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Kolumni

Kohtaamisia

J
Tarinoita
teki tunnetuksi laulun: ”Jokainen ihminen on laulun
arvoinen.” Tällä lauluntekijä tarkoitti, että jokaisen ihmisen elämäntarina on kertomisen arvoinen. Itse Jumalakin ilmoitti itsensä
meille juuri kertomusten kautta.
Näemme ja kuulemme monenlaisia tarinoita elämämme aikana.
Jokaiselle meille on muodostunut
oma tarinavarasto, jota jokainen
kuulemamme tarina on rikastuttanut. Tarinavarastoa ovat rikastuttaneet niin kokouksissa kuullut
todistuspuheenvuorot,
lapsena
luetut iltasadut kuin sukulaisten ja
tuttavien elämäntarinoiden seuraaminen. Tästä tarinapankista
ammennamme aineksia oman
elämämme tarinaan. Meille on
tyypillistä juonittaa elämämme
tapahtumia
kokonaisuuksiksi,
kertomuksiksi. Yksittäiset tapahtumat saavat juonittamisen kautta
oman paikkansa ja merkityksensä
kertomuksessamme.
Jokaisen ihmisen oma elämäntarina on ainutlaatuinen ja arvokas. Kertomalla tarinaani jäsennän ensinnäkin omaa elämääni,
mutta samalla myös rikastutan
kuulijoiden tarinavarastoa. Se,
mitä olen elämässäni läpikäynyt
ja kokenut Jumalan kanssa tulee
yhteiseksi hyödyksi juuri oman
kertomukseni jakamisen kautta.
Tämähän on taiteen yksi tehtävä,
tehdä näkyväksi asioita. Taiteilijana ymmärrän lauluni kertomuksiksi, jotka avaavat elämääni
kuulijoille.
Kuinka tarinat sitten toimivat
käytännössä? Otetaan esimerkiksi kuulemamme kertomus NooVEIKKO LAVI

an vuosikymmeniä kestäneestä
ihmis- ja eläinkunnan pelastusoperaatiosta. Kovin monen usko
ei riittäisi autolautan kokoisen
paatin rakentamiseen kuivalle
maalle. Itselläni tämä vedenpaisumuskertomus kutkuttelee esiin
rohkeutta ottaa askeleita asioissa,
joissa varmuutta ja ymmärrystä
lopputuloksesta ei olisikaan aina
nähtävissä.
Keitä olisivat ne ihmiset, joiden kertomusvarastoa voisimme
täydentää omalla kertomuksellamme ja täten tuoda Jumalan
todellisuuden tarjolle? Uskon,
että usein pelkkä läsnäolommekin
”saarnaa” elämämme tarinaa sanattomasti ja herättelee kiinnostusta ihmisissä ympärillämme.
Keskustelin nykyisellä paikkakunnallemme Isis:tä paenneen
katolisen kristityn kanssa. Kysyin
kuinka hän summaisi viimeistä
kahta vuotta, jotka on täällä asunut 80 kilometrin päässä poissa
kotoaan; mitä hän on oppinut.
Hän sanoi: ”Kärsivällisyyttä. Jeesus Kristus sanoi, että meidän tulee olla kärsivällisiä.” Karkotettuna kotoa henkensä uhalla uskonsa
tähden… Ymmärtäen henkilön
elämäntilanteen aavistan, että
sain kuulla juuri mieliinpainuvimman kertomuksen kärsivällisyydestä.
Näyttää siltä, että muutos ihmisten elämässä tulee mahdolliseksi
juuri tarinoiden jakamisen kautta.
Mikä on sinun tarinasi?
A pa A li -L öytty

eesus huolehti sekä yksilöistä että kansakunnista. Hän
kohtasi Nikodeemuksen yöllä
kahden kesken, mutta kehotti
seuraajiaan tekemään kaikki
kansat Hänen opetuslapsikseen. Hänellä oli toivo koko ihmiskunnalle,
mutta sen tuli levitä ihmiseltä ihmiselle.
Tuon toivon jakaminen tulisi olla
kiintopisteenä kaikessa meidänkin
toiminnassamme. Se ei tarkoita läheskään aina saarnaamista vaan yhdenkin ihmisen kohtaamista. Se on
elämistä Jumalan valtakuntaa todeksi
arkipäivässä.

Raamattu kehottaa meitä etsimään sen paikkakunnan parasta, mihin meidät on asetettu. Tieto Jeesuksen lunastustyöstä, Jumalan voimasta
ja läsnäolosta voi saavuttaa yhteiskunnan eri osa-alueet siellä vaikuttavien Jumalan lasten kautta. Kun me
elämme arvojemme mukaisesti, siellä
missä päivittäin olemme, tapahtuu
kohtaamisia, joissa evankeliumi voi
olla ihmisten nähtävissä ja ymmärrettävissä. Emme ole arjessa yksin,
vaan Pyhä Henki on kanssamme.
Suomessa erot ihmisryhmien välillä ovat kasvaneet. Toiset nauttivat
hankkimastaan hyvinvoinnista ja
toisilla koko omaisuus on yhdessä
matkalaukussa. Jumala on kutsunut
omansa sovituksen virkaan. Se merkitsee myös erilaisuuden kohtaamista
ja raja-aitojen unohtamista. Voimme
helposti jäädä oman statuksemme tai
roolimme ”vangeiksi”, kun Herra
tahtoisi, että välitämme saamamme
siunaukset eteenpäin. Hyvää tekevä
sielu tulee aina itsekin ravituksi.
Maailmassa on nykyään paljon
ahdistusta ja valhetta. Terrorismin
pelko ja toisaalta terrorismin tukeminen Israelin vahingoksi on taitavan
propagandan tulosta, jossa ei enää

nähdä metsää puilta. Ajan tasalla
oleva kristitty voi oikoa vääristyneitä
asenteita sekä viestittää jumalasuhteestaan kumpuavaa rauhaa ja toivoa.
Herra antakoon meille tänä kesänä levon lomassa kohtaamisia, jotka

EMME OLE
ARJESSA YKSIN,
VAAN PYHÄ
HENKI ON
KANSSAMME.
auttavat näkemään yhtä aikaa lähelle ja kauas. Kun rukoilemme itsemme, perheemme ja seurakuntamme
puolesta, muistakaamme erityisesti
maamme päättäjiä, että he voisivat
tehdä viisaita valintoja.
T arja J ääskeläinen

Evankeliumi kuuluu myös lähelle

K

esä on aika, jolloin kohtaa
ystäviä ja sukulaisia ehkä
pitkänkin ajan jälkeen.
Nämä tapaamiset voivat
vaikuttaa ystäväsi iankaikkisuuskohtaloon. Toivon sinulle rohkeutta ottaa puheeksi se, mitä Jeesus on
tehnyt. Pyhä Henki antaa tähän kyllä
viisautta ja avaa tilanteita.
Loppukeväästä seurakunnassamme järjestettiin evankeliointikoulutusta. Iloitsin joukosta uskovia, jotka
halusivat saada valmiuksia ihmisten
kohtaamiseen. Ehkä mietit, miten
minä kerron evankeliumin?”. Tässä
vielä muutama vinkki:
Evankeliumin kertominen on
aina yhteistyötä Pyhän Hengen
kanssa. Jumala haluaa, että jokainen
ihminen pelastuu. Tämän voit nähdä
esimerkiksi pienoisevankeliumista,
Joh. 3:16. Ihmisten kohtaamisessa
kannattaa olla herkkänä ja rukoilla

Jumalan johdatusta. Pyhän Hengen
avaamat hetket ovat parhaita hetkiä
esitellä Jeesus.
Esittele Jeesus sellaisena kuin Hän
on. Jeesus on hyvä, ja Hän teki kaiken valmiiksi ristinkuolemallaan ja
ylösnousemuksellaan. Hän teki sovinnon ihmisen ja Jumalan välillä.
Tämän kertominen omin sanoin on
mahdollista jokaiselle uskovalle. Joskus ihmiset painivat oman elämän
haasteissa. Niiden kuunteleminen
voi avata mahdollisuuden esirukoukseen. Voit vaikka pyytää: ”Saanko

rukoilla tuon asian puolesta?”. Olen
nähnyt lukuisia rukousvastauksia
ihmisten elämässä, jotka eivät vielä
tunne Jeesusta.
Ehkä yksinkertaisin ja luontevin
tapa kertoa Jeesuksen hyvyydestä on
oma todistus. Kannattaa palauttaa
mieleen, miten tulit uskoon tai muita
tilanteita, joissa Jumala on auttanut.
Ainakin minua koskettaa kuulla, miten Jumala on auttanut ja toiminut
ihmisten elämässä.
P etteri A rasalo

IHMISTEN KOHTAAMISESSA
KANNATTAA OLLA HERKKÄNÄ JA
RUKOILLA JUMALAN JOHDATUSTA.
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Cotton – ihmiskauppaa vastaan
Ihmiskaupan vastaisen
työn yksikkö haluaa
vaikuttaa ihmisoikeuksien
toteutumisen
puolesta yhteistyössä
viranomaisten kanssa.

Suomessakin on jo annettu tuomioita
työperäisessä ihmiskaupassa.

Porno liittyy ihmiskauppaan

T

ampereelle alkuvuodesta perustettu yksikkö kantaa nimeä
Cotton (puuvilla). Cottonin
tavoitteena on levittää tietoisuutta
muun muassa seksi- ja työperäisestä
ihmiskaupasta sekä auttaa uhreja ohjaamalla heitä turvalliseen elinpiiriin.

Tapahtumia, koulutusta ja
kontakteja
Cotton on pastorijohtoinen tiimityö,
jonka johtoryhmä koostuu muutamasta tiiminjohtajasta. Heidän johdollaan tiimit tekevät Cotton-työtä.
Työ pitää sisällään muun muassa
mainontaa, tavoittavaa työtä, Cotton
Dayta, kouluttamista ja viranomaiskontaktien ylläpitoa.
Nimi Cotton juontuu James
Finlaysoniin, jonka Tampereelle perustama puuvillatehdas tarjosi
työtä, orvoille turvaa ja muodosti
edellytykset Tampereen kaupungin
kehittymiselle. Nimessä on myös kai-

ku mustien orjien puuvillapelloille eli
viittaus työperäiseen ihmiskauppaan.
Yksi tähän mennessä näkyvimmistä yksikön toimintamuodoista
on hyväntekeväisyystapahtuma Cotton Day. Tapahtuman tarkoituksena
on jakaa ilmaiseksi lasten ja naisten
vaatteita. Ensimmäinen tapahtuma
järjestetään Tampereen Helluntaiseurakunnassa kesäkuussa.
Seurakuntamme pastoritiimiin
kuuluva Hannakaisa Shehu, mi-

ten työ on otettu vastaan?
- Olemme menneet sosiaaliseen
mediaan vasta pari viikkoa sitten,
joten vastaanotosta ei juuri voi vielä
puhua. Tähän mennessä saatu vielä
vähäinen palaute on ollut positiivista. Seurakunnalla on vastuu tämän
ajan modernista orjuudesta, jonka
vangiksi myydään ihminen joka 30.
sekunti. Yli 70 % tapauksista kyse on
seksiperäisestä ihmiskaupasta, toki
myös työperäinen on suuressa osassa.

Pornon katselu linkittyy suoraan seksiperäiseen ihmiskauppaan. Myös
seurakuntien ja kirkkojen jäsenet
katsovat pornoa yhä enemmän.
Tutkimusten mukaan suuri osa seurakuntien miehistä katselee pornoa
säännöllisesti ja naisten keskuudessa
luvut näyttävät nousseen viimeisen
kymmenen vuoden ajan selvästi.
Jeesus auttoi ihmistä hänen tarpeissaan. Hänen seuraajansa eivät
olleet hyvin käyttäytyviä, asiallisia,
vanhurskaita, yhteiskunnallisia vaikuttajia. He olivat kalastajia, varkaita, karsastettuja, kyseenalaisia
monissa toimissaan. Ajan myötä he
muuttuivat, jopa pelastuivat ja Jeesus teki heistä saarnaajia, apostoleja,
seurakunnan johtajia. Mutta eivät
he olleet sitä aluksi. Jeesus kohtasi
ihmisiä ja auttoi heitä siksi, että Hän
rakasti heitä. Tämä on myös Cottonyksikön toiminnan lähtöajatus.

Miten pääset mukaan
toimintaan?
Cottoniin ovat tervetulleita kaikki
miehet ja naiset, jotka haluavat olla

edistämässä ihmiskaupan vastaista
työtä tai yksinkertaisesti vain tehdä
hyvää kaupungissamme. Voit tulla
mukaan tiimeihin ja kertoa, missä
voisit olla mukana. Me emme vaadi
tai odota mitään muutosta ihmisiltä, joita kohtaamme. Me haluamme
tuoda avun tarvitseville. Maailmassa
ja myös omassa kaupungissamme on
paljon köyhyyttä, sortoa, epäoikeudenmukaisuutta ja vääryyttä. Kenttä
on laaja ja työtä on paljon. On tutkittu, että vain 1-2 % ihmiskaupan
uhreista onnistutaan pelastamaan.
Olemme saaneet seurakunnan sisältä
esirukoustiimin, joka rukoilee puolestamme. Toivomme silti lisää esirukoilijoita. Ihmiskauppa on järjestäytynyttä rikollisuutta, henkivaltoja
unohtamatta.
Jos haluat tulla mukaan työhön,
Facebookista löytyy yhteisö nimellä
Cotton - against human trafficking.
Facebook-sivujen kautta voi ottaa yhteyttä tai lähettää sähköpostia Marjukka Nyströmille osoitteeseen
marjukkanystrom@gmail.com. Kerro hänelle, missä voisi olla mukana.
Työ on hirvittävän tärkeää!
K atariina K osonen

Cafe Entrancen konsepti on osoittautunut toimivaksi thaimaalaisten opiskelijoiden keskuudessa.

Bangkokin Cafe Entrance opiskelijoiden suosiossa
Viikottaisissa tilaisuuksissa
kaikki eivät mahdu
istumaan.

T

oukokuun alussa teimme gallupin kahvilan asiakkaille. Suurimpana pyyntönä oli saada
lisää istumatilaa kahvilaan. Tätä
voisi kutsua positiiviseksi ongelmaksi. Nykyisin kahvilaan mahtuu reilu
viisikymmentä asiakasta kerrallaan.
Iloitsemme suosiosta, jonka kahvila
on saanut alueella viimeisten vuosien
aikana, sillä paljon asiakkaita tarkoittaa paljon mahdollisuuksia.
Helmikuussa aloitimme kahvilatiloissa perjantai-iltaisin Entrance
Family Gatherings -tilaisuudet, jotka
esittelevät Jeesusta ja Hänen opetuksiaan hyvän ruoan ja keskustelun
kera.

Ensimmäisellä kerralla tuli sopivasti korkea-arvoinen poliisi sisään
kesken Jeesuksen elämästä kertovan
opetuksen. Hetken kuunneltuaan ja
kyseltyään illan tarkoituksesta hän
poistui. Olipa selkeä muistutus, että
kyseessä on hengellinen sodankäynti. Thaimaassahan on sotilashallitus
tällä hetkellä, ja jokaisesta rikkeestä
tuomiot ovat sen mukaiset.

Harjoittelijat oppivat
rukousta
Viikoittain tilaisuuksiin on jäänyt
5-20 asiakasta henkilökunnan ja harjoittelijoiden lisäksi. Monet opiskelijat
ovat kuunnelleet Jeesuksesta kertovia
opetuksia korvat höröllä. Rukoilemme, että Jumala voisi kohdata ihmisiä
tämän kautta ja saisimme johdattaa
heitä uskoon.

Studiossa pyörii 10–20 bändiä/artistia viikoittain. Helmikuussa tuli jo
toisena vuotena peräkkäin studioon
harjoittelijoita yliopistolta. He olivat
auttamassa kaikissa ulkotapahtumissa yliopistolla, joissa olimme mukana, sekä sisätuotannossa studiolla.
Harjoittelijat olivat mukana myös
päivittäisissä aamurukoushetkissä, ja
jopa ruokarukous muodostui heille
arkikäytännöksi. Kerran, kun ei ollut ketään kristittyä paikalla ruokailemassa, eräs työntekijämme kuuli
heidän pohtivan, kuka voisi siunata
ruoan. Kyseinen työntekijä astui sitten esiin ja opetti heitä rukoilemaan,
ja he siunasivat yhdessä ruoan. Myös
tällaisten pienten tilanteiden myötä
saamme elää kristittyinä muiden rinnalla ja vaikuttaa heidän elämäänsä.

Henry Mononen puhuu Family
Gathering -illassa

Opiskelijabändit tavoittavat
Ehkä hieman hämmentävää on ollut huomata, kuinka hyvin studio

toimii yhdessä kahvilan kanssa saavuttamaan opiskelijoita. Suurin osa
bändeistä, jotka meillä käy koostuvat juuri opiskelijoista. Tätä emme
tienneet avatessa studiota. Joskus on
vaan toimittava, vaikkei näkyisikään
kaikkia syitä ja mahdollisuuksia. Rukoillaan, että Jumala voisi saavuttaa
näitä bändejä Jeesukselle, kun yhdessä toimimme studiolla ja tapahtumatuotannossa.
Ruutin kanssa menemme Vancouveriin kesäkuussa kuudeksi viikoksi. Tarkoitus on jakaa näkyä Vancouveriin seurakuntaan, viettää aikaa
perheen kanssa ja levätä.
Kiitos kun muistatte tätä työtä!
Jumalan tiet ovat ihmeelliset ja sitä
saamme viikosta toiseen ihmetellä!
H enry M ononen
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WUP Dreams ja WUP-nuortenilta
keräsivät salin täyteen
KUVA: JOONA KIVIOJA

Tänä vuonna kolmannen
kerran järjestetty WUP
Dreams -konferenssi
16.4.2016 kokosi
osanottajia eri puolilta
Suomea. WUP
Dreams on Tampereen
Helluntaiseurakunnan
järjestämä vuosittainen
puhujatapahtuma, jossa
useat kristityt vaikuttajat
pitävät lyhyitä puheita.

T

änä vuonna mukana olivat
muun muassa Päivi Räsänen, Kari Korhonen
sekä 17 muuta puhujaa. Lisäksi tapahtumassa nähtiin
Stand up -komiikkaa ja musiikkiesityksiä. Nuorisotyön vastuunkantajien
sunnuntaisessa 22.5. tapaamisessa
pohdittiin muun muassa, että meidän

WUP Dreams -ydintiimi lavalla. Keskellä nuorisotyön johtaja Jarkko Lindqvist ja WUP koordinaattori Joonas Malvisto
kiittämässä kaikkia tapahtuman mahdollistamisesta.

tulee panostaa paikallisseurakuntaan
sekä sosiaalisen median käyttöön.
WUP Dreams on edelläkävijä kristillisellä konferenssirintamalla, sillä jokainen tapahtuman puhe videoidaan

ja julkaistaan internetissä. Puheenvuorot ovat lyhyitä nettilevittämisen
edistämiseksi. Tapahtuman järjestelijät ovat työllään mahdollistaneet, että
päivän kaikki puheet ovat katsottavis-

sa kaikkialla Suomessa. Jatkossakin
seurakuntamme tuottaman materiaalin laatua ja levittämistä tulee kehittää. Isona seurakuntana meillä on
siihen resursseja. Tampereen Hellun-

taiseurakunnalla on valtava mahdollisuus tukea pienryhmiä ja pienempiä
seurakuntia kristillisessä kasvussa.
WUP Dreams -tiimi kokee muutoksia tapahtuman järjestelyvastuun
siirtyessä Teemu Raassinalle. Näinä kolmena vuotena on ollut hienoa
nähdä, miten tapahtuma on vakiinnuttanut paikan seurakunnassamme.
Varmoin mielin ja innolla odotan
mitä tuleman pitää, kun uudet tekijät
vievät tapahtumaa eteenpäin ja pidemmälle. Kiitos vielä jokaiselle, joka
on tehnyt WUP Dreams -tapahtuman
mahdolliseksi tulemalla konferenssiin,
sponsoroimalla sekä toimimalla talkoolaisena ja järjestelijänä. Jokaisen
teidän panoksenne on todella tärkeä!
O lli S uominen
WUP D reams pääkoordinaattori
2014–2016
L ääketieteen opiskelija , video - ja
valokuvausyrittäjä

Perheleiri on kohtaamisen paikka
Tervetuloa perheleirille
9.–10. 7. Kukkolaan!
Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus kokea kesä parhaimmillaan perheleirillä. Kukkolan leirikeskus sijaitsee
keskellä kaunista luontoa ja tarjoaa
hyvät tilat leiripäivien viettämiseen
sekä ulkona että sisällä. Perheleirille
voi osallistua vanhempi tai vanhemmat 0-12 -vuotiaiden lastensa kanssa.
Erityisen tervetulleita ovat myös yhden aikuisen perheet. Perheleirit ovat
kohtaamisen paikkoja, joissa erilaisilla perheillä on mahdollisuus tutustua
toisiinsa.

Mitä siellä tehdään?
Leirillä tehdään yhdessä kivoja asioita: pelataan ja leikitään ulkona,
askarrellaan, tutustutaan uusiin ihmisiin, ollaan yhdessä ja nautitaan
kesästä. Ohjelma on suunniteltu
väljäksi, jotta se soveltuisi parhaiten
lapsiperheille.

Lepo ja ruokailu
Majoitus tapahtuu perhehuoneissa. Vaihtoehtoina ovat oma teltta
tai asuntovaunu/-auto. Perheleirillä vanhemmat huolehtivat omista
lapsistaan. Vapaaehtoiset eivät ole
lastenhoitajia, vaan he vastaavat leiripäivien ohjelmasta. Ruokailu ja
muu ohjelma hoituu seurakunnan
toimesta.

Tekemistä ja olemista
perheen kanssa
Luvassa on yhdessäoloa ja yhteisen
tekemisen riemua. Hyvän sapuskan

Ristsepän perhe Kukkolassa

lisäksi tarjolla on saunomista ja uintia. Muu ulkoilu tapahtuu pihapelien
ja -leikkien kera. Hartaushetket ja
yhteinen luontopolku ovat suunniteltu koko perheelle. Iltanuotiolla on
makkaranpaistoa vapaamuotoisen
ohjelman lomassa. Lasten mentyä
nukkumaan aikuisilla on mahdollisuus illanviettoon päätalon kahviossa. Keskustelua voi virittää vaikkapa
parisuhteesta tai kasvatuksellisista

haasteista. Sunnuntain aamupäivän
aloitamme yhteisellä perhekirkolla.
Leirin vetovastuussa ovat perheet
Salminen ja Sipilä.

Tarvitsetko ihan vaan
kuuntelua ja rukousta?
Olemme järjestäneet myös mahdollisuuden yksityiseen sielunhoitoon
leirin aikana. Mukana on naisille ja
miehille oma sielunhoitaja sekä pa-

riskuntia varten seurakuntamme tukipareja.

Kustannukset

Ilmoittautuessa tulee huomioida ruokarajoitteet, majoitustoiveet ja lasten
iät.

Leirimaksu on 20 euroa/aikuinen ja
10 euroa/lapsi yli 4 v (max 50 euroa/
perhe).

Leiripaikan osoite

Ilmoittautuminen:

T apani V aruhin

Kukkolan Leirikeskus, Konkintie 15,
Pälkäne

Aki Salminen,
salminen.aki@gmail.com
KUVA: TAPANI VARUHIN

KUVA TAPANI VARUHIN
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WUPin kevätkaudella
syvennyttiin Vanhaan testamenttiin

J

os olet joskus sattunut liikkumaan Saalemin kulmilla
lauantai-iltana, olet varmasti huomannut seurakunnan
ovista astuvan silloin sisään
monennäköisiä nuoria. Mikäli olet
joskus uskaltautunut kurkistamaan
pääsaliin, olet todennäköisesti nähnyt lavalla bändin, kuullut illan juontajan tervehdykset ja havainnut salin
pikkuhiljaa täyttyvän. Jokaviikkoinen
WUP:n nimellä kulkeva nuortenilta
kerää yhteen keskimäärin parisataa
nuorta kohtaamaan Jumalaa, ylistämään, nauttimaan toistensa seurasta
ja kuulemaan opetusta Raamatusta.

aiheet tulevat opetussuunnitelmasta, jonka suunnittelusta päävastuun
kantaa nuorisotyön johtaja Jarkko
Lindqvist. Kevään 2016 suunnitelmaa miettiessään Lindqvist oli lukenut Israelin erämaavaelluksesta ja
innostunut siitä niin, että yhteistyössä
muiden nuorten pastoreiden ja nuorisotyön vastuunkantajien kanssa
innosta muotoutui koko Vanhan testamentin kattava saarnasarja. Niinpä tämän kevään WUPeissa onkin
kahlattu läpi koko Vanha testamentti
aina alkukertomuksista profeettoihin.

Keskiössä armollinen Jumala
Vaikka Vanha testamentti saattaa äkkiseltään vaikuttaa vaikealta ja nuo-

Kevään teemana Vanha
testamentti
Vaikka WUP-iltojen sisältöön kuuluu
myös paljon muuta, muodostaa illan
saarna yhden iltaa vahvasti ohjaavan
peruspilarin. Nuorteniltojen saarna-

WUP-illoissa ylistetään Jumalaa eri
bändien johdolla.

ren maailmaan kaukaiselta aihekokonaisuudelta, pitää Jarkko Lindqvist
sen tuntemista silti tärkeänä.
- Uusi testamentti ei vaan aukene
kunnolla ellei tunne juutalaisia kirjoituksia eli tätä meidän Vanhaa testamenttia, Lindqvist toteaa.
Mielenkiintoisen taustansa lisäksi
Vanhan testamentin saarnasarja on
tarjonnut myös yllättävän samaistuttavia ihmiselämiä, mielenkiintoisia
kertomuksia ja vahvistanut kuvaa armollisesta Jumalasta.
- Vanha testamentti puhuu armollisesta Jumalasta ja melko hukassa
olevasta ihmiskunnasta. Uuden testamentin näkökulmasta katsottuna
siellä näkyy myös etenevän Jumalan
mahtava pelastussuunnitelma koko
ihmiskunnalle, Lindqvist summaa
kevään saarnoja.
A nna L ehmuskoski

RAAMATTUKOULUN PÄÄTTYESSÄ

”Henkisen kasvun ja hengellisen pääoman vuosi”
Viime syksyn ja sen
mukanaan tuomat
elämäntilanteen
muutokset avasivat
minulle mahdollisuuden
lähteä opiskelemaan
seurakuntamme Message
Opetuslapseuskouluun.
Lähdin lukuvuoteen
avoimin mielin kuitenkin
Jumalalle huokaillen,
että Hän tekisi minussa
tahtonsa.

O

piskelun aloittanut ryhmä oli
melko pieni ja koostui hyvin
erilaisista persoonista. Kokemamme yhteys, jakamamme kokemukset sekä yhteinen aika hitsasivat
joukkomme kuitenkin tiiviiksi. Olen

Mesage-koulu antoi Akille eväitä ja varmuutta omaan kutsumukseen. Tässä
isä ja poika vietnamilaisessa kahvilassa aiemman lähetysharjoittelun aikaan

kiitollinen jokaisesta ryhmäläisestä,
jonka kanssa sain talven viettää.
Olen aina tiennyt, että seurakunnassamme on hyviä raamatunopetta-

jia, mutta talven aikana sain nauttia
sellaisesta Raamatun tuntemisesta ja
Jumalan antamasta viisaudesta, että
olen edelleen lähes sanaton. Kun

tällaisessa opetuksessa saa syventyä
esimerkiksi Paavalin kirjeisiin, Johanneksen evankeliumiin sekä viiteen
Mooseksen kirjaan, näiden tekstien
symboliikka, konteksti ja sanoma
alkavat elää aivan uudella tavalla.
Opetuksen hyvät puolet eivät kuitenkaan jääneet siihen. Mielestäni
kaiken tämän tiedon ja viisauden teki
täydeksi elämänmaku ja -kokemus.
Kun opettajasta huomaa, että hän on
tämän kokenut ja hyväksi havainnut,
opetuksessa on aivan erilainen kaikupohja, kuin pelkällä kirjaviisaudella.
Elämän haasteet ja koettelemukset sekä niihin Jumalan antamat
vastaukset ja rauha opettavat meitä
enemmän kuin yksikään elämänhallintaopas. Virheistä oppii, etenkin
omista virheistä. Jumala ohjasi myös
minut erilaisiin prosesseihin elämän
eri osa-alueilla näyttäen, mitä on

hyvä pitää matkassa ja mitä jättää
pois. Uskon, toivon ja rukoilen, että
nämä kokemukset ja opetukset jäävät elämään ja kasvamaan niin, että
Jumala voi tehdä minussa jotakin
uutta jatkuvasti. Niin etten elä eilisen
virheissä ja haasteissa vaan Paavalia
lainatakseni: ”…mutta yhden minä
teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä
on edessäpäin, minä riennän kohti
päämäärää, voittopalkintoa, johon
Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa” (Fil 3:13-14).
Tämä oli henkisen kasvun ja hengellisen pääoman vuosi. Suosittelen
10+ kaikille!
A ki S alminen

”Maailma kädessä” Juhannuskonferenssi
Juhannuskonferenssin
2016 ajankohtainen
teema Maailma kädessä
viestittää luottamusta
siihen, että kaiken
myllerryksen keskellä
maailma on Luojan ja
Lunastajan kädessä.
Teema muistuttaa myös
tehtävästämme osoittaa
Hänen rakkauttaan kaikkia
ihmisiä kohtaan.

V

iime vuonna 70 vuotta täyttäneen juhannuskonferenssin
ohjelma uudistuu. Päätapah-

tumat pidetään juhlateltassa ja entisen lastenteltan muodostamassa
teemateltassa. Uuteen teematelttaan
keskittyvät lasten, varhaisnuorten ja
nuorten tapahtumat sekä kansainväliset tilaisuudet. Uusi pikaruokateltta
parantaa alueen ruokapalveluja.

Juhannuskonsertti
Yksi odotettu tilaisuus on aattoillan

konsertti, jossa esiintyy Skandinavian
tunnetuimpiin gospelartisteihin kuuluva Samuel Ljungbladh. Hän
esiintyy bändinsä ja taustalaulajiensa
kanssa Juhannuskonferenssin suuressa aattoillan konsertissa pe 24.6. klo
19.00. Liput ovelta 15 e. Ennakkoon
verkkokaupasta 10 e. Alle 10-vuotiaat ilmaiseksi aikuisen kanssa.

#unitedlife16 - big hand
Varkki-ikäisille on oma konfa joka
ilta teemateltassa klo 20-21.30

Luominen näyttely
Konferenssissa järjestetään Maailma
kädessä -teemaan liittyen mielenkiintoinen luomisaiheinen näyttely. Kris-

tillinen tiedelehti Luominen esittelee
20 taulun kautta vankkaa tieteellistä
todistusaineistoa raamatullisen luomisen puolesta. Näyttely on ”Luomisteltassa”, joka sijaitsee Juhlateltan
ja Missioteltan välissä.

Suorat lähetykset
Radio Gospel tarjoaa konferenssin
tilaisuuksia sekä niiden välissä toimitettua ohjelmaa suorana lähetyksenä. Radiovastaanottimissa lähetys on
kuultavissa Keuruun seudulla 95,7
MHz. Internetin kautta lähetyksen
kuulet kaikkialla.
Internet: www.radiogospel.fi
Facebook: Radio Gospel 95,7 MHz
Twitter: @radiogospel957

UskoTV tarjoaa juhlateltan tilaisuudet kuvallisina suorina lähetyksinä.
Voit ostaa katseluoikeuden sivulta
www.uskotv.fi/kauppa
10 euron nettipassilla suorat
lähetykset, paitsi perjantai-illan konsertti
20 euron nettipassi suorat lähetykset + Samuel Ljungblahdin konsertti + konferenssiarkisto, jossa tilaisuudet nähtävissä 12 kk jälkeenpäin.
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Perhekirkossa lapsetkin voivat osallistua
KUVA LASSI JÄÄSKELÄINEN

Kaikilla on jotakin
annettavaa ja
mahdollisuus palvella.

K

atukappelin Perhekirkko on
muutaman kerran vuodessa
vietettävä uudentyyppinen
jumalanpalvelus, jossa halutaan huomioida koko perhe. Normaalisti sunnuntaijuhla on
suunnattu aikuisille, joten yleensä
lapset odottelevat malttamattomina
alkutilaisuuden ajan salin takaosassa
pääsyä pyhäkouluun.
– Asiasta on ollut puhetta jo pitkään. Kun ylistäjien palaverissa taas
yksi uusi ihminen ehdotti sitä, se
sai meidät konkreettisesti liikkeelle.
Aluksi ohjelman saaminen näytti työläältä, mutta nyt sitä on ollut
tarjolla runsaasti. Myös seuraavaan
kertaan on jo ideoita ilmassa, kertoo
ohjelman suunnittelusta miehensä
Jukan kanssa vastaava Tanja Kajava.

Näytelmää ja vanhinten
piinapenkkiä
Perhekirkko-tilaisuuksissa lapset ja
nuoret ovat olleet mukana ylistämässä sekä esittäneet tanssiesityksiä.
Välillä on hiljennytty kuuntelemaan
isoäidin tarinoita ja pastorin puheenvuoroa.

Vanhimpien piinapenkissä nuoret ovat esittäneet johtajille suoria
kysymyksiä: Miksi seurakuntamme
vanhimmistossa ei ole naisia? Mitä
tarkoittaa elää iankaikkisesti? Minkä
näköisiä ja ikäisiä olemme taivaassa?
Vanhimmat ovat saaneet myös
vastata puolisoidensa kanssa nuorten
esittämiin kysymyksiin avioliitosta ja
perheestä.
Nuorison ja vanhempien humoristinen näytelmä kertoo Veeramummosta, jonka on vaikea hillitä
kieltään. Ensimmäisellä kerralla
mummo osti patsaan, joka paljasti
valehtelijan huojumalla. Mummo
tenttasi lapsenlastaan koulupäivän
kulusta ja kokeen onnistumisesta.
Kun tämä ei puhunut täysin totta,
patsas alkoi huojua. Mummo torui lapsenlastaan ja vakuutti, että
hän ei ole itse ikinä valehdellut.
Silloin patsas romahti maahan.
Toisessa näytöksessä Veera-mummo
on jo dementoitunut vanhainkodin
asukas ja käyttää rumaa kieltä. Muut
vanhukset ja hoitaja puhuvat hänelle
kauniisti ja rukoilevat hänen puolestaan. Jonkin ajan kuluttua Veera
palaa iloisena muiden joukkoon. Tarinan opetus löytyy Sananlaskuista:
”Moni viskoo sanoja kuin miekanpistoja, mutta viisasten kieli on lääke.”

KUVAT TARJA JÄÄSKELÄINEN

”Vanhainkodin asukkaat” harjoittelemassa hoitajansa (Sinikka Linkopuu) johdolla viisasten kieltä Katukappelin
perhekirkossa. Veera-mummo (Helli Juusela) on suostunut jo yhteiseen kahvipöytään.

Monimuotoisuus
seurakunnassa
Tanja Kajava kertoo, että Perhekirkko-tilaisuuksien on tarkoitus palvella
seurakunnan kaikkia sukupolvia ja
ihmisryhmiä yhdessä sekä tuoda esil-

le seurakunnan monimuotoisuutta.
– Kaikilla on annettavaa ja mahdollisuus palvella. Toivomme, että
perhekirkko voisi saavuttaa myös uusia ihmisiä ja innostaa mukaan niitä,
jotka eivät ole vielä löytäneet sopivaa

tapaa osallistua. Yleisöltä on tullut
runsaasti positiivista palautetta.
T arja J ääskeläinen

Äiti, Isä & Lapset
Eurooppalainen aloite avioliiton ja
perheen puolesta kiinnosti Tampereella.

A
Naistentyön monikulttuurinen kevättapahtuma kokosi 10.5. Jääskeläisen
takapihalle iloista naisenergiaa. Seurustelun lomassa nautittiin nyyttäreistä
ja grilliherkuista. Yhteisessä kiitoshetkessä kuultiin todistuksia ja
rukousvastauksia sekä rukoiltiin henkilökohtaisten haasteiden puolesta. Tarja
Vasaraisen ohjaamat israelilaiset tanssit inspiroivat sekä suomalaiset että
ulkomaalaiset naiset riemulliseen piiriin illan lopuksi.

Arabiankielisten miesten ryhmä kokoontui Omar Talebin johtaman seitsemän
päivän opetuslapseusjakson päätteeksi Lempäälän Merun maisemiin
18.5. pelaamaan mölkkyä, paistamaan makkaraa ja tutkimaan, mitä
kaikkea Raamattu opettaa rakkaudesta. Hämmästyttävän nopeasti miehet
suoriutuivat tehtävästään, kun piti löytää ulkomuistista kyseisiä jakeita
Jumalan Sanasta. Supisuomalaisen metsän rauha, nuotion loimu, lintujen
viserrys ja arabinkielinen ylistys kertoivat omaa kieltään Kaikkivaltiaan
Jumalan mahdollisuuksista epävarmassa maailmassa. Opetusjakson aikana
kastettiin neljä uutta uskovaa.

ito avioliitto –tempaus 25.05. Tampereella keräsi
muutaman tunnin aikana lähes sata kannatusnimeä
eurooppalaisen Äiti, Isä & Lapset- kansalaisaloitteen
hyväksi. Kyseessä on EU-tason kansalaisaloite avioliiton
ja perheen suojelemiseksi, ja sitä voivat kannattaa kaikki
Euroopan Unionin 18 vuotta täyttäneet kansalaiset. Se ehdottaa kirjattavaksi EU-lainsäädäntöön avioliitosta naisen
ja miehen välisenä sekä perheestä avioliittoon tai vanhem-

muuteen perustuvana. Tällä olisi järjestäjien mukaan heijastevaikutuksia myös Suomen lainsäädäntöön. Ehdotettu
määritelmä avioliitosta yhden miehen ja yhden naisen pysyvänä liittona vastaa kaikkien EU:n jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteistä perustaa.
Allekirjoitusten kerääminen alkoi 4.4.2016 ja järjestäjillä on vuosi aikaa kerätä yli miljoona kannatusilmoitusta EU:n kansalaisilta. Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa
osoitteessa
www.mumdadandkids.eu/fi.

Jukka Putkonen keräsi tiimin kanssa nimiä Keskustorin kojulla. Kalevan kirkon nurmikolle levitettiin seuraavana päivänä
Aito Avioliitto -suurlippu. Tapahtumapaikalla kuvaajana Tuomas Nikula.

VIESTINTUOJA
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TAPAHTUU
KUKKOLASSA
JEES-LEIRI

PERHELEIRI

9-12 -vuotiaille 28.6.-2.7.
Jarkko Makkonen
E-mail jmakkonen@live.com

8-10.7. Aki Salminen
E-mail salminen.aki@gmail.com
Lisätiedot:
Lapsityönjohtaja Päivi Myllynen,
e-mail paivi.myllynen@kolumbus.fi
Perhepastori Tapani Varuhin,
e-mail tapani.varuhin@gmail.com

ELÄKELÄISTEN LEIRI
6.-7.7. Martti Ahvenainen, Ritva Tiilikainen, Jarmo Makkonen, Trio-veljet,
Ilonia-kuoro. Bussikuljetus rukoushuoneelta molempina päivinä klo
8.30.
Paluu rukoushuoneelle noin klo 20.00

MARJA VIITANEN KIITTÄÄ
Sydämellinen kiitos seurakunnalle ja teille kaikille,
jotka läsnäolollanne ja muistamisillanne teitte juhlastani juhlan.
Taivaan Isän runsasta siunausta teille jokaiselle!
Kiittäen, Marja

TALKOOT KUKKOLASSA
Kesän leirien jälkeen järjestämme kiitostalkoot 16-18.9.2016. Tervetuloa
mukaan. Laitetaan yhdessä paikat
kuntoon!

KÄYTTÖÄ KIELITAIDOLLE JA KÄSIPAREILLE
TULKKINA TAI KUULOKKEIDENJAKAJANA

Käytätkö mielelläsi jotakin vierasta
kieltä tai kiinnostaako ulkomaalaistaustaisten muunlainen käytännön
auttaminen? Siinä tapauksessa voi
Tampereen Helluntaiseurakunnan
ulkomaalaistyö olla sinun juttusi –
tulkkina tai kuulokkeidenjakajana.
Simultaanitulkkeja (= tulkkeja, jotka
kuuntelevat ja tulkkaavat samanaikaisesti) ja kuulokkeidenjakajaa tarvitaan
Wake Up –tapahtumissa
(lauantaisin klo 19):
suomi–englanti-tulkki
mieluiten myös kuulokkeidenjakaja
jumalanpalveluksissa
(sunnuntaisin klo 11):
suomi–englanti-tulkki
suomi/englanti–venäjä-tulkki
suomi/englanti–
mandariinikiina-tulkki
suomi/englanti–swahili/
ranska-tulkki
kuulokkeidenjakaja
Voit tarjoutua myös varatulkiksi s
airaustapauksia tms. varten!
Miksi? Tulkkaus mahdollistaa ulkomaalaistaustaisten osallistumisen

VIESTINTUOJA
63. 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, Lea Haapalahti,
Katariina Kosonen
Ulkoasu ja taitto:
Mika Kavasto/Aikamedia

suomenkielisiin jumalanpalveluksiin
ja palvelee myös monesti heidän suomen kielen oppimistaan uudessa kulttuurissa.
Kuinka usein? Vuoroja on 1—2
kuukaudessa.
Mitä tulkki tekee ja mitä tarvitsee osata? Tulkkaa tilaisuuden
puheosuudet (ja laulujen sanat) hallitsemaansa vieraaseen kieleen ja lukee
puheissa esiintyvät raamatunkohdat
englanniksi (New International Version -raamatunkäännöstä käyttäen).
Keskitasoisella kieliparin hallinnalla
selviytyy useimmiten!
Mitä kuulokkeidenjakaja tekee
ja mitä tarvitsee osata? Huolehtii, että tulkit saavat mahdollisen
saarnarungon kopion koppiin ja jakaa kuulokkeet tulkkausta tarvitseville. Englannin alkeiden hallinta riittää.
Tulkkauskoordinaattori
Chien-Ting WENG
(whiteg@whiteg.net / 0458811222)
kertoo mielellään lisää ja kouluttaa
sinut uuteen tehtävääsi!

Seurakunnan pastorit

Usko Katto (vuorotteluvapaalla 30.6. asti)
usko.katto@kolumbus.fi
puh. 0400 782 521, koti (03) 367 7544
Petteri Arasalo
petteri_arasalo@hotmail.com
puh. 044 090 1759
Hannakaisa Shehu
hannakaisa.shehu@gmail.com
Päivi Myllynen
paivi.myllynen@kolumbus.fi
puh. 050 511 8588
Jarkko Linqvist
j.j.lindqvist@gmail.com
puh. 040 512 9646
Joona Salo
thejoona@gmail.com
puh. 0505204830
Pentti Kapanen
penakap@gmail.com
puh. 050 357 2172
Tapani Varuhin
puh. 0400 650 025
tapani.varuhin@gmail.com

USE YOUR LANGUAGE
SKILLS OR LEND
A HELPING HAND AS
INTERPRETER OR
HEADPHONE
DISTRIBUTOR
Do you like to use a foreign language or are you otherwise interested
in lending a helping hand for people from foreign countries? In that
case, serving in Tampere Pentecostal Church’s International Ministry
might be your cup of tea – either
as an interpreter or as a headphone distributor. Simultaneous interpreters (= interpreters who listen
and interpret simultaneously) are
needed in
Wake Up events (
Saturday 7 pm)
Finnish to English interpreter
preferably also a headphone
distributor

Sunday Services (11 am)
Finnish to English interpreter
Finnish/English to Russian
interpreter
Finnish/English to
Mandarin Chinese interpreter
Finnish/English to Swahili
French interpreter
a headphone distributor
You can also enlist as a supply interpreter in case of sickness absence etc.!
Why? Interpretation offers people
from foreign countries the chance
to participate in services which are
held in Finnish, and, in addition,
it often serves as a means to learn
Finnish in their new culture.
How often?
Once or twice a month.
What does the interpreter do
and what kind of skills do
they need? Interprets the spoken

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

parts of the event (and song lyrics)
in the language pair they master
and read the Bible passages that
occur in speeches in English (using
the New International Version). Intermediate proficiency in the language pair is enough in most cases!
What does the headphone
distributor do and what kind
of skills do they need? Makes
sure that the interpreters get copies
of the potential speech outline
in the interpretation booths and
distributes the headphones to the
people who need interpretation.
Only the very basic skills in English
are needed.
Interpretation Coordinator
Chien- Ting WENG
(whiteg@whiteg.net / 0458811222)
will be happy to tell more and train
you in your new task!

Internet

www.tamperehelluntai.fi

Karismakirja

puh. 040 7762729
info@karismakirja.fi

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

OP IBAN FI2757312020013075
viite 13 (seurakunta), viite 26 (lähetystyö),

Seurakunnan sähköpostiosoitteet
Toimisto:
Ulkomaalaistyö:
Kuurojentyö:
Diakoniatyö:

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

Painopaikka:

ISSN-0787-8699
Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja lyhentää
lehteen lähetettyä aineistoa.
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Työmuodot tiedottavat

TULEVAA OHJELMAA
15.6.–23.8.
Vko 24
Ti 14.06. klo 19 Seurakunta
rukoilee, Juha Kotisaari
La 18.06. klo 19 WUP
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 19.06. klo 11 Lähetyssunnuntain
jumalanpalvelus, Meria Jokinen,
musiikki: Maria ja Patrik Palo-oja
Su 19.6. klo 14 English Service
Vko 25
Ti 21.06. klo 19 Seurakunta
rukoilee, Petteri Arasalo
Su 26.06. klo 11 Jumalanpalvelus,
Martti Ahvenainen
Vko 26
Ti 28.06. klo 19 Seurakunta
rukoilee, Hannakaisa Shehu
La 02.07. klo 19 WUP
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 03.07. klo 11
Ehtoollisjumalanpalvelus, Petteri
Arasalo, Asko ja Emilia Ali-Löytty
Vko 27
Ti 05.07. klo 19 Seurakunta
rukoilee, Eeva Seppäläinen
La 09.07. klo 19 WUP –
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 10.07. klo 11 Jumalanpalvelus,
Pertti Virolainen, He Beilin ja
Taiwanin ryhmä
Vko 28
Ti 12.07. klo 19 Seurakunta
rukoilee, Petteri Arasalo
La 16.07. klo 19 WUP –
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 17.07. klo 11 Lähetyssunnuntain
jumalanpalvelus, Pekka Ylenius
Su 17.07. klo 14 English Service

Vko 29
Ti 19.07. klo 19 Seurakunta
rukoilee, Petteri Arasalo
La 23.07. klo 19 WUP –
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 24.07. klo 11 Jumalanpalvelus,
Petteri Arasalo
Su 24.07. klo 14 English Service

www.facebook.com/
Tampereenhelluntaiseurakunta

KAIROSKURSSI 2016
4.-6.11/16.11/18.–20.11.2016

Vko 33
Ti 16.08. klo 19 Seurakunta
rukoilee, Hannakaisa Shehu
La 20.08. klo 19 WUP –
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 21.08. klo 11 Lähetyssunnuntain
jumalanpalvelus, Meria Jokinen
Su 21.08. klo 14 English Service

SUORAT NETTILÄHETYKSET
sunnuntain jumalanpalveluksista
klo 11–12.30.
Lähetyksiin pääset seurakunnan
nettietusivun kautta.

Seniorityö
Eläkeläisten leiri 6.-7.7. ke-to
Mukana Martti Ahvenainen,
Ritva Tiilikainen, Jarmo Makkonen,
Trio-veljet, Ilonia-kuoro.
Bussikuljetus rukoushuoneelta
molempinapäivinä klo 8.30.
Paluu rukoushuoneelle n. klo 20.00
SEURAKUNNAN
TOIMISTON AUKIOLOAJAT
Maanantaina, keskiviikkona,
torstaina ja perjantaina klo 10–13
Tiistaina klo 17–19.

Vko 30
Ti 26.07. klo 19 Seurakunta
rukoilee, Tuomo Talasmäki
La 30.07. klo 19 WUP –
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 31.07. klo 11 Jumalanpalvelus,
Jarkko Lindqvist
Su 31.07. klo 14 English Service
Vko 31
Ti 02.08. klo 19 Seurakunta
rukoilee, Valtteri Tuokkola
La 06.08. klo 19 WUP –
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 07.08. klo 11
Ehtoollisjumalanpalvelus,
Usko Katto
Su 07.08. klo 14 English Service
Vko 32
Ti 09.08. klo 19 Seurakunta
rukoilee, Juha Kotisaari
La 13.08. klo 19 WUP
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 14.08. klo 11 Jumalanpalvelus,
Eeva Seppäläinen

Ne�-TV kaipaa lisää innostuneita tekijöitä
Tavoitamme viiko�ain satoja katsojia
suoralla ne�lähetyksellä sunnuntain jumalanpalveluksista
Kiinnostus palvelutyöhön rii�ää. Emme vaadi aiempaa kokemusta
kuvauksesta tai tekniikasta, koulutamme tehtävään

Mikäli haluat kuulla lisää ota yhtey�ä:

ne�tv.trehsrk@gmail.com

050 3844 582 / Miika Pylvänäinen

Kevään uutuustuotteet Karismakirjasta!

POISNUKKUNEET
Taukojärvi Seija

27,00€

29,50€

30,00€

Karismakirjan laajasta valikoimasta löydät toivomasi tuotteet kätevästi.
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