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Tämä on Viestintuojan uusi digilehti. 
Suurin osa meistä lukee sitä tietokoneelta tai 
mobiililaitteelta, toiset haluavat sen edelleen 
printattuna. Joka tapauksessa lehti on nyt luettavissa 
laajemmin ja löytyy helposti seurakunnan nettisivuilta. 
Nettiarkistossa voi selata myös vanhempia numeroita.   
Tulevaa juhannuskonferenssia vietetään Pyhän 
Hengen teemalla.  Mieleeni tuli ajatus, että Pyhä 
Henki on kuin internet; se on kaikkialla ja aina 
tavoitettavissa. Kun internet mullisti maailman, 
kaikki mahdollinen tieto oli yhtäkkiä saatavillamme, 
jos vain halusimme. Kun Pyhä Henki vuodatettiin, 
se avasi uskoville uuden ulottuvuuden. Jeesusta ei 
voinut tavata enää fyysisesti, mutta Hän olikin Pyhän 
Hengen kautta tavoitettavissa kaikkialla.  Nyt voimme 

aina seurustella Hänen kanssaan ja saada Häneltä 
ohjausta, lohdutusta ja voimaa Pyhän Hengen kautta. 
Aivan kuten bittimaailmaankin pitää kirjautua, 
meidän tulee rukouksin ja ajatuksin ”yhdistää” 
itsemme taivaallisiin. Jos luonnollinen nettiyhteys 
katkeaa, asiat eivät suju ja tieto ei kulje. Näin käy 
myös, jos yhteytemme ylöspäin ei toimi. Mitä 
pimeämmäksi maailma tulee, sitä tärkeämpää on, 
että olemme koko ajan samalla kanavalla Jeesuksen 
kanssa. Hän ei koskaan jätä meitä yksin. Pyhä Henki 
on aina valmiina päivittämään tietomme ajan tasalle 
ja kertomaan, mihin milloinkin kannattaa suunnata. 

Pidetään kesälläkin linjat auki!

Taivaallinen nettiyhteys
Päätoimittaja
Tarja Jääskeläinen

Siperia opettaa, sanotaan. 
Lausahdusta käytettiin jo 
tsaarinajan Suomessa il-
maisemaan, että kun tu-
tustutaan tosiasioihin, 
suuret puheet pienenevät. 
Siperia onkin se paikka 
elämässämme, joka on 
meille haastava ja vaikea. 
Raamattukouluvuoteni 
päätyttyä keväällä 2003 
nousin Moskovan ju-
naan ja Domodedovon 
kentältä Aeroflot len-
nätti minut Ulan-Udeen, 
maailman suurimman 
Lenin-patsaan juureen. 
Oleskelin kuukauden 
päivät Siperiassa, osan ai-

kaa Baikal-järveä kierrellen. Söimme nälkäisinä 
raakaa kalaa, pesimme hampaat Baikalissa ja sama 
vesistö tyydytti janomme kerta toisensa jälkeen, kun 
juomavedet loppuivat. Liftasimme asbestia kuljet-
taneissa rekoissa kymmeniä kilometrejä. Joskus on-
nistuimme vaihtamaan lihasäilykkeemme paistettuun 
kalaan, kun törmäsimme kalastajiin keskellä ei mitään. 
Se oli helppo ja antoisa matka, joka ei opettanut 
minulle mitään uutta. Se oikea ja todellinen si-
periani häämötti jossakin kaukana horisontissa.
Oli kulunut seitsemän lihavaa vuotta Baikalin 

kalasopasta, kun kauhulla odotin ensimmäistä 
synnytystäni. Mietin kuumeisesti miten 
lapsen voisi viedä töihin heti viikon ikäisenä. 
Kyse ei ollut työnarkomaniasta vaan siitä, 
että en halunnut siperiaan. En halunnut 
opetettavaksi tavalla, jota en itse olisi valinnut. 
Osittain tästä johtuen muutaman tunnin kuluttua 
ensimmäisen lapseni syntymästä olin antamassa 
haastattelua kielilläpuhumisesta Aamulehteen. 
Tunnin päästä kotiutumisestani hoidin puhelimessa 
tuolloin johtamani raamattukoulun asioita. 
Jälkeenpäin näen paenneeni siperiaa, minkä en-
nätin. Välttelin sitä kohtaa elämässä, jon-
ka koin vaikeaksi ja hallitsemattomaksi. 
Toisen lapsemme synnyttyä kolme vuot-
ta ensimmäisen jälkeen olin jo saanut siperia-
stani matkamuistoja. Vaalin niitä kuin kultaa. 
Siperia opettaa, kun sen sallii. Olen opetellut 
nauramaan tulevalle päivälle. Olen opetellut 
laskemaan lukuja ja numeroita, joita en tiennyt 
olevan olemassakaan. Olen oppinut keräämään 
16 muurahaista matkalla tarhasta kotiin.
Ja ne vaikeammat asiat: Olen oppinut niitä asioi-
ta, joita en tiennyt tarvitsevani. Olen oppinut ta-
valla, jolla en niitä koskaan ajatellut mitään op-
pivani. Epäilen sen vaikuttavan loppuelämääni.
Se siperia, jonne et koskaan halunnut mennä, 
opettaa aina parhaiten. Tiedämme oppineemme 
jotakin arvokasta kun pelkäämme menettävämme 
sen, mitä ennen kaukaa kauhistelimme.

SIPERIANI SIUNAUS
Pastori
Hanna-Kaisa Shehu
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Tapasin taannoin ihmisen, jonka kanssa sukeutui
kiintoisa keskustelu hengellisistä asioista. Hän
aika nopeasti tunnusti olevansa uskovasta kodista.
Tähän hän vielä lisäsi, että hän tietää jo kaiken
hengellisistä asioista. On kuitenkin aivan eri
asia tietää hengelliset asiat teoriassa kuin kokea
Jumalan apua ja voimaa tänä päivänä! Tämän
myös kerroin hänelle. Ystäväni jäi miettimään.
Raamattu puhuu Jumalan tuntemisesta juuri
tästä kokemuksellisesta näkökulmasta. Paavali
rukoilee tätä Efesolaiskirjeen alussa.
”Rukoilen, että Hän valaisisi teidän sisäiset
silmänne näkemään, millaiseen toivoon Hän
on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan
perintöosan Hän antaa meille pyhien joukossa ja
miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa
meissä uskovissa.” Näkökyky on juuri se,
joka hämärtyy elämän koettelemusten ja kiusausten
keskellä. Siksi rukous sisäisten silmiemme
puolesta on niin ajankohtainen.
Joskus uskovakin saattaa kyynisesti todeta, että
”tiedän jo kaiken”.   Elämän haasteiden ja koettelemusten
keskellä kamppaileva joutuu päättämään,
luottaako Jumalaan kaikesta huolimatta. Se ei riitäkään,

että tietää kaiken. Aina voi pyrkiä omin
avuin päämäärään. Ei ehkä uskalla heittäytyä
luottamaan Jumalaan. Erityisesti tämä nousee
tärkeäksi kiusauksissa. Ne eivät tule pahan viitta
päällä, vaan usein koskettaen syvimpiä
tarpeitamme ja kysymyksiämme. Uskonko 
Jumalan parhaaseen tahtoon ja hänen 
hyvyyteensä tälläkin alueella? Olisi niin helppo
hakea tyydytystä elämään synnin kautta. Onko
hänen voimansa todella mittaamaton elämässäni
juuri tällaisena aikana, jota parhaillaan elän?
Pyhä Henki kyllä sisimmässämme vakuuttaa,
että ”uskalla vaan luottaa”. Kyllä sieltä löytyvät
käsivarret, jotka kannattavat. Hän on aina
suurempi kuin elämän tilanteemme tai sydämen
tarpeemme. Hän on suurempi myös omaa
sydäntämme, joka joskus syyttää menneistä tai
nykyisistä. Hänen armossaan ja rakkaudessaan
on voima tehdä rohkeita päätöksiä elämässä.
Vetää tärkeitä rajoja sydämen ympärille. Hän on
Taivaallinen Isä,    joka haluaa varjella lapsensa onnellisena.
Tämän kaltainen Jumalan tunteminen
ei olekaan eilistä vaan juuri tätä päivää.
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Kesä kolkuttelee jo ovilla ja niin tekevät leirit-
kin. Kukkolan leirikeskus täyttyy taas pian kai-
ken ikäisistä leiriläisistä. Nauru raikaa, juok-
suaskeleita kuuluu kaikkialla, hyttyset inisevät, 
riemun kiljahdukset kajahtelevat rannasta, 
keittiössä porisee monenlaista keitosta, pallo 
potkaistaan maaliin, nuotion kipinät sinkoi-
levat ja sängyistä kuuluu supatusta. Ihanaa! 
Tämän jutun ilmestyessä ensimmäiset leirit 
ovat jo takana tai ainakin hyvässä vauhdissa.

HIENOT MUISTOT JA UUDET 
YSTÄVÄT
Leirit ovatkin yksi parhaista tavoista kerätä 
hienoja muistoja ja elinikäisiä ystäviä. Ne ovat 
olleet iso osa omaa lapsuuttani ja nuoruuttani. 
“Hei muistatko, kun kasteltiin se Makkosen 
Jarkko?” tai “Muistatko, kun pelattiin lipun-
ryöstöä pimeässä?” tai “Tuon tarinan Kapasen 
Pena kertoi silloin leirillä!” Monien vuosien 
takaakin muistuu aina uudelleen erilaisia tari-
noita, leikkejä ja opetuksia mieleen. Itselleni 

suurin osa niistä liittyy 
Kausjärveen – mutta nyt 
on aika tarjota Kukkolas-
ta samanlaisia muistoja.

KUKKOLAN UPEA 
LUONTO
Monien vuokrattujen leirikeskuksien 
jälkeen tuntuu ihanalta viettää leiripäiviä 
kotoisassa Kukkolassa. Sen ranta tarjoaa 
hienot mahdollisuudet uintiin ja muihin 
vesileikkeihin, metsä ja nurmikentät moniin 
peleihin ja kilpailuihin. Yhdessä on illan 
jälkeen mukava istahtaa leirinuotion ääreen 
kuuntelemaan iltahartausta hyttysten 
inistessä ympärillä - onnistumatta pilaamaan 
leiritunnelmaa. Kaiken sen temmellyksen 
lomassa tutustuu helposti uusiin kavereihin 
ja saa paljon uusia kokemuksia. Ja mikä 
parasta: leirillä saa hyvää ruokaa ja paljon!
Leiri on paikka, jossa yhdessä voidaan 
kokemuksien keräämisen lisäksi tutustua 

paremmin Jumalaan. 
Ollaan “kaukana kaupungin 
hälinästä” ja voidaan oikeasti 
pysähtyä ja ihailla sitä, 
mitä Jumala onkaan meille 
antanut. Kukaan ei voi olla 
liian vanha leireilemään.

TULOSSA VIELÄ...
Tänä kesänä on vielä mah-
dollisuus lähteä Jees-leirille, 
joka on heinäkuun lopussa ja 
tarkoitettu 9-12 –vuotiaille. 
Sen lisäksi on elokuussa 

yläkoululaisten oma We-leiri, Royal Rang-
ers –leiri niille, jotka uskaltavat yöpyä tel-
toissa, Eläkeläisten leiri sekä Isovanhempi-
lapsi –leiri, jonne mummut, papat, mammat 
ja vaarit voivat lähteä lastenlastensa kanssa.
Jos sinulla vain on mahdollisuus osallistua 
tänä kesänä leiriläisenä tai työväkenä jollekin 
leirille, sinun kannattaa lähteä mukaan. Leirien 
järjestäminen edellyttää, että on niitä, jotka 
antavat omasta ajastaan ja tulevat vaikkapa 
leikkaamaan nurmikkoa, pelaamaan jalkapalloa 
tai lämmittämään saunaa. Vain luovuus on 
rajana! Toisaalta, jos vielä sovit jollekin leirille 
leiriläiseksi niin älä jätä näitä leirejä väliin. 
Tee tästä kesästä kesä, jota on hyvä muistella.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
WWW.TAMPEREHELLUNTAI.FI
tai Päivi Myllynen tai Joona Salo

Mitä olisikaan kesä ilman leirejä?

Tunnelmia edellisen kesän 
leireiltä. Kuvat Milka Myllynen

Iso Kirja -opistossa juhlitaan tänä vuonna 
Helluntaiherätyksen 70-vuotista Juhannuskonferenssia 
teemalla ”Pyhä Henki – lupaus voimassa”.
Avajaisjuhlassa puhuvat Euroopan helluntaiyhteisön 
(PEF) toiminnanjohtaja Daniel Costanza Belgiasta 
sekä Iso Kirja -opiston kanssa koulutusyhteistyön 
aloittavan australialaisen Alphacrucis Collegen 
johtaja Stephen Fogarty. Keskustelufoorumin 
aiheena on ”Täyttykää Hengellä”. Alustuksen 
pitää Iso Kirja -opiston entinen rehtori, nykyisin 
Kaliforniassa Fullerin teologisessa seminaarissa 
professorina työskentelevä Veli-Matti Kärkkäinen.
Vuona 1945 Tampereella järjestetty ensimmäinen Ju-
hannuskonferenssi pidettiin samana vuonna, jolloin 

koko maailmaa järisyttänyt toinen maailmansota loppui. 
Maailmansodan loppumisen merkkivuotta on vietetty 
viime aikoina eri puolilla maailmaa, myös Suomessa.
Kesäjuhlan 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
ja rakkaudesta isänmaahan aattoillan 
lipunnostotapahtumassa rukoillaan Suomen 
puolesta ja lauletaan Lasse Heikkilän Valkia-
ryhmän johdolla Suomalaisen messun lauluja. 
Konferenssin siniristilippujen nostosta huolehtivat 
tänä vuonna nuoret Royal Rangers -kerholaiset. 
Aattoillan Iso Ilo –juhannusjuhlassa koetaan 
1990-luvulla maanlaajuiseksi ilmiöksi nousseen 
gospelkuoro Joyn näyttävä paluu Jukka Palosen 
johdolla. Lisätietoja: www.juhannuskonferenssi.fi

Helluntaijuhlaa juhannuksena Keuruulla

Jees-leiri 9-12 –vuotiaille 
23.-27.6.
We-leiri yläkoululaisille 3.-7.8.
Royal Rangers –leiri heinäkuussa
Isovanhempi-lapsi –leiri
Eläkeläisten leiri 8.-9.7.

Ne on täällä taas!
Milka Myllynen



Logo - Liekkilehti
Liekkilehti kuvaa syksyn väreissä hohtavaa lehden muotoista 
liekkiä. Logon timantinkaltainen monisärmäisyys kuvastaa hellun-
tailiikkeen monimuotoisuutta ja seurakuntien kirjoa. Värikkyys luo 
mielikuvaa virkeydestä ja energisyydestä. Logo on suunniteltu 
olemaan sekä moderni että ajaton.

SYYSPÄIVÄT
HELLUNTAISEURAKUNTIEN

TAMPEREELLA 1.10. - 3.10. 2015

SYYSPÄIVÄT
HELLUNTAISEURAKUNTIEN

TAMPEREELLA 1.10. - 3.10. 2015

Vaikka tämän lehden ilmestyessä vielä toivottavasti nau-
titaankin kesän helteistä ja lomasta, on solunäyn vuosit-
taisessa suunnittelussa jo valmistuttu syksyyn. Vuosikel-
loon perinteisesti kuulunut lokakuinen solukonferenssi 
pitää tänä vuonna taukoa, mutta solunjohtajia, solulai-
sia ja soluista kiinnostuneita kutsutaan Soluviikonlop-
puun Kukkolan leirikeskukseen elokuussa 14.-15.8.

SOLUNJOHTAJIEN LATAUSHETKI
Soluviikonlopun ohjelmasta aika perjantai-illasta 
lauantain keskipäivään on varattu seurakuntamme 
solunjohtajille. Perjantaina haluamme tarjota heille 
hetken pysähtyä, levätä ja saada kiitosta tekemästään 
työstä sekä tietysti saunoa, syödä ja nauttia toistensa 
hyvästä seurasta. Sen lisäksi lauantaiaamun 
työpajassa pohdimme hiukan solunjohtajan 
roolia muutaman tapausesimerkin avulla.

SOLUJEN SYKSYN ALOITUSKERTA
Lauantaina Kukkola toivottaa tervetulleeksi solun-
johtajien lisäksi kaikki soluihin kuuluvat puolisoineen 
ja lapsineen klo 12 alkaen. Yhteisen lounaan jälkeen 
kokoonnumme kuuntelemaan Usko Katon solualus-
tuksen, jonka pohjalta tarkoituksena on soluittain tai 
muissa pienissä ryhmissä jakaantua keskustelemaan 
ja vaihtamaan kuulumisia. Vauhtia ja jännitystä il-
tapäivään tuo rastirata, jossa voi kokea yhteyttä erilaisten 
tehtävien merkeissä. Ilta päätetään iltanuotioon, jonka 
jälkeen on vielä mahdollista paistaa makkaraa ja saunoa.
Merkitse siis soluviikonloppu kalenteriisi jo 
nyt ja ilmoittaudu mukaan seurakunnan net-
tisivuilta löytyvällä ilmoittautumislomakkeella!

SOLUVIIKONLOPPU KUKKOLASSA
Anna Lehmuskoski

Hämeenlinnassa viime vuon-
na järjestetyt talvipäivät 
päättivät helluntaiherätyksen 
talvipäivien yli 60-vuotisen 
perinteen. Historian ensim-
mäiset syyspäivät järjestetään 
Tampereella 1.-3.10.

Seurakuntamme johtaja Usko Katto, 
millaisin miettein seurakuntamme  on 
järjestämässä nyt historiallisia, Suomen hel-
luntaiseurakuntien ensimmäisiä Syyspäiviä?
- On hienoa ja etuoikeutettua olla 
järjestämässä valtakunnallisia syyspäiviä Tam-
pereelle. Samalla tunnemme suuren hengel-
lisen vastuumme arvovaltaisen osallistuja-
joukon vastaanottamiseen. Olemme mukana 
kattamassa profeetallista pöytää, joka vie meitä 
seurakuntina eteenpäin. Tapahtuman päätee-
ma on hengellinen johtajuus. Tämä tarkoit-
taa kahta asiaa. Ensinnäkin Pyhän Hengen 
pääroolia, eli miten Pyhä Henki voisi kaut-
tamme parhaiten johtaa seurakuntiamme. 
Toiseksi paimenien vastuuta laumasta, eli mit-
kä tärkeät hengelliset periaatteet seurakunnan 

Herra haluaisi palvelijoidensa ymmärtävän.
Rukoilemme, että syyspäivät saisivat vaikuttaa 
hengellisten johtajien sekä heidän seurakun-
tiensa elämään Jumalan tahtomalla tavalla. 
Olemme siis erittäin tärkeässä roolissa. Tarvit-
semme rukoustukea näiden tavoitteiden ja koko 
syyspäivien vapaaehtoisorganisaation puolesta.

Leena Stüber, mitä terveisiä lähetät keittiöltä?
- Syyspäivät on iso tapahtuma, joten toivon, että 
kaikki seurakuntalaiset ovat rukoillen mukana. 
Tarvitsemme paljon väkeä erilaisiin tehtäviin. 
Meillä on keittiötiimissä Eila Ali-Löytty, 
Riitta Sand ja minä. Meidän lisäksemme 
tarvitaan keittiöllä monia käsiä erilaisiin 
tehtäviin. Syyspäivillä tarjotaan aamupala, 
lounas ja iltapala. Kahvila toimii koko päivän. 
Yhdessä pääsemme hyvään lopputulokseen, 
niin että osallistujat ovat tyytyväisiä ja kokevat 
runsasta Jumalan siunausta Tampereella. 
Jos haluat mukaan, ota yhteyttä meihin.

Rukousvastaava Eeva Seppäläinen, miten 
seurakunta rukoilee Syyspäivien puolesta?
- Odotamme Syyspäiville Jumalan Pyhän 
Hengen voimakasta läsnäoloa. Seurakuntien 

johto on avainasemassa ja tarvitsee erityistä 
Jumalan puhetta Hänen sydämeltään 
haastavassa nykyajassa. Niin se hedelmä, 
jota vain Jumala voi kasvattaa, tulee näkyviin 
Kristuksen kunniaksi. Maaliskuusta asti 
esirukoustiimi ja jotkut solut ovat alkaneet 
sitoutuneesti rukoilla päivien ja niiden 
valmistelujen puolesta. Olemme kokeneet 
Jumalan laskeneen tiimillemme rukouskuormaa 
koko rakkaan herätysliikkeemme puolesta. 
Laajennamme rukousrintamaa niin, että 
elokuun puolenvälin jälkeen kaikissa soluissa 
ja seurakunnan yleisissä rukoustilaisuuksissa 
rukoiltaisiin Syyspäivien puolesta. Rukoile 
sinäkin omissa rukoushetkissäsi, että 
saisimme hengen maailmassa voittoja 
Jumalan valtakunnan etenemiseksi.
Järjestämme Syyspäivillä kotimajoituksen 
noin sadalle henkilölle. Voit palvella tässä 
täyttämällä kotimajoituslomakkeen eteisaulan 
infopisteessä syyskuun alkuun mennessä. Koti-
majoituksen vastaava Rauno Nytorp informoi 
asiasta kokousten yhteydessä ja antaa lisätietoja.

Pentti Kapanen



Seurakunnat ovat monesti naisvoittoisia. Siksi 
olinkin jo pitkään nähnyt tarvetta jollekin 
miehille suunnatulle toiminnalle, jossa pääsee 
oikeasti tekemään käytännön juttuja. Tästä lähti 
pikkuhiljaa kehittymään ajatus moposolusta, 
jota voisin joskus tulevaisuudessa ehkä pyörittää.
Mahdollisuus tähän tarjoutuikin jo aikaisemmin 
kuin luulin, kun saimme tilat ja työkalut käyttöön. 
Opiskelijabudjetilla tuota kaikkea kun ei oikein itse 
voi kustantaa. Solu oli käytännössä jo kasassa hie-
man ennen ensimmäistä kertaa. Tällä hetkellä meitä 
on minä ja viisi yläasteikäistä poikaa. Rohkaisevaa 
oli, että saimme ensimmäisen projektimme työn alle 
heti rahalahjoituksen siivittämänä! Ilman avustusta
 olisi aloittaminen ollut huomattavasti hankalampaa.
Olemme kokoontuneet yhteen nyt jo muutaman 
kuukauden aikana korjailemaan menopeliä, rukoile-
maan ja jakamaan kuulumisia. Tässä ajassa on en-
simmäinen projektimmekin jo saatu valmiiksi. Tällä 
hetkellä on uusi aihio etsinnän alla ja tulevaisuus 
siltä osin auki. Ehkä vanhaakin päästään työstämään 
taas, sillä tuo taisi mennä uudelleen rikki…
Kaiken kaikkiaan alku on mennyt todella hyvin ja 
haluankin kiittää kaikkia tässä avustaneita henkilöitä!

Jeremias Laine

MOPO KUNTOON 
SOLUSSA

Nuorisotyön terveisiä
Nuorisopastori
Jarkko Linqvist

Kesä on tullut, mutta Wup–nuortenillat jatkuvat.
Ainoa poikkeus on juhannusviikko, kun olemme
juhannuskonferenssissa Keuruulla. Wup–tiimien
vetäjät ovat siellä vastuussa torstai-illan nuorisoillasta.
Teemanamme on ”Kutsuttu suureen tarinaan”.
Muistutamme nuoria, että Raamatun punainen lanka
on kuvata kertomus, johon jokainen ihminen on kut-
suttu. Jumalalla on projekti, jonka tarkoitus on tuoda
ihmiskunta takaisin hänen luokseen seurakunnan
kautta. Tämän suuren tarinan yhteyteen me pienet
ihmiset saamme nivoa omat pienet elämäntarinamme.
Se miltä se käytännössä näyttää, on kovin erilaista
yksilöstä riippuen, mutta seurakuntana saamme silti
olla kaikki yhtä. Jeesus yhdistää. Illassa kuulemme
monen Wup -vastuunkantajan näkökulmia siitä, mitä
tämä on heidän elämässään tarkoittanut. Salon Joona
on koonnut Wup Allstars -bändin ja mukana on 
puheenvuorojen lisäksi myös tanssia ja videoita.

MATERIAALIA NETTIIN
Videoista tuli mieleen. Tahdomme jakaa muillekin
niistä hienoista jutuista mitä seurakunnassamme
tapahtuu. Esim. Wup Dreams –tapahtuman puheen-
vuorojen taltioinnit ovat kaikkien nähtävillä netissä.
Tapahtumassa julkistettiin myös seurakuntavideo,
jonka tekemiseen osallistui kaikenikäisiä seurakun-
talaisia. Visiomme on jakaa sellaista materiaalia,
jonka kautta nuoret ympäri Suomen voisivat rakentua
Jeesuksen opetuslapsina. Informaatiotulvaan 

kaivataan luotettavaa sisältöä. Olisiko tässä mahtava 
työmaa meidän seurakunnalle? Ainakin nuorisotyön 
puitteissa tahdomme vastata tarpeeseen. Onneksi 
meillä on nykyään myös Message -mediaraamattu-
koulu, jossa koulutetaan tämänkin homman taitajia.

SYKSYN OPETUKSET
Keväällä nuorisotyössä käytiin läpi Matteuksen evan-
keliumin valtakuntateemaa. Eri opettajat ammensivat
Matteuksesta viisautta ja voimaa elämäämme. Samaa
aihetta käsiteltiin myös We:ssä ja Alku–illoissa.
Valtakunta-sarja oli oppimiskokemus myös meille
opettajille. Tästä intoutuneena olemme Markuksen,
Joonan, Hannakaisan ja Henryn kanssa päättäneet,
että syksyllä käymme läpi Paavalin vankilakirjeitä; eli
niitä, jotka hän kirjoitti vangittuna ollessaan: 
Efesolais-, Filippiläis- ja Kolossalaiskirje sekä Filemon
ja Toinen Timoteus -kirje. Nivomme aiheen hauskaan
supersankariteemaan, josta sitten enemmän kuulette
syksyllä. 

Nyt on aika hengähtää kevään kiireistä ja nauttia
auringosta ja linnunlaulusta. Suosittelen, että otamme
kesällä aikaa ystäville ja luonnosta nauttimiselle. Jos
tahdot seuraa pelailuun tai kaipaat uusia naamoja
grillijuhliin ja piknikille, asiasta voi ilmoittaa Wupin
eri tiimien (Worship, Online, Family, Bible) tai Kes-
äpelit-Facebook sivuilla.  Hyvää ja siunattua kesää!



”Henkilökohtaiset työnäyt 
ovat jalostuneet Tampereella 
palvellessa.”

Marjaana ja Tuomo Rauman perhe on jät-
tämässä taakseen antoisan ajan Tampereella 
ja suuntaamassa Kotkaan. Marjaanaa odottaa 
pastorin työ Karhulan helluntaiseurakunnassa 
ja Tuomo aloittaa työt paikallisessa pankissa.
Marjaana kertoo, että kaikki hänen elämänsä 
suuret muutokset ovat tapahtuneet Tam-
pereella. Oma koti, seurustelu, opiskelut, 
työelämä, naimisiinmeno, kolmen lapsen 
syntyminen ja monet muut elämän virstan-
pylväät on kohdattu noin 15 vuoden sisällä. 
Marjaana tuli Tampereelle Seinäjoelta 
vuonna 2000 ja Tuomo Lappajärveltä vuon-
na 2002, jolloin heistä myös tuli aviopari.

HENGELLISEN PÄÄOMAN 
YTIMESSÄ SOLUNÄKY
Työ seurakunnassa on ollut Marjaanalle 
rakasta ja antoisaa. Lähinnä sydäntä on ollut 
pitkän linjan solunäky sekä sen kehittäminen.
- Olen pitänyt solua syksystä 2003 lähtien 
ja ollut palvelemassa kaikessa mahdol-
lisessa siihen liittyen. Olen myös johtanut 
solunjohtajien kurssia ja opettanut siellä 
sekä solukonferenssissa monina vuosina. 
Lisäksi olen ollut mukana solukoordi-
naatiossa ja solutyöryhmässä, hän kertoo.
Elämä ja Palvelu Raamattukoulu on 
jäänyt Marjaanalle ”ikuisesti sydämeen”, 
sillä opiskelemisen lisäksi hän on palvel-
lut raamattukoulun opettajana sekä hen-
kilökunnassa. Marjaana toteaakin, että raamat-
tukoulun mahdollistama hengellinen kasvu 
on ollut hänelle merkittävä apu elämässä.

OMA NÄKY JALOSTUU TYÖTÄ 
TEHDESSÄ
Työ ja toiminta Tampereella on jalosta-
nut sekä Marjaanan että Tuomon henkilö-
kohtaisia työnäkyjä. Avainasemassa ovat 
olleet juurikin solutyö ja raamattukoulu.
- Opetuslapseusnäky on piirtynyt niin 
syvälle sydämeen vuosien aikana, että se 
tulee varmasti olemaan mukana tulevassa 
työssämme, vaikka seurakunnassa ei 
varsinaista solunäkyä olisikaan. Myös 
palveleva ja valtuuttava johtaminen 
ovat toivon mukaan ”tarttuneet” 
meihin pysyvästi, Marjaana selvittää.
Tuomo on kutsultaan ja armoitukseltaan 
evankelista, joten luonnollisesti hänen 
toimintansa ydinasia on uskoontulo.
- Olen nähnyt myös sen polun, kuinka 
juuri uskoon tullut kasvaa solussa 
väkeväksi Herran sankariksi, hän sanoo. 
Riittämättömyyden ja epävar-
muuden tunteistaankin huolimatta 
Tuomo kertoo nähneensä myös pa-
rantumisihmeitä ja korostaa, että 

jokainen meistä kelpaa Herran työhön.

YSTÄVÄT JA PASTORIT RAKKAINA 
MIELESSÄ
Marjaana ja Tuomo kehuvat 
pastoritiimiämme ”mahtavaksi ja viisaaksi”. 
Kaksi ja puoli vuotta tiimissä vietetty aika 
on ollut minulle äärettömän antoisaa ja 
hengellisesti kasvattavaa, Marjaana toteaa.
Tuomon mielessä on erityisesti pas-
toripariskunta Usko ja Tina Katto. 
Liityimme jo varhaisessa vaiheessa Kat-

tojen soluun ja saimme suurta rohkai-
sua sekä kallisarvoista ystävyyttä heiltä.
Nyt Rauman perheellä on edessä muut-
to Kotkaan, kauniiseen merenrantakau-
punkiin. Ennen töiden alkua on ai-
kaa lomailla ja asettua uuteen kotiin.
Vaikka lähdön hetken haikeus on suuri ja 
Tampereelle jää monen rakkaan ystävän 
joukko, Marjaana ja Tuomo suuntavat in-
nolla ja iloisina uuteen elämänvaiheeseen.

Rauman perheen uudet haasteet Kotkassa 
Joni Huopana

Pastori Usko Katto evästi Rauman perheen matkaan lämpimin kiitoksin. 
Lähtöjuhlatunnelmissa mukana Luukas 3v ja Sofia 11v. Johannes 9v puuttuu 
kuvasta. 

KUVA RAUNO NYTORP

Työtoverit ovat tulleet erittäin rakkaiksi. Kuvassa Hanna-Kaisa Shehu ja 
Marjaana Rauma.

KUVA LAURI LAUKKANEN
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Vaiherikkaan matkamme mot-
tona oli ”tukea, palvella ja 
rohkaista paikallisia kristit-
tyjä, kampuksia ja seurakun-
tia, jotta sikäläiset voisivat 
tulla tuntemaan Kristuksen”.

Ensimmäinen vaikutelma perille päästyämme 
lentokentällä oli läpinäkymätön, märkä 
sumuseinämä - lämpöisempi kuin 
lehmänhenkäys – ja hiki nousi pintaan. 
Vähitellen tauoton liikenteen, melun, hajujen, 
värien, kuumuuden ja ihmispaljouden 
sekamelska täytti tajunnan ja pisti pään pyörälle. 
Tiimiimme kuului kymmenen 20-69 -vuo-
tiasta matkalaista kolmesta eri etnisestä ryh-
mästä. Matkanjohtajamme oli Jukka Sipilä. 

PUOLEN VUOSISADAN 
TYÖ JATKUU
Pari viikkoa oli pisin aika yhdessä paikassa 
ja siellä pääsimme tutustumaan paikallisen 
seurakunnan työhön. Vuonna 1963 työn 
oli aloittanut 19-vuotias nuori Thomas-
niminen mies. Alku oli karua ja kovaa; jopa 
nälkä tuli tutuksi, kun kotiseurakunnan 
”kannatuksena” toimi ainoastaan siunaus ja 
paikallisia uskovia oli kourallinen. Vieläkin 
kristittyjen osuus on vain 0,1 % väestöstä.
Vähitellen työ kuitenkin kasvoi ja nyt 
suurella kampusalueella on avara kirkko, 

12-luokkainen koulu, tyttöjen ja poikien 
oppilasasuntoloita, yli 100 oppilaan 
raamattukoulu sekä työntekijöitä perheineen. 
Vähän kauempana on mediakeskus, joka on jo 
osittain käytössä. Näkynä on laajentaa CD- ja 
DVD –tuotantoa sekä tuottaa TV–ohjelmia. 
Pastori Thomas kuoli yllättäen nukkues-
saan vuonna 2005. Sitä ennen hän oli ehtinyt 
uudelleen järjestää työn ja jakaa vastuut johto-
ryhmälle, joka jatkaa työtä saman näyn innoit-
tamana saavuttaen niitä, jotka eivät vielä ole 
kuulleet Jeesus-nimeä. Tällä hetkellä seurakun-
tia on reilusti yli tuhat ja uskovia niissä yli 250 
000. Se on kuitenkin kuin pisara vesisangon 
uurteessa suureen väestömäärään verrattuna. 

RAAMATTUKOULUSTA PIONEERI-
TYÖHÖN
Olimme mukana, kun 34 raamattukoulun 
päättänyttä miestä ja naista siunattiin 
työalueilleen pääosin seurakuntien 
istutustyöhön. Oli koskettavaa, kun he lähtivät 
tietäen sen vastustuksen - joskus jopa vainon 
- jota tulevat kohtaamaan. Siitä huolimatta 
he lähtivät. Tuntui, että koko työn DNA:ssa 
oli lähetysnäky; lähettää uusia työntekijöitä 
saavuttamaan niin monta kuin mahdollista. 
Raamattukoulu ei pysty ottamaan vastaan niin 
paljon oppilaita, kuin työntekijöistä on tarvetta. 
Eräs aktiolainen totesi, että häntä kosketti eniten 
raamattukoululaisten valmius antaa kaikkensa, 
jotta evankeliumi menisi eteenpäin. Teemme 
hyvin kun rukoilemme heidän puolestaan. 

JUMALAN KIRKKAUS JA PIMEYS 
TODELLISIA
Kohtasimme erilaista hengellistä todel-
lisuutta, kuin mihin olimme tottuneet. Tu-
limme uudella tavalla tietoisiksi Jumalan 
kirkkaudesta ja pimeyden vaikutuksesta. 
Kun kysyimme pastori Paulilta, mitä voi-
simme tehdä heidän hyväkseen, hän vastasi: 
RUKOILKAA! Rukoilkaa yhdessä ja erik-
seen. Ja kun menette Suomeen takaisin, niin 
koettakaa saada myös muita rukoilemaan: 
− varjelusta pastoreille
− varjelusta kirkoille ja niiden omaisuuksille
− uusia avautuvia ovia
-että kaikki yhteiskuntaluokat saavutettaisiin
- varoja mediatuotantoon ja muuhun toimintaan

USKON HINTANA SYRJINTÄ
Lopuksi 14-vuotiaan Saroj-tytön tarinaa. 
Hänen seitsenhenkinen perheensä asuu eräässä 
kylässä savimajassa. Heidän koko perheensä 
tuli uskoon ja kävi kasteella. Kastettavat 
riisuvat siinä yhteydessä pois kaikki entiseen 
elämään liittyvät merkit, nauhat ja vastaavat, 
ja silloin heitä usein aletaan vieroksua. Niin 
kävi Sarojinkin perheelle. Kukaan ei puhunut 
heille, he eivät saaneet ottaa vettä kylän 
kaivosta, lapset eivät saaneet mennä kylän 
kouluun ja kyläläiset pieksivät isän niin, 
että käsivarsi meni parista kohtaa poikki. 
Vanhemmat lapset käyvät koulua viereisessä 
kylässä, mutta kolme nuorinta pääsivät 
seurakunnan ylläpitämään oppilaskotiin ja 

Marja Viitanen
Kuvat Samuel Putkonen
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kouluun. Kysyin Sarojilta, mitä hän on oppinut 
pyhäkoulussa ja hän vastasi: Jeesus elää ja Hän 
on aina kanssamme ja Hän suojelee meitä.
Tapasimme uskovia myös muualla. Heistäkin 
loisti samanlaista kokosydämistä antautumista 
vaikeissa olosuhteissa. Tulimme siunatuiksi 
ja saimme itsekin olla siunauksena heille. 

AKTIOLAISTEN MATKAMIETTEITÄ

”Jumala näytti minulle itsestäni kykyjä, joiden 
olemassaolosta en tiennytkään.” 
“Uskovat eivät olleet mitään 
”sunnuntaikristittyjä” vaan ovat todellakin 
antautuneet Jumalalle kokosydämisesti. Heillä on 
vahva usko.” 
”Matka oli enemmän kuin mitä osasin edes 
odottaa. Jumalan läsnäolo oli todella käsin 
kosketeltavaa.”
”Jäin kaipaamaan seurakunnissa ilmennyttä 
antautuneisuutta ja periksiantamattomuutta 
Jumalan puoleen.” 
”Minua hämmästytti ihmisten ystävällisyys ja 
palvelualttius” 
”Minut yllätti todella kaoottinen liikenne. 
Matkustaminen riksa-taksilla oli verrattavissa 
Särkänniemen hurjiin laitteisiin, joihin en 
uskalla mennä.” 

”Opin sen, että jokainen kaipaa ja tarvitsee 
rohkaisua.” 
”Matkan upeinta antia oli ehdottomasti se 
ihmeellinen yhteys, joka muodostui meidän 
matkalle lähteneiden kesken. Saimme maistaa 
Jumalan alkuperäistä tarkoitusta Kristuksen 
ruumiin muodostumisesta. Kaikki tuemme toinen 
toistamme ja kompensoimme heikkouksiamme.”



#AikaRukoilla 
  

Kesätapahtuma  
 Hervannassa 7.-9.8. 
 

Lisätietoja pian: 
aikarukoilla.fi 

 
 Hervannan vapaa-aikakeskus 
 Lindforsinkatu 5 
 
 

 Hervannan Katukappeli 

Kuukauden ensimmäisenä keskiviik-
kona Hervannan Katukappelin väki 
kokoontuu Raamattu avautuu –iltoi-
hin kodeissa. Osoitteet ovat näky-
villä Katukappelin ilmoitustaululla ja 
niihin voi suunnata vapaavalintaisesti.
Kaikissa kodeissa käsitellään samaa 
Raamatun lukua. Keskustelut ovat 
usein hedelmällisiä, sillä kukin tuo 
oman näkökulmansa ja kokemuksensa 
asian tiimoilta. Luottamuksellisessa 
ilmapiirissä voidaan myös jakaa asioita 
ja kantaa niitä yhdessä esirukouksin. 
Näissä illoissa monista hyvän 
päivän tuttavista on tullut ystäviä. 
Multisillassa Jääskeläisen perheen 
kahvipöytään katetaan joka kerta 
monta mukia ja lautasta myös lap-
sia varten. Lapset viihtyvät keskenään 
lelujen parissa ja vanhemmat voivat 
viettää iltahetken Sanan äärellä. 
Petri Peltoselle Raamattu avautuu 
-illat ovat tärkeä seurakuntayhteys. 
− Olemme voineet viettää yhteistä ai-
kaa minulle rakkaiden ihmisten kesken 
keskustellen, rukoillen ja rakentuen 
yhteisestä uskosta. Lapset, erityisesti 
Ester 4 v, rakastavat tulemista uusien 
lelujen ja leikkiympäristön keskelle. 
Täällä on heille tuttuja aikuisia ja toisia lap-
sia. Tämä on kiva erilainen tapa tulla yhteen 
myös lasten kannalta. Tarjoiluhetki on lap-
sille tärkeä ja itsekin olen nauttinut kovasti. 
Myös Reija Liutun mielestä illat ovat antoisia.
-Joka kerta koen tulleeni hoidetuksi ja vir-
voitetuksi! Jumalan Sana on avautunut ai-
van uudella tavalla, kun olen saanut kuulla 
eri ihmisten näkökulmia. Esimerkiksi joku 
on saattanut ymmärtää asian merkityksen 
alkukielen käännöksen myötä. Olemme 

saaneet myös vastauksia yhteisiin ru-
kouksiimme, mikä on valtava kiitosaihe!
Mirkku Peiposen kotona Hervannassa on 
kokoontunut kuukausittain toistakymmentä 
eri-ikäistä uskovaa Raamattu avautuu –iltaan. 
Varttuneempien kokemus ja nuorempien 
innostus kohtaavat yhteisessä hetkessä. 
Reilusti kahdeksankymppinen jakaa 
ilomielin ”aarrekammiostaan uutta ja vanhaa” 
nuoremmille toivoen, että he rakastuvat 

ravitsevaan ja ikuiseen Jumalan Sanaan. Tapio 
Tiuraniemi on kokenut illat siunauksena.
-Sana, jota olemme tutkineet, on tuo-
nut meitä lähemmäs toisiamme. Olemme 
saaneet huomata, kuinka Jumala kasvat-
taa ja muuttaa jokaista paikalla olijaa 
Raamatun, Hengen sekä yhteyden kautta.

Seurakunta koolla kodeissa
Raamattu avautuu –illoissa tehdään tuttavuutta ja rakennutaan Sanasta.
Tarja Jääskeläinen

Lasten ja aikuisten yhteinen pöytähetki on tärkeä osa Raamattu avautuu -iltoja. 



VKO 24
Ti 09.06. klo 19 Seurakunta rukoilee Juha 
Kotisaari
La 13.06. klo 19 WUP – nuorille ja nuorille 
aikuisille
Su 14.06. klo 11 Lähetyssunnuntain juma-
lanpalvelus, Jarkko Lindqvist, Yochanan & 
Brothers
Su 14.06. klo 14 English Service

VKO 25
TI 16.06. klo 17.30 Koulutus-kutsu esiru-
koukseen paastokuukauden aikana, Martti 
Ahvenainen
Ti 16.06. klo 19 Seurakunta rukoilee, Martti 
Ahvenainen
Su 21.06. klo 11 Jumalanpalvelus, musiikki 
Marjaana Koskinen
Su 21.06. klo 14 English Service

VKO 26
Ti 23.06. klo 19 Seurakunta rukoilee, Juha 
Kotisaari 
La 27.06. klo 19 WUP – nuorille ja nuorille 
aikuisille
Su 28.06. klo 11 Jumalanpalvelus, Pekka 
Ylenius, Maisa Vallenius
Su 28.06. klo 14 English Service

VKO 27
Ti 30.06. klo 19 Seurakunta rukoilee, Jorma 
Jääskeläinen
La 04.07. klo 19 WUP – nuorille ja nuorille 
aikuisille
Su 05.07. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, 
Petteri Arasalo, Johanna Ihonen ja Juha 
Törmä
Su 05.07. klo 14 English Service

VKO 28
Ti 07.07. klo 19 Seurakunta rukoilee 
Ke 08.07. klo 8 Eläkeläisten leiri
To 09.07. klo 8 eläkeläisten leiri Kukkolassa
La 11.07. klo 19 WUP – nuorille ja nuorille 
aikuisille
Su 12.07. klo 11 Jumalanpalvelus, musiikki 
Vainiomäen perhe
Su 12.07. klo 14 English Service

VKO 29
Ti 14.07. klo 19 Seurakunta rukoilee 
La 18.07. klo 19 WUP – nuorille ja nuorille 
aikuisille
Su 19.07. klo 11 Lähetyssunnuntain jumalan-
palvelus, Eeva Seppäläinen, Maisa Vallenius
Su 19.07. klo 14 English Service

VKO 30
Ti 21.07. klo 19 Seurakunta rukoilee
La 25.07. klo 19 WUP – nuorille ja nuorille 
aikuisille
Su 26.07. klo 11 Jumalanpalvelus, Paavo 
Järvinen, Yochanan & Brothers
Su 26.07. klo 14 English Service

VKO 31
Ti 28.07. klo 19 Seurakunta rukoilee
La 01.08. klo 19 WUP – nuorille ja nuorille 
aikuisille
Su 02.08. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, 
musiikki Veera Tillander
Su 02.08. klo 14 English Service

VKO 32
Ti 04.08. klo 19 Seurakunta rukoilee 
La 08.08. klo 19 WUP – nuorille ja nuorille 
aikuisille
Su 09.08. klo 11 Jumalanpalvelus, musiikki 
Joona Salo
Su 09.08. klo 14 English Service

VKO 33
Ti 11.08. klo 19 Seurakunta rukoilee
La 15.08. klo 19 WUP – nuorille ja nuorille 
aikuisille
Su 16.08. klo 11 Lähetyssunnuntain juma-
lanpalvelus, musiikki Johanna Ihonen ja Juha 
Törmä
Su 16.08. klo 14 English Service

SUORAT NETTILÄHETYKSET 
sunnuntain jumalanpalveluksista klo 
11–12:30. Lähetyksiin pääset seurakunnan 
nettietusivun kautta.

SEURAKUNNAN TOIMISTON 
AUKIOLOAJAT
Toimisto on suljettu 20.7.–26.7. Heinäkuussa 

ei tiistaipäivystystä. Muulloin avoinna 
maanantaina, keskiviikkona, torstaina ja per-
jantaina klo 10–13, tiistaina klo 17–19.

TYÖMUODOT TIEDOTTAVAT
www.facebook.com/Tampereenhelluntai-
seurakunta

KOKOUSAVUSTAJAT
Tule kokousavustajaksi. Työmuoto palvelee 
tilaisuuden vastuuhenkilöitä sekä yleisöä. 
Yhteystiedot: S. Hiipakka, p. 0503037920, 
sähköposti: hiipso@mbnet.fi

LAPSITYÖ
Wartti-illat alkavat kesätauon jälkeen 21.8.

SENIORITYÖ
Eläkeläisten leiri Kukkolassa 8.-9.7.
Bussi lähtee molempina päivinä rukoushuo-
neelta klo 8.30 ja palaa takaisin rukoushuo-
neelle klo 19.50. Kukkolassa on mahdollisuus 
majoittua omin lakanoin. Maksu vapaaehtoin-
en. Voit tulla myös omalla autolla. Molempina 
päivinä kaksi ruokailua, raamattutunteja sekä 
musiikki- ja iltatilaisuus, saunomista, uimista 
sekä vapaata yhdessäoloa 

TESOMAN MAJATALO
Tiistai: Gospel Cafe klo 17 
Keskiviikko: Rukouksen yhteys klo 18.30
Sunnuntai: Pyhän Kosketus klo 18.00

SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 8.6.–16.8.

VIHITTY
Anu Niskanen ja Harri Järvi 
7.4.2015 Tampereen maistraatissa



Pastori Petteri Arasalon uusi Aikamedian 
julkaisema kirja käsittelee hyvin 
käytännönläheisesti ihmisten kokemuksia, kun 
he ovat rukoilleet Pyhän Hengen täyteyttä. 
Osalla uskovia Pyhän Hengen kasteen 
odotukseen on liittynyt myös pelkoja ja 
pettymystä. Myös näitä kokemuksia on tuotu 
rohkeasti esille toisten odottavien tueksi ja 
opiksi. Kirja tuo esille erilaisia Pyhällä Hengellä 
täyttymisen kokemuksia sekä kokemuksia 
tilanteista, joissa uskova on saanut palvella 
toisia Pyhän Hengen täyteyttä odottavia.
Mielenkiintoisen kirjan jälkimmäisessä osiossa 
Petteri Arasalo käsittelee hyvin analyyttisesti 
ja ansiokkaasti erilaisia näkökulmia kielillä 
puhumisesta ensitodisteena Pyhän Hengen 
kasteesta. Samalla hän kuitenkin tuo 
selkeästi ilmi Pyhän Hengen toiminnan 
ihmisessä jo ennen kuin ihminen on edes 
syntynyt uudelleen Jumalan lapseksi.
Suosittelen kirjaa lämpimästi jokaiselle 
luettavaksi riippumatta siitä onko jo ko-
kenut Pyhällä Hengellä täyttymisen vai ei. 
Jokaiselle meille kuuluu Jeesuksen kehotus: 
”Anokaa niin teille annetaan. Etsikää niin te 
löydätte ja kolkuttakaa, niin teille avataan”. 
Tällä opetuksella Jeesus halusi erityisesti ke-

hottaa seuraajiaan etsimään ja rukoilemaan 
Pyhän Hengen jatkuvaa täyteyttä ja Pyhän 
Hengen lahjoja voimaksi palvella Jumalan 
seurakuntaa sekä avuksi elää todeksi Ju-
malan valtakuntaa arjessa (Luuk. 11:9-13).

 

Petteri Arasalon uutuuskirja

Te saatte voiman
Juhani Sand   

KUVA RAUNO NYTORP 

Karismakirjan  oma  korttimallisto!
Ilahduta  ystävää  seurakuntalaisten  suunnittelemilla  korteilla.

Karismakirja-korttimainos-245x180.indd   1 15/05/15   15:13

KARISMAKIRJAN AARTEITA:

Kevät on tuonut tullessaan Karismakirjaan
oman korttimalliston. Seurakunnan
taitelijat, valokuvaajat ja graafikot ovat
kuvittaneet elämää arkeen ja juhlaan.
Korttimallisto on pyrkinyt tuomaan 
vaihtelua
perinteisten kristillisten kukka- ja
enkelikorttien rinnalle. Mukana ovat
olleet Joni Hietanen, Emilia Nieminen,
Veera Katto, Jukka Sipilä ja Mikael
Karjalainen.
Muista päivänsankaria kauniilla kortilla,
lähetä lämmöllä lähimmäiselle tai kiinnitä
vaikka jääkaapin oveen itselle iloksi.
Tervetuloa ihastumaan postikortteihin!

KARISMAKIRJA AUKI
KOKO KESÄN TI-PE 10-17.

KARISMAKORTIT


