä.

Tutkimusta tehdessäni huoma-
sin Hengen lahjojen olevan tärkei-

tä usealla tavalla: Ne vahvistavat 
helluntailaista identiteettiä ja laa-
jemmasta näkökulmasta tarkastel-
tuna kaikkien uskovien omaku-

vaa Kristuksessa. Lisäksi armo-
lahjat rakentavat seurakuntaa, 
auttavat hengellisessä työssä 
ja herättävät ihmisissä mie-
lenkiintoa Jumalaa, uskoa ja 
seurakuntaa kohtaan.

Kirjoittamisprosessi oli 
pitkä. Kerrotko lyhyesti 
sen vaiheista?
– Kirja valmistui usean vuo-
den aikana. Kirjan jälkim-
mäinen osa käsittelee pro 
graduun liittyvää tutkimusta, 
joten sen aineisto on muuta-
man vuoden takaa. Alkuosa 
valmistui viime syksynä.

Millaisiin tarkoituksi-
in kirja on suunniteltu 

käytettäväksi?
– Kirjan alkuosassa jokaisen lahjan 
käsittelyn lopuksi on kysymyksiä 
pohdittavaksi. Siksi kirja soveltuu 
hyvin paitsi yksityiseen raamatun-
tutkimiseen, myös soluopetuksiin. 
Kirjan pohjalta on vielä tulossa 
joitakin raamattutunteja ja tulevai-
suudessa ehkä jossakin vaiheessa 
toinen julkaisu Pyhän Hengen kas-
teesta ja Hengessä vaeltamisesta.

Hengen lahjat -kirjaa on saa-
tavilla Aikamedian kautta sekä 
esimerkiksi seurakunnan omasta 
kirjakaupasta.

KATARIINA KOSONEN

PETTERI ARASALO KIRJASTAAN: 

“Kuin lapsi olisi syntynyt”
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H einäkuun toisena viikonloppuna 
11.–14.7. Kukkolan leirikeskuksen 
valtasi Juho Leppäsen johdolla 

kaikkien aikojen ensimmäinen Visuals-leiri 
video- ja valokuvauksen harrastajille. Nel-
jän päivän aikana käsiteltiin kuvaamista, 
kuvien muokkaamista ja toimimista kris-
tittynä media-alan yrittäjänä. Leiriläiset 
myös avustivat ammattikuvaajia Kamera-
tori.fi:n Cheap Camera Challenge -valo-
kuvaushaasteessa, jossa kuvattiin Store of 
Hopen korujen mainoskuvia korkeintaan 
150 euron kuvausvälineillä. Videokuvaajat 
myös tekivät musiikkivideota, ja valoku-
vaajat kuvasivat Fida Lähetystorin kesäisiä 
malleja. Kristittyjen kuvaajien keskuudessa 
vallitsee selvästikin yhteinen näky ilman 
media-alalle tyypillistä keskinäistä kilpai-
lua – nämä kovan luokan ammattilaiset 
haluavat palvella taidoillaan Jumalaa! Ilta-
hartauksissa ja keskustelujen lomassa kuul-
tiin monta tarinaa siitä, kuinka Jumala on 
johdattanut kuvaajille oikeita työtehtäviä ja 
auttanut heitä kehittymään urallaan. Eräs 
huippuosaaja kiteytti ajatuksensa tämän-
suuntaisesti: ”Haluamme tehdä niin hyvän-
näköisiä mediaesityksiä, että ne tavoittavat 
myös sellaiset ihmiset, jotka eivät muuten 
kiinnostuisi Jumalasta.”

MIA RUOHOTIE

Visuals-leiri kokosi  
kuvaajat yhteen

Fida Lähetystorin 
mainoskuva

(KUVAAJA: MIA RUOHOTIE)

Yläpuolella: 
Visuals-leirille osallistui 
kristittyjä ammattilais- ja 
harrastelijakuvaajia, 
joita yhdistää yhteinen 
näky ilman media-alalle 
tyypillistä kilpailua. 
Kuvassa kuvaajia 
kamerakopterin äärellä. 

Keskimmäinen kuva 
ylhäällä: Store of Hope:n 
mainoskuvia otettaessa 
havaittiin, etteivät upeat 
kuvat välttämättä vaadi 
kalliita varusteita, vaan 
taitoa ja näkemystä.

Yllä Kameratori.fi:n 
haasteen voittajakuva

(KUVAAJA: JANNE AINESMAA)

(KUVAAJA: JUHO LEPPÄNEN)

F ifteen-leirit ovat yksi hellun-
taiseurakuntien nuorisotyön 
työmuoto. Leirejä järjestetään 

vuosittain muun muassa Iso Kirja 
-opistolla ja Espanjan Fuengirolas-
sa. Fifteen-leirille Kukkolassa osal-
listui 42 viisitoistakesäistä nuorta 
Pirkanmaalta ja pääkaupunkiseu-
dulta. Haasteena leirillä oli kahden 

eri seurakunnan leirikäytäntöjen 
yhteensovittaminen, mutta huo-
lellisen suunnittelun ansioista pai-
kanpäällä leirillä kaikki sujui ilman 
suurempia ongelmia. Leiriläiset 
pääsivät tutustumaan uskovaisiin 
nuoriin toiselta puolelta Suomea ja 
henkilökuntalaisetkin pitivät haus-
kaa. 

Kohokohtana kaste
Leirin aikana leiriläisille annettiin 
mahdollisuus mennä kasteelle. 
Leiriläisiä 22:sta kasteelle meni-
jästä oli 19. Karolina Kotselainen 
halusi osallistua Fifteen -leirille, 
koska sinne tuli muitakin uskovai-
sia nuoria. Rippileirillä tilanne ei 
olisi ollut sama. 

– Sain uusia kavereita ja pääsin 
lähemmäs Jumalaa, joten kaikki 
odotukset leiriä kohtaan toteutui, 
Karolina kertoo. Hänen mukaansa 
leirillä oli myös vaikutusta hänen 
päätökseensä mennä kasteelle.

Joel Mutila taas päätti lähteä 
Fifteenille, koska oli odottanut 
sitä kauan kavereiden kanssa. Jo-
elkin sai kuitenkin uusia kavereita 
vanhojen lisäksi. Joel oli päättänyt 
mennä kasteelle jo ennen leiriä, 
mutta päätös vain vahvistui leirin 
aikana. 

– Odotin ikimuistoista leiriä ja 
se toteutui! hän iloitsee.

JASMIINA PARKKINEN

Fifteen-leirillä lähelle Jumalaa 
Kukkolan Fifteen-leirillä oli nuoria Pirkanmaalta ja pääkaupunkiseudulta. Kavereiden ja Jumalan kohtaaminen olivat ykkösenä listalla. 

OLIMME Iiriksen, 4v, kanssa 
heinäkuun alussa Kukkolas-
sa leirillä. Vaikka en ole lei-
rien suurkuluttaja, niin voin 
sanoa, että meillä oli todel-
la mukavaa. Saatiin viettää 
laatuaikaa yhdessä, oppia 
rukouksesta ja harjoitella lei-
rillä olemista. Kukkolan lei-
rikeskus on jo paikkana hie-
no ja kun Myllysen Päivi ja 
Sandin Riitta loivat puitteet 
leirin onnistumiselle, niin 
mikäpä meillä oli siellä olles-
sa. Jääskeläisen Paula opetti 
rukouksesta ja lapset, mum-
mut sekä kaksi pappaa kuun-
telivat kiinnostuneina. Kun 
tähän vielä lisätään mukavaa 
yhdessäoloa toisten leiriläis-
ten ja kavereiden kanssa, ui-
mista ja saunomista, yhteisiä 
leikkejä ja iltanuotio, niin 
hyvä setti onkin valmis. Us-
kon, että Taivaan Isä saa tä-
män leirin seurauksena pien-
ten lampaidensa rukouksia 
ja sydämen ajatuksia, koska 
Rukous on silta luokse Juma-
lan, rukous on polku luokse 
auttajan. Ja tietenkin, kiitos 
mummu-kavereille muka-
vasta yhdessäolosta. 
KAIJA-MUMMU JA IIRIS

Isovanhemmat 
lasten kanssa 
leirillä

KUVA KASPERI HEIKKILÄ.

Tampereen helluntaiseurakunta ja Helsingin Saalem 
-seurakunta järjestivät ensimmäisen yhteisen leirin 
Kukkolassa 3.-11.6.2013. Leiri oli Pirkanmaan ja 
pääkaupunkiseudun yhteinen Fifteen-leiri. 

(KUVAAJA: MIA RUOHOTIE)
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Viime toukokuussa 
päiväpiiriin saapui yli 50 
vierasta Kankaanpäästä 
lähetyssaarnaajaveteraani 
Anneli Jerkun johdolla. 

N oin puolet vieraistamme oli-
vat helluntaiseurakunnasta 
ja puolet Kankaanpään Elä-

keliitosta. Sikäläinen helluntaiseu-
rakunta on jo jonkin aikaa luonut 
kontakteja omassa kotikaupungis-
saan myös eläkeläisiin päin, mikä 
on erittäin hienoa. Tilaisuuden 
aluksi seniorikuoromme toivotti 
kankaanpääläiset tervetulleiksi ja 
sen jälkeen vieraat vastasivat oh-
jelmasta. Helluntaiseurakunnan 
kuulu kvartetti laulajinaan Anneli 
Hietanen, Merja Lilja, Orvokki 
Mäkelä ja Leena Ojala vastasivat 

musiikista yhteislaulujen ohella. 
Säestäjä Lea Leppänen oli Porista. 

Todistukset ja ihmeet 
rohkaisivat
Ensimmäisessä todistuspuheen-
vuorossa Rauni Sairio kertoi Ju-
malan huolenpidosta ihan arki-
sissakin asioissa leskeysaikanaan. 
Kerran keväällä jäiset lumet olivat 
pudonneet asunnon katolta ulko-
oven eteen. Rauni oli samana päi-
vänä lukenut yötä myöten kirjaa 
”Enkeleitä – onko heitä”. Lumet 
putosivat keskiyöllä. Todettuaan 
tilanteen hän risti kätensä ja huusi 
Jumalan puoleen: 

- Herra, auta ja lähetä enkeli 
poistamaan lumet! 

Ennen kello kahta hän vilkaisi 
ikkunasta ulos ja siellähän ne lumi-
kasat seisoivat paikoillaan. Herät-

tyään kello 5.30 Rauni ryntäsi taas 
katsomaan. Hän ei ollut uskoa sil-
miään: kaikki lumet olivat poissa! 
Aamulla hän teki kierroksen lähi-
piiriin kertoen rukouksesta ja sen 
kuulemisesta. Erään talon pihassa 
hän tapasi tuttavapariskunnan. 
Puolisot katselivat toisiinsa ihmeis-
sään. Vihdoin mies alkoi puhua: 

- Aamuyöllä minulle tuli voima-
kas kehotus mennä luomaan naa-
pureiden lumia. Nyt uskon teidän 
Jumalaanne!” 

Kauniiden vanhojen laulujen 
lomassa kuultiin vielä toinenkin 
henkilökohtainen kertomus Ju-
malan avusta pitkän koettelemus-
vaiheen aikana. Orvokki Mäkelä 
oli sairastunut pahaan sisäelinsyö-
pään, joka pitkien tutkimusten jäl-
keen vihdoin todettiin. Leikkauk-
sen jälkeen kirurgi totesi lyhyesti: 

”Emme voi tehdä mitään; tauti on 
levinnyt kaikkialle vatsaontelos-
sa, joten neuloimme vain haavan 
kiinni.” Seurakunta sekä Orvokki 
läheisineen rukoilivat ja rukoilivat. 
Mitään ei näyttänyt tapahtuvan, 
kunnes talvella aloitettiin uudet 
hoidot. Kasvain alkoi pienentyä 
ja ryhdyttiin uuteen leikkaukseen. 
Tällä hetkellä Orvokki on vapaa 
syövästä. Kiitos Jumalalle! 

Tampere-kierros
Lämminhenkisen kokouksen päät-
ti Anneli Jerkku aiheenaan Mark. 
2:1-12, missä kerrotaan Jeesuksen 
ja halvaantuneen kohtaamisesta 
Kapernaumissa. Kertomuksesta 
käy ilmi, että Vapahtajamme antaa 
syntejä anteeksi ja parantaa saira-
uksia. Juutalaisten uskonnollisten 
johtajien oli pakko tunnustaa pa-

rantumisihme nähdessään Hänen 
messiaanisuutensa, ja kansa ylisti 
Jumalaa.

Kahvin jälkeen vieraille näy-
tettiin kiertoajelulla osa kaunista 
Mansea. Kiertelimme keskustan 
jälkeen Pispalassa, Tahmelassa ja 
Hatanpäällä. Maailman korkeim-
man soraharjun laelta Pispalasta 
vieraat ihastelivat vesistöjämme. 

Niin vieraat kuin omat piiri-
läisemmekin olivat tyytyväisiä 
päivään. Eräs tuttu kankaanpääläi-
nen, jolta oli kuollut mies ja kaksi 
lasta vuonna 1969 auto-onnetto-
muudessa, tuli kiittelemään koko-
uksen jälkeen. Kyllä kankaanpää-
läiset osaavat – Herra avulla!

HEIKKI LINTULA 

Vieraita eläkepiirissä

K aksi kuukautta takana, seitse-
män edessä. Pelkään jo nyt, 
että tämä loppuu liian aikai-

sin. 
Ensimmäisenä aamuna kävel-

lessäni Saalemille oletin, että oven 
takana odottaisi joukko nuoria, 
joihin sulautuisin saman tien. On-
neksi Jumala tietää mitä tarvitsen. 
Oven takana oli joukko täysin eri 
ikäisiä ihmisiä, joilla oli kaikilla 
rakkauden helmiä silmien takana. 

Mitä olen sitten saanut oppia? 

Elämään. Miten sen voisi erotella, 
luetella selkokielellä? Olen saanut 
identiteetin, tajunnut arvoni, aina-
kin jotakin siitä. Kuinka mahtavaa 
onkaan hymyillä peilikuvalleen 
tuntematta häpeää siitä. 

Olen saanut oppia, etten osaa 
olla vahva ennen kuin olen itkenyt 
kolme tuntia, ennen kuin Jumalan 
ja minun välillä ei ole valheita, te-
kosyitä. 

Jokainen sana Raamatusta on 
saanut kädet, jalat ja sydämen. Ne 

elävät. Ja mikä uskomattominta, 
luulin että ne elivät jo aiemmin-
kin. Nuo sykkivät sanat ovat kor-
janneet välejäni läheisteni kanssa, 
mutta myös Jumalan silmäterän – 
itseni - kanssa. 

Rohkeus. Tuo sana on auennut 
aivan uudella tavalla. Olinko roh-
kea puhuessani tuntemattomille, 
toteuttaessani päähänpistojani? 
En. Olen rohkea vasta nyt, kun us-
kallan antaa murheeni Jumalalle. 
Antaa. En revi niitä enää itselleni 

edes rukoillen. Ne ovat Jumalalla. 
Ensin se tuntui uhkarohkeudelta, 
mutta se on todellista rohkeutta. 

Enhän minä ole muuttunut, 
mutta miksi peilin tyttö hymyilee 
nykyisin? Enhän minä ole muutta-
nut, mutta miksi asun kotona nyt? 
Eihän Jumala ole jokapäiväistynyt, 
Hän vain on jokaisessa päivässäni.    

EEVA RAUTIO                                                                                        

Raamattukouluvuoteni  

Pentti Kapanen on 
55-vuotias onnellinen 
puoliso, isä ja isoisä. 
Hänellä on vaimo, neljä 
tytärtä ja seitsemän 
lastenlasta. Nyt erilaisten 
vaiheiden jälkeen hän on 
palannut joukkoomme.

P entti kertoo, että on ollut 
hengellisessä työssä jo pari-
kymppisestä saakka. Ensin 

hän kävi silloisen Katinalan raa-
mattuopiston ja alkoi sen jälkeen 
kiertää Keski-Suomea koulutyön 
merkeissä.

- Avioiduttuani ihanan taival-
koskelaisen opiskelijatytön kanssa 
palvelimme Herraa ensimmäisessä 
seurakuntapaikassamme Sonkajär-
vellä jo yhdessä, Kapanen selvit-
tää.

Lähetystyötä ja opiskelua
Sitten Jyväskylän seurakunta lä-
hetti heidät helluntaiherätyksen 
vasta perustetun lähetysopiston 
lähetyskurssille. Miehen vaiheisiin 
kuuluu myös jakso koulutyössä ja 
nuorisopastorina, jonka jälkeen 
seurakunta lähetti perheen Itäval-
taan lähetystyöhön.

Itävalta-jakson jälkeisiin vuo-
siin kotimaassa on mahtunut työtä 
Elämä ja palvelu -raamattukoulus-
sa, seurakuntavierailuja lähetysasi-
an kanssa sekä Mth-tutkinto Iso 
Kirja -opistossa. 

Seurakuntatyötä 
Lempäälässä
Kaksi viime vuotta Pentti on ollut 
pastorina Lempäälässä. Tämä oli 
hänen mukaansa antoisa jakso.

- Ensin lähdimme vanhimmis-
toveljien kanssa tapaamaan jokais-
ta seurakuntalaista ja sain tutustua 
moniin upeisiin, Jumalaa koko sy-
dämestään seuraaviin ihmisiin.

Kapasen mukaan oli hienoa 
nähdä työmuotojen monipuolistu-
van ja seurakunnan alkavan kas-
vaa. Hän iloitsee erityisesti siitä, 
että viikoittaiset päivärukousko-
koukset saatiin siirtää isoon saliin 
ja useat seurakuntalaiset alkoivat 
tulla joka päivä rukoilemaan.

Kaikki ovet raollaan
Nyt Pentti on jälleen Tampereella. 
Hän on kotiinpaluustaan selvästi 
iloinen ja odottaa innolla tulevaa. 
Seurakunta on parissa vuodessa 
vähän muuttunutkin.

- Tänne näyttää rakentuneen 

Usko Katon johdolla hieno pasto-
ritiimi, ja odotan mielenkiinnolla, 
millaiseen yhteistyöhön Jumala 
seuraavina vuosina johtaa.

Pentti Kapanen ei sulje tulevai-
suuden suhteen mitään ovia. Hän 
toteaa, että eläkeikään on vielä 
sen verran aikaa, että ulkomaan-
jaksonkin ehtisi vielä tehdä ennen 
työelämän päätöstä.

Pentti-veljen näky työstä liittyy 
läheisesti viiteen Hengen virkaan. 
Hän selvittää asiaa tarkemmin:

- Näiden kaikkien toimiessa 
tasapainossa paikallisseurakunta 
kasvaa ja rakentuu hengellistä täy-
si-ikäisyyttä kohden. Hengellisen 
vanhemmuuden kautta se kykenee 
silloin näkemään Jumalan valta-
kunnan laajuuden ja edistämään 

sen eteenpäinmenoa.
Pentillä on lopuksi erityisiä ter-

veisiä esirukoilijoille:
- Kiitos teille kaikesta panokses-

tanne meidän perheen kohdalla 
tähän asti. Ettehän väsy vieläkään!

JONI HUOPANA

Pena on palannut Tampereelle
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HERVANNAN ELOKUVATEATTERI Cinolassa oli 
26.7. Tampereen RCCG (Redeemed Christian 
Church of God) seurakunta Hosanna Chapel:in 
kanssa yhteinen ylistysilta. Mukana oli väkeä Her-
vannan katukappelilaisten lisäksi Helsingin RCCG.
stä sekä Valkeakosken Helluntaiseurakunnasta ja 
Turusta. Nigerialaispainotteisen musiikkiohjelmis-
ton lisäksi oli myös suomalaisvahvistusta, muun mu-
assa Mikko Ohra-aho ja Arto Pietiläinen Pispalan 
Ev.Lut kirkolta. Tapahtuman päävastuussa oli Tam-
pereen RCCG:n uusi pastori Joseph Shudeinde.  
Praise Jam oli erityisesti Hervantalaisia varten 
suunnattu. Tapahtuma valmisteltiin ensisijaisesti 
rukouksin; myös Katukappelille kokoonnuttiin 
perjantaina  rukoilemaan jo puoliltapäivin. Ci-
nolan ulkopuolelle oli järjestetty tarjoilua sekä 
musiikkia ja muutama live-esityskin. Cinolassa 

ilta jatkui useiden puheenvuorojen, rukousten 
ja erityisesti monipuolisen musiikkiannin sii-
vittämänä. Katukappelin evankelista Kari Salo 
julisti evankeliumia, Pastori Joseph puolestaan 
esitti kutsun rukouspalvelua haluaville. Tapah-
tuma toteutettiin kaksikielisesti (englanti-suomi).  
Pastori Joseph haluaa aloittaa säännölliset ti-
laisuudet Hervannassa. Erityisesti ajatellen 
Hervannan maahanmuuttajaväestöä on tilai-
suuksille varmasti tarvetta. Koko Hervannan 
hengellinen ilmapiiri myös muuttuu myönteisesti 
iloisen ylistyksen vallatessa aina vain lisää alaa.  
Olet jatkossakin tervetullut mukaan tapahtumiin - 
kiitokset tällä kertaa mukana olleille!

JUKKA PIKKARAINEN

Praise Jam -ylistysilta Hervannassa

TULE LAULAMAAN MOREENI-KUOROON!
Harjoittelemme joka toinen keskiviikko ja esiinnymme seurakunnassa 
noin kerran kuukaudessa. Kysy lisää kuoronjohtaja Timo Myllymäeltä. 
timo_myllymaki@kolumbus.fi

K
atukappelin jokavuotinen 
Noste-kampanja puhutteli 
jälleen hervantalaisia hei-
näkuun alussa. Yhdessä 
touhuaminen, rukoilemi-

nen ja samaan päämäärään pyrki-
minen oli kuin virkistävä vitamii-
niannos myös uskoville.  Saimme 
kokea, että evankeliumi on Juma-
lan voima itse kullekin pelastuksek-
si. Suuri joukko seurakuntalaisia ja 

muualtakin tulleita puuhasi erilai-
sissa palvelutehtävissä. Lettupan-
nun äärellä, tarjoilupöydän takana 
tai flyereita jakaessa kontakteja syn-
tyi kuin itsestään. Rukouspalveluun 
ihmiset tulivat aidosti kohtaamaan 
Jumalaa ja etsimään Häneltä apua.  

Tänä vuonna ajateltavaa antoi-
vat myös ilmaiset elokuvat, joita 
näytettiin Cinolassa kolmena ilta-
na. Jumalan rakkaudesta kertovat 
Father of Lights ja Finger of God 
sekä miehen elämän valinnoista 
kertova Courageous kokosivat elo-
kuvateatteriin joka ilta myös ulko-
puolista väkeä. Etukäteen ja kam-
panjan aikana jaettiin noin 1500 
Noste-lehteä, jossa katukappelilai-
set kertoivat kokemuksiaan Juma-
lan muuttavasta voimasta. Viikko 
ennen Noste-kampanjaa Gospel-ri-
dersit järjestivät Hervannan kirkon 
edessä ulkoilmatilaisuuden, jossa 
myös Katukappelin väki sai olla 
laulamassa ja todistamassa.  Herra 
siunatkoon kylvön, joka jatkuu syk-
syllä monissa eri työmuodoissa.

Noste-kampanja viestitti 
Jumalan rakkautta

KUVAT TARJA JÄÄSKELÄINEN

Katukappelin ylistysryhmä palveli 
yhteiskristillisessä Gospel Riders 
–tapahtumassa.

Hymyn kera tarjotut letut ja kampanjalehdet puhuivat omaa kieltään.   

Päivän ohjelma:
Klo 13 Ylistys, rukous ja opetus
Klo 15 Ylistys, rukous ja opetus
Kahvitarjoilu
Klo 18.30 Iltatilaisuus

Kari Salo ja Timo Penttilä
Katukappelin Israel-tiimi
Ylistys Andreas Forsberg

Yom Kippur 
– suuri sovituspäivä

ISRAELIN SUURI SOVITUS
Profetaalinen ylistys-, rukous- ja opetuspäivä
Hervannan Katukappelissa la 14.9.2013

Sonja Salo vietti tänä 
kesänä viisi viikkoa 
neljän lapsensa kanssa 
Tel Avivissa Hervannan 
Katukappelin Israel 
Outreach –matkalla. 
Hän rohkaisee muitakin 
lapsiperheitä lähtemään 
tuohon maahan, vaikka 
pidemmäksikin aikaa. 

J
osefina, Aaron, Ruben ja 
Benjamin kiittivät hepreaksi 
maksaessaan pienet ostoksen-
sa. Se herätti suurta ihastusta 
ja ihmetystä. Vielä enemmän 

he ihmettelivät kuullessaan, että 
lapset rakastavat tätä maata ja halu-
avat oppia puhumaan heidän kiel-
tään. Varsinainen ihmetys oli se, 
että olimme halunneet perheenä 
tulla siunaamaan Israelin kansaa 
viideksi viikoksi. Ihmiset kysyivät, 
mistä tulemme, mitä kieltä puhum-
me ja miksi olemme Israelissa. Kun 
kerroimme heille rakastavamme 
tätä maata, moni liikuttui kyyneliin 
asti. Kuinka paljon Israelin kansaa 
vihataankaan kaikkialla maailmas-
sa! Se, että me Suomesta lähdemme 
sinne elämään heidän kanssaan, 
murtaa muureja. 

Asuminen Beit Immanuelin 
vierastalossa oli edullista tiimin 
palvelutyötä vastaan. Hyvällä, ra-

vitsevalla aamupalalla selvittiin las-
ten kanssa pitkälle. Vesipullot sekä 
suolaiset mantelit mukaan ja Pyhän 
Maan nähtävyyksiä kiertämään. 
Rannoilla kohtasimme paljon mui-
ta äitejä lapsineen ja saimme olla 
heidän kanssaan. Hypimme aal-
tojen yli ja nauroimme, kun aallot 
pärskäyttivät vettä kasvoillemme. 
Kristityt, juutalaiset ja arabit yhdes-
sä. Se oli koskettavaa! 

Lapset rakastavat kesää, aurin-
koa, merta ja puistoja. Heistä on 
ihana oppia uutta kieltä ja kulttuu-
ria. Rennolla asenteella kaikki sujui 
hienosti. Jos kuopuksen päiväunet 
jäivät joskus myöhempään kuin 
normaalisti, ei maailma siitä kaatu-
nut. Lapset ystävystyivät majapaik-
kamme naapurin lasten kanssa. Yh-
teinen kieli leikille ja pelaamiselle 
löytyi aina.

 
Pienet rukouslähetit
Miksi lähteä tällaisen ”revohkan” 
kanssa Israeliin? Ensiksikin, minus-
ta on tärkeä toteuttaa lähetyskäs-
kyä, ja tehdä se todeksi ihan konk-
reettisella tasolla lasten kanssa. Kari 
sai monta mahdollisuutta rukoilla 
juutalaisten puolesta, ja silloin me 
aina lasten kanssa rukoilimme taus-
talla, että Jeesus voisi ilmestyä. Se 
oli lapsille tärkeä asia. He saivat 

kokea olevansa tärkeässä roolissa, 
pieninä esirukoilijoina. Matkalla 
kohdattuja ihmisiä muistetaan vielä 
täällä kotonakin rukouksin. Meidän 
täytyy myös osoittaa tukemme Isra-
elia kohtaan, tässä ajassa, kun kaik-
ki ovat sitä vastaan. Olemme heille 
niin paljon velkaa; pelkästään jo 
Holokaustin kauheuksien tähden.

Juutalaisten ajatukset kristityis-
tä ovat hirvittävät, mutta mikä sen 
ihanampaa, kuin saada olla mur-
tamassa vääriä käsityksiä yhdessä 
perheen kanssa. Sen jälkeen kun 
lapset sisäistivät, että voimme pel-
källä hymyllä osoittaa rakkautta ja 
välittämistä toista kohtaan, mat-
kamme oli yhtä hymyä. 

Pienikin lapsi kokee Israelissa 
jotain niin ainutlaatuista, että sitä 
ei varmasti unohda koskaan. Kun 
pikku-Ruben sai upottaa sormensa 
Gennesaretin järven lämpimään 
veteen, hän tuumasi silmät loistaen, 
että tässä Jeesus silloin oli veneellä. 
Koti-Suomessa Ruben nyyhkytti 
eteisessä Israelin shekeli pikkuises-
sa nyrkissään. - Äiti, mun on niin 
ikävä sinne takaisin. Kysyessäni, 
mikä siellä oli niin ihanaa, hän vas-
tasi:  - No kaikki.”

SONJA SALO 

Israel on Salon perheen yhteinen näky, sillä Kari-isä koordinoi Fidan Outreach 
–matkoja Israeliin.

KUVAT SONJA SALO 

Sonja Salo on opettanut myös 
lapsilleen heprean kieltä.

Lapset murtavat muureja 
aktiomatkalla
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Mitä kuuluu, perhe Liu?

Hyvää! Vietimme kesäloman 
Suomessa ja palasimme kesä-
kuun loppupuolella Pekingiin, 
jossa Leevin työt jatkuvat. Ma-
ria on päivät kotona kuopuk-
semme Venlan kanssa, ja Viivi 
on alkanut käydä päiväkodissa. 
Kesäinen Suomen-loma oli mu-
kava: tapasimme ihmisiä, nau-
timme suomalaisista herkuista, 
kuten jäätelöstä ja savulohesta, 
ja kävimme Keuruulla juhannus-
konferenssissa. Toivomme tule-
vaisuudelle johdatusta Leevin 
töiden suhteen ja olemme kiitol-
lisia siitä, että muistatte meitä.

PAULA ERKINTALO

PUHELIN PIRAHTAA

Mitä
kuuluu?

Solukonferenssissa  
5.10.2013 jaetaan 
kokemuksia solutoiminnan 
arjesta.

S olutoiminta on Tampereen 
helluntaiseurakunnan keskei-
simpiä työmuotoja. Seurakun-

nassamme toimii lähes 200 solua 
ja uusia perustetaan jatkuvasti. Toi-
minta alkoi nuorisotyön puolella, 
mutta on laajentunut kattamaan 
muutkin ikäluokat.

Vuosittain järjestettävä solukon-
ferenssi on vakiinnuttanut paik-
kansa seurakunnassamme. Se on 
tarkoitettu sekä konkareille että uu-
sille kiinnostuneille. Tapahtumaan 
tullaan kauempaakin, sillä seura-
kuntamme on ollut edelläkävijä 
solutyössä.

Moninaiset solut esille
Tulevan solukonferenssin teemana 
on moninaisuus. Aiemmasta poike-

ten tapahtumassa ei ole ulkopuo-
lista pääpuhujaa, vaan opetuksesta 
vastaavat seurakuntamme omat 
pastorit ja solutyöaktiivit. Konfe-
renssi sai suunnitteluvaiheessa ni-
mekseen 100 tarinaa ystävyydestä, 
sillä tänä vuonna halutaan tarjota 
paljon aitoja ja rehellisiä kokemuk-
sia solutoiminnan arjesta. Edelleen 
on tarjolla myös perustietoa solu-
toiminnasta. 

Seurakuntamme soluista löy-
tyy satoja erilaisia tarinoita, mutta 
suunta on yhteinen. Tarkoituksena 
on luoda aitoja ystävyyssuhteita, 
kasvaa uskossa ja opetuslapseut-
taa uusia johtajia. Ei ole olemassa 
oikeaoppista keskivertosolua eikä 
tiukkaa kaavaa kokoontumisille. 
Solussa voi olla muutama tai vaik-
kapa kymmenen jäsentä; nuoria 
tai vanhoja, tyttöjä, poikia, mie-
hiä, naisia, aviopareja tai kaveri-
porukoita. Osa soluista kokoontuu 
kahvipöydän äärellä, toiset lähte-

vät luontoon. Osa urheilee, ja jot-
kut tapaavat seurakunnan tiloissa. 
Useimmiten kokoontumisissa vaih-
detaan kuulumisia ja solunjohtaja 
on valmistanut pienen alustuksen 
jonkin teeman ympärille. Yhtä hy-
vin opetuksen voi pitää myös joku 
solulaisista. Voidaan myös käydä 
läpi Raamattua tai jotakin hengel-
listä kirjaa. Toisinaan koko solu 
keskittyy rukoukseen, joskus voi-
daan tehdä ruokaa tai katsoa hyvä 
elokuva.

Rohkaisua ja uusia 
näkökulmia
Soluista löytyy lisäksi erilaisia vah-
vuuksia ja haasteita. Jos joku on so-
lussaan kipuillut ilmapiirin kanssa 
tai yhteinen rukous ei ole ottanut 
tuulta siipien alle, hän ei ole yksin. 
Tänä vuonna on tarkoitus jakaa 
näitäkin kokemuksia ja kuulla, mi-
ten toiset ovat selvinneet. Muiden 
kokemuksista voi rohkaistua ja saa-
da näkökulmia omaan soluun.

Solukonferenssi 100 tarinaa 
ystävyydestä järjestetään la 5.10., 
tervetuloa kuulemaan ja jakamaan 
aitoja kokemuksia solutoiminnasta! 
Solunjohtajille järjestetään lisäksi 
oma ilta pe 4.10. Lisätiedot ja il-
moittautuminen www.solukonfe-
renssi.net

IDA TIKKAKOSKI

Sata tarinaa, yksi suunta

www.lahetystorit.fi

ETHÄN HEITÄ POIS TAVAROITASI,
JOTKA VOISIVAT TEHDÄ HYVÄÄ?
Otamme vastaan hyväkuntoiset huonekalut,
vaatteet, astiat, pientavarat sekä kuolinpesät.
Ilmainen noutopalvelu.

KIITOS LAHJOITUKSESTASI.
Tuotoilla autetaan yli 2 miljoonaa 
ihmistä vuosittain.
 

  

Tampere keskusta
Näsilinnankatu 21
puh. 222 6821
Ma–pe 9–18, la 10–15

Tampere Tammela
Tammelan puistokatu 37
puh. 255 7502
Ma–pe 9–18, la 10–15

Tampere Hervanta
Insinöörinkatu 30
puh. 715 6337
Ma–pe 9–17, la 10–15


