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”Tahdomme olla erilaisten ihmisten muodostama Jumalan rakkauden ja läsnäolon
yhteisö, jossa vallitsee aitouden ja kasvun
kulttuuri. Jeesus muuttaa meitä kaltaisekseen, lähettääkseen meidät kutsumaan muita
mukaan.” s.4

WUP kasvaa ja
uudistuu s. 3

Ystäväksi
maahanmuuttajalle s. 4

Viisas ja välttämätön
siirto Helluntaikirkoksi
s. 6

”Sivarit” seurakunnan
mediatyössä s. 7
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Rohkeus ja
rohkaisun tarve
viime aikoina pyöritellyt
mielessäni rohkeuden ja vaatimattomuuden välistä jännitettä. Kristilliseen kasvatukseen ja seurakuntaelämään, joista minäkin olen
osallinen, kuuluu monesti tietty
vaatimattomuus. ”Älkää ajatelko
itsestänne liikoja” ja niin edelleen.
Ollaan hyvin nöyriä ja välillä jopa
itseä vähätteleviä.
Terveellä itsetunnolla varustetuille vaatimattomuudesta ei ole
vahinkoa. Heille vaatimattomuus
on normaali ja tasapainottava
asia, joka antaa suhteellisuudentajua ja perspektiiviä.
Tehdessäni työtä masennukseen liittyvistä aiheista kirjoittavana olen törmännyt myös
vaatimattomuuden
esimerkin
kääntöpuoleen. Sellaisista ihmisistä, joilla on jo valmiiksi heikompi
itsetunto, tulee alas painettuja ja
arkoja. Nämä henkilöt eivät monesti uskalla olla omia itsejään,
ja he voivat kokea syyllisyyttä
pelkästä olemassaolostaan. Näitä ihmisiä on Suomessa jo satoja
tuhansia. Se näkyy myös seurakunnassa rohkaisun tarpeen lisääntymisenä. Vuosien mittaan
sydämeeni on syntynyt lisääntyvä
halu rohkaista.
Iloitsin taannoisesta ”Rohkeasti palvelemaan” -teemasta
seurakunnan
palvelumuotojen
ympärillä. Toivottavasti se on rohkaissut monia. Tiedän itse, kuinka
vaikeaa joskus – itse asiassa aika
useinkin – on olla rohkea.
OLEN

VIESTINTUOJA

23. lokakuuta 2014

Muistan erään hetken parin
vuoden takaa. Olin eräillä messuilla, joissa oli esteettömän matkailun seminaari. Mukana oli
myös TallinkSiljan edustaja. Olin
haaveillut vuosia siitä, että voisin
tehdä yhteistyötä jonkin laivayhtiön kanssa esteettömyysasioissa.
Istuin jännittyneenä seminaarissa. Pian oli tulossa kahvitauko.
Tiesin sisimmässäni, että minun
täytyy mennä ja tehdä aloite. Minun täytyy esitellä itseni ja kertoa,
että haluan tehdä yhteistyötä. Minun täytyy olla rohkea!
Se oli vaikeaa, mutta se onnistui. Keräsin rohkeuteni ja menin
puristamaan kättä. Siitä alkoi nyt
jo pari vuotta kestänyt yhteistyö.
Tämän tarinan opetus on, että
on olemassa asioita, jotka eivät
tapahdu itsestään. On oltava rohkea ja otettava itse se ensimmäinen askel.
Tarinani kaltainen tilanne voi
yhtä hyvin olla seurakunnassa.
Jonkin työmuodon vetäjä ei ehkä
tiedä, että juuri sinulla on kykyjä
kyseiseen työhön, ellet mene ja
kerro sitä. Silloin ei ole sijaa vaatimattomuudelle, vaan on uskottava itseensä.
Näissä tilanteissa tarvitaan
rohkaisijoita. Niitä, jotka kertovat
ja muistuttavat siitä, että olet tärkeä ja arvokas ihminen, jolla on
todellista annettavaa. Sellainen
ajaa pois väärää vaatimattomuutta ja tuo tilalle tervettä uskoa.
J oni H uopana

Vaikuttajat eivät ole vaiti

T

ämän lehden sivuilla tapaamme seurakuntamme
lapsia, nuoria, naisia, aviopareja, solunjohtajia, pastoreita ja lähettejä. Kaikki he
ovat löytäneet seurakunnan työmuodoista oman elämäntilanteeseensa
sopivan. Toiset ovat vasta tutustumassa, toiset jo muita palvelemassa.
Seurakunnan palvelutiimeissä heillä
on mahdollisuus oppia Jumalan tun-

temista, kehittyä ihmissuhdetaidoissa
ja johtamisessa. Kaupan päälle voi
karttua antamisen asennetta, kärsivällisyyttä ja toisten ihmisten kunnioittamista. Turvallisessa yhteyden
ilmapiirissä elämän iskutkaan eivät
tunnu niin raskailta vaan niistä voi
tulla vahvuuksia tulevaisuutta ja toisia ihmisiä varten. Parhaimmillaan
seurakunnassa palveleminen rakentaa meitä sisäisesti ja valmistaa meitä
kohtaamaan uusia haasteita. Voidaksemme vaikuttaa ympäristöömme rakentavasti, meidän on saatava
ensin itse rakentua.
Muuttuneen media-ilmaston ja
kulttuurin keskellä seurakunnan
yksi tärkeä rooli on yhteiskunnassa
vaikuttaminen. ICEJ:n järjestämillä
35. Lehtimajanjuhlilla Jerusalemissa
tästä nähtiin rohkaisevaa esimerkkiä. Vieraiksi oli kutsuttu sekä maan
valtionjohtoa että armeijan edustajia. Presidentti Reuven Rivlin,
Pääministeri Benjamin Netaynahu
ja Maailman juutalaisen kongressin

presidentti Ronald Lauder kiittivät
kristittyjä siitä, että nämä ovat Israelin todellisia ystäviä. -Koska te
ette ole vaienneet, kun juutalaisia on
uhattu, niinpä mekään emme vaikene, kun kristittyjä vainotaan. Yhdessä me voimme vaikuttaa ja puhua
totuutta antisemitismiä ja terrorismia
vastaan, kuului kongressin viesti.
Lehtimajanjuhlilta lähetettiin 120
maailman johtajalle julkilausuma,
jossa vaaditaan päättäväisiä toimia
kristittyjen vainon lopettamiseksi Lähi-idässä. Julkilausuman allekirjoittivat ORU President Billy Wilson,
WJC President Ronald Lauder sekä
ICEJ Director Jürgen Bühler.
Vaikuttamisen haasteet kasvavat,
mutta meillä on mahdollisuus kasvaa
vaikuttajina. Jumalan mielen mukaiset vaikuttajat eivät ole vaiti – ja
yleensä heitä myös kuunnellaan. (Jes.
62:6–7).
T arja J ääskeläinen

Seurakunnan hengellinen
järjestäytymismuoto

R

aamatun mukaan seurakunta on sekä elävä organismi
että organisaatio. Elävää
organismia kuvaa Kristusruumis -vertaus (1 Kor. 12)
erilaisine jäsenineen, joista jokainen
rooli on tärkeä. Organisaationäkökulma Raamatussa puolestaan tulee
esille opetuksissa seurakunnan johtajuusrakenteesta, talouden hoidosta ja hengellisestä hoitorakenteesta.
Paimenten asettaminen paikallisseurakunnille oli juuri tätä. Diakonien
asettaminen seurakunnan tarpeita
varten oli tätä samaa. Seurakunta organisaationa on siis hengellinen asia,
ei pelkästään käytännön asia.
Jotkut kritisoivat sanaa kirkko
liittäen sen valtionkirkkoajatteluun.
Kirkko –sana ”kyriakee” kuitenkin
merkitsee Herralle kuuluvaa, Herran omaa. Uudessa käännöksessä
Jeesuksen sanat Pietarille kuuluvat-

kin: “Tälle kalliolle minä rakennan
kirkkoni.” Matt. 16:18. Kirkko –sana
on hyvä ja hengellinen suomalainen
sana kuvaamaan seurakuntaa ja seurakuntien välistä yhteyttä. Helluntaikirkkoseurakunta tarkoittaa siis
sanatarkasti Herralle kuuluvaa helluntaiuskovien joukkoa.
Uusi testamentti opettaa paljon
seurakuntien välisestä yhteydestä.
Tästä on vain puhuttu liian vähän
oman herätysliikkeemme keskellä.
Paavali kuitenkin opettaa, että seurakunnat ovat riippuvaisia toisistaan.
Tämä tulee ilmi monessa Raamatun
tekstissä, kuten esimerkiksi yhteisen
keräyksen suorittamisessa Jerusalemin puutteessa oleville (1 Kor.16:1-4;
2 Kor. 8-9) tai opetuskirjeiden ja yhtenäisen opin levittämisessä seurakunnille (Kol. 4:15-16, Gal. 1:1-2). Lähetystyössä Paavali tarvitsi Rooman
seurakuntien apua viedäkseen evan-

keliumia Espanjaan (Room. 15:2229). Roomalaiskirjeessä hän puhuu
myös yhteisestä uskosta, joka seurakunnilla oli (Room. 1:11-12). Tämä
kuvaa vahvaa seurakuntien yhteyttä.
Jopa usko on yhteinen ja jaettu!
Seurakuntien yhteistyö edellyttää
yhteisiä sopimuksia ja näkyjä. Tästä
on esimerkkinä Jerusalemin kokous
(Apt. 15). Me todellakin tarvitsemme toisiamme seurakuntina. Tämä
on hengellistä ja raamatullista ajattelua. Siksi on oikein kulkea yhdessä
ja päättää joistakin asioista yhdessä.
Suomen Helluntaikirkko palvelee
tällaisena yhteistyön ja sopimusten
muotona. Silti paikallisseurakunnille
jää itsenäisyys päätöksenteossa sekä
täysin oma talous ja omaisuus. Tie,
jota olemme käymässä, on siis hengellinen ja hyvä tie.
U sko K atto
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Solukoordinaattorit
ohjaavat ihmisiä soluihin
ja toimivat linkkinä
solunjohtajien ja soluun
haluavien välillä.

O

n elokuun viimeinen sunnuntai, seison Saalemin
alasalissa portaiden vieressä ja yritän katseellani
etsiä jumalanpalveluksesta kahville valuvasta ihmisjoukosta
kolmea nuorta naista. Tunnistava
hymy, yksi puhelinsoitto ja kahvilinjaston läpi jonottaminen – ja pian
laskenkin kahvikuppini Anni Sepposen, Leea Miettisen ja Anna Kujansuun seuraksi samaan pöytään.
Eveliina Suominen on haastatteluhetkellä vielä kesänvietossa poissa
Tampereelta, mutta eiköhän kolme
neljästä nyt syksyllä työnsä aloittaneesta uudesta solukoordinaattorista
riitä antamaan kuvaa solukoordinaation uusista tuulista.

Tärkeitä yhdistäjiä
Eveliina, Anni, Leea ja Anna aloittivat työnsä 18–35-vuotiaiden naisten
solukoordinaattoreina Iida Tikkakosken ”eläköidyttyä” tehtävästä elokuun alussa. Vaikka naiset ovat työssään vielä tuoreita, vaikuttaa heillä
olevan jo nyt hyvä ote koordinointiin.
– Iida on tehnyt hyvää työtä ja me
pääsimme aloittamaan siltä pohjalta, Leea Miettinen summaa, vaikka
myöntääkin koordinoinnin tuoneen
eteen paljon uusia asioita.
Solukoordinaattorilla on monta
lankaa käsissään, joten ei ihme, että
tehtävä on saattanut tuntua alkuun
laajalta. Perustyönä on tuoda yhteen soluja, solunjohtajia ja soluun
haluavia sekä etsiä jokaiselle uudelle
tulijalle mahdollisimman sopiva solu.

Anni Sepponen (vas.), Leea Miettinen ja Anna Kujansuu odottavat innolla uusia nuorten naisten soluhakemuksia.

Lisäksi uudet koordinaattorit toivovat voivansa palvella muutenkin solunjohtajia.
– Haluaisin olla heille sellainen
linkki, jolle voi soittaa, jos ilmenee
kysymyksiä, Anna Kujansuu kuvailee
rooliaan.

Palvelua omalla paikalla
Kun uusia koordinaattoreita kysyttiin tehtävään, kukaan ei miettinyt
suostumista kovin pitkään. Pikemminkin naisten kanssa jutellessa vai-

kuttaa siltä, että he ovat löytäneet
oman paikkansa.
– Minulle solukoordinoinnissa
yhdistyy kaksi asiaa, joista tykkään.
Ensiksikin olen pikkutarkka organisoija ja tykkään tehdä työtä taustalla.
Toiseksi solukoordinaattorina tapaa
ihmisiä ja saa olla luomassa yhteyttä,
Anni Sepponen pohtii.
Anna haastaakin ihmisiä tekemään seurakunnassa niitä asioita,
jotka tuntuvat itselle sopivilta.
– Tässä palvelutehtävässä saa olla

tekemässä jotakin oikeasti tärkeää,
mutta siinä myös yhdistyy asioita,
joista itsekin nautimme, Anni vahvistaa.

Solukoordinaatio
pähkinänkuoressa
Solukoordinaation tehtävä on ohjata
ihmisiä soluihin ja toimia linkkinä
solunjohtajien ja soluun haluavien
välillä. Tiimiä johtaa Vesa Huumarsalo, jonka kanssa soluasioita järjestelee 13 eri ikäryhmien solukoordi-

naattoria.
Solukoordinaatioon voi lähettää
sähköpostia osoitteella solukoordinaatio@tamperehelluntai.fi.
Suoraan solujonoon voi ilmoittautua
myös seurakunnan nettisivuilta löytyvällä lomakkeella www.tamperehelluntai.fi >> Toiminta >> Solut >>
Miksi ja miten soluun?
A nna L ehmuskoski

WUP kasvaa ja uudistuu
Wake Up on nykyään
ytimekkäästi WUP.
Muutos nimessä
näkyy myös käytännön
toiminnassa, jota on
uudistettu viikkotiimien
avulla. Tänä syksynä
panostamme
myös erityisesti
yhteisöllisyyteen.

W

UP tunnetaan seurakuntamme viikoittaisena nuorteniltana mutta oikeastaan
se on paljon enemmän kuin vain
säännöllinen tapahtuma. Se on reilun
kolmensadan henkilön yhteisö, jonka
unelmana on kasvaa armon avulla
ihmisiksi, jotka heijastelevat Jumalaa.

Mutta mikä sitten on yhteisö? Sitä
voidaan kuvata myös sanoilla perhe,
tiimi tai joukkue. Kokonaisuudessaan
WUP on siis yksi iso yhteisö mutta se
myös jakautuu moniin pienempiin
osiin, jotka muodostavat tärkeän osan
seurakunnastamme. Näitä ovat niin
solut, kaveriporukat kuin toimialatiimitkin (esimerkiksi kahvila-, tekniikka- ja musiikkitiimi). Ruohonjuuritasolla joukkomme muodostuu pitkälti
opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden
varaan mutta mukaan mahtuu myös
yrittäjiä, lukiolaisia, ammattikoululaisia, nuoria perheitä ja työssäkäyviä nuoria. WUP on joukko erilaisia ihmisiä, joita Jeesus yhdistää.

Teemailtoja
WUPin toiminnassa puhaltavat tänä
syksynä uudet tuulet. Jo viime kevään

aikana olemme aloittaneet kaksi eri
teemailtaa: Online ja Worship. Näiden teemailtojen – ja niiden takana
olevien viikkotiimien - on tarkoitus
toteuttaa WUP omalla painotuksellaan. Onlinessä hyödynnetään ja
tuotetaan visuaalista mediaa, kun
taas Worshipissä annetaan enemmän
aikaa Jumalan kohtaamiseen ylistyksen ja rukouksen kautta. Vaikka
viikkotiimit toteuttavat iltansa omalla
tyylillään, sisältää WUP aina tutut
elementit kuten saarnan, musiikkia,
rukousta ja yhdessäoloa. Tästä syksystä eteenpäin esittelemme lisäksi
kaksi uutta teemailtaa: Familyn ja
Biblen. Familyssä keskitytään seurakuntamme näyn ytimessä oleviin
ihmissuhteisiin. Illoissa pyritään luomaan kodikasta tunnelmaa, luomaan
yhteyttä ja tutustumaan uusiin ihmi-

siin. Bible on taas vastaus nuortemme tarpeeseen saada syvempää ja perusteellisempaa raamatunopetusta,
joka auttaa heitä luomaan uskolleen
vankan pohjan.

Ihmissuhteita
WUPn toiminta jaksottuu tänä syksynä neljän teemaillan varaan ja
kuukauden viidennet viikot on varattu lähetysteemalle. Toiminnan
ytimessä eivät kuitenkaan ole rakenteet – olennaisinta ovat ihmissuhteet.
Luomalla erilaisia teemailtoja haluamme lisäksi iloita siitä monimuotoisuudesta, jonka Jumala on meihin
luonut. On myös selvää, ettei reilun
kolmensadan nuoren joukko voi ajatella jokaisesta asiasta täysin samalla
tavalla. Värikkäällä yhteisöllä voi
kuitenkin olla jaettu palava, evanke-

liumin muokkaama näky, jonka me
olemme muotoilleet seuraavasti:
Tahdomme olla erilaisten ihmisten muodostama Jumalan rakkauden
ja läsnäolon yhteisö, jossa vallitsee
aitouden ja kasvun kulttuuri. Jeesus
muuttaa meitä kaltaisekseen, lähettääkseen meidät kutsumaan muita
mukaan.
Tähän maaliin me nuorisotyön ja
WUPn johdossa haluamme ampua.
Se tapahtuu, kun nuoremme löytävät
oman paikkansa Jumalan suuressa
tarinassa, joka on – tarkemmin ottaen – johtanut heidät juuri meidän
seurakuntamme piiriin. Löytämään
armon ja lähtemään palvelemaan
sen avulla myös muita.
M ikko T uomaala ,
WUP- koordinaattori
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ELLI MEKLININ MUKAAN IDENTITEETIN PITÄISI LEVÄTÄ LUOMISKERTOMUKSESSA, EI LANKEEMUKSESSA

Armo saa tulemaan esiin ja olemaan totta

M

missä tahansa elämänvaiheessa. Jokaisesta tehtiin tarkoituksella erilainen, naamareista voi luopua, ja saa
lakata yrittämästä olla jotakin mitä
ei ole. Vapautuminen edellyttää totuuden voimaan perustuvaa psyykkistä työtä, mielen uudistumista ja
ajatusten oikeanlaista suuntaamista
(Room. 12:2, Fil. 4:7-8). Jos sinä et
ole sinä, kuka sitten on?

iksi naiseuden peilissä
on säröjä? Mitä on tehtävissä? Syyskuisessa
WUP Women -tiimin
organisoimassa Mestaripiirros-naistenpäivässä puhunut
pastori ja terapeutti Elli Meklin vastasi kysymyksiin kuulijoitaan rohkaisten ja haastaen.

Mitä naiselle tapahtui?

Sangen hyvää

Syntiinlankeemuksessa (1. Moos. 3)
naisen ja miehen mieli lankesivat
pois Jumalan alkuperäisestä suunnitelmasta, jossa kumpikin palveli Herraansa rinnakkain: Miehestä tuli naisen hallitsija ja nainen sai osakseen
myös synnytyskivut, pelon, häpeän ja
syyllisyyden ja joutui pois puutarhasta Jumalan läsnäolosta. Naiseen kohdistuva vaino (1. Moos 3:15) näkyy
materiaalisella ja sosiaalisella tasolla
monella tavalla. Länsimaissakin nainen ikään kuin etsiskelee identiteettinsä palasia sanoen: ”määrittele minut, rakasta minua, kerro kuka minä
olen”. Hän on myös usein ankara
itselleen ja vaatii itseltään mahdottomia.

Alun perin (1. Moos. 2) miehellä ja
naisella oli yhteinen arvo, päämäärä
ja asema Jumalan kuvana. Oikean
peilin tämän kuvan etsimiseen tarjoaa Jeesus – käärmeen pään rikkipolkija, pelastaja ja sorrettujen vapauttaja (1. Moos. 3:15; Luuk. 4:18; Jes.
61:1–2). Jeesuksen elämässä naisilla
on keskeinen rooli sosiaalisesti, hengellisesti ja pelastushistoriallisten tapahtumien todistajina. Naisen identiteetin pitäisikin perustua siihen,
että Jumala asuu meissä (Joh. 14:17),
nainen on luotu Jumalan perheeseen
(Ef. 2:19) ja on ikuisesti hänen (Joh
3:16, 1. Tess 4:17) ja vapaa (Gal. 5:1).
Hän on uusi luomus (2. Kor. 5:17),
kelvollinen ja samanarvoinen kuin
mies, palvelee kutsunsa ja lahjojensa
mukaan ja voi kaiken Hänessä, joka
häntä vahvistaa (Fil. 4:13). Rohkaiseva viesti kuuluu: luotuna olet sangen hyvä, lunastettuna sinusta on
maksettu korkein mahdollinen hinta,
armahdettuna voit tulla esiin ja olla
totta.

Jos sinä et ole sinä, kuka
sitten on?
Identiteetin perustana tulisi olla lapsuudessa kaikunut rakastava viesti:
”sinä riität ja olen ihan hulluna sinuun”. Lapsen tulee saada lupa olla
oma itsensä, epäonnistua ja jatkaa
eteenpäin rohkaisun saattelemana.
Mielenterveysongelmien taustalla on
lähes aina puutteita rakastettavuuden ja arvon kokemuksessa. Lisäksi
hatara kokemus kyvykkyydestä ja
pystyvyydestä johtavat ”en uskalla, en osaa, en pysty” -asenteeseen.
Muutos on kuitenkin mahdollinen

Lähde:
Elli Meklin. ”Mestaripiirros”. Puhe
Tampereen Helluntaiseurakunnan
naistenpäivässä 13.9.2014
”Olen mestaripiirros!” Naistenpäivän valokuvausvuorossa Elli Meklin. (WUP Women -tiimin arkisto)

P aula E rkintalo

ULKOMAALAISTAUSTAISET TARVITSEVAT SEURAKUNNAN SUOMALAISIA

Ystäväksi maahanmuuttajalle?
Suomalaisella ystävällä on
suuri merkitys maahanmuuttajataustaiselle kristitylle. Polttavin tarve on
sellaisista maista tulevilla,
joissa kristityksi kääntynyt
jää uskonsa kanssa yksin.

S

yyskuussa järjestetyn koulutuksen ja nyyttikestien myötä seurakunnassamme käynnistyi Ystäväksi maahanmuuttajalle -toiminta.
Mitä jos lähtisit mukaan – ystäväksi
yhdelle? Sekä seurakuntamme maahanmuuttajien että työn vastuunkantajien mukaan kyse on yksinkertaisesta arjen yhdessäolosta.

Seurakunnan tilaisuuksia,
marjanpoimintaa tai vaikka
sulkapalloa
Iranissa uskoon tullut Elia Zolfaghar
tuli Suomeen pakolaisena vuonna

Maahanmuuttajataustaiset
kristityt tarvitsevat seurakunnassa
nimenomaan suomalaisia
ystäviä, Elia Zolfaghar korostaa.
(Zolfaghareiden kotialbumi)

2008. Pari vuotta sitten maahan saapuivat myös hänen vaimonsa ja tyttärensä. Elian ensimmäinen ystävä,
kielikurssin opettaja, vei hänet seurakuntaan Lammilla. Elia alkoi käydä
siellä erään täkäläisen pariskunnan
kanssa, ja erityisen läheiset ystävät
hän sai eräästä vanhemmasta pariskunnasta, kun he kutsuivat hänet
leikkaamaan ruohoa.
- Olen käynyt heidän luonaan
säännöllisesti ja he ovat auttaneet
paljon: he esimerkiksi maksoivat
alussa vuokrani Tampereelle muutettuani, Elia kertoo.
Tampereella Elia on ollut mukana muun muassa persiankielisessä
raamattupiirissä.
Maahanmuuttajille suomalaisten
ystävien saaminen on tärkeää, sillä
suomalaiset koetaan rehellisinä. He
luovat myös henkisen suojan suhteessa sellaisiin oman kulttuuripiirin
ihmisiin, jotka vastustavat kristityksi

kääntymistä.
- Yksi suomalainen ystäväni vie
maahanmuuttajataustaisia joskus pelaamaan sulkapalloa, Elia kertoo.
Työmuodossa mukana oleva Lea
Raittila toteaa, että maahanmuuttajataustainen tarvitsee säännöllistä
yhteydenpitoa ja mukaan ottamista
omaan arkeen: seurakunnan tilaisuuksiin, kotiin ja vaikka marjametsään.
- Kun kyse on yhdestä ihmisestä
tai perheestä, taakka ei käy raskaaksi.

Kuin oma poika
Moni maahanmuuttajataustainen
joutuu hyvin konkreettisesti jättämään kaiken Jeesuksen tähden –
jopa perheen ja suvun. Elia toteaa,
että Raamatun lupauksen mukaan
vainottu uskoon tullut voi kuitenkin
saada moninkertaisesti uusia sisaria
ja veljiä. Näin on hänkin kokenut.
- Lammilaisesta pariskunnasta

tuli minulle kuin äiti ja isä, ja he kertoivat minun olevan heille kuin oma
poika.
Elia kertoo, että maahanmuuttajataustaiselle on tärkeää saada
käydä suomalaistaustaisten kotona
ja maistaa suomalaista ruokaa. Hän
peräänkuuluttaa suomalaisilta uskovilta laupiaan samarialaisen (Luuk.
10:25–37) asennetta pakolaisiin, joiden asemaa kertomus hyvin kuvastaa.
- Olemme veljiä ja sisaria, emme
suomalaisia ja maahanmuuttajia,
hän linjaa.
Haluatko ystäväksi maahanmuuttajalle / suomalaiselle? Ota yhteyttä
Arto Syrjäseen (050-3474744) tai
seurakunnan toimistoon sähköpostitse: tampere[@]helluntaisrk.net.
P aula E rkintalo
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APA JA EMILIA UUDEN EDESSÄ:

Suurempi ulappa kutsuu
Lähi-itään suuntaava
Ali-Löytyn perhe
heittää rukousköyden
lähettäjilleen.

haasteet. Työkuvat tulevat tarkentumaan matkan varrella, mutta
yksi kutina on, että taiteiden hyödyntäminen ihmisten kokonaisvaltaisesta
auttamisessa voisi liittyä jossakin vaiheessa tekemisiimme, Apa kertoo.

S

yyskuisena sunnuntaina seurakunnan jumalanpalveluksessa
mikrofonin takana seisoo nuori
pariskunta, jolla on pyyntö seurakunnalle.
– Pidättehän köyden toisesta
päästä kiinni, jos me lähdetään?
kysyy Asko Ali-Löytty, joka on seurakuntalaisille tutumpi nimellä Apa.
Emilia-vaimo seisoo vieressä. Uudet
huimat askeleet odottavat Ali-Löytyn perhettä, joka on muuttamassa
lokakuussa Kurdistaniin seurakunnan lähettämänä. Apan ja Emilian
mukaan lähtevät perheen lapset,
Emeliina, 7 v ja Jefunne, 2 v. Kiireisestä aikataulusta ja muuttopuuhistaan huolimatta he ehtivät kertomaan tarinaansa Viestintuojalle.

”Rukoilkaa rauhaa ja
turvallisuutta”

Tutustumisreissu rohkaisi
Millä mielellä olette lähdössä
ja mitä erityistä olette ottaneet
huomioon, kun olette matkaamassa pienten lasten kanssa?
-Lähtö jännittää ja innostaa samaan
aikaan, Apa ja Emilia kertovat hymyillen. -Toki on eri asia lähteä
perheenä pienten lasten kanssa
kuin sinkkuna tai avioparina. Tärkeä osa valmistumisprosessissa oli
kesäkuinen tutustumisreissumme,
jossa Emeliina näki paikan ja tulevan koulunsa. Emeliina huomasi
myös tutustumisreissun aikana, että

ystävystyä voi toisten kanssa vaikka ei vielä ole edes yhteistä kieltä.
Tärkeää oli meille perheenä nähdä
paikka ennalta ja haistella miltä elämä siellä tulevaisuudessa tulee näyttäytymään.

Lähetysopintoja Keuruulla
Paljasjalkainen tamperelainen Apa
ja pohjalainen Emilia ovat olleet
kaksi vuotta Keuruulla Iso Kirja
-opistolla valmistautumassa tuleviin
työtehtäviinsä. Uudessa kotipaikassa
on niin ikään edessä ensin perehdy-

tys- ja kielenopiskelujakso. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan ensi
vuoden puolella Ali-Löytyt siirtyvät
varsinaiseen kohdekaupunkiinsa, jossa on Fidan kumppaniseurakunta.
- Haluamme nähdä seurakunnan
voimaantuvan kohtaamaan alueen

Avioliittotyö 50+ nyt myös Tampereella
Mistä työ sai alkunsa?
Yksinkertaisesti tarpeesta. Toinen
toisillemme -avioliittotyön parissa havaittiin, että aikuiset avioparit
painivat suhteessaan ihan erilaisten
kysymysten kanssa, kuin nuoret.
Aloite tuli Iso Kirja -opiston taholta syksyllä 2011. Sieltä pyydettiin
Toinen toisellemme -työn pitkäaikaisia vastuuhenkilöitä Tuomas
ja Liisa Lehtimäkeä kokoamaan
tiimin ja käynnistämään työn.

Miksi itse olette siinä
mukana?
Avioliittotyö tuli Timolle ja minulle
tutuksi jo 1980–1990-luvuilla toimiessamme seurakunnan perhetyössä.
Olemme nähneet työssämme, seurakunnassa, ystäväpiirissämme ja
omassa elämässämme, miten tärkeää on aktiivisesti hoitaa avioliitoaan.
50+ työn tiimi: Tuomas ja Liisa Lehtimäki, Hannele ja Tapio Välimäki ja
me Palo-ojat olemme pari kymmentä
vuotta kokoontuneet pohtimaan elämän ja avioliiton kiemuroita ”Ryhmä
Rämänä”. Ja rakentavaa räminää on

Tampereen 50+ iltapäivä, jonka suunnittelussa
ovat mukana seurakunnan avioparityön
tiimistä Tapani ja Heli
Varuhin.

todella ollut!
Meitä
motivoi
avioliittotyö, koska
siinä toimiminen
pistää
paneutumaan parisuhteen
moninaisiin kysymyksiin. Joten rikastutamme
omaa
parisuhdettamme. Toisaalta haluamme olla tukemassa myös muita aviopareja kasvamaan ihmisinä,
kunnioittamaan ja rakastamaan toinen toistaan ja elämään
anteeksiantamuksessa.

Millaista
palautetta niistä
on tullut?

Millaisia tapahtumat ovat?
Iso Kirja -opistolla pidettävien 50+
viikonloppuseminaarien
teemat
ovat ajankohtaisia ja akuutteja. Aikaisempien seminaarien aiheet ovat
olleet: ”Avioliitto murroksessa”, ”Läheisyyden kipinä” ja ”Elinvoimaa
suhteeseen”. Uudet teemat syntyvät
seminaaripalautteen ja myös ryhmän oman mielenkiinnon pohjalta.
Ensi kevään ”Parisuhteen patikka-

retki” on
jo työn alla.
Sisällöllisesti
viikonloppujen
ohjelma rakentuu luennoista, pari- ja
ryhmätöistä sekä yhdessä pohtimista
ja jakamista.
Seurakuntavierailut ovat tapahtuneet pyynnöstä ja ne on suunniteltu
yhdessä seurakunnan avioliittotyöstä
vastaavien kanssa - näin myös tuleva

Palaute on erittäin tärkeää jatkosuunnittelulle. Siksi
olemmekin iloinneet rehellisestä ja toimintaa kehittävästä
palautteesta. Päällimmäiseksi palautteissa on noussut kiitollisuus siitä,
että löytyy aviopareja, jotka viitsivät
järjestää näitä, erittäin tarpeelliseksi
koettuja seminaareja.
K ysymykset : T arja J ääskeläinen
V astaukset : T imo ja R itva P alo oja

50+ avioliittoiltapäivä la 22.11.
klo 14–17
Tampereen Helluntaiseurakunta, alasali

Ali-Löyttyjen uudet asuinseudut ovat
olleet viime vuosina ja kuukausina
tiuhaan esillä mediassa, eivätkä aina
erityisen myönteisissä merkeissä. AliLöytyt suhtautuvat rauhallisesti varovaiseen kysymykseeni aiheesta.
-Turvallisuuskysymyksiin olemme kiinnittäneet huomiota niin ylipäätään lähtemisen kuin paikallisten elinolojen suhteen. Tilanne ei ole
stabiili siellä, vaan elää koko ajan ja
sitä tulee seurata aktiivisesti. Rauhan
rukoileminen Lähi-itään on erityisen
ajankohtainen rukousaihe. Lisäksi
toivomme esirukousta matkan sujuvuuden ja turvallisuuden puolesta.
Tarvitsemme paljon johdatusta uuteen kotipaikkaan asettautumisessa, intoa kieliopintoihin ja terveyttä
koko perheelle.
Suljetaan siis seurakuntana tämä
pieni perhe esirukouksiin ja Korkeimman varjelukseen heidän lähtiessään seuraamaan itseään suurempaa kutsua. Kaikkivaltias Kutsuja
tuntee matkan vaiheet ja tarkoituksen. Otetaan siis myös me seurakuntalaisina tiukka ote siitä köyden toisesta päästä.
K atariina K osonen

Terveiset
Kairoskurssilta!
Me 16 innokasta ja oppimishaluista
kävimme seurakunnassamme järjestetyn lähetyksen rautaisannoksen,
Kairos-kurssin. Tällaiset keitaat vähentävät tehokkaasti ainakin omalla
kohdallani uhkaavaa rutinoitumis- ja
kyynistymisvaaraa. Suuret kiitokset
kaikille järjestäjille! Vuoden kuluttua
on taas osallistumismahdollisuus niille, jotka eivät nyt päässeet mukaan.
Viimeisenä tehtävänämme saimme
kirjoittaa kirjeen Jumalalle. Jaanpa
tässä omani teillekin.
Olen savi.
Sinä taiteilija.
Pehmeä olen, suojaton.
Kätesi turvissa kuitenkin.
Kovako olen, säröinen.
Haavoitun ja haavoitan.
Pehmität, hoidat, hiotkin.
Tai uudelleen muotoile astia,
miten vain.
Käsilläsi, käsissäsi.
P entti K apanen
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Viisas ja välttämätön siirto
Helluntaikirkkoseurakunnaksi

V

anhimpien yksimielisenä
suunnitelmana on, että
vuoden 2015 alussa Tampereen
Helluntaiseurakunnan talous ja hallinto
siirrettäisiin Tampereen rukoushuoneyhdistys Saalem ry:ltä seurakunnalle, Tampereen Helluntaikirkkoseurakunnalle. (Huomaa: seurakunnalle!).
Seurakunta pysyy samana mutta sen
juridinen toimintamuoto muuttuu uskonnonvapauslain alle, minne se kuuluukin. Ennen tätä siirtoa tarvitaan
päätökset yhdistyksen ja seurakunnan
kokouksissa. Loppuvuosi on tärkeää
aikaa asian eteenpäinviemiseksi. Tarvitaan hyviä keskusteluja ja rakentavia
keskusteluja. Tarvitaan myös jäsenten
liittymistä rohkeasti Helluntaikirkkoseurakuntaan. Ja tarvitaan hyvässä
hengessä toteutetut päätöskokoukset.
Erityisesti tiistaina 11.11. tapahtuva
kokous. Helluntaikirkkoseurakuntaasiassa kysymys on luonnollisesta,
hengellisesti oikeasta ja käytännöllisesti tärkeästä ratkaisusta.

Hengellinen johtajuus
Helluntaikirkkoseurakuntarakenteessa seurakunnan johtajuus selkiytyy paimenille (pastorit ja vanhimmat). Mahdollinen erillinen hallitus
ei kanna juridista eikä muutakaan
vastuuta. Tämä ehkäisee ristiriitoja
johtajuudessa tai estää kaksoishallinnon syntymistä. Uskonnonvapauslain mukainen järjestäytyminen
varmistaa myös sen, että oman seurakunnan oppi yhdyskuntajärjestyksen
mukaan on toiminnan juridinen perusta. Ei siis esimerkiksi yhdistyslaki
tai tasa-arvolaki tai työlait, jos ne tietyssä kysymyksessä ovat ristiriidassa
Raamatun opetuksena kanssa. Tämä
on jälleen hengellinen asia. Hengellisiä Raamattuun perustuvia ratkaisuja jäsen- tai työntekijäkysymyksissä
ei voida kumota maallisissa tuomioistuimissa. Vaikkapa vedoten tasaarvolakiin silloin kun kysymyksessä
on seurakunnan opetuksen vastainen
elämäntapa. Oma yhdyskuntajärjestyksemme on se, jolle päätöksemme

ISLAM RAAMATUN VALOSSA
Teoksessa käsitellään islamin syntyä, leviämistä ja sen
tärkeimpiä oppeja verrataan Raamattuun. Huolimatta
laajasti tietomäärästään, kirja on kirjoitettu kansanomaisesti tavallista ihmistä ajatellen.
Tämä ajankohtainen teos, joka antaa eväitä islamin
ymmärtämiseen ja muslimien kohtaamiseen, kuuluu
jokaisen kirjahyllyyn.

M
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Poikkea kahville tai teelle!
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1,5€ / 2€
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myös take-away

CY

Juridisesti turvaton yhdistyspohjainen seurakuntatoiminta jää taakse.
Uskonnollisen yhdyskunnan mukainen seurakunta hallitsee omaa talouttaan ja omaisuuttaan seurakuntana. Seurakunnalla on oikeus kerätä
uhrilahjoja ja käyttää niitä haluamallaan tavalla hengelliseen työhön.
Sillä on oikeus liittää ja erottaa jäseniään hengellisten sääntöjensä mukaisesti. Se voi myös pitää rekisteriä
lapsijäsenistä. Tämä auttaa lapsi- ja
nuorisotyötä huolehtimaan paremmin heidän tavoittamisestaan.
Helluntaikirkko voi myös käyttää
virallista vihkioikeutta. Yhteiskunta

I

on koottu kattava läpileikkaus islamin
keskeisimmistä ajatuksista

C

Käytännön syitä

Tampereen Helluntaiseurakunta
jatkaa edelleen Tampereen Helluntaiseurakuntana.
Jokainen saa olla turvallisella mielellä, mitään erikoista ei ole tapahtumassa.
Jokaisen pitää henkilökohtaisesti
täyttää paperit liittyäkseen Tampereen Helluntaikirkkoseurakuntaan.
Iso osa jäsenistä on jo liittynyt ja heidän ei tarvitse enää uudelleen täyttää
papereita.
Ne, jotka ovat liittyneet, voivat
olla äänestämässä seurakunnan kokouksissa juridisina jäseninä.
Jäsen muuttuu uskonnottomien
rekisteristä uskovaksi.
Helluntaikirkon jäsenyys ei näy
virkatodistuksissa tai asiakirjoissa
muuta kuin erikseen pyydettäessä.
Seurakunnan vanhimmat yksimielisesti suosittelevat jokaiselle liittymistä Tampereen Helluntaikirkkoseurakuntaan.

noteeraa avioliittoon siunaamisen
oman yhteisön edessä juridisena tapahtuma. Tämä poistaa kaksiportaisen naimisiin menon maistraattikäynteineen.
Helluntaikirkon myötä Helluntaiherätyksen yhteisten asioiden hoito
selkiytyy. Päätöksenteko yhteisistä
asioista tulee toimivammaksi. Lisäksi
uskonnollisena yhdyskuntana Helluntaiherätys on parempi vaikuttaja
yhteiskunnassa. Jo nyt valtio ja viranomaiset ottavat paljon yhteyksiä Suomen Helluntaikirkkoon. He pyytävät
lausuntoja lainsäädäntöä varten. He
kutsuvat erilaisiin kuulemisiin ja neuvotteluihin. Nyt olemme virallisesti
olemassa ja vaikuttamassa päätöksentekoprosesseihin.

Mitä minulle tapahtuu?
Kaikki nykyiset jäsenet säilyttävät
jäsenkorttinsa seurakuntaan (vaikka
eivät ehtisi liittyä tai liittyvät vasta
joskus myöhemmin Helluntaikirkkoseurakuntaan).

U sko K atto

Esikoispoika

Martti Ahvenaisen kirjaan

Karismakirja-lehtiilmoitus-92x92mm.pdf

perustuvat. Hengellinen johtajuus
ja hengellinen jäsenyys selkeytyvät.
Seurakunnan johtajat voivat palvella
kutsumuksensa mukaan johtajuustehtävissä ilman juridisia kiertoteitä.
Jäsenet ovat seurakunnan jäseniä
seurakunnan sääntöjen mukaan eikä
muiden lakien mukaan.

Aleksanterinkatu 18, Tampere • 040 776 2729
info@karismakirja.ﬁ • www.karismakirja.ﬁ

sä-Iisak oli tullut vanhaksi. Ennen kuolemaansa hän tahtoi kuitenkin siunata
esikoispoikansa. Ennen siunauksen
antamista hän tahtoi syödä esikoisensa
laittaman ruoan. Perheen äiti Rebekka
kuuli tästä ja päätti hoitaa asian niin, että
esikoisen sijasta siunattaisiinkin Jaakob.
Äidin neuvosta Jaakobin tuli ottaa
kaksi hyvää vohlaa laumasta. Eläinten
oli kuoltava ja isä saatava tyydytetyksi
mieliruoallaan, jotta Jaakob saisi isänsä
siunauksen.
Kun ruoka oli valmis, Jaakob puettiin
esikoispojan parhaisiin vaatteisiin. Käsiin
ja paljaaseen kaulaan käärittiin vielä teurastettujen vohlain nahat.
Sitten vain valmiin herkkuruoan viemiseen isälle. Oletan Jaakobin sydämen
väpättäneen ja ehkä käsienkin vavisseen
hänen lähestyessään sokeaa rakasta
isäänsä ja esitellessään hänelle itsensä
Eesauna. Sokea isä tunnusteli poikaansa
ja totesi sitten, että «Ääni on Jaakobin
ääni, mutta kädet ovat Eesaun kädet”.
Isä söi herkkuruoan, mutta näytti vielä epäilevältä; olikohan tässä sittenkään
oikea henkilö siunattavaksi. Vielä yksi
tarkistus. Hän kutsui Jaakobin tulemaan
ja suutelemaan isäänsä, ja silloin se tapahtui – asia oli lopullisesti varmistettu.
Paikalla oli juuri oikea henkilö siunattavaksi. Ratkaiseva ja lopullinen varmistus
oli Jaakobin yllä olevien vaatteiden haju,
pojan tuoksu.
Ratkaisu oli esikoispojan vaatteiden
tuoksussa, jotka olivat aivan toisen henkilön kuin vaatteiden varsinaisen omistajan
päällä tuolloin. Nyt isä siunasi Jaakobin
ja varusti hänet jyvillä sekä viinillä. Hän
oli päässyt messiaaniseen sukuun, josta
nousisi Kuningas, Kristus.
Jumalan suunnitelmiin kuului vaihto-

kauppa. Kristuksen täytyi kärsiä ja kuolla
puolestamme, sekä nousta kuolleista. Isä
on lepytetty ja Hän on siunannut meitä.
Paavali kertoo meidän uskovien olevan Kristuksen tuoksu Jumalalle, joka on
meidän uskovien Isä. Olemme Hänen
esikoispojassaan, ja Kristukseen kastettuina olemme Kristuksen päällemme
pukeneet. Saamme asioida Isän edessä
esikoispojan Nimessä. Isä tuntee kyllä
meidät, tutkii sydämemme ja tietää kaikki. Mutta, koska olemme Kristuksessa,
esikoisessa, Hän on täysin hyväksynyt
meidät, siunannut meitä taivaallisissa
kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa ja lahjoittanut meille kaiken,
mitä tarvitaan elämään ja jumalisuuteen.
Emme ole vielä tulleet täydellisiksi,
meillä on vieläkin syntiä, mutta «jos me
tunnustamme syntimme, on Hän uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän antaa
synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä».
Olemmepa keitä tahansa, olkoonpa
menneisyytemme millainen tahansa,
kansallisuudella ja oppiarvoilla tai niiden
puuttumisella ei ole väliä, ei myös iällämme eikä ulkonäöllämme, vaan sillä, että
olemme ja pysymme Kristuksessa ja ensirakkaudessa Häneen ja uskossa loppuun
saakka.
Uskoontulo ei muuta meitä toisiksi
ihmisiksi. Jaakob oli edelleenkin Jaakob,
äänikin pysyi edelleen samana ja siitä
hänet tunnistettiin. Meidänkin tulee olla
aidosti oma itsemme ja hyväksyä itsemme ja toinen toisemme sellaisina, joiksi
Jumala on meidät luonut. Hän ei tee kopioita.
KARI SAASTAMOINEN
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Syksyn suuressa
lastentapahtumassa riitti
vilinää

NIPPELITIETOA SIVAREISTA

Muikkuostoksia ja
mediaprojekteja

S

eurakuntamme käytävillä seikkailevat tänä vuonna siviilipalvelustaan suorittavat Misa Jokisalo
ja Lauri Laukkanen.
Pojat päätyivät siviilipalvelukseen
siksi, koska ovat syntyneet Suomessa.
– Suomeen syntyminen on kuin
Lottovoitto. Sivari on se verottajan
viemä osuus, naureskelevat pojat.
Lauri kävi kokeilemassa armeijaa,
mutta oli sinne aivan liian ”notkea”,
joten päätyi Tampereelle. Misa puolestaan on aina haaveillut maalaiselämästä. Kuuden opiskeluvuoden
jälkeen hän puki kumpparit jalkaan,
otti nuudelipaketin mukaan ja lähti
seikkailuun. Yhdessä pojat selvittävät, lieneekö täällä kehäkolmosen
ulkopuolella järkevää toimintaa.
Laurin laskujen mukaan Misalla
on ikää noin 24 vuotta. Matematiikan opettajaksi valmistuva Misa taitaa pelikonsoleiden käytön. Peleissä
Misa dominoi suvereenisti, mutta
ystävällisenä persoonana antaa muidenkin voittaa. Pelaamisen ohessa
Misa syö paljon ja nukkuu vähän,
koska sosiaalinen elämä vähentää
unitunteja. Misa osaa kymmentä eri
kieltä, joista seitsemän ovat koodikieliä. Kolme muuta ovat suomi, englanti ja stadi. Laurin mukaan Misa
on ”sivariaikataulutaikuri”. Syynä
tähän on Misan suuri keksintö – kalenteri.
Misa arvelee Laurin iäksi 22
vuotta. Papukaijoista pitävä Lauri
suoritti lukion loistavin arvosanoin,
jonka jälkeen oli ajatuksena hankkia
rahakas ura. Hetken Lauri opiskeli
yliopistossa, mutta jätti opinnot ja
ryhtyi harrastamaan valokuvausta.
Sattumien ja onnistumisien kautta
siitä onkin syntynyt tuottava ja työllistävä ammatti. Lauri on myös juossut maratonin harjoittelematta maattuaan ensin kolme päivää sohvalla.
(Vai oliko se toisin päin?)
Sivarissa pojilla on monenmoista
tehtävää:
– Me maalaillaan seiniä, ollaan
ATK-tukena Päiville, tehdään vi-

VIESTINTUOJA
61. vuosikerta
Julkaisija

Tampereen rukoushuoneyhdistys Saalem ry.

Osoite

Aleksanterinkatu 18, 33100 Tampere
Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa

Toimitus

Päätoimittaja
Tarja Jääskeläinen
puh. 044-5557714
tarjastar@gmail.com
Toimituskunta
Petteri Arasalo, Paula Erkintalo, Joni Huopana,
Katariina Kosonen, Milka Myllynen
Ulkoasu ja taitto: Mika Kavasto / Aikamedia

KUVA MISA JOKISALO

Elokuun lopussa seurakuntamme lapsityö järjesti Suuren lasten tapahtuman,
joka toimi aloitustapahtumana kaikille toimintamuodoille. Jone ja Kroko
pitivät ensin upean konsertin pääsalissa, jonka jälkeen alasalissa oli hyvää tarjottavaa ja hauskoja toimintapisteitä.
T eksti ja kuvat M ilka M yllynen

Paikalle saapui lapsia kavereineen
ja perheineen. Myös Rautaniemet
olivat koko porukalla pitämässä
hauskaa.

Jonen mukanaan tuoma autorata
sai sekä aikuiset että lapset
innostumaan kilpasille.

Alasali täyttyi toimintapisteiden aikana suuresta lapsijoukosta vanhempineen
– kaikilla näytti olevan oikein hauskaa.

deoita seurakunnalle, käytetään
sosiaalista mediaa ja toimitetaan
viestintämateriaaleja paikallisiin tiedotusvälineisiin, he luettelevat. Legendaa mediakoulun opettajantoimesta on myös kantautunut poikien
korviin.
– Tämän kaiken lisäksi olen kulkenut Hämeenkadulla kahta muikkua kantaen yhden projektin takia,
ilmoittaa Misa lopuksi.
Isona Misa aikoo jakaa viisauttaan – eli tietoteknistä osaamista
– yläasteikäisille tai rupeaa yksinkertaiseksi ammattimaiseksi X-boxin

pelaajaksi. Haaveissa on myös saada
syödä saavillinen vaniljavanukasta.
Laurista puolestaan tulee modernin
ajan Da Vinci eli media-alan moniosaaja. Misasta kyseessä on yhden miehen sirkus. Sen lisäksi Lauri
meinaa juosta maapallon ympäri 80
tunnissa.
Jos uskotaan Ella-kaverikirjan testiä, Misasta saattaa tulla vaikka presidentti ja Laurista joko Batman tai
taiteilija. Nyt tosin ensin suoritetaan
sivari kunnialla…
Lapsityö ei toimisi lainkaan ilman mahtavaa ja reipasta työväkeä, joka
on valmis laittamaan itsensä likoon niin tapahtumissa kuin viikoittaisissa
kerhoissa. Kiitos heille! Liity toki sinäkin joukkoon iloiseen!
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Seurakunnan pastorit
Usko Katto
usko.katto@kolumbus.fi
puh. 0400 782 521, koti (03) 367 7544
Petteri Arasalo
petteri_arasalo@hotmail.com
puh. 044 090 1759
Hannakaisa Shehu
äitiyslomalla
Päivi Myllynen
paivi.myllynen@kolumbus.fi
puh. 050 511 8588
Jarkko Linqvist
j.j.lindqvist@gmail.com
puh. 040 512 9646
Marjaana Rauma
marjaana.rauma@gmail.com
puh. 044 5759775
Joona Salo
thejoona@gmail.com
puh. 0505204830
Pentti Kapanen
penakap@gmail.com
puh. 050 357 2172
Henry Mononen
monoset@gmail.com
puh. 044 078 9488

Internet

Koulutyö

www.tamperehelluntai.fi

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

Karismakirja

puh. 040 7762729
info@karismakirja.fi

Seurakunnan toimisto

Soile Helkiö
Toimistonhoitaja
Tampereen Helluntaiseurakunta
Aleksanterinkatu 18
33100 Tampere
puh. 0505422231
avoinna ma, ke-pe klo 10-13
sekä tiistaisin klo 17-19

Pankkitili

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

Seurakunnan sähköpostiosoitteet

Toimisto:
Ulkomaalaistyö:
Kuurojentyö:
Diakoniatyö:

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

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

Tesomankatu 2
majatalo.seurakunta.net
Markku Rantahakala, puh. 0400 787 563
markku.rantahakala@teliasonera.com
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Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja lyhentää
lehteen lähetettyä aineistoa.

