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Kolumni
Tässä voisi olla sinun kolumnisi.
Jos sydämelläsi on joku aihe,
ota ystävällisesti yhteyttä
toimitukseen!

Perheen ja avioliiton puolesta

T

ämä vuosi on nimetty
YK:ssa ja EU:ssa perheen
vuodeksi. Sinänsä mielenkiintoista, sillä molempien yhteisöjen jäsenmaissa perhekäsitys on viime vuosina
hälyttävästi hämärtynyt. Jopa rakkaassa kotimaassamme aiheesta
ollaan jo niin epävarmoja, että
erimielisyydet avioliiton kokoonpanosta on päätetty ratkaista äänestämällä.
Jumalan suunnitelma perheestä ja avioliitosta käy ilmi jo Raa-

matun alkulehdillä. Luojamme
muovasi omin käsin miehen ja
naisen ja sanoi: ”Mies luopukoon
isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön
vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat
yhdeksi lihaksi.” Yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin avaimet
hän antoi myöhemmin käskyissä:
”Kunnioita isääsi ja äitiäsi” ja ”Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi”. Yhteiskuntamme on tähän asti
nojannut kristillisiin arvoihin. Niiden romuttamisen ikävät seuraukset ovat näkyvissä liian monessa
maassa.
Kun Nehemia rakensi hajotettua Jerusalemin muuria ja viholliskuninkaat yrittivät estää sitä,
Nehemia asetti kansan sukukunnittain muurin taakse asemiin
miekkoineen, keihäineen ja jousineen. Sitten hän kehotti kansaa ja
sen johtajia taistelemaan veljiensä,
poikiensa, tyttäriensä, vaimojensa
ja kotiensa puolesta. Hän tiesi,
että perheiden ja sukujen vahvuus
tukisi myös yhteiskunnallisesti
merkittävän muurin rakentamista
(Neh.4).
Jos me haluamme rakentaa

tervettä yhteiskuntaa, meidän on
tuettava Raamatun antamaa perhemallia. Kaikukoon ”Nehemian
kutsu” rukoustaisteluun perheen
puolesta koko Euroopan helluntaiyhteisössä, joka niin ikään on
valinnut tämän vuoden teemaksi
perheen.
Sielunviholliselle perhe on
aina ollut uhka, ja siksi se on alusta asti halunnut tuhota sen. Jo
Raamatun ajan perheissä kohdattiin monenlaista kipua. Siinä, missä ihmisen piti tulla rakastetuksi,
moni joutuikin syvästi satutetuksi.
Siunaukseksi tarkoitettu perhe on
jatkuva kasvuprosessi, jossa me
tarvitsemme armoa, aikaa ja rakkautta. Onneksi Jumalamme on
vahvasti sitoutunut perheeseen.
Suostumalla kohtaamaan kipeätkin asiat yhdessä Hänen kanssaan,
epäonnistumisetkin voivat kääntyä voitoksi. Seurakuntaperheessä meillä on mahdollisuus tukea
toisiamme rukouksin, rinnalla
kulkien ja osallistumalla perhettä
tukeviin työmuotoihin.
T ARJA J ÄÄSKELÄINEN

Rakkausrakenteita

S

eurakuntamme historiankirjasta löytyy kuva, jossa
rukoushuonettamme
on
juuri alettu rakentamaan. Uuno
Palonen seisoo ison montun
reunalla Raamattu kädessään
ja saarnaa seurakuntalaisille aiheesta ”rakkaus rakentaa”. Tieto
paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Rakkaus on rakentanut tämänkin seurakunnan! Rakkaus
saa aikaan ehyitä ja onnellisia
ihmisiä. Synnin rikkomat ja sitomat ihmiset voivat muuttua iankaikkisen rakkauden voimasta.
Juuri siitä ristin sanoma julistaa.
Rakkausrakenteet ovat tärkeitä ihmisen elämässä. Jumala on
asettanut avioliiton ja perheen
tällaisiksi rakenteiksi. Avioliitto
on rakkauden perusyksikkö. Sen
tarkoitus on suojella ja vaalia
rakkautta. Avioliitto ja perhe var-

mistavat ihmisen hyvinvointia ja
onnellisuutta. Niiden rakkaudessa
kasvaa lapsia, joilla on hyviä eväitä
elämään. Myös seurakunta on tällainen Jumalan asettama rakkausrakenne. Sen suojassa uskova voi
kokea lämpöä ja yhteyttä. Seurakunnan paimenuuden ja yhteysrakenteiden varmistamana hän voi
kasvaa hengellisesti. Seurakunnan
yhteydessä uskova voi hengellisesti hyvin ja kokee rakkautta, joka
rakentaa hänen elämäänsä. Hän
myös itse vahvistaa toisia palvelemalla ja rakastamalla.
Rakkausrakenteet eivät säily
toimivina ilman hoitoa. Niitä täytyy jatkuvasti rakentaa ja vahvistaa.
Avioliiton toimivuutta ei voi pitää
itsestäänselvyytenä. Sen puolesta
tulee rukoilla, avioliittotaitoja kehittää ja sitoutuneesti kasvaa yhdessä vaikeuksien läpikin. Työn ja

perhekiireiden keskellä on helppo unohtaa puolison tarpeet tai
urakiireiden ja työkriisien keskellä lasten ja nuorten kiukuttelemalla välitetty viesti laiminlyönneistä.
Myös seurakuntasuhteet tarvitsevat hoitoa ja huomiota. Solu tai
työmuodon pienryhmä palvelevat
seurakunnan rakkausrakenteena.
Hengellistä perhettä ei saa laiminlyödä. Se kostautuu hengellisinä ongelmina, jotka puolestaan
heijastuvat perheeseen ja elämän
kaikille alueille.
Uskollisuus on rakkausrakenteen tärkeä pilari. Se pitää peruspilarit koossa, vaikka maa alla
järisi. Olkaamme uskollisia rakkaussuhteissamme, niin kuin Jumala on meille uskollinen.
U SKO K ATTO
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Monoset Suomeen uusiin haasteisiin
Ruut ja Henry Mononen
tulevat Thaimaasta
Suomeen. Uuteen
elämänvaiheeseen sisältyy
kiitollisuutta menneestä,
uusia haasteita ja
lähtemisen haikeutta
sekä paljon iloisia
jälleennäkemisiä.

sään Ruut ja Henry jättävät työn
hyviin käsiin.
- Thaimaassa on hieno tiimi,
joka vie asioita eteenpäin, kertoo
Henry.

Uudenlaiset tehtävät
Suomessa

P

äättyvä työkausi on ollut
kasvun ja kehityksen aikaa.
Monoset jättävät Thaimaan hyvillä mielin.
- Näkymme, jonka puolesta olemme rukoilleet vuosikausia, on nyt konkretisoitunut. Vielä
emme ole nähneet näyn toteutuvan aivan sillä tavalla kuin odotimme, mutta askeleita eteenpäin
otettiin jo, Ruut ja Henry kertovat.

Kahvilatyö hyvissä käsissä
- Tällä hetkellä toiminnassa ovat
sekä kahvila että studio, selvittää
Henry. Näiden tilojen ja niiden
toiminnan kautta Monoset ovat
luoneet satoja kontakteja. He
ovat tutustuneet kaupungin oppilaisiin, professoreihin, nuoriin
ammattilaisiin sekä muusikoihin
paikallisia tähtiä myöten.
- Perusta kylvötyölle on vahva,
Henry kiteyttää. Kahvilan ja studion myötä on päästy käymään sy-

Ruutin ja Henryn uusi elämänvaihe merkitsee heille uusia haasteita,
innostusta ja haikeutta. Toivotamme heidät tervetulleiksi kotiin.

Suomessa odottavat uudet haasteet. Ruut tulee Suomessa Fidan
palvelukseen. Hän jatkaa edelleen
Tampereen Helluntaiseurakunnan lähettinä, mutta vastuisiin tulee myös uusia tehtäviä.
- Aasian aluejohtajana tulen
myös käymään muutaman kerran
työmatkoilla Aasian eri maissa
vuoden mittaan. Olen iloinen tästä työstä ja niistä uusista haasteista, joita se tuo mukanaan.
Henry puolestaan tulee toimimaan seurakunnan nuorisotyön
parissa. Hän odottaa nuorten parissa vietettävän ajan olevan antoisaa. Lisäksi hän iloitsee erityisellä
tavalla pastoritiimissä työskentelystä.
- Tiimissä ei tarvitse kantaa kokonaisuutta samalla tavalla yksin
kuin lähetyskentällä, Henry toteaa.

Haikeutta ja odotusta
vempiä keskusteluja ja avaamaan
Jumalan näkökulmaa ihmisten
elämään.
- Lisäksi työn kautta moni on

löytänyt solun, jota pitää eräs
kumppaneistamme, Henry valaisee. Mikä tärkeintä, monet ovat
tulleet uskoon. Suomeen lähties-

Monosilla on takana pitkä työkausi Aasiassa. Pariskunta toteaa
Kauko-Idän jättämisen olevan haikeaa.

Aluksi Saara ajatteli, että aktiossa
ollaan nimenomaan jakamassa
siunauksia paikallisille.
– Jälkeenpäin ajatellen aktio
veti aika nöyrälle paikalle. Olen
käynyt koko ikäni seurakunnassa,
mutta huomasin, että en ollutkaan aktiossa se, joka opettaa muita, vaan se, jolla on opittavaa muilta. Paikallisten uskovien usko ja
asenne kasvatti ja sai miettimään
Suomen uskovien tilannetta, Saara muistelee aktiokokemustaan.

oihin. Myös Johannalle aktio on
ollut ennen kaikkea mahdollisuus
hengelliseen kasvuun ja ihmisenä
kasvamiseen.
– Aktiot ovat olleet minulle erityistä Jumalalle annettua aikaa,
jossa olen oppinut luottamaan
Jumalaan aivan uudella tavalla.
Venäjällä ei voi ikinä olla varma,
mitä seuraavaksi tapahtuu tai miten ihmiset vastaanottavat kertomamme. Silloin täytyy vain luottaa
siihen, että Jumala pitää lapsistaan
huolen, Johanna kertoo.
– Aktiossa joutuu asettumaan
mukavuusvyöhykkeen
ulkopuolelle, mutta saa myös

- Olemme asuneet Thaimaassa
kahdeksan vuotta ja rakentaneet
tänne meidän elämämme, kertoo
Ruut. Hän toteaa, että vuokraasunto Bangkokin keskustassa ei
ole heille mikään työkämppä vaan
koti.
Toisaalta taas Suomeen tullessa
toinen ikävä helpottaa. Monoset
odottavat kovasti jälleennäkemisiä
– on paljon ystäviä, sukulaisia ja
seurakuntalaisia, joiden tapaamiset tulevat olemaan suuri ilo.
- Toivon pääseväni mukaan
myös solutoimintaan, lisää Ruut.
Henry kertoo, että kiva päästä
nauttimaan neljästä vuodenajasta.
Myös suomalaiset ruokavalikoimat
saavat hymyn huulille, ne kun loistavat poissaolollaan aasialaisissa
ruokakaupoissa.
Jonkinlainen kulttuurishokkikin saattaa olla odotettavissa näin
pitkän ulkomaanjakson jälkeen.
Henry kertoo, että Thaimaassa
elämäntapa on selkeä ja suoraviivainen ja helposti hallittavissa.
- Hieman mietityttää, kuinka
asennoituu Suomen erilaisuuteen
käytännön järjestelyissä, joissa itsepalvelu on vahvana arvona, mietiskelee Henry.
J ONI H UOPANA

We have a dream
jestämistä tai osallistumista millä
tahansa tavalla paikallisen seurakunnan arkeen. Aktiolaiset saavat
omalta osaltaan viedä evankeliumia eteenpäin. Aktiossa tehdään
aina yhteistyötä paikallisten tahojen ja mahdollisuuksien mukaan
paikallisten seurakuntien kanssa.

Nuorisotyön aktiotyöllä
on unelma neljästä
aktiotiimistä vuonna
2014. Tämän vuoden
aktiokohteet ovat Tirana
Albaniassa, kaupunki
Kiinassa, Syktyvkar
Komissa Venäjällä ja
Bangkok Thaimaassa.

T

iranan ja Bangkokin aktiot
toteutetaan seurakuntamme
lähettien avustuksella ja heidän työyhteydessään. Komiin tehdään Love for Kids -aktio, jossa aktiolaiset ovat mukana venäläisellä
lastenleirillä. Seurakunnallamme
on myös hyvä suhde Syktyvkarin
paikalliseen seurakuntaan.
Ei ole kahta täysin samanlaista
aktiota. Aktiot voivat sisältää käytännön avustustyötä, kokousten
pitämistä, rukousta, kouluvierailuja, lasten tai nuortenleirien jär-

Siunausta paikallisille ja
avartumista lähtijöile
Aktiotyön johtoryhmän puheenjohtaja Teppo Rajalalle lähetystyö
on tuttua, sillä Teppo vietti lapsuudessaan seitsemän vuotta lähetyslapsena Japanissa.
– Aktioon lähteminen ei silti
ollut itselle mikään itsestäänselvyys, Teppo sanoo. Teppo oli ensimmäisellä aktiomatkallaan 2012
lapsuudesta tutussa Japanissa.
–Matka avarsi näköaloja suhteessa lähetystyöhön ja se oli hyvä
kurkistus siihen, mitä lähetystyö
käytännössä on. Aikuisena monia
asioita huomioi eri tavalla kuin
lapsena ja lähetystyö tuli uudella
tavalla lähelle. Erityisen hienoa
oli nähdä kuinka aktion vierailu
piristi parin pienen paikallisseurakunnan arkea ja antoi heille uutta
näkyä lähiseutunsa saavuttamisesta, Teppo kertoo.
Myös kevään abiturientti Saara
Kuismanen on osallistunut Aasiaan suuntautuneeseen aktioon.

Kasvua ja uusia ystäviä
Opiskelija Johanna Järvenpää on
osallistunut useisiin Venäjän akti-

KUVA TEPPO RAJALA

Nukkedraamaa Japanin koululaisille

nauttia ihanista
uusista ystävyyssuhteista, lasten
kanssa tekemisestä ja hauskanpidosta.

Lapsetkin voivat lähteä
Tepolla ja hänen vaimollaan
Hannalla on uudet aktiomatkat
mielessä, siitäkin huolimatta, että
perheeseen syntyi vuoden alussa
esikoinen, Nooa Daniel. Rajalat
eivät näe jälkikasvua esteenä aktioon lähtemiselle, päinvastoin:
– Meidän vuoden 2012 Japaniaktion veti pariskunta, jolla oli
mukana tuolloin 1,5-vuotias poika ja 3-4 kuukautta vanha tyttö.
Se avasi silmät sen suhteen, ettei
lähtö perheenä aktioon ole todellakaan mahdotonta, vaikka se
vaatiikin joitakin lisäjärjestelyjä.
Lapset toimivat esimerkiksi hyvinä
sillanrakentajina keskusteluissa ja
voivat murtaa jopa kulttuurienvälisiä raja-aitoja, Teppo kertoo
aikaisemmasta aktiokokemuksestaan. Tepon ja Hannan haave on
lähteä vetämään tiimi Bangkokiin
vuoden 2014 lopulla.
Aktiot on seurakunnan yhteinen juttu! Tule mukaan lähtijäksi
tai lähettäjäksi.
Lisää tietoa: pastorit Petteri
Arasalo / Pilvikki Viitanen
P ILVIKKI V IITANEN
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Virossa avautuu uusia
mahdollisuuksia
KUVAT SARA VÄYRYNEN

Lapset olivat innoissaan,
kun Elämä ja Palvelu
Raamattukoulun
oppilaat kulkivat rehtori
Vesa Mätön johdolla
kaikenkarvaisissa
eläinpuvuissa pitkin
kehitysvammaisten koulun
käytäviä.

R
Sirpa Lehtimäki viihtyy uudessa työssään Karismakirjan myymälänhoitajana.

Seurakunnan
kirjakaupassa
uusi ilme ja uusi
myymälänhoitaja

S

eurakunnan kirjakaupassa, Karismakirjassa, syksyn
mittaan vierailleet seurakuntalaiset ovat saattaneet
huomata, että vuosikymmeniä palvellut kirjamyyntipiste
on kokenut kasvojenkohotuksen.
Kirjakaupan julkisivu remontoitiin kesäsulun aikana ja syyskuun
alussa kaupanhoitajana aloitti
Sirpa Lehtimäki. Aiemmin muun
muassa Aikamedian kirjamyynnissä ja kustannustoiminnassa
useana vuonna työskennellyt Sirpa on syksyn mittaan raikastanut
Karismakirjan ilmettä, yhtenäistänyt yhdessä mainostoimistoyrittäjä Mikael Karjalaisen kanssa
kaupan ulkoasua. Nyt asiakas saa
ostoksensa pakattuna kauniiseen
Karismakirja-logolla varustettuun
pakkaukseen. Liikkeessä esillä
olevat mainos- ja hyllytekstit noudattavat samaa tyyliä ja kirjasintyyppiä. Kaupan ilme on selkeä ja
valoisa. Myyntiin on otettu paitsi
jatkuvasti päivittyvät kristilliset
kirja- ja musiikkiuutuudet, myös
esimerkiksi kauniit Nepalissa valmistetut käsintehdyt korut, joiden
tuotto käytetään Nepalissa olevan
naisten turvakodin tukemiseen.

Näyteikkuna ja olohuone
Keuruulla Iso Kirja -opistossa viimeiset kolme vuotta opiskellut ja
vasta syksyllä Tampereelle muuttanut Sirpa kertoo viihtyvänsä työssään todella hyvin.
- Koen olevani omalla paikallani. Kristillinen kustannustoiminta

on tullut minulle rakkaaksi. Viihdyn myös Tampereella hyvin, ihmiset ovat ystävällisiä ja ympäristö
viihtyisä. Seurakuntalaiset ja muut
asiakkaat ovat Sirpan mukaan ottaneet kirjakaupan ilmeen uudistuksen hyvin vastaan. Kauppaa on
kehuttu valoisaksi ja valikoimaa
hyväksi.
- Kadulla kulkijoille kaupan
toivotaan olevan helposti lähestyttävä näyteikkuna seurakuntaan.
Liikkeessä syksyllä aloittanut pieni
kahvila on osa tätä, Sirpa kertoo.
Hän toivoo, että Karismakirjasta
tulisi seurakuntalaisille olohuone,
jonne voisi piipahtaa vaikka ystävän kanssa. Kahvimyynnin aloittamisen myötä kaupassa on myös
pöytiä, joihin voi tulla nauttimaan
hyvästä kahvista ja seurakuntalaisten tekemistä leivonnaisista. Kirjakaupassa myytävä kahvi ostetaan
suorakaupalla Murith family -nimiseltä kahvintuottajalta Keniasta.
Kahvin voi tulla nauttimaan kauppaan tai ottaa kupillisen mukaan
vaikka ohikulkumatkalla.
Uutuuksia ja Karismakirjan tapahtumia voi seurata Facebookissa www.facebook.fi/karismakirja
tai nettisivuilta www.karismakirja.
net. Puhelimitse kauppaan saa yhteyden numerosta 0400 776 2729
ja sähköpostitse info@karismakirja.fi. Kirjakauppa on avoinna
tiistaista perjantaihin kello 10-17
sekä tilaisuuksien yhteydessä.
K ATARIINA K OSONEN

yhmämme teki joulun alla
viisipäiväisen lähetysmatkan
Viroon. Mukana olivat pastori Juha Kotisaari sekä Viron reissujen konkari Merja Haapalehto.
Järjestimme hengellistä ohjelmaa
kolmessa kehitysvammaisten oppilaitoksessa Pärnussa ja Tallinnassa.
Kaikissa kouluissa lapset kuuntelivat tarkkaavaisesti ja lauloivat innokkaasti kanssamme hengellisiä
lauluja. Henkilökunnan puolelta
saimme sydämellisen vastaanoton
ja mahdollisuuden luoda uusia
kontakteja kouluihin.

Kehitysvammaisten koululla

Uskonratkaisuja Lasnamäen
herätyskokouksessa
Merituuli kohmetti käsiä, kun
jaoimme kutsuja evankelioimistilaisuuteen. Olimme jalkautuneet
Lasnamäen kaduille, keskelle Tallinnan suurinta lähiötä, jonne on
keskittynyt runsaasti sosiaalisia ongelmia. Illalla kulttuurikeskuksen
pääsali oli ääriään myöten täynnä,
ja oli ilahduttavaa nähdä kadulla
kohtaamiamme tuttuja kasvoja.
Laulut, draama ja todistukset
huokuivat Jumalan armoa ja rakkautta. Koskettavinta oli, kun illan
päätteeksi kymmeniä ihmisiä halusi tulla uskoon.

Ohjelmaa koululaisille

Ihme vähävaraisten
ruokailussa

Söbra Käsi –keskuksessa ruokitaan vähävaraisia ja kodittomia

Vierailimme Koplin kaupunginosan Söbra Käsi-keskuksessa, jossa
jaetaan lämmin ateria vähävaraisille ja kodittomille. Ryhmämme
lauloi ja todisti tauotta koko parituntisen ruokailun ajan. Oli
haastavaa nähdä ihmisten hätä.
Muutamia tuli uskoon, ja saimme
rukoilla heidän puolestaan. Mies,
joka ei kyennyt liikuttamaan kättään, parani silmiemme edessä ja
hän halusi todistaa heti paikallaolijoille.
Saimme palvella myös Maardun seurakunnan kokouksessa,
jossa oli hyvin vastaanottavainen
ilmapiiri. Puheet käsittelivät hengellistä rakentumista ja anteeksiantamista. Virossa on jonkin
verran pieniä eläviä seurakuntia.
Niiden tukeminen ja voimaannuttaminen on evankelioinnin ja
avustusten ohella tärkeää.

seen maahan. Niistä vaikuttavin
on ollut Olevisten kirkon herätys
80-luvulla, jolloin suurien haasteiden keskellä seurakunnasta levisi
herätys eri puolille Neuvostoliittoa. Herätystä tarvitaan jälleen,
sillä Viro on Euroopan ateistisempia maita. Materialismi on
suuressa arvossa, ja tutkimusten
mukaan vain 16 prosenttia uskoo
Jumalaan. Muistetaan siis paljon
kärsinyttä sukulaiskansaamme.
Nämä viisi päivää muuttivat

Viron herätyksen historia
inspiroi
Tulkkimme Aare Lukman kertoi
Viron herätyksen historiasta Olevisten kirkossa. Jumala on antanut
herätyksen aikoja kovia kokenee-

ja kasvattivat jokaista meistä. Rukoillaan, että Jumala vaikuttaa
matkalla kohtaamiemme ihmisten sydämissä ja johdattaa heidän
elämäänsä. Rukoillaan myös, että
hengellinen työ rakentuisi kestävälle pohjalle ja evankeliumi tavoittaisi koko kansan. Virossa on
avautumassa aivan uusia mahdollisuuksia, sillä Jumalan tuulet puhaltavat jälleen.
H ANNELE S AND
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YRITTÄJIEN AAMUISSA ETSITÄÄN UNELMIIN
TAIVAAN ISÄN TAHTOA

Lusikka, haarukka vai veitsi?
Seurakunnassamme
syksyllä 2013 alkaneet
yrittäjien aamut kokoavat
yrittäjiä kuukausittain
yhteen nauttimaan
aamiaisesta, jakamaan
kokemuksia ja rukoilemaan
yhdessä.

S

aalemin alasalin pitkän
pöydän ääressä käy puheensorina,
kahvikupit
kilahtelevat ja puuro höyryää. Tammikuiseen yrittäjien aamuun on kokoontunut
eri ikäisiä yrittäjiä eri aloilta. Osa
on vaikuttanut liike-elämässä vuosikymmeniä, osa on vasta alkutaipaleella. Aamun käsitellään unelmien etsimistä yhdessä Jumalan
kanssa ja sitä siunausta, joka on
Jumalan tahdon mukaisella polulla aina suurempi kuin omilla teillä.
– Meillä on erilaisia tehtäviä:
yksi on ikään kuin lusikka, toinen
haarukka ja kolmas veitsi, alustuksessa todetaan.

Ideat Jumalalle
Kari Repo on toiminut yrittäjänä
vuodesta 1974 ja on aktiivisesti mukana yrittäjäjärjestöjen toiminnassa. Hän luotsaa yrittäjien aamuja
yhdessä nuoren yrittäjäkollegansa
Mikael Karjalaisen kanssa.
– Yrittäjät ovat oma erityisryhmänsä, jota ei tunneta seurakunnassa kovinkaan hyvin, Kari toteaa.
– Heillä on omat haasteensa ja tarpeensa, erityisesti se, että yrittämiseen liittyy valtavia riskejä.
Kari viittaa aamun alustukseen
todetessaan, että omalla järjellä
suunnitellen saa kenties hiukan
siunausta, mutta etsittäessä ensin
Taivaan Isän tahtoa voi tämä siunata ”oikein rutosti”.
Yrittäjien aamussa yrittäjät paitsi verkostoituvat keskenään, myös
hakevat yhdessä tukea Taivaan
Isältä yhteisessä näyssä. Hän palaa
alustuksen lusikka, haarukka ja
veitsi -ajatukseen ja rinnastaa sen
Raamatun ruumis ja ruumiinjäsenet -allegoriaan.
– Haluamme Yrittäjien aamuis-

ongelmatilanteeseen.
– Silloin jos koskaan pitäisi ehdottomasti hakeutua toisten yhteyteen seurakunnassa, hän toteaa.
– Yrittäjät tietävät, mitä yrittämiseen saattaa kuulua, ymmärtävät
toisiaan ja ovat varmasti halukkaita
palvelemaan toisiaan.
– Yleispäteviä neuvoja emme
yrittäjinä pysty toisillemme antamaan, sillä vain Isä ja yrittäjä itse
tuntevat, mitä on annettu tehtäväksi. Mutta voimme rohkaista toinen
toisiamme niin kuin Raamatussa
kehotetaan, Kari sanoo. – Meidän
tulee kantaa toistemme taakkoja
– sillä tavoin täytämme Kristuksen
lain.

Kari Repo kannustaa yrittäjiä
muodostamaan mentorointisuhteita.

Mikael Karjalainen ryhtyi yrittäjäksi
vuonna 2007

sa rohkaista toisiamme antamaan
yritysideat Jumalalle niin, että hän
saisi vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen, Kari linjaa.

myös henkilökohtaisia asioitaan
turvallisessa ja luottamuksellisessa
ilmapiirissä. Tapaamisissa vanhemmat yrittäjät voivat luoda mentorointisuhteita nuorempiin yrittäjiin, ja nuoremmat voivat palvella
vanhempia omilla taidoillaan.
Karin mukaan yrittäjä ei saisi
myöskään jäädä yksin, jos joutuu

Mukaan Yrittäjien aamuihin? Hakeudu sähköpostilistalle ottamalla yhteyttä Kari Repoon (kari.repo@revisio.
fi) tai Mikael Karjalaiseen (mikael.
karjalainen@moses.fi).

Sirkka-Liisa Toimela:

eivät olleet puhelinsoiton päässä,
oli tärkeää selvitä yhdessä. Nykyään joskus illan pimetessä mietin,
että tuleekohan Pekka turvallisesti
kotiin. Nyt on kuitenkin kännykkä,
johon saan häneltä illalla viestin,
oli hän sitten missä päin maailmaa tahansa. Elämä on ottanut ja
antanut. Yli 48 yhteistä vuotta ovat
kasvattaneet ja liittäneet meidät lujasti yhteen. Tänään tunnen syvää
kiitollisuutta hänestä ja Jumalan
huolenpidosta elämämme kaikkina päivinä.

Yrittäjä ymmärtää toista
yrittäjää
Kari kuvailee Yrittäjien aamuja foorumina, jolla yrittäjät voivat jakaa
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Solunjohtaja vailla vertaa
Viestintuoja kysyi
pastori Pekka Yleniuksen
solulaisilta, millainen
hän on solunjohtajana ja
ihmisenä. Saamiemme
vastausten sekä 70 –
vuotis-merkkipäivän
johdosta onnittelemme
Pekkaa; kiitollisina siitä,
että hän on palvellut
tätä seurakuntaa
nuoruudestaan asti.

P

ekka Yleniuksen soluryhmä on
kokoontunut Kertun ja Pekan
kotona kolmisen vuotta. Johtajalle itselleen solu on kuin keidas,
jossa virkistyy jumalasuhteen ja hyvien ihmissuhteiden kautta. Opetuslapset ovat haltioissaan.

Annukka ja Teuvo
Kontuniemi:
Pekka ruokkii meitä kuin Jeesus
aikanaan opetuslapsia. Olemme
tästä ikionnellisia; tämä on aivan
mahtavaa! Yli 40 vuoden ystävyys
Pekan kanssa on ollut vahva ja mielenkiintoinen.
Hän on ihmisenä aina luotettava, niin ilon kuin surunkin hetkinä. Kiitos, Jeesus, Pekasta!

Riitta Leimu:
Pekka on ensisijaisesti opettaja ja
hänellä on vahva raamatuntuntemus. Hän onkin ohjannut meitä
Raamatun salaisuuksiin. Saamme
olla ylpeitä, että meillä on sellainen johtaja. Käsitellessämme Mauri Vikstenin Armo-kirjaa Pekka sel-

KUVAT PENTTI NYTORP

la juuri siksi johdatti hänet minun
elämääni ja löysin taivastien. Siitä
kiitän Jumalaa!

Terttu Nytorp:
Pekka on hyvä opettaja ja armoitettu opettamaan syvempää Jumalan
tuntemista.
Ihmisenä hän on todellinen
ystävä ja rinnalla kulkija, jota voi
lähestyä myös omien kipujensa
kanssa.
Lähetyspastorina Pekka on opettanut
Jumalan Sanaa eri puolilla maailmaa.
Matkat maan ääriin jatkuvat.

vensi meille, mitä armo on ja mitä
se ei ole. Saimme vastauksia myös
vaikeisiin kysymyksiin koskien esimerkiksi Juhani Kuosmasen kirjaa
nimeltä Raamatun opetuksia.
Pekka on ihmisenä kulkenut perheemme kanssa niin hyvinä
kuin huonompina aikoina. Koskaan hän ei ole sanonut, että nyt
en jaksa. Hän on hyvin armollinen
Jumalan palvelija. Olen kiitollinen
siitä, että Pekka on olemassa!

Pentti Nytorp:
Pekan vuosien kokemus näkyy
hänen opetuksessaan. Sen myötä
olen saanut paljon uutta ajateltavaa. Hän osaa myös kuunnella.
On vapauttavaa huomata, että
Pekkakin on ihminen…

Pekka on vastuullinen johtaja, joka
valmistautuu aina soluun. Hän on
myös luottamusta ja kunnioitusta
herättävä, isällinen opettaja sekä
kaikki huomioon ottava.
Ihmisenä hän on ystävällinen ja
välitön. Pekasta välittyy elämän ja
elämisen viisaus.

Kerttu Ylenius:
Tunnistan itseni sanonnasta ”Mies
on luotu liikkuvaksi, vaimo kodin
vartijaksi.” Kotimme on vain ollut
yli 20 osoitteessa… On pakattu ja
purettu. Muuttokuormat veivät
lopulta Keniaan asti. Siellä koimme elämämme ehkä raskaimmat
asiat, mutta myös elämän tuoman
rikkauden. Kun läheiset ja ystävät

T ARJA J ÄÄSKELÄINEN

Pekka Leimu:
Solumme ikärakenne on sellainen, että mielestäni olemme etuoikeutetussa asemassa ollessamme
Pekan johdossa. Hänen raamatuntuntemuksensa ja opettajan
ominaisuutensa on auttanut jokapäiväisessä elämässä ja kasvamaan
uskossa.
Pekka on sataprosenttisesti Jumalan mies. Olemme luonteeltamme melko samanlaisia; ehkä Juma-

Vierivä kivi ei sammaloidu. Solun miesten paidoissa komeilee ”The original Rolling Stone” - alkuperäinen ja merkittävin
koskaan vierinyt kivi Jeesuksen haudalta.
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Evankeliumin bussikuskina Itä-Euroopassa
KUVA TUUKKA LINKOPUU

Tuukka Linkopuu vietti
kaksi kymmenen
kuukauden jaksoa
Lähetysjärjestö OM:n
Bus4Life-kuljettajana
Itä-Euroopassa.
Bussilla autetaan
Euroopan seurakuntia
evankelioimistyössä.

T

uukka Linkopuu ajoi tuhansia kilometrejä, vastasi auton kunnosta ja
huolloista sekä äänentoistolaitteiden roudauksesta
ja asennuksesta tilaisuuksissa.
– Avustin tiimejä. Joskus puhuin seurakunnissa työstäni tai
jaoin henkilökohtaisen todistukseni. Autoin myös kirjanmyynnissä ja näytin elokuvia bussissa tai
seurakunnissa, Tuukka kertoo.

Katuevankeliointia yhdessä
seurakuntien kanssa
Bussilla siirryttiin yleensä kylästä
toiseen, mutta pisimmät ajomatkat syntyivät maata vaihdettaessa.
Työ vaihteli eri maissa. Moldovassa, Romaniassa ja Unkarissa
oli enemmän katuevankeliointia.
Moldovassa kutsuttiin yleensä aamulla kylän lapsia ja nuoria mukaan iltapäivän tapahtumiin.
– Ensin järjestimme ohjelmaa
lapsille ja sen jälkeen näytimme
teineille kristillisiä elokuvia tai järjestimme tutustumisleikkejä. Romaniassa ja Unkarissa järjestimme
katuevankelioinnin lisäksi ohjelmaa seurakunnissa.
Slovakiassa, Tshekeissä, Puolassa ja Ukrainassa pääpaino oli kris-

tillisten kirjojen myynnissä. Paikalliset pastorit saattoivat kutsua
paikalle ihmisiä ja tulla keskustelemaan heidän kanssaan. Tiimiläiset kiertelivät kylissä ja kaupungeissa kutsuen ihmisiä bussille
nauttimaan kahvista tai teestä sekä
tutustumaan kirjoihimme, joita
oli valikoima jokaista maata varten. Joskus osallistuttiin myös festareille tai konferensseihin.

Avun välittämistä ja
uskovien innostamista
Tuukka kertoo nähneensä Jumalan työhön antautuneita ihmisiä,
joilla oli intoa ja ideoita viedä

evankeliumia eri paikkoihin.
– Sain jutella englanniksi kaduilla ihmisten kanssa ja koin, että
Jumala oli läsnä. Monet ihmettelevät, miksi Jumala sallii ihmisten
elävän köyhissä olosuhteissa. Näin
kuitenkin, että Jumala välittää
näistä henkilöistä tuomalla meidän kauttamme apua heille. Vierailumme innostivat seurakuntia
auttamistyöhön omalla alueellaan.

Mukavuusalueen
ulkopuolelle
Kuljettajan pestin saatuaan Tuukka suoritti kuukauden mittaisen

kansainvälisyysjakson
Ryttylän
Kansanlähetysopistossa, jossa oli
muutenkin opiskellut pari vuotta.
– Kaikki asiat eivät ole helppoja, mutta huomasin, että kun
poistun omalta mukavuusalueeltani, Jumala voi ottaa hallinnan
tilanteesta ja auttaa todella toimimaan. Kerran keskustelin erään
miehen kanssa, joka oli aikaisemmin käynyt seurakunnassa, mutta
oli joutunut työttömäksi ja hänen
tyttöystävänsä oli kuollut sairauteen. Yleensä tällaisessa tilanteessa
sanomme ”olen pahoillani”, mutta suustani tulivatkin sanat: Syytätkö Jumalaa tästä asiasta? Miehen
mielessä tapahtui jotain, ja hän
alkoi itkeä. Sain rukoilla hänen
puolestaan. Illalla hän tuli paikallisen seurakunnan kokoukseen ja
sai yhteyden takaisin Jumalaan.
Välillä erilainen kulttuuri ja
kieli saivat Tuukan kaipaamaan
hetkellisesti Suomeen ja hän saattoi päivitellä, että Suomessa metsätietkin pidetään paremmassa
kunnossa. Hän kertoo kuitenkin
viihtyneensä erinomaisesti ulkomailla. Työkausien välissä bussi
tuotiin pariksi kuukaudeksi Suomeen katsastukseen ja huoltoon.
Tämän lisäksi hän kävi Suomessa
pari kertaa.
– Tulevaisuudessa haluaisin
jatkaa Jumalan työssä, mutta tarkkoja suunnitelmia ei vielä ole. On
mukavaa olla kotiseurakunnassa,
Hervannan Katukappelissa, nähdä kavereita sekä palvella musiikissa ja muissa tehtävissä. Haaveilen
työstä, josta saisin rahoitusta evankeliumin työn tukemiseen ja siitä,
että itse pääsisin mukaan matkoil-

le. Vain evankeliumi voi muuttaa
tämän maailman suunnan, Tuukka miettii.
T ARJA J ÄÄSKELÄINEN

ARISE
HERVANTA
17.- 23.2.2014
Ma klo 18 Avoimet ovet
To klo 18 Compelled by
love (Cinola)
elokuva
Heidi Bakerin
elämästä
KRISTUKSEN KIRKKAUS
-VIIKONLOPPU
Pe klo 18 Iltatilaisuus
La klo 12 ja 14
Raamattutunti
La klo 18 Iltakokous
Su klo 16 Sunnuntaijuhla
Kari Salo, Timo Penttilä
Srk ylistystiimit,
rukouspalvelua
Suorat nettilähetykset
www. katukappeli.com

Jeesuksen rakkaudessa riittää ihmettelemistä
Minuun teki vaikutuksen,
kun ihan tavalliset ja fiksut
ihmiset uskoivat niin
tosissaan Jumalaan.

O

pin jo lapsena uskomaan Jumalaan, mutta vaativaan ja
ankaraan sellaiseen. Vartuin
melko lakihenkisen uskonnollisen yhteisön piirissä. Tavallaan se
oli ihan hyvä ja turvallinen paikka ja olinkin toiminnassa melko
aktiivisesti mukana. Silti koin,
että hengellisessä mielessä minulta puuttui jotakin. Jumalasta
puhuttiin rakkaudellisena isänä,
mutta jostain syystä Hän tuntui
kovin etäiseltä hahmolta, jonka
hyväksyntä perustui lähinnä tottelevaisuuteeni. Jossain vaiheessa
aloinkin hiljaa mielessäni kyseenalaistaa joitakin yhteisön oppeja,
näkemyksiä ja sääntöjä. Pelkkä
sääntöjen noudattaminen vailla
kokemusta elävästä ja todellisesta
Jumalasta ei tuntunut mielekkäältä, joten aloin hiljalleen irrottautua ja etsiä todellista elämää ja
vapautta maailmasta. Jonkin aikaa

koinkin olevani vihdoinkin todella vapaa ja elossa, mutta silti jotain
oleellista puuttui. Noihin aikoihin
veljeni tuli tahollaan uskoon ja
alkoi käydä kirkossa. Asia tuli minulle sen verran yllätyksenä, että
päätin itsekin lähteä katsomaan,
mikä siellä kirkossa oli niin ih-

Aleksandra Frankberg

meellistä. Mitään ahaa-elämystä
en siellä kokenut, mutta jotenkin
tunsin olevani oikeassa paikassa.
Aloinkin käydä säännöllisesti jumalanpalveluksissa.

Päätös Alfa-kurssilla
Ilmoittauduin kotipaikkakunnallani järjestetylle Alfa-kurssille,
joka oli suunnattu kristinuskon
perusasioista
kiinnostuneille.
Kurssin aikana minuun teki vaikutuksen, miten tosissaan ihan
tavalliset ja fiksut ihmiset uskoivat
Jumalaan. Kurssilla oli mukana
jo jonkin aikaa uskossa olleita.
Heidän elämässään oli jotain sellaista, jota olin itsekin kaivannut.
Aloin myös tajuta, että Jumala ei
ehkä sittenkään halunnut rangaista vaan rakastaa. Uskonnosta
minulla oli vieläkin hieman negatiivinen näkemys, mutta kurssin
loppupuolella päätin kuitenkin
ainakin kokeilla, mitä tapahtuisi,
jos antaisin elämäni Jeesukselle.
Niinpä rukoilin kotonani eräässä esitteessä olevan rukousmallin
mukaan Jeesusta tulemaan elä-

määni ja antamaan syntini anteeksi. En odottanut mitään erityistä
tapahtuvan, mutta heti rukouksen
jälkeen tuntui, kuin raskas taakka
olisi nostettu pois päältäni. En ollut vielä ihan varma siitä, mihin
olin ryhtynyt, mutta silti tunsin
tehneeni ehdottomasti oikean
päätöksen.

Uskovien yhteys parasta
Aika pian uskoontulon jälkeen
Jumala johdatti minut Katukappeliin, joka on osoittautunut todella
ihanaksi hengelliseksi kodiksi ja
hyväksi paikaksi kasvaa uskossa.
Seurakuntalaisten kesken vallitsee ihana ja lämmin henki, ja on
upeaa että jokainen saa olla ihan
oma itsensä, aivan kuten perheen
kesken kuuluukin. Uskoontulosta
alkoi jännittävä ja ihana matka Jumalan kanssa. Hänestä on tullut
minulle läheinen ja rakas. On ollut mahtavaa oppia, että Hän todella rakastaa minua juuri sellaisena kuin olen, riippumatta siitä,
kuinka hyvin tai paljon suoritan
asioita.

Seurakunnassa on ilo palvella
ylistyksessä ja keittiötiimissä. On
ollut mahtavaa tajuta, että Jumala
voi käyttää haaveitamme ja kykyjämme ja osoittaa juuri ne oikeat
palvelupaikat. Uskovien yhteys on
parasta ikinä! Seurakunnassa voi
kokea ihanaa rakkautta ja yhteyttä
uskonsisarten ja -veljien kesken,
ikään kuin olisimme kaikki yhtä
suurta perhettä. On ihanaa keskustella vapaasti toisten kanssa
uskonasioista, rukoilla yhdessä ja
tulla hyväksytyksi omana itsenään.
Jeesuksesta voi oppia uutta joka
päivä, välillä mitä ihmeellisimpien
asioiden kautta. Pelkästään siinä
rakkaudessa, jota Hän puolestamme kuollessaan osoitti, riittää
ihmettelemistä ja kiittämistä joka
päivä. On mahtavaa, että elävä
Jumala on kiinnostunut asioistamme, rakastaa meitä, kuulee rukoukset ja vastaakin niihin.
A LEKSANDRA F RANKBERG
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KATARIINA KOSONEN UPPOUTUU MIELELLÄÄN SANOJEN MAAILMAAN

”Kirjoittamisen taito on lahja Jumalalta”
Katariina Kososen mukaan
hänen elämässään on
menossa kutsumuksen
etsimisen ja löytämisen
aika. Viestintuoja
haastatteli Katariinaa,
joka liittyi Viestintuojan
toimituskuntaan viime
vuonna ja jonka elämässä
viestintä on vahvasti läsnä
niin työssä kuin vapaaajallakin.

K

atariina Kosonen on tullut
monelle seurakuntamme
jäsenelle tutuksi vuosien
varrella
draamaryhmä
Väylästä ja Karismakirjasta, jossa hän työskenteli viime
vuonna. Kirjallisuus on myös osa
hänen opintojaan: hän on opiskellut suomen kieltä, Suomen kirjallisuutta ja luovaa kirjoittamista.

Katariina Kosonen nauttii kirjoihin
uppoutumisesta.

Kurkistus kirjahyllyyn
– Luin Fjodor Dostojevskin romaanin Rikos ja rangaistus ensi
kertaa 14-vuotiaana, Katariina

kertoo kuvaillessaan merkittäviä
lukukokemuksiaan, joihin kuuluu
niin suomalaisten nykykirjailijoiden teoksia kuin ulkomaisia klassikoitakin. – Kirja (jonka päähenkilö muuten tulee lopussa uskoon)
käsittelee syyllisyyden, anteeksiannon ja armon tematiikkaa. Kaiken
anteeksi antava luja armo on minunkin elämäni ja maailmankatsomukseni perusta.
Karismakirjassa työskennellessään Katariina luki afrikkalaisen
pastori Surprisen kirjan Ääni pimeydessä, jossa kirjailija kertoo aika
epätavallisen elämäntarinansa ja
joka on täynnä suuria Jumalan ihmeitä.
– Kirja oli jonkinlainen alkusysäys tai vahvistus jo alkaneelle
kaipaukselleni löytää juuri se minulle tarkoitettu elämän suunta ja
tehtävä, Katariina kuvailee kirjan
merkitystä. - Jokainen voi löytää
oman paikkansa Jumalan suuressa

palapelissä, jossa jokainen pala on
suunniteltu juuri omalle paikalleen täyttämään omaa tehtäväänsä, kauneimman mahdollisen lopputuloksen vuoksi.
Raamattu painii Katariinan
mielestä täysin eri sarjassa kuin
muu kirjallisuus.
– En halua analysoida Raamattua kaunokirjallisten ansioiden
tai edes tyylilajien suhteen, koska
Raamattu ei ole kuin muut kirjat, Katariina linjaa. – Se on elävä
sana. Raamatun kirjoista minulle
rakkaimpia ovat Psalmit, Jesajan
kirja ja UT:n kirjeet.

palkitsevana, hän iloitsee. – Koen
olevani elämässä tällä hetkellä
juuri siellä missä pitääkin.
Lukemisen lisäksi Katariinan
harrastuksiin kuuluu kirjoittaminen, joskin viime vuodet ovat olleet hänen elämässään enemmänkin aineistonkeruun eli elämisen
aikaa. Hänelle runous on luontaisin tapa kirjoittaa.
– Näen kirjoittamisen Jumalan
antamana lahjana, Katariina summaa. – Se on paitsi itseilmaisun
väline, myös tapa välittää evankeliumia. Sanoissa on voimaa, annettiinhan jumalallinen ilmoituskin
ihmiskunnalle kirjallisessa muodossa!

Itseilmaisun väline ja tapa
välittää evankeliumia

P AULA E RKINTALO

Katariina asuu Tampereella miehensä ja 2- ja 4-vuotiaiden lastensa
kanssa. Hän aloitti syksyllä nykyisen työnsä aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opettajana.
– Koen työni motivoivana ja

Haluatko sinä kirjoittaa? Tule mukaan Viestintuojan toimituskuntaan!
Lisätietoja:
tarjastar@gmail.com

PUHELIN PIRAHTAA
Pekan jälkeen. Aika jännä, mutta
niinhän Paavalikin kirjoittaa Filemonille toivovansa, että ”teidän
rukoustenne kautta” hänet lahjoitettaisiin heille. Jumala tosiaan
näyttää lahjoittavan, rukousten
kautta, oikeat ihmiset oikeaan aikaan oikeisiin paikkoihin.

Pentti Kapanen, olet
aloittamassa työjakson
seurakunnassamme.
Mitä tulet tekemään ja
mitä toimenkuvaasi tulee
kuulumaan?
Helmikuun alusta aloitin kymmenen kuukauden jakson yhtenä
seurakunnan pastoreista. Työhöni kuuluu puoliksi lähetyspastorin ja puoliksi seurakuntapastorin tehtäviä. Myös jonkin verran
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Päätoimittaja
Tarja Jääskeläinen
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tarjastar@gmail.com
Toimituskunta
Petteri Arasalo, Paula Erkintalo, Joni Huopana,
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Ulkoasu ja taitto: Mika Kavasto / Aikamedia

Seurakunnan pastorit
Usko Katto
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Petteri Arasalo
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Pilvikki Viitanen
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on tiedossa Fidan yhteistyöprojekteja kotimaassa, ehkä Euroopassakin.
Miten tulit johdatetuksi tähän työjaksoon?
Varmaankin rukousten tuloksena. Muutama vuosi sitten eräs täti
pysäytti minut Saalemilla ja sanoi,
että hänellä on nyt ollut hieman
erikoinen rukousaihe. Hän kertoi rukoilevansa minusta seuraavaa lähetyspastoria Yleniuksen

Koulutyö

Millaisia odotuksia sinulla on ja
mikä on näkysi nimenomaan tämän työn kohdalla?
On ilo tulla taas kokotoimiseen
työyhteyteen minulle niin tuttuun ja rakkaaseen seurakuntaan,
yhdessä sitä rakentamaan ja Jumalan valtakuntaa laajemminkin
edistämään. Kiva jatkumo; täällä
palvelin jo Kauko Hostikan, Veikko Mannisen ja Jarmo Makkosen
johdolla ja nyt saan alkaa palvella
Usko Katon johdolla.
Sulkeudun esirukouksiin; ne
ovat avain kaikkeen hyvään.
J ONI H UOPANA

Internet

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

www.tamperehelluntai.fi

Karismakirja

puh. 040 7762729

Seurakunnan toimisto

Soile Helkiö
Toimistonhoitaja
Tampereen Helluntaiseurakunta
Aleksanterinkatu 18
33100 Tampere
puh. 0505422231
avoinna ma, ke-pe klo 9-13
sekä tiistaisin klo 17–19

Kukkolan leirikeskus
Vahtimestari

puh. 040 591 6579

Hervannan Katukappeli helluntaiseurakunta
Pietilänkatu 2, Kauppakeskus Duo, 2 krs
Timo Penttilä, puh. (03) 318 1712
www.katukappeli.com

Tesoman Majatalo

Pankkitili

OP IBAN FI2757312020013075
viite 13 (seurakunta), viite 26 (lähetystyö),
viite 110 (RV / srk-lehti)

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

Seurakunnan sähköpostiosoitteet
Toimisto:
Ulkomaalaistyö:
Kuurojentyö:
Diakoniatyö:

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

Painopaikka:
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