
Matkalla Nepaliin –projekti 
elokuvaksi
s. 3

Heavenly Swing 
mielenterveyden asialla
s. 3

WUP  Women 
yhdistää nuoret 
naiset  s. 4

Hervannan venäläisissä 
illoissa opetellaan elämään 
uskosta
  s. 6

TAMPEREEN HELLUNTAISEURAKUNNAN TIEDOTUSLEHTI 2
2014



2 17. huhtikuuta 2014 VIESTINTUOJA

Turvallista toimintaa

P
aavali kirjoittaa omalle hen-
gelliselle pojalleen, että tä-
män tulee arvioida omaa 
toimintaansa: Näytä sinä 
uskoville hyvää esimerkkiä 

puheissasi ja elämäntavoissasi, rak-
kaudessa, uskossa ja puhtaudessa (1. 
Tim. 4:12). Todennäköisesti Timote-
us alkoi pohtia, millainen esimerkki 
hän oli. Ehkä hän mietti, mitä hän 
oli puhunut toisista ja niin edelleen. 
Emme voi tietää, miten Timoteus 
peilasi omaa elämäänsä ja toimin-
taansa, mutta varmasti hän arvioi 
sitä, miltä hänen elämänsä näytti 
ulospäin. Paavali nosti oman toimin-
nan arvioimiseksi esiin viisi ”peiliä”, 
jotka toimivat edelleen: ”puhe, elä-
mäntavat, rakkaus, usko ja puhtaus”.

Oman elämän arvioimisen lisäk-
si voimme joutua tilanteeseen, jossa 
joudumme arvioimaan hengelliseltä 
näyttävän toiminnan turvallisuutta. 

Moniin erilaisiin liikehdintöihin voi 
törmätä vaikka kotiovella. Vaarana 
on, että ammutaan alas kaikki, mikä 
liikkuu. Toisaalta Raamattu ohjaa 
arviointiin ja se onkin tärkein arvi-
oinnin ”peili”. Erityisesti seurakun-
nan paimenille on annettu tästä vas-
tuu, mutta myös jokaisen uskovan on 
hyvä harjaantua arvioimaan aikaa, 
jossa elämme.

Helluntaiherätyksen yhteiset yh-
teisöt (HYRY) ovat kirjanneet neljä 
periaatetta, joita voi soveltaa myös 
laajemmin: ”Sopimuskumppanin 
toiminnan tulee olla taloudellisesti, 
opillisesti, eettisesti ja johtajuusra-
kenteen näkökulmasta turvallista 
niin seurakunnalle kuin Hyry-yhtei-
sölle itselleen.” HYRY:n periaatteet 
ovat toimiva työkalu jokaiselle usko-
valle. Hyvät kysymykset tuovat esiin 
oikeita vastauksia. Ihmetellessään 
jonkin yhteisön toimintaa voi vaikka 

kysyä: Onko toiminta taloudellisesti 
läpinäkyvää ja raamatullista? Onko 
toiminta vain yhden miehen juttu? 
Kohdellaanko ihmisiä eettisesti?

Jumala ei ole kutsunut meitä met-
sästämään epäkohtia, mutta niihin 
törmätessä on hyvä olla työkaluja 
oikeanlaiseen arvioimiseen. Oikea 
sydämen asenne johtaa rakentavaan 
näkökulmaan, ja siksi 1 Tim. 4:12 
kannattaa lukea uudelleen.

PETTERI ARASALO

PASTORI

Taivaallisia uutisia

N
ykyään kaikki tapahtuu 
nopeasti ja tieto tapah-
tuneesta kulkee vielä no-
peammin. Uutisia tulvii 
tajuntaamme erilaisia ka-

navia pitkin, tahdoimmepa sitä tai 
emme. Kansojen kysymyksiä poh-
ditaan olohuoneissamme ja ennen 
niin kaukaisilta tuntuneet uhkakuvat 
koskettavat myös Suomea.  Vaaka-
laudalla näyttävät olevan niin koti, 

uskonto kuin isänmaakin, joiden 
varaan hyvinvointimme on tähän 
mennessä rakentunut.  Suomalainen 
maalaa maailmaansa uusilla väreil-
lä pyrkien pyyhkimään pois kaiken, 
mikä muistuttaa hänen alkuperäs-
tään ja Luojastaan.  Kummallista 
kyllä, kiirehtiessään kohti vapautta 
ja onnellisuutta ihminen huomaakin 
yhä useammin olevansa ahdistunut.  
Mikään ei tunnu miltään - mutta tu-
levaisuus pelottaa.  Tyhjästä on paha 
nyhjäistä.

Jeesus kertoi tästä ajasta jo pari-
tuhatta vuotta sitten sanoessaan, että 
ihmiset menehtyvät peljätessään ja 
odottaessaan sitä, mikä maanpii-
riä kohtaa (Luuk. 21).  Uskon, että 
suurin syy yleiseen ahdistukseen on  
yhteyden puuttuminen todellisen 
turvan ja rauhan lähteeseen.  Juma-
lan antamaa onnea kun ei voi kor-
vata ajallisilla asioilla, mutta sillä on 
vaikutusta kaikkiin elämämme osa-
alueisiin. 

Kiireen ja tietotulvan keskellä 
uskovakin saattaa helposti menettää 

luottamuksensa ja vaipua toivotto-
muuteen. Sen vuoksi Jeesus kutsuu 
meitä lepäämään läsnäolossaan: 
”Tulkaa minun tyköni kaikki työtäte-
kevät ja raskautetut, niin minä annan 
teille levon.”  Hänen leponsa sisältää 
myös toivon, jota ilman ihmisen on 
vaikea selvitä.

 Psalminkirjoittajan suurin onni 
oli olla lähellä Herraa (Ps 73). Sieltä 
käsin meidänkin on hyvä tarkkailla 
ajan merkkejä ja kuunnella toiminta-
ohjeita. Universumin Luoja on näh-
nyt tämän kaiken jo ajat sitten; hän 
myös tietää, mitä tästä kaikesta tulee. 
Kyse on sittenkin Hänen maailmas-
taan. Taivaallisen tietotoimiston uu-
tinen on lohduttava: ”Kun te näette 
kaiken tämän tapahtuvan, niin roh-
kaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, 
sillä teidän vapautuksenne aika on 
lähellä.” 

Siunattua pääsiäistä!

TARJA JÄÄSKELÄINEN

Keskeyttäjänä 
Pyhä Henki

Kolumni

PIENTEN LASTEN ÄITINÄ on joskus 
vaikeaa löytää aikaa keskittyneelle 
työnteolle tai opiskelulle kotona. 
Aina on melua tai odotuksia ym-
pärillä. Kun pääsee asettumaan 
johonkin ja koettaa uppoutua 
tekemisiinsä, tulee kohta joku, ja 
vaatii huomiotasi. 

Lastenhoitajamme tullessa ko- 
tiimme olen koettanut löytää 
hiljaisen paikan kielenopiskelua 
tai muita valmistelutöitä varten. 
Usein lähden johonkin läheiseen 
kahvilaan työskentelemään. Kah-
viloissa taas valitettavasti musiikki 
soi kovalla pauhinalla ja ihmiset 
juttelevat äänekkäästi. Jotenkin 
sitä kuitenkin oppii suodattamaan 
ulkoapäin tulevaa melua ja pää-
semään jonkinlaiseen keskitty-
neeseen tilaan. Kun sitten kovalla 
työllä saavutetun keskittyneisyyden 
rikkoo rakkaudellinen, hiljainen, 
rauhaa tuottava, sisältäpäin tuleva 
ääni, huomaan sen herättävän mi-
nua rukoukseen. Tunnistan äänen 
Pyhän Hengen ääneksi. Tajuan, 
että tätä ääntä ei sovi sulkea pois. 
Tätä ääntä ei voi käskeä hiljene-
mään ja odottamaan parempaa 
aikaa. Tekisin suuren virheen! 
Siirrän keskittymiseni tekemises-
täni ja taustalla soivasta musiikista 
tuohon ääneen. Ulkoapäin tuleva 
melu hiljenee hetkessä eikä häiritse 
enää. Kuulen Mestarini puhuvan, 
rohkaisevan, kehottavan, antavan 
ilmoitusta. 

Istun autossani kauppakeskuk-
sen parkkipaikalla. Vilkaisen kel-
loa; lastenhoitaja on vielä puolisen 
tuntia toimittamassa tehtäväänsä 
lasteni kanssa kotonamme. Poh-
din, palaisinko kotiin etuajassa 
vai voisinko vielä käyttää jäljellä 
olevan ajan johonkin hyödylli-
seen. Päätän jäädä parkkipaikalle 

autooni. Jokainen vapaa minuutti 
on tarpeen. Avaan kirjan, jota olen 
lukenut aina sopivan paikan tullen. 
Kannan sitä laukussani juuri täl-
laisten hetkien varalta. Sisimpäni 
alkaa harhailla kirjasta poispäin. 
Lukuhetkeni keskeytyy. Huomaan 
rukoilevani mielessäni. Alan huo-
kailla Jumalan puoleen ajatuksia, 
jotka ajoittain ovat nousseet mie-
leeni: “Mikä on minun ensisijainen 
tehtäväni täällä juuri nyt?” Koska 
tehtävää on paljon ja olen mo-
nessa mukana, jonkinlainen tarve 
järjestäytymiselle nousee jälleen 
sisimmästäni. Saman tien silmiini 
osuu hiljattain istutettu puuntaimi. 
Taimea ympäröi kaksi tukikeppiä. 
Ne pitävät sen hentoa vartta pys-
tyssä, kunnes puu vahvistuu ja jak-
saa seistä itsekseen kovemmassakin 
myräkässä. Kuva puhuu minulle 
lapsistani. Tuntuu kuin Pyhä Hen-
ki sanoisi: “Sinä olet tuo tukikeppi 
lapsillesi. Niin kauan kuin he sitä 
tarvitsevat, se on sinun ensisijainen 
tehtäväsi.” Tottahan olen tiennyt, 
että vanhempana sitä luonnolli-
sesti olenkin lapsilleni, mutta Py-
hän Hengen rohkaisemana tajuan 
tehtävän syvyyden ja todellisen 
merkityksen. Kaksi lahjaa, jotka 
Jumala on meille antanut, tarvit-
sevat minun läsnä olevaa tukeani 
kaiken uuden keskellä. He tarvitse-
vat tukikeppiä. Kaikki muu saa tul-
la sen jälkeen. Ymmärrän Pyhän 
Hengen puhuvan myös esirukoili-
jan tehtävästä. Se on tukikeppinä 
olemista – olemista siellä missä 
tarve on, rukouksin kantamassa, 
tukemassa. Keskeytä tekemiseni ja 
puhu, Herrani, palvelijasi kuulee! 
Iloni on tehdä Sinun tahtosi.

SONJA TUOKKOLA
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Heavenly Swing on ollut jo 
yli 15 vuotta oman tiensä 
kulkija suomalaisessa 
gospelmusiikissa: se 
on keskittynyt gospel-
jazz-genreen, joka on 
vähemmän kuultu ja 
käytetty hengellisen 
musiikin muoto.

Y htyettä on luotsannut alusta 
asti pitkän linjan gospelmuu-
sikko Reijo Vaurula Kou-

volasta. Vaurula tunnetaan muun 
muassa legendaarisen Boanerges-
yhtyeen pitkäaikaisena pianistina.

- Halusimme aikanaan perustaa 
Heavenly Swing -yhtyeen täyttä-
mään ihan omaa paikkaansa hen-
gellisen musiikin kentällä.

Evankeliumin arvon 
mukaisesti
Reijo Vaurula on aina halunnut, 
että hengellinen musiikki saisi sil-
le kuuluvan arvonsa eikä olisi vain 
protestimusiikkia maallisen festarin 
portin pielessä.

- En väheksy sellaista evankelioi-
mistyötä, mutta näen evankeliumin 
arvokkaana. Mielestäni se saisi sille 
kuuluvan arvon, jos maallisen festa-

rin ohjelmassa voisi olla sisäänraken-
nettuna hengellistä musiikkia.

Heavenly Swingillä on ollut tilai-
suus toimintavuosiensa aikana soit-
taa muutamassa tapahtumassa, jossa 
suurin osa yleisöstä on muuta kuin 
normaalisti kirkoissa tai rukoushuo-
neissa istuvaa väkeä. Joihinkin tilai-
suuksiin yleisö on jopa ostanut liput 
kuullakseen evankeliumia.

Tasokkaat solistit
Heavenly Swing on julkaissut kaksi 
levyä. Ensimmäisen se julkaisi vuon-

na 2004, jolloin Sara Lahtinen oli 
bändin laulusolistina. Ennen Saraa 
laulusolistina oli muutaman vuoden 
häntä vanhempi sisarensa Ella.

Sara Lahtisen jälkeen Heavenly 
Swingin laulusolistina oli vajaa kaksi 
vuotta Johanna Kurkela, kunnes 
yhtye sai toistaiseksi pitkäaikaisimman 
solistinsa, Pia Wijeraman Tampe-
reelta. Pian kanssa yhtye julkaisi uu-
simman levynsä viime vuonna. Itse 
asiassa levyn pääsolisti on kuitenkin 
yhtyeen vibrafonisti, Matti Voloti-
nen (46).

Helpotusta mielen kipuihin
Levyn nimi on Lääke ja sillä on haet-
tu paitsi taloudellista tuottoa, myös 
huomiota mielenterveyskuntoutujil-
le. Matti Volotinen on itse pitkän lin-
jan mielenterveyskuntoutuja. Matin 
oli tarkoitus valmistua 1990-luvulla 
Sibelius-Akatemiasta ammattisoit-
tajaksi, mutta mielenterveys ei kes-
tänyt. Niinpä hän joutui sairautensa 
vuoksi eläkkeelle 15 vuotta sitten. 
Matti Volotinen on edelleen lahjakas 
soittaja ja pystyy soittamaan jonkin 
verran, muttei työkseen, koska ter-
veydentila vaihtelee hyvinkin paljon.

- Ei hengellisyys ja usko ole mi-
tenkään minun mielenterveydellisiä 
asioitani ratkaissut, mutta kai niis-
tä jonkinlaista apua on ollut. Olen 
uskosta huolimatta usein edelleen 
masentunut, mutta kyllä usko jonkin-
laista lohtua ja turvaa antaa. Hengel-
lisen musiikin soittaminen tuo musii-
kin tekemiseen uuden ulottuvuuden, 
Matti pohtii.

- Koen oloni toisaalta levyn solis-
tina ristiriitaiseksikin. On kuitenkin 
hyvä, jos levy ja oma osuuteni siinä 
voisi auttaa kaltaisiani, Matti arvelee.

Heavenly Swingin puhallinsoitta-
jat ovat kotoisin Tampereelta, Timo 
Myllymäki soittaa trumpettia ja 
Markus Vaurula saksofoneja. Hei-

dän lisäkseen kokoonpanoon kuuluu 
rumpali Paavo Hako, basisti Tom-
mi Huuskonen ja pianisti Reijo 
Vaurula.

Heavenly Swing esiintyy Tampereen Hel-

luntaiseurakunnassa torstaina 8.5. klo 19.

Heavenly Swingin facebook-sivut: facebook.

com/HeavenlySwing

REIJO VAURULA

Heavenly Swing mielenterveyden asialla

Pia Wijerama on yhtyeen 
pitkäaikaisin solisti.

Heavenly Swing koostuu kuudesta muusikosta ja laulusolistista. Kuvassa yhtye 
esiintymässä viime juhannuksena Keuruulla gospelrekan lavalla. 

KUVAT: REIJO VAURULA JA KAJ AALTO

Melko suurta huomiota 
seurakunnissa saavuttanut 
Autolla Nepaliin -projekti 
on kääntymässä 
elokuvaksi. Projektin 
alkuperäinen ideoija 
Juho Leppänen kertoo 
elokuvaprojektin lähteneen 
halusta moninkertaistaa 
projektin aikaansaama 
innostus. 

E
lokuvan tarkoitus on inspiroi-
da ihmisiä tekemään hyvää 
näyttämällä, miten haastava 
projekti onnistui kaikista vas-
toinkäymisistä huolimatta.

– Joulukuussa 2013 aloitettu jouk-
korahoituskampanjamme tuotti yli 
30 000 euroa ja mahdollisti elokuvan 
tekemisen. Autolla Nepaliin on Suo-
men ensimmäinen täysi joukkora-

hoitteinen elokuva, hehkuttaa Juho 
Leppänen.

Köyhien lasten ja naisten 
hyväksi
Autolla Nepaliin -projektin ideana 
oli nimensä mukaisesti ajaa paketti-
autolla Suomesta Nepaliin ja takaisin 
keräten tempauksen saavuttaman nä-
kyvyyden perusteella lahjoituksia köy-
hien lasten ja naisten hyväksi. Matkan 
jälkeen kerätyillä varoilla onkin voitu 
tehdä hyvää. Nepaliin on perustettu 
kaksi uutta koulua, jossa myös kastit-
tomat lapset voivat opiskella. Store of  
Hope -yritys myy nepalilaisten turva-
kodissa asuvien naisten valmistamia 
koruja ja korujen tuotto käytetään 
turvakodin tukemiseen. 

Seikkailua ja yhdessä 
tekemistä
Matkan aikana sille osallistuneet 
vapaaehtoiset kuvasivat paljon do-

kumenttimateriaalia. Elokuvassa on 
tätä matkan varrella kuvattua aineis-
toa. Lisäksi mukana on jälkikäteen 
kuvattuja haastatteluja, joissa projek-
tiin osallistuneet kertovat syvemmin 
ajatuksiaan ja motivaatiotaan olla 
mukana projektissa. 
!" #$%&'($)*" *'" *++,(" -.*/$//01"

missä editoimme todella isosta tari-
nasta selkeästi ymmärrettävän ja so-
pivan dramaattisen kokonaisuuden, 
Juho Leppänen kertoo. 

Elokuvan tuottaa Autolla Nepaliin 
FI Oy. Pääyhteistyökumppanit ovat 
Volkswagen Hyötyautot ja Kamera-
(*.0232" 4$'" +0/5)/0" '*0'" -,*+0" (,/0'&&"

pienempää yritystä lähti tukemaan 
elokuvaa mainostarkoituksessa. Koko 
valmistusbudjetista kuitenkin noin 
puolet on tullut yksityisiltä henkilöiltä 
ennakkonäytöksen lipputilauksina tai 
elokuvan ennakkotilauksina.

Markkinointiapua tarvitaan
Elokuvan ensi-ilta on 25. huhtikuuta 
Tampereella. Kysyttäessä miten elo-
kuvan ja koko projektin suhteen voisi 
olla avuksi, Juho vastaa: 

– Kannattaa tukea lähtemällä 
levittämään sanaa. Varsinkin syk-
syllä kun elokuva tulee teattereihin, 
sen markkinointiin tarvitaan apua. 

Jos elokuvan haluaa saada itselleen 
ennen kuin se tulee kauppoihin, 
kannattaa myös ostaa elokuva etukä-
teen. Projektin tukeman turvakodin 
tuottamia koruja voi ostaa Store of  
Hopesta. Lisäksi koruja on saatavilla 
esimerkiksi Karismakirjasta.

Katso lisätietoja projektin netti-
/06,0+(&7"8882&,(*++&'$-&+00'232"40$+-
lä on tietoja niin itse projektista kuin 
nyt tekeillä olevasta elokuvastakin.

TEKSTI: KATARIINA KOSONEN

KUVAT: JUHO LEPPÄNEN JA AUTOLLA 
NEPALIIN -TIIMI

Autolla Nepaliin -projekti elokuvaksi

Nepalilainen koulu, jota rahoitettiin projektilla. Heillä on nykyään myös uusi tätä hienompi koulurakennus.

Juho Leppänen ja pitkän matkan tehnyt pakettiauto Istanbulissa.
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Seurakunnassamme 
käynnistyi ystävänpäivän 
aattona uusi nuorisotyön 
alainen työmuoto, 
WUP Women, joka 
on suunnattu nuorille 
naisille. Viestintuoja 
vieraili ensimmäisen WUP 
Women -kokoontumisen 
paneelikeskusteluillassa, 
jossa aiheena oli naisten 
välinen ystävyys.

R
ukoushuoneen alasali alkaa 
täyttyä ihmisistä, ja tarjoilu-
pöydille on katettu suolakitein 
höystettyä foccaciaa, kanasa-
laattia ja mokkapaloja. Paljas-

tuu, että herkkujen taustalla on Joonas 
Malviston solu – ainoa miesporukka 
koko salissa, jonka pöydissä istuu lähes 
seitsemänkymmentä naista.

Suuntaviittoja ystävyyteen
Paneelikeskustelun vetäjä Anna 
Lehmuskoski haastaa panelis-
tit Pilvikki Viitasen, Melina 
Mäntylän, Heidi Salmisen ja 
Johanna Lindgrenin pohtimaan 
ystävyyttä. Aihetta käsitellään muun 
muassa sellaisilla kysymyksillä kuin 
“Millainen ystävä olet” ja “Millaisia 
ystäviä sinulla on?” “Mitä voimme 
tehdä, jos joku seurakunnassamme 
kokee olonsa yksinäiseksi?” ja “Min-
kä ohjeen antaisit ystävyyteen?” Pa-
nelistien vastauksista nousee esiin 
paitsi halu ylläpitää ystävyyssuhteita 
ja olla suhteessa aito ja uskollinen, 
myös se, että mahdolliset ongelmati-
lanteet on hyvä pyrkiä ratkaisemaan 
etääntymisen ehkäisemiseksi. Ystä-
vyyssuhteita vanhemman sukupolven 
edustajiin sekä myös seurakunnan 
ulkopuolisiin ihmisiin pidetään myös 
tärkeinä. Erilaiset persoonat kokevat 
ystävyyden eri tavoin, mutta kaipuu 
yhteyteen vaikuttaa olevan yhteinen.

- WUP Womenin yksi tavoite on, 
että voisimme ystävystyä uusien ih-
misten kanssa, toteaa Pilvikki.

Iltamia ja saunailtoja
Paneelikeskustelun jälkeen juttelen 
Heidi Salmisen kanssa, joka on mu-
kana WUP Women -tiimissä.

- Naiset elävät voimakkaasti tun-

teella ja kokevat paljon asioita, ja 
WUP Womenilla haluamme tarjota 
mahdollisuuden keskustella kasvu-
kipuja aiheuttavista aiheista yhdessä 
niin, ettei kukaan jää pohdintojensa 
kanssa yksin, Heidi kuvailee WUP 
Womenin tavoitteita. - Naisten sisällä 
jyllää koko ajan, toisilla enemmän, 
toisilla vähemmän. Kun avaa suun-

sa, huomaa, ettei olekaan ajatuksi-
neen yksin.

Tiimi järjesti maaliskuussa yhden 
yön WUP Women Weekend -leirin 
Kukkolan leirikeskuksessa aiheilla it-
setunto/identiteetti Kristuksessa sekä 
miehet ja median vaikutus naiseu-
teen. Lauantaina 12.4. luvassa on il-
tamat seurakunnan tiloissa klo 16–18.  

Torstaina 15.5. kokoonnutaan Kuk-
kolaan saunailtaan kutsumukseen liit-
tyvien pohdintojen merkeissä.

- Toivomme, että voimme kasvaa 
WUP Womenin kautta yhdessä Ju-
malan naisiksi, Jeesuksen kaltaisuu-
teen, Heidi summaa.

PAULA ERKINTALO

WUP Women yhdistää nuoret naiset

Anna Lehmuskoski haastoi panelistit pohtimaan naisten välistä ystävyyttä

KUVA: HANNA PORRASSALMI.

V iime vuosi oli Tampereen hel-
luntaiseurakunnassa monin 
tavoin positiivinen. Saimme 

jatkaa työtä sisäisessä levossa ja koim-
me selkeää Jumalan huolenpitoa ja 
varjelusta seurakuntamme kohdalla. 
Kotikaupungissamme Tesoman kau-
punginosa on muodostunut erityisek-
si toiminta-alueeksemme: innokas 
tiimi ja muun muassa Löytö-viik-
kojen tapahtumat ovat tavoittaneet 
useita sellaisia tamperelaisia, joita ei 
normaalisti käy Aleksanterinkadun 
rukoushuoneessamme. Rukoushuo-
neemme tilat ovat jatkuvasti kovassa 
käytössä. Viime vuonna lasten sei-
mitila ja kirjakaupan julkisivu saivat 
uutta ilmettä.

Solunäky seurakuntamme tu-
kirankana ja tärkeänä jäsenistön 
huoltoverkkona vahvistui edelleen 
tukenaan useat työmuodot ja pien-

ryhmät. Maahanmuuttajatyössä 
saavutettiin useita etsijöitä, ja on ilo 
nähdä seurakuntamme olevan väri-
käs ja monikulttuurinen mutta silti 
yhtenäinen osa Kristus-ruumista. 
Mediatyössä alkoi uusi aikakausi, 
kun Markus Rautaniemi aloitti 
osa-aikaisena mediapastorina. Seu-
rakuntamme haluaa myös rakentaa 
vahvaa yhteyttä toisiin helluntaiseu-
rakuntiin sekä rakentaa yhteistä us-
koa ja helluntai-identiteettiä. Osallis-
tuimme aktiivisesti helluntailiikkeen 
yhteisten yhdistysten toimintaan ja 
tarjosimme edelleen jokaiselle seu-
rakuntalaiselle viikoittain ilmestyvän 
Ristin Voitto -lehden oman tiedotus-
lehtemme lisäksi. 

Lähetystyössä seurakuntamme 
toimi laajalla alueella tavoitteenaan 
uusien seurakuntien istuttaminen 
eri puolille maailmaa sekä ihmis-

ten hädän lievittäminen. Erityinen 
ilonaihe oli työn todellinen käynnis-
tyminen pitkään rukoillen valmistel-
lussa Bangkokin toimintakeskuksen 
Entrance-kahvilassa ja -studiolla. 
Samalla Monoset pääsivät valmis-
tautumaan vihdoinkin koittavaan 
Suomi-jaksoonsa. Myös Meria Jo-
kisen työtehtävät Thaimaassa saivat 
hieman uutta suuntaa ja laajennusta 
tulevalle kaudelle. Hän on mukana 
erityisesti Määlanoin seurakunnan 
istutustyössä sekä aiempaa laajem-
min kummilapsityössä myös Fidan 
ylläpitämissä kohteissa. Albaniassa 
Tuokkolan perhe opetteli kieltä ja 
loi kontakteja paikallisiin uskoviin 
valmistautuen tuleviin haasteisiinsa 
paikallisissa seurakunnissa ja raamat-
tukoululla.

Lapsi- ja nuorisotyössä kauas-
kantoisin tapahtuma oli uuden lei-

rikeskuksen hankkiminen yhdessä 
Helsingin Saalem -seurakunnan 
kanssa. Leirikeskuksessa Pälkäneen 
Kukkolassa pidettiin jo useita leirejä 
ja samalla korjattiin olemassa olevia 
rakennuksia sekä rakennettiin uutta. 
Nyt majoitusrakennuksen saunatila 
takkahuoneineen, rantasauna ja kak-
si uutta majoitusmökkiä ovat lähes 
valmiit kesän leirejä varten. Talkoita 
ja tarpeita alueella riittää kuitenkin 
edelleen runsaasti.

Saimme kastaa kuluneena vuon-
na yli 60 uutta jäsentä seurakuntaam-
me, ja jäsenmäärämme oli vuoden 
vaihteessa 2389. Myös Tampereen 
Helluntaikirkkoseurakunnan jäsen-
määrä lisääntyi kuluneena vuonna ja 
oli vuoden lopulla runsaat 800. Myös 
taloudellisesti arvioituna viime vuosi 
oli siunauksellinen. Pystyimme ly-
hentämään remontti-/leirikeskuslai-

naamme normaalin kuukausittaisen 
lyhennysohjelman lisäksi 100 000 
euron ylimääräisellä lyhennyksellä. 
Vuoden vaihteessa lainaa Tampe-
reen Seudun Osuuspankista oli jäl-
jellä noin 206 000 euroa. Kuluneen 
tilikauden tulos oli runsaat 200 000 
euroa ylijäämäinen, mikä toki johtuu 
suurelta osin Kausjärven leirikeskuk-
sen myynnistä kirjatuista tuloista.

Seurakunnan pastoreina ja van-
himpina haluamme paitsi kiittää seu-
rakuntalaisia kuluneesta vuodesta, 
myös sulkeutua edelleen esirukouk-
siinne voidaksemme palvella yhdessä 
Jumalaa ja kuulla Hänen äänensä 
niin yksilöinä kuin seurakuntanakin.

JUHANI SAND

VANHINTEN PUHEENJOHTAJA

Jumalan uskollisuus näkyi vuoden 2013 tapahtumissa
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Raamatun mukaan 
seurakunta on sekä 
elävä organismi että 
organisaatio. Elävää 
organismia kuvaa vertaus 
Kristuksen ruumiista.

Seurakunta organisaationa
Raamatun organisaationäkökulmas-
sa puolestaan huomioidaan muun 
muassa seurakunnan johtajuusra-
kenne, talouden hoito ja hengellinen 
hoitorakenne. Paimenten asettami-
nen paikallisseurakuntiin on juuri 
tätä, samoin diakonien asettaminen 
seurakunnan tarpeita varten. Seura-
kunta organisaationa on siis hengel-
linen asia eikä pelkästään käytännön 
asia.

Vanhimmiston suunnitelmien 
mukaan Tampereen Helluntaiseura-
kunnan talous ja hallinto siirretään 
vuoden 2015 alussa Tampereen ru-
koushuoneyhdistys Saalem ry:ltä 
seurakunnalle, Tampereen Hellun-
taikirkkoseurakunnalle (huomaa: 
seurakunnalle!). Seurakunta pysyy 
samana, mutta sen juridinen toimin-
tamuoto siirtyy uskonnonvapauslain 
alaiseksi.  Ennen tätä siirtoa tarvi-
taan päätökset yhdistyksen ja seu-
rakunnan kokouksissa. Tämä vuosi 
on tärkeä asian eteenpäinviemiseksi: 
tarvitaan hyviä keskusteluja, jäsenten 
liittymistä rohkeasti Helluntaikirkko-
seurakuntaan sekä hyvässä hengessä 
toteutetut päätöskokoukset. Hellun-
taikirkkoseurakunta-asiassa kysymys 

on luonnollisesta, hengellisesti oi-
keasta ja käytännöllisesti tärkeästä 
ratkaisusta.

Jotkut kritisoivat sanaa kirkko 
liittäen sen valtionkirkkoajatteluun. 
Sana kirkko (kr. kyriakee) kuitenkin 
merkitsee Herralle kuuluvaa, Herran 
omaa. Uudessa käännöksessä Jee-
suksen sanat Pietarille kuuluvatkin: 
“Tälle kalliolle minä rakennan kirk-
koni.” (Matt. 16:18). Kirkko-sana on 
hyvä ja hengellinen suomen kielen 
sana kuvaamaan seurakuntaa ja seu-
rakuntien välistä yhteyttä.

Yhteyden teologia
Uusi testamentti opettaa paljon seu-
rakuntien välisestä yhteydestä. Tästä 
on oman herätysliikkeemme keskel-
lä vain puhuttu liian vähän. Paavali 
kuitenkin opettaa, että seurakunnat 
ovat riippuvaisia toisistaan. Tämä tu-
lee ilmi monessa Raamatun tekstissä, 
esimerkiksi yhteisen keräyksen suorit-
tamisessa Jerusalemin puutteessa ole-
ville (1 Kor.16:1-4; 2 Kor. 8-9) sekä 
opetuskirjeiden ja yhtenäisen opin le-
vittämisessä seurakunnille (Kol. 4:15-
16; Gal. 1:1-2). Lähetystyössä Paavali 
tarvitsi Rooman seurakuntien apua 
viedäkseen evankeliumia Espanjaan 
(Room. 15:22-29), ja Roomalaiskir-
jeessä hän puhuu myös seurakuntien 
yhteisestä uskosta (Room. 1:11-12). 
Tämä kuvastaa vahvaa seurakuntien 
välistä yhteyttä. Jopa usko on yhtei-
nen ja jaettu!

Seurakuntien yhteistyö edellyttää 
yhteisiä sopimuksia ja näkyjä, mistä 

Jerusalemin kokous (Apt. 15) tarjoaa 
esimerkin. Me todellakin tarvitsem-
me toisiamme seurakuntina. Tämä 
on hengellistä ja raamatullista ajatte-
lua, ja siksi on oikein kulkea yhdessä 
ja päättää joistakin asioista yhdessä. 
Silti paikallisseurakunnille jää itse-
näisyys päätöksenteossa sekä täysin 
oma talous ja omaisuus.

Hengellinen johtajuus
Helluntaikirkkoseurakuntaraken-
teessa seurakunnan johtajuus selkiy-
tyy paimenille (pastorit ja vanhim-
mat). Mahdollinen erillinen hallitus 
ei kanna juridista eikä muutakaan 
vastuuta, mikä ehkäisee ristiriitoja 
johtajuudessa ja estää kaksoishal-
linnon syntymisen. Uskonnonvapa-
uslain mukaisella järjestäytymisellä 
varmistetaan myös, että toiminnan 
juridinen perusta on yhdyskunta-
järjestyksen mukaisesti oman seu-
rakunnan oppi eikä siis esimerkiksi 
yhdistyslaki, tasa-arvolaki tai työlait. 
Tämäkin on hengellinen asia. Hen-
gellisiä, Raamattuun perustuvia 
ratkaisuja jäsen- tai työntekijäkysy-
myksissä ei voida kumota maallisis-
sa tuomioistuimissa vaikkapa tasa-
arvolakiin vedoten esimerkiksi silloin 
kun kysymyksessä on seurakunnan 
opetuksen vastainen elämäntapa. 
Oma yhdyskuntajärjestyksemme on 
se, mihin päätöksemme perustuvat. 
Hengellinen johtajuus ja hengellinen 
jäsenyys selkiytyvät: seurakunnan 
johtajat voivat palvella kutsumuksen-
sa mukaan johtajuustehtävissä ilman 

juridisia kiertoteitä, ja jäsenet ovat 
seurakunnan jäseniä seurakunnan 
sääntöjen mukaan eivätkä muiden 
lakien mukaan.

Käytännön syitä
Juridisesti turvaton yhdistyspohjai-
nen seurakuntatoiminta jää taakse. 
Uskonnollisen yhdyskunnan mukai-
nen seurakunta hallitsee omaa ta-
louttaan ja omaisuuttaan seurakun-
tana. Seurakunnalla on oikeus kerätä 
uhrilahjoja ja käyttää niitä haluamal-
laan tavalla hengelliseen työhön. Sillä 
on oikeus liittää ja erottaa jäseniään 
hengellisten sääntöjensä mukaisesti. 
Se voi myös pitää rekisteriä lapsijä-
senistä, minkä avulla näiden jäsenten 
tavoittamisesta voidaan lapsi- ja nuo-
risotyössä huolehtia paremmin.

Helluntaikirkko voi myös käyttää 
virallista vihkioikeutta, minkä ansios-
ta yhteiskunta tunnustaa avioliittoon 
siunaamisen oman yhteisön edessä 
juridisena tapahtuma. Tämä pois-
taa kaksiportaisen naimisiinmenon 
maistraattikäynteineen. 

Helluntaikirkon myötä Helluntai-
herätyksen yhteisten asioiden hoito 
selkiytyy, ja päätöksenteko yhteisissä 
asioissa muuttuu toimivammaksi. 
Uskonnollisena yhdyskuntana Hel-
luntaiherätys on myös parempi vai-
kuttaja yhteiskunnassa. Jo nyt valtio 
ja viranomaiset ottavat usein yhteyttä 
Suomen Helluntaikirkkoon pyytääk-
seen lausuntoja lainsäädäntöä var-
ten ja kutsuakseen mukaan erilaisiin 
kuulemis- ja neuvottelutilaisuuksiin. 

Nyt olemme virallisesti olemassa ja 
vaikuttamassa päätöksentekoproses-
seihin.

Mitä minulle tapahtuu?
Kaikki nykyiset jäsenet säilyttävät 
jäsenkorttinsa seurakuntaan (vaikka 
eivät ehtisi liittyä tai liittyisivät vasta 
joskus myöhemmin Helluntaikirkko-
seurakuntaan). 
9" :&;-$.$$'" <$++,'(&0/$,.&),'(&"
jatkaa edelleen Tampereen Hellun-
taiseurakuntana.
9" =*)&0'$'" /&&"*++&" (,.6&++0/$++&";0$-
lellä – mitään erikoista ei ole tapah-
tumassa.
9" #00((>5)/$$'" :&;-$.$$'" <$++,'-
taikirkkoseurakuntaan pitää jokaisen 
täyttää paperit henkilökohtaisesti. 
Iso osa jäsenistä on jo liittynyt eikä 
heidän tarvitse täyttää papereita uu-
delleen.
9"?$1"@*()&"*6&("+00((>'$$(1"6*06&("55-
nestää seurakunnan kokouksissa juri-
disina jäseninä.
9"=5/$'"/00.(>>",/)*''*((*;0$'".$)0/-
teristä uskonnollisen yhdyskunnan 
jäseneksi.
9"<$++,'(&0)0.)*'"@5/$'>>/"$0"'5>"60.-
katodistuksissa tai asiakirjoissa muu-
toin kuin erikseen pyydettäessä.
9" 4$,.&),''&'" 6&'A0;;&(" /,*/0(($-
levat yksimielisesti jokaiselle liittymis-
tä Tampereen Helluntaikirkkoseura-
kuntaan.

USKO KATTO

Hengellisiä perusteluja 
Helluntaikirkkoseurakunnalle

KUVA: TARJA JÄÄSKELÄINEN
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Perjantai-iltaisin 
Hervannan Katukappelissa 
kokoontuu ryhmä 
venäläisiä uskovia eri 
seurakunnista. Teepöydän 
ääressä ei pohdita 
näkemyseroja eikä Krimin 
tilannetta vaan tutkitaan 
yhdessä Raamattua.

I
hmiset ovat innostuneita. Ras-
kaan työpäivän jälkeen he tulevat 
mieluummin tänne kuin jäävät 
kotiin katsomaan televisiota. 
Teekupin ääressä syntyy aina 

lämminhenkinen keskustelu. Luotta-
muksellisessa ilmapiirissä on hyvä ja-
kaa elämän asioita ja ongelmia sekä 
auttaa toisiamme elämään Raama-
tun mukaan, kertoo venäläisilloista 
vastaava Katerina Saukkonen. 

Nämä illat ovat vastaus katukappe-

lilaisten rukoukseen venäläistyön puo-
lesta. Työn alkuunpanijana voidaan 
pitää Kontupohjan pastori Jura Iva-
novia, joka kävi noin kolmen vuoden 
ajan opettamassa kuukausittain Ka-
tukappelissa. Samassa yhteydessä jär-
jestetyssä venäläisessä pääsiäisjuhlassa 
syntyi venäjänkielinen ryhmä, joka 
halusi oppia lisää Jumalasta. Ryhmäl-
le aloitettiin Saalemissa Raamatun 
alkeiskurssi, jossa tutkittiin Sanaa yh-
dessä valmistetun illallisen äärellä. 

– Koko ajan sydämelläni oli, että 
tämä työ pitäisi olla Hervannan 
Katukappelissa. Viime syksynä sit-
ten aloitimme nämä venäläiset illat, 
Saukkonen kertoo. 

Kivun kautta kasvuun 
Hervannassa asuva Katerina on op-
pinut itse tuntemaan Jumalaa syvien 
elämänkokemusten, ihmeellisten pa-
rantumisten ja seurakuntayhteyden 
kautta. 

– Tulin uskoon ensimmäisen ker-
ran Venäjällä, mutta kukaan ei opet-
tanut minua elämään uskossa. En 
ymmärtänyt esimerkiksi vesikasteen, 
Raamatun lukemisen, rukoilemisen 
ja seurakuntayhteyden tärkeyttä. Pik-
kuhiljaa hengellinen elämäni sam-
mui, hän kertoo.

Katerina muutti miehensä Ole-
gin ja pienen Roman-poikansa 
kanssa Petroskoista Suomeen vuonna 
1991. Myöhemmin perheeseen syn-
tyivät tyttäret Elina ja !"#$. Kuo-
piossa vietetyn kymmenvuotiskauden 
jälkeen perhe asettui Hervantaan, 
jossa Oleg valmistui TTK:sta nykyi-
seen ammattiinsa. 

Vaikeat elämäntilanteet ajoivat 
Katerinan itsemurhan partaalle. 
Eräässä hengellisessä tapahtumassa 
Jumala puhui hänelle rukouspalve-
lijan kautta: ”Käänny Minun puo-
leeni; vain Minä voin auttaa sinua.” 
Katerina teki ratkaisunsa lähteä uu-

delleen seuraamaan Herraa. Sisäi-
nen jano ja yksinäisyys saivat hänet 
hakeutumaan vuonna 2003 Hervan-
nan Katukappeliin. 

Kokoukset pitivät 
”hengissä”
– Katukappelissa otin ensiaskeleitani 
hengellisenä lapsena ja opin kuule-
maan Jumalan ääntä. Noin kolmen 
vuoden aikana suhteeni Jumalaan 
syveni ja Hän varusti minua koh-
taamaan seuraavan elämänvaiheeni. 
Sen aikana Katukappelin uskonhen-
kiset kokoukset pitivät minut sanan-
mukaisesti ”hengissä”. Tulin vain, is-
tuin ja kuuntelin. Pyhä Henki kosketti 
sieluani ja antoi voimia seuraavaan 
kokoukseen asti. Jumala lähetti myös 
luokseni ihmisiä auttamaan. Joku 
kävi katsomassa minua sairaalassa, 
toinen tuli tekemään kotiini ruokaa ja 
vastaanottamaan lapsia koulusta. 

Vaikeina vuosina Katerina kertoo 

tutkineensa Raamatusta, mitä Juma-
lan miehet ja naiset tekivät, kun he 
joutuivat käymään ”tulen” läpi. Mi-
ten Joosef  selviytyi vankilassa ja mitä 
Job joutui kokemaan, ennen kuin hän 
saattoi sanoa: ”Vain korvakuulolta 
olin sinusta kuullut, mutta nyt on sil-
mäni sinut nähnyt.” 

– Lukiessani Israelin kansan vai-
heista ymmärsin, että heidän napi-
nansa esti heitä pääsemästä alku-
peräisen suunnitelman mukaisesti 
luvattuun maahan. Tajusin, että 
en voi voittaa, jos minulla on väärä 
asenne ja kapinoiva puhe, Katerine 
sanoo.

Jumalan koulussa opitut asiat ja 
ihmeelliset rukousvastaukset innoit-
tavat Katerinaa tekemään työtä ve-
näjänkielisten keskuudessa. Hän ha-
luaa, että Suomessa asuvat venäläiset 
löytäisivät rauhan Jumalassa.

TARJA JÄÄSKELÄINEN

Venäläisissä illoissa opetellaan elämään uskosta
Teetarjoilu on olennainen osa venäläistä keskusteluhetkeä, sanoo ryhmän vetäjä Katerina Saukkonen (oik.)

KUVA TARJA JÄÄSKELÄINEN

Jarkko Lindqvist 
suosittelee: Kirjoja sekä 
päälle että sydämelle
KARISMAKIRJAN valikoimassa uu-
sinta uutta edustaa Dialogos-lehti. 
Dialogos on kokoelma uskovien 
tieteentekijöiden ajatuksia uskon ja 
tieteen suhteesta. Mukana on niin 
($*+*B$@&1"3+*/*C$@&" @&";&($;&&(0)-
koja, kuin insinöörejä sekä eri alo-
jen opiskelijoita.

Lehti koottiin kevään 2014 maa-
ilmankatsomus kampanjan apuväli-
neeksi, mutta se toimii hyvin myös 
oppikirjana uskonpuolustuksen 
perustaviin keskusteluihin. Artik-
keleissa käydään läpi muun muassa 
hienosäätöargumenttia Jumalaus-
kon puolestapuhujana sekä myyt-
($@5").0/(0',/)*'" @&" (0$($$'")*'D0)-
tista. Yhtä kaikki, kyseessä on tuhti 

paketti faktaa, joka puhuu sen puo-
lesta, että Jeesus on edelleen kova 
juttu – tieteilijänkin näkökulmasta 
katsottuna.

Toisenlaista materiaalia edus-
taa ruotsalaisen helluntaivaikutta-
ja %&'&()*$++,"(-. kirja Sielun 
juuri. Kirja ammentaa pitkältä kris-
tinuskon historiasta löytöjä, jotka 
opastavat uskovaa matkalla sisäi-
sen kaipuun täyttymiseen, Jumalan 
kohtaamiseen. Vasta löytäessämme 
levon Kristuksessa, löydämme myös 
jotain itsestämme, ehkäpä jopa 
oman kutsumuksemme.

Mikä parasta, Hänessä juurrum-
me syvälle järkähtämättömään pe-
rustaan, joka aikanaan alkaa tuot-
taa uuden elämän versoja. Sielun 
juuri, avaa uskon löytöretkeilijälle 
uusia näkökulmia syviin, mutta yk-
sinkertaisiin uskonelämän perustei-
siin. Karismakirjasta löysin teoksia 
sekä pään että sydämen tarpeisiin.

Karismakirjan aarteet

Aleksanterinkatu 18, Tampere  !" 040 776 2729

#$%&'()*#+,)(#*-)./""!""000.()*#+,)(#*-)./

Poikkea kahville tai teelle!

1,5€ / 2€
myös take-away
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K esäkausi alkaa koko seurakun-
nalle suunnatulla Perhepäiväl-
lä, jota vietetään helatorstaina 

29.5. Ainoa Saalemilla pidettävä 
leiri, alakouluikäisten Mix-päiväleiri, 
on kesän ensimmäisellä lomaviikolla. 
Mix-leiriläiset viedään Saalemille 
aamupäivisin ja haetaan iltapäivi-
sin. Samana viikonloppuna pidetään 
pyhisleiri 6–8 -vuotiaille. Pyhisleirin 
jälkeen vuonna 1999 syntyneet pää-
sevät yhdeksänpäiväiselle Fifteen-
leirille.

Seuraava leirijakso käynnis-
tyy juhannuksen jälkeisellä viikolla 

3.–6.-luokkalaisten Jees-leirillä. Sit-
ten yksi sukupolvi jätetään kotiin, 
kun 3–8-vuotiaat ja heidän isovan-
hempansa saavat viettää laatuaikaa 
isovanhempi-lapsenlapsileirillä. Ju-
nioreiden ja «senioreiden» kotiudut-
tua rangerit leireilevät neljän päivän 
ajan. 

 Heinä-elokuun taitteessa on yli 
12-vuotiaille suunnattu Camp Nor-
dic -rangerileiri Norjassa. Yläkoulu-
laiset valtaavat Kukkolan 4.8.–8.8. 
järjestettävän WE-leirin myötä. Ke-
sän aikana vietettäneen myös koko 
seurakunnan yhteistä Piknik-päivää.

Ilmoittautuminen
Lasten ja nuorten leireille ilmoit-
taudutaan seurakunnan internet-si-
vuilla, ja ilmoittautumisaika päättyy 
kaksi viikkoa ennen leirin alkua. Net-
tisivuilla ilmoittaudutaan myös sekä 
perhepäivään että vapaaehtoiseksi 
leirien henkilökuntaan, jota kaiva-
taan lisää. Tule rohkeasti mukaan!

HEIKKI JÄÄSKELÄINEN

Luvassa hieno leirikesä!

Kesäpyhis sunnuntaisin 9.6.–10.8. 
(paitsi juhannusviikon sunnuntaina)

Perhepäivä 29.5. 

Mix-päiväleiri    2.–6.6. 

Pyhisleiri    7.–8.6. 

Fifteen-leiri    9.6.–17.6. 

Jees-leiri    24.–28.6. 

Isovanhempi-lapsenlapsileiri    3.–4.7. 

Rangerileiri    5.–8.7. 

Camp Nordic Norjassa    27.7.–2.8. 

WE-leiri    4.8.–8.8.

Ana Paula mukana Hervannan kesätapahtumassa 3.7.

Mitä sinulle ja perheelle 
kuuluu, Hannakaisa 
Shehu? 

Kiitos kysymästä, kuuluu täysin 
uutta elämänvaihetta ja siihen so-
peutumista. Vauvavuosi 3-vuotiaan 
uhmaikäisen kanssa on ollut haasta-
va. Edi johtaa yritystä, joten päivät 
ovat epäsäännöllisiä.

Olet äitiysvapaalla pastorin 
työstä. Miten pitkään olet aja-
tellut olla? 
Tällä hetkellä on sovittu, että pa-
laan hoitovapaalta aikaisintaan 
1.1.2015. 
 
Terveisiä seurakuntalaisille 
kevään kynnyksellä? 
Jumala tuo meidät säännöllisin 
väliajoin ulos omilta mukavuus-
vyöhykkeiltä opettaakseen meille 
uutta. Tähän luonnon heräämisen 
aikaan on hyvä muistaa Jesajan 
kirjan sana: ”Katso, minä teen 
uutta; nyt se puhkeaa taimelle, et-
tekö sitä huomaa? Niin, minä teen 
tien korpeen, virrat erämaahan.” 
Toivomme, että seurakuntalaiset 
muistaisivat mahdollisimman usein 
perhettämme rukouksin.  
KATARIINA KOSONEN

PUHELIN PIRAHTAA

Mitä
kuuluu?

Alkuvuoden aikana Kukkolassa on jo koettu lasten ja 
teinien talvileirit, rangerileiri sekä 5.–6. -luokkalaisten 
varttileiri. Nyt on aika luoda katsaus niihin 
seurakuntamme järjestämiin kesätapahtumiin, joihin 
lapset ja nuoret voivat osallistua.


