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NÄKY 2020 – lämmin seurakunta

K
uluvana syksynä poh-
dimme paimenina seu-
rakunnan suuntaa ja 
tulevaisuutta. On aika 
miettiä Näkyä 2020. 

Millainen seurakuntamme oli-
si viiden tai kymmenen vuoden 
päästä? Millaiselta haluamme 
sen näyttävän ja tuntuvan eri 
ikäluokkien ja kohderyhmien 
kokemana. Tähän prosessiin 
haastamme koko seurakunnan, 
toisaalta rukoilemaan kanssam-
me – toisaalta antamaan palau-
tetta. Tottakai haluamme yhtei-
sönä olla sellainen kuin Jeesus 
sen haluaa olevan! Millaisen 
seurakunnan hän sitten haluaa.

Varmasti seurakunnan tuli-
si olla paikka, johon hengelli-
sesti janoava voi helposti tulla. 
Matalan kynnyksen majatalo 
tai kauan kaivattu koti. Toisaal-
ta sen tulisi olla paikka perheil-
le, sen lapsille ja nuorille kasvaa 
turvallisesti. Toisaalta taas siinä 

tulisi viihtyä perheen isoäidit 
ja –isätkin. Heilläkin olisi tär-
keä osa ja paikka. Miten raken-
taa seurakuntaa Pyhän Hengen 
ohjaamana niin, että se olisi 
opetuslapseuspaikka vauvasta 
vaariin? Onhan Jumala usko-
nut meille monia ihmisryhmiä 
opiskelijoista maahanmuutta-
jiin, kadun kansasta korkeas-
ti koulutettuihin. Heitä kaikkia 
hän haluaa käyttää valtakun-
tansa työssä. Tähän tarvitsem-
me rukousta, yhdessä etsimistä 
ja Pyhän Hengen äänen kuule-
mista. Onneksi emme ole riip-
puvaisia vain omasta viisaudes-
tamme.

Seurakuntaa voisi katsella 
myös ilmapiirin näkökulmas-
ta. Millainen on sen tunnelma 
ja millaiset kokoukset tuntuvat 
sekä kuulijan korvaan että sy-
dämeen? Miten sen kokee ihmi-
nen, jonka elämässä on paljon 
taistelua ja vaikeuksia. Tai mi-

ten sen kokee se, joka on epäon-
nistunut ja langennut. Kasva-
valla hengellisellä yhteisöllä on 
lämmin ja armon ilmapiiri. Se 
lausuu tervetulleeksi jokaisen 
sellaisena kuin on. Samalla se 
haastaa kasvamaan. Ei kaihda 
ottaa esille ihmiselämän kipuja 
ja kiusauksia. Olisi tärkeää, että 
rakas Tampereen Helluntai-
seurakunta voisi olla kasvun ja 
eheytymisen paikka. Ei tarvit-
se olla valmis, saa olla matkal-
la. Oli sitten kysymys ihmissuh-
dekoukeroista, riippuvuuksista, 
seksuaali-identiteetin hämmen-
nyksestä tai perhesäröistä tai –
rikoista. Jeesushan tuli syntistä 
ihmistä varten. Evankeliumin 
ydinsanomahan on anteeksi-
antamus ja uusi alku! Ja se, että 
Pyhä Henki on annettu voi-
maksi pyhään elämään. 

Usko katto

Sana ja Henki meissä

T
ätä lehteä kootessani 
olen tullut jälleen siu-
natuksi seurakunnan 
monitahoisesta elä-
mästä. Esirukoilijat tie-

tä raivaamassa, lapset ja nuoret 
osallistumassa, maahanmuutta-
jat sanan äärellä, pastorit uusil-
la alueilla ja solut seurakuntaa 
rakentamassa.  Kaiken takana 
on rukousta ja Pyhän Hengen 
vaikutusta sekä yksittäisten ih-
misten antautumista Jumalan 
tahtoon. 

Tampereen Helluntaiseura-
kunnan työ lasten ja nuorten 
parissa on tuottanut runsaas-
ti hedelmää. Se ei ole synty-
nyt vain toiminnan ja ohjelmi-
en kautta. On ollut niitä, jotka 
ovat uskollisesti rukoilleet ja 
niitä, jotka ovat toimineet Ju-
malan antaman näyn pohjal-
ta ja olleet valmiita myös uh-
rautumaan sen toteutumiseksi. 
Omalta mukavuusalueelta on 
astuttu uskon alueelle, ja Her-
ra on vastannut uskollisuudella.

Tänä päivänä seurakun-
ta kohtaa yhä enemmän haas-
teita.  Siksi emme voi rakentaa 
elämäämme ja toimintaamme 
oman viisautemme ja mielty-
mystemme varaan. Ylin aukto-
riteettimme on Jumalan sana, 
josta jo Mooses sanoi israelilai-
sille, että ”siinä on teidän elä-
männe; ja sen sanan varassa te 
elätte kauan siinä maassa, jo-
hon te menette Jordanin yli, ot-
tamaan sen omaksenne”.  Juu-

ri tuon Sanan tähden kristityt ja 
juutalaiset ovat kaikkein vaino-
tuimpia ihmisiä maailmassa. 

Ulkoa tuleva paine houkut-
taa helposti arvottamaan hen-
gellistä toimintaa ulkonaisten 
mittareiden ja kykyjen mukaan. 
Jumalalle tärkeintä on kuiten-
kin sisäinen ihmisemme. Saa-
koon Hänen Henkensä murtaa 
meidän ulkokuoremme niin, 
että sisäinen ihmisemme on va-
paa toteuttamaan kaikessa Hä-
nen tahtoaan. Silloin sekä us-
kosta osattomat että uskovat 
tulevat siunatuiksi. Jumalan lu-
paus on rohkaiseva: ”Henkeni 
minä annan teidän sisimpään-
ne ja vaikutan sen, että te vael-
latte minun käskyjeni mukaan, 
noudatatte minun oikeuksiani 
ja pidätte ne ” (Hes 36:27). 

Siunauksia syksyyn
tarja jääskeläinen

Uushenkisyys

Kolumni

AIKAAMME VOI KUTSUA henki-
syyden aikakaudeksi. Mate-
rialismi ja pitkälle edennyt 
maallistuminen on aiheut-
tanut siis vastaliikkeen. Nä-
kyviä merkkejä tästä ovat 
työpaikkojen mindfulness 
-tunnit, kuntoklubien jooga-
tunnit ja muu uushenkisyys 
(New age).

Tavallaan joogaintoa on 
helppo ymmärtää. Monet 
meistä elävät kiireessä. Olem-
me aina tavoitettavissa, mah-
dollisesti monen välineen 
kautta. Joka tuutista tulee uu-
tisia, viihdettä ja uutta infor-
maatiota. Siitä voi tulla ähky. 
Koko olemus voi huutaa rau-
hoittumisen ja levollisuuden 
perään. Vielä kun siihen lisää 
väsyttävän pinnallisuuden. 
Onko ihmekään, että lupaus 
sisäisestä rauhasta ja pysäh-
tymisestä kuulostaa hyvältä? 
Tai pieni tauko loputtomista 
vaatimuksista ja arkielämän 
älämölöstä. Itseasiassa tällai-
nen kaipuu on erittäin tervet-
tä. Informaatioähkyn vallas-
sa eläminen taas on vastoin 
Jumalan tarkoittamaa ihmi-
syyttä.

Mutta. Kristityn näkökul-
masta uushengellisyyteen si-
sältyy ongelmia. Jooga on 
pohjimmiltaan hindulaisen 
uskonnonharjoituksen me-
netelmä. Vakavin asia on, 
että tällaisessa aina jossain 
vaiheessa tullaan tekemisiin 
henkivaltojen kanssa. Vaikka 
on kyse fyysisistä- ja esimer-
kiksi hengitysharjoitteista, 
pohjalla on myös negatiivi-
nen käsitys ihmisen ruumiis-
ta. Lisäksi monelle joogafi-
losofia on portti syvemmälle 

aasialaiseen hengellisyyteen, 
jossa persoonallinen paha on 
läsnä.

Oma kysymyksensä sitten 
on, missä vaiheessa terveel-
linen rentoutumisharjoitus 
tai venyttelykurssi on muut-
tunut joksikin muuksi. Täs-
säkään tuskin vauhkoontu-
minen auttaa. Uskovan terve 
harkintakyky ja avoimuus Py-
hän Hengen puheelle riittä-
nee. Erityisen ongelmalliseksi 
näen kuitenkin sen, että mei-
dän herätyskristittyjen hen-
gellisyys saattaa joskus muis-
tuttaa enemmän tuota ensin 
mainittua ryhmää: vaatimuk-
sia, informaatiotulvaa, kiiret-
tä, pingottamista, pinnalli-
suutta, älämölöä, kehon ja 
sielun tarpeiden laiminlyön-
tiä.

Kuitenkin juuri raama-
tullisessa viitekehyksessä ja 
karismaattisessa kristillisyy-
destä olisi löydettävissä niitä 
aidoimpia vastauksia inhimil-
lisiin tarpeisiimme: levähtä-
mistä Jumalan läsnäolossa, 
sisäisen negatiivisen energian 
purkamista Kristuksen ristille 
psalmien hengessä, Jumalan 
Sanan mietiskelyä (engl. me-
ditation) niin, että se uppoaa 
sielun syvyyksiin asti, rakkau-
dellista kehosta huolehtimis-
ta ihan hengityksineen ja ve-
nytyksineen. Mutta tavoite ei 
ole mielen tyhjentämisessä, 
vaan siinä, että Pyhän Hen-
gen raikas lähde voisi vapaas-
ti virrata meissä. Tämä olisi 
sitä aitoa “uushengellisyyt-
tä”. Uutta ja tuoretta joka 
päivä.

jarkko lindqvist
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Solu muotoutuu luovasti johtajan ja jäsenten mukaan

”Sallikaa lasten tulla”

Miehille on usein 
luontaisempaa tutustua 
toisiinsa tekemisen kautta. 
Naisia yhdistävät muun 
muassa äitiys ja lasten 
elämäntilanteet.

L okakuun solukonferens-
si kokosi seurakuntaam-
me pienryhmäaktiiveja eri 

paikkakunnilta. Puhujavie-
ras Bruce Atkinson, kanavat ja 
muu ohjelma tarjosivat raken-
nusaineita soluarkeen.

Solun perusaineksia ovat 
rukous ja yhteys, mutta koko-
naisuus muotoutuu luovasti 
johtajan ja jäsenten mukaan. 
Viestintuoja tapasi konferenssin 
yhteydessä kaksi hyvin erilaisen 
solun johtajaa.

Solun rukouselämä näkyy 
arjessa
Mari Lehtisen solussa käydään 
tällä hetkellä läpi John Beveren 
kirjaa Saatanan syötti, ja naisia 
yhdistävät muun muassa äitiys 
ja lasten elämäntilanteet. Ma-
rin mukaan solulaisten identi-

teetti uskovina on kirkastunut 
matkan varrella, ja usko näkyy 
arjessa kirkkaammin. Merki-
tyksellisiä kohtaamisia on ollut 
enemmän, ja myös parantumi-
sia on koettu.

– Yhdellä solulaisella diag-
nosoitiin ihosyöpä pian soluun 
tulemisen jälkeen, Mari kertoo. 
– Soluyhteys tuntui Jumalan 
täsmäajoitukselta. Tutkimukset 

ja hoidot jatkuivat, ja hän pa-
rani.

Toinen solulainen parani sel-
käkivuista, ja hänenkin proses-
sinsa eteni yhtä matkaa solun 
rukouselämän kanssa.

– Hän sai myös juuri oikean-
laisen lääkärin ja täsmällisiä 
kuntoutusohjeita asentovirhee-
seensä.

Tärkeitä kohtaamisia 
autotallissa
Osa seurakuntalaisista saattaa 
muistaa, kuinka muuan soluun 
etsittiin viime vuonna mopoa. 
Soluun saatiinkin ostettua lah-
joitusvaroin Suzuki PV, ja so-
lussa käy nykyään 14–15-vuo-
tiaita. Moponkorjauksen lisäksi 
ryhmässä vaihdetaan kuulumi-
set ja rukoillaan.

– Nuorten on tärkeää löytää 
seurakunnasta omanhenkistä 
porukkaa, solun johtaja Jeremi-
as ”Jere” Laine summaa solun 
merkityksen. – Omat solulaise-
ni ovat tutustuneet toisiinsa ja 
jakavat nyt elämästään enem-
män.

Entä mopo?
– Siinä tuli vähän takapak-

kia. Käynnistinpolkimen pa-
lautusjousi katkesi ja jumiutti 
moottorin, ja jouduimme pur-
kamaan sen osiin. Tavoitteena 
on saada mopo rekisteriin ensi 
kesäksi.

Solu kokoontuu autotallissa 
Ylöjärvellä, mutta kulkemisen 
kannalta tila Tampereelta olisi 

tervetullut.
Jere kokee, että toiminnalli-

suus täydentäisi hyvin perinteis-
tä seurakuntaelämää.

– Miehille on usein luontai-
sempaa tutustua toisiinsa teke-
misen kautta.

PaUla erkintalo

Päivi Myllynen on 
elänyt seurakuntamme 
lapsityön mukana  jo kuusi 
vuosikymmentä.  On 
onnittelujen, kiitosten ja 
eläkepäivien aika.

P äivi Myllynen on vastan-
nut Tampereen Hellun-
taiseurakunnan lapsityöstä 

oman toimensa ohella yli kak-
sikymmentä vuotta ja palkattu-
na lapsityöpastorina vuodesta 
2007 lähtien. Mutta koska Päi-
vi  itse alkoikaan käydä seura-
kunnassa?

– Syksyllä 1961, kun olin 
8-vuotias, Lappalaisen Heikki 
tuli tapaamaan isääni ja lähetti 
meidät kerhoikäiset lapset Saa-
lemin keskiviikkokerhoon. Sillä 
tiellä olen.

Käytyään keskiviikkoker-
hossa muutamia vuosia Päivi 
alkoi toimia myös ohjaajana. 
Kesällä 1962 hän oli ensim-
mäistä kertaa kesäleirillä ja siitä 
lähtien joka vuosi. Vuosikym-
menien aikana hän on ehtinyt 
palvella leirien ryhmyrinä, sii-
voojana, johtajana ja emäntänä. 
Päivi kävi lapsena myös pyhä-

koulua. Niitä oli tuohon aikaan 
joka kaupunginosassa. Sielläkin 
hän alkoi ensin avustaa ja sai 
pikkuhiljaa lisää vastuuta, kun-
nes hänestä tuli pyhäkoulun-
opettaja.

 – Kerran vuodessa sadat 
kerholaiset ja pyhäkoululaiset 
kokoontuivat suureen lasten-
juhlaan. Se oli mahtavaa! Päivi 
muistelee.

Parasta on nähdä lasten 
kasvavan
Mikä lasten parissa työskennel-
lessä on niin mielenkiintoista?

– Olen saanut iloiten tehdä 
rakastamaani työtä, joka on hy-
vin vaihtelevaa.  Pyhäkoulut, 
leirit, rangerikerhot ja lastenta-
patumat ovat olleet kaikki eri-
laisia ja parhaita. Ylipäätään 
työ lasten parissa ja suuren va-
paaehtoisjoukon kanssa on ol-
lut antoisaa. Ilman vapaaeh-
toisia ohjaajia työstä ei olisi 
tullutkaan mitään.

 Palkitsevinta Päivin mieles-
tä on ollut nähdä lasten kasva-
van ja ottavan vastuuta seura-
kunnassa.  

– Olen saanut edes hetken 

matkaa kulkea heidän kans-
saan. Suuri kiitosaihe on myös, 
että omat tyttäreni ovat kasva-
neet vastuunkantajiksi seura-
kuntaan. 

Tänä päivänä lasten tavoit-
taminen on helpompaa kuin 
ennen. Entä miltä näyttää tule-
vaisuus?

– Aion tehdä rakastamaani 
työtä edelleen! 

Päivin merkkipäivää juhlis-
tettiin kakkukahvilla ja kukka-
silla seurakunnan jumalanpal-
veluksen yhteydessä 23.10.
	
tarja jääskeläinen

Kuvamuistoja – kuvien poiminta ei ollut helppoa, koska Päivi 
halusi muistaa tasapuolisesti kaikkia pyhäkouluja, kerhoja, 
lastentapahtumia ja leirejä. Pahoittelemme kuvien laatua.

1.	 Kausjärvellä	30	vuotta	sitten.	Leirinjohtaja	Juha	Kotisaari	
	 tarkastaa	teltan	siisteyttä.	
2.	 Keskiviikko-kerhossa	1970-luvun	alussa.	
3.		 18-vuotiaana	nuortenleirillä.	
4.	 Leipäkerhoretkellä	yli	30	v	sitten.	
5.	 Kuhmalahden	Annalassa	poikaleirien	emäntänä.
6.	 Kolmen	päiväleirin	yhteinen	retki	Viikinsaareen	vuonna	2014.	
7.	 Royal	Rangers	Eurocapissa	Keuruulla	2003	Päivi	kannattelee
	 katoksen	yläparrua	kaverinaan	Heikki	Hahl.	
8.	 Kukkolan	lastenleiri.	

”Elämää	rakentamassa”	-solukonferenssin	paneelikeskustelussa	puhuttiin	
Petteri	Arasalon	(vas.)	johdolla	muun	muassa	avoimuudesta	yhteyden	
rakentajana.	Kuvassa	lisäksi	Eeva	Seppäläinen,	Jukka	Salonen,	Aki	Salminen	ja	
Elina	Kukkonen.

Mari	Lehtinen	ja	Jere	Laine	iloitsevat	
solulaistensa	kasvusta.	

KUVA PAULA ERKINTALO

KUVA: MIA RUOHOTIE
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Koulutyön uudet kasvot

YsiYsi starttasi lapsityön syksyn
Seurakunta täynnä elämää 
ja hauskaa toimintaa.

P erjantain alkuillasta  
9. syyskuuta 2016 seura-
kunnan tilat olivat täyn-

nä elämää, kun lapsityö aloit-
ti syksyn toimintakauden jo 
kolmantena vuotena peräk-
käin järjestetyllä Ysiysi-tapah-
tumalla. Kaikkiaan noin 200 
lasta ja heidän vanhempiaan 
oli viettämässä mukavaa il-
taa seurakunnan eri tiloissa.  
Ilta avattiin rukoushuoneen 
pääsalissa pienellä yhteisel-

lä tilaisuudella, jossa nähtiin 
vauhdikkaita musiikki- ja tans-
siesityksiä ja kuultiin lyhyitä pu-
heenvuoroja. Lapsityön vastuu-
henkilö, perhepastori Tapani 
Varuhin, toivotti pikkuväen ja 
vähän isommatkin tervetulleek-
si. Joyseeds-ryhmä esiintyi. 

Huippukivaa seurakunnassa
Vasta tilaisuuden jälkeen alkoi 
kuitenkin illan odotetuin osuus, 
kun innokkaat pienet osallistu-
jat pääsivät kokeilemaan ym-
päri kirkkorakennusta erilaisil-
la toimintapisteillä järjestettyä 

ohjelmaa. Illan idean mukai-
sesti pääosassa olivat lapset itse, 
eivät niinkään esiintyjät tai pu-
hujat. Seurasin itse lähes lii-
kuttuneena, miten omat 5- ja 
7-vuotiaat tyttäreni osallistui-
vat innokkaasti erilaisiin pelei-
hin, kilpailuihin ja leikkeihin. 
Kokeilussa oli vuorollaan niin 
pomppulinnassa hyppimistä, 
kaupunki-skabaa kuin valjail-
la köyden varassa laskeutumis-
takin. Viimeisenä mainittu jäi 
varmasti unohtumattomasti 
mieleen. Koko perhe palasi ko-
tiin innostuneena, ja lasten kes- kustelua oli ihana kuunnella. 

– Seurakunnassa oli kivaa!
– Kaupunki-skaba oli paras!
– Eipäs vaan valjailla laskeu-

tuminen! 
Isän kanssa pelattiin logiik-

kapeliä ja käytiin kasvomaala-
uksessa, äidin kanssa jonotettiin 
köysiradalle. En ollut itse kos-
kaan ennen kuullutkaan tapah-
tumasta, mutta parempi myö-
hään kuin ei milloinkaan. Ensi 
vuonna menemme varmasti 
uudelleen.

Iso kiitos vapaaehtoisille
Tapahtuma oli kokonaisuutena 
varsin onnistunut. On upeaa, 
että seurakunnassa on paljon 
työtä pelkäämättömiä vapaaeh-

toisia, jotka ovat valmiita ehkä 
raskaankin työviikkonsa jälkeen 
uhraamaan arvokasta vapaa-ai-
kaansa sen hyväksi, että lapsil-
le jää mieleen seurakunta huip-
pukivana paikkana. Kukaan 
ei tiedä, miten kauaskantoisia 
seurauksia tälläkin tapahtumal-
la saattoi monen lapsen ja per-
heen elämässä olla. Iso kiitos 
kaikille teille!

Turhaan ei sanota, että lap-
sissa on seurakunnan tulevai-
suus. Ja sinä isä tai äiti, täti, setä 
tai serkku, jolta tämänvuotinen 
ysiysi-tapahtuma livahti ohi: ole 
tarkkana ensi vuonna ja tule ih-
meessä mukaan!

katariina kosonen

Hyvälle perustalle on hyvä 
rakentaa, mutta uutena 
työntekijänä suhteet 
opettajakuntaan on 
luotava itse.

K
eväällä 2016 Tampe-
reen Helluntaiseura-
kunnan koulutyössä 
tapahtui muutoksia. 
Leevi Ahopelto siir-

tyi Hyvä Sanoma Ry:lle johta-
maan valtakunnallista koulu-
palvelua. Samalla Tampereen 
ja Pirkkalan koulutyön otti vas-
tuulleen kolmen kopla; Tapa-
ni Varuhin, Joona Salo, Jark-
ko Lindqvist. Koplan veteraani 
Tapani jatkaa vuosikymmenien 
kokemuksella alakouluikäisille 
suunnattua koulutyötä perhe-
pastorin tehtävien ohella. Sa-
malla hän tukee puoliaikaista 
koulutyöntekijää Joonaa ylä-
kouluikäisille suunnatussa työs-
sä ja Jarkko Lindqvistiä lukio- ja 
ammattiopistojen koulutyössä. 

Suhteiden rakentamista
Itselleni alku uutena koulutyön-
tekijänä on ollut enimmäkseen 

työhön kouluttautumista sekä 
suhteiden luomista opettaja-
kuntaan. Tyhjän päälle ei suh-
teita ole kuitenkaan tarvinnut 
rakentaa, sillä onhan seurakun-
tamme koulupalvelulla oppilai-
toksiin tehdystä työstä jo yli 30 
vuoden kokemus. Seurakunnal-
la on myös puitesopimus yhteis-
työstä kaupungin koulutoimen 
kanssa, joten koulupalvelu on 
usealle koululle jo entuudestaan 
tuttu. Silti uutena työntekijä-
nä suhteet opettajakuntaan on 
luotava itse. Uskonnonopettajat 
eivät ole usein aloitteellisia yh-

teydenotoissa koulupalveluun, 
joten koulutyöntekijän on olta-
va itse aktiivinen. Uuden luku-
kauden alussa otetaan yhteyttä 
yläkoulujen uskonnonopetta-
jiin ja ehdotetaan tapaamista, 
jossa esitellään koulupalvelun 
mahdollisuuksia olla tukemassa 
koulujen uskonnonopetusta ja 
arvokasvatusta. Joskus opettajat 
ottavat itse yhteyttä ja ehdotta-
vat vierailua seurakuntaan.

Ensitreffit alttarilla
Sanonnan mukaan voimme 
tehdä ensivaikutelman vain 

kerran. Tämä pätee myös kou-
lutyössä. Monille oppilaille vie-
railu seurakunnassa saattaa olla 
ensimmäinen kokemus uskon-
asioista ja helluntailaisuudesta. 
Seurakuntaan tulevien luokki-
en kohdalla hyväksi tavaksi on 
muodostunut aloittaa esitte-
ly ohjaamalla luokka istumaan 
kuorotuoleille pääsalin alttari-
osaan. 

Usein tunti alkaa kysymyk-
sellä: Mitä tulee ensimmäisenä 
mieleen helluntailaisuudesta? 
Vastaukset vaihtelevat ujosta 
hiljaisuudesta uskovien artisti-
en nimeämisiin. Tunnin sisältö 
suunnitellaan opettajan kanssa 
vastaamaan kurssin tavoittei-
ta. Yleisimmät aiheet ovat hel-
luntailaisuuden synty ja seura-
kunnan toiminta. Lähetys- ja 
kehitysyhteistyö sekä nuoriso-
työ ovat keskiössä seurakun-
nan toiminnan esittelyssä. Fi-
dan toiminta tuodaan lähelle 
kertomalla esimerkiksi nuoriso-
työn tukemasta kummilapses-
ta. Nuorisotyön instagram-tilit 
ja ”WUP TV” youtube-kanava 
ovat mahtava keino tarjota esit-

telyn lisäksi oppilaille mahdolli-
suus tutkia nuorisotyön tuotta-
maa materiaalia jälkikäteen.

Oppilaille annetaan myös 
mahdollisuus esittää kysymyk-
siä. Usein oppilaat kyselevät 
tarkentavia kysymyksiä paljas-
taen kiinnostuksensa uskonasi-
oita kohtaan tai ihmetyksensä 
seurakunnan laajaa toimintaa 
kohtaan. Joskus kysymykset 
paljastavat hieman erikoisia en-
nakkokäsityksiä, kuten erään 
lukiolaisen kysymys ”onko hel-
luntaiseurakunnasta mahdollis-
ta erota?” osoittaa. 

Luokkavierailujen vaiku-
tusta on vaikea mitata, vaikka 
joskus lauluesityksen jälkeen 
voi nähdä kyyneleen oppilaan 
poskella tai joku toinen pyy-
tää päästä vierailemaan seura-
kunnassa uudestaan. Parasta 
on vain luottaa ja rukoilla, että 
oppilaat voisivat saada Jumalan 
rakkaudesta sellaisen ensivaiku-
telman, josta on mahdotonta 
päästä eroon. 

joona salo

Koulutyöntekijät	ovat	tervetulleita	Tampereen	kouluihin.

KUVAT TAPANI VARUHIN

KUVA TAPANI VARUHIN
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Esirukous seurakunnan ytimessä

KUVA TAPANI VARUHIN

Rukous on lahja, jonka voit 
antaa toiselle ihmiselle. 
Se on mielenkiintoista 
elämää Pyhän Hengen 
johdatuksessa.

Y
ksi uskovan elämän 
tärkeimpiä tukipila-
reita on rukous. Se on 
yhtä tärkeää ja luon-
tevaa kuin hengit-

täminen. Jeesus itse rukoili ja 
myös opetti meitä rukoilemaan 
Isä meidän –rukouksen sanoin. 
Rukous muuttaa meitä. Sillä 
on valtava voima ja vaikutus. 
Olemme varmasti sen itse ku-
kin kokeneet. 

Jumalaa lähestytään uskosta, 
rakkaudesta ja luottamuksesta 

käsin. Hänellä itsellään on val-
tava halu lähestyä meitä. Ruko-
us on lahja, jonka kristitty voi 
antaa toiselle ihmiselle, rukoil-
len säännöllisesti hänen puoles-
taan.

Esirukous on meidän kaikki-
en tehtävä, mutta joillekin Ju-
mala on antanut erityisen esiru-
koustehtävän ja –lahjan. Heidät 
on kutsuttu tähän tehtävään. 
Esirukoilijat kantavat jatkuvas-
ti sydämellään Jumalan anta-
mia rukouksia toisten puolesta. 
Esirukous ei ole suorittamista 
vaan mielenkiintoista elämää ja 
kumppanuutta Pyhän Hengen 
kanssa. Hän myös ohjaa ruko-
uksiamme.

Tässä kahden seurakuntam-

me sisaren mietteitä omasta 
kutsumuksestaan.

 ”Mahdottomat asiat tulevat 
mahdollisiksi”
Minun elämässäni tie esiru-
koilijan kutsumukseen ulot-
tuu kolmen sukupolven 
taakse. Ennen syntymääni iso-
mummuni, mummuni ja äiti-
ni ovat eläneet elämäänsä esi-
rukoillen. Heitä katselemalla 
sain ymmärryksen esirukouk-
sen voimasta ja merkityksestä. 
Varsinaisen kutsun esirukoili-
jan tehtävään koen saaneeni 
eräällä seurakuntamme nuor-
ten leirillä. Huomasin, että 
esirukous on minulle luonte-
vaa ja päätin, että jossakin vai-

heessa elämääni haluan palvel-
la Jumalaa tällä alueella. Sitten 
minua pyydettiinkin nuorte-
niltoihin rukouspalvelijaksi.  
Ajan mittaan esirukouskutsuni 
on vahvistunut ja muuttanut hie-
man muotoaan. Aikaisemmin 
esirukoustehtävät olivat niin sa-
notusti projektiluontoisia. Joskus 
sydämelleni tuli kutsu rukoilla 
muun muassa seurakuntamme 
raamattukoululaisten lähetys-
matkan puolesta. Joskus Jumala 
on erityisesti laskenut sydämel-
leni seurakuntamme nuorten-
leirit. Esirukoustehtävät ovat 
liittyneet myös omaan elämää-
ni, läheisten elämäntilanteisiin, 
solulaisiini tai ystäviini. Välillä 
tuota tehtävää on vaikea laittaa 
tiettyihin raameihin, sillä se elää 
ja muuttuu tilanteiden mukaan. 
Viimeisen vuoden aikana teh-
täväni esirukoilijana on kiteyty-
nyt lähetystyöhön. Hyvä ystävä-
ni lähti Aasiaan teltantekijäksi 
ja hän pyysi minua rukouskum-
mikseen. Tämä onkin avannut 
aivan uuden ulottuvuuden ru-
kouselämääni, sillä nyt ei ole-
kaan kysymys lyhyestä projek-
tista vaan jatkuvasta rinnalla 
kulkemisesta ja rukouksin kan-
tamisesta. Aluksi ajattelin, että 
uskallanko ottaa niin suuren 
ja vastuullisen tehtävän vas-
taan, mutta ystäväni rohkaisi 
sanoen, että eihän sitä omassa 
voimassa tehdäkään vaan Ju-
malan voimassa. Ja tämän olen 
todella saanut nähdä ja kokea. 
Tätä tietä kulkiessani olen saa-
nut oppia, miten tärkeää on 
herkällä korvalla kuunnella Py-
hän Hengen ääntä ja olla kuu-
liainen Hänen johdatukselleen. 
Vähitellen olen myös huoman-
nut, että esirukous on muodos-
tunut minulle enemmänkin elä-
mäntavaksi kuin suoritettavaksi 
tehtäväksi. Jumalan kanssa vie-

tetyt kahdenkeskiset hetket ovat 
parasta. Palkitsevinta on ollut 
nähdä, kuinka rukouksen kaut-
ta mahdottomalta tuntuva asia 
tuleekin yhtäkkiä mahdolliseksi. 
–Anniina Airosto

”Elämän kriiseissä tarvitsin 
Jumalan apua”
Jo lapsena kuljin äitini kanssa 
joka viikko rukouskokouksissa 
ja sain paljon myös rukousvas-
tauksia. Elämän ruuhkavuosina 
rukoukseen ei tuntunut jäävän 
riittävästi aikaa. Elämän krii-
seissä tarvitsin kuitenkin Juma-
lan apua ja rukous toi turvan ja 
luottamuksen Jumalaan. Omis-
ta vaikeuksista selviäminen 
ja hengellinen kasvu Jumalan 
avulla antoi näkökykyä ja ym-
märrystä myös ympärilläni ole-
vien vaikeuksille. Totesin, että 
asioiden avaaminen Jumalal-
le ja Häneltä avun pyytäminen 
kannattaa. Raamattu kehottaa 
meitä anomaan, rukoilemaan, 
pitämään esirukouksia ja kiittä-
mään (1 Tim 2:2-5). Esirukous 
on Pyhän Hengen työtä meissä.

Mielelläni osallistun seura-
kunnan esirukoustapahtumiin. 
Yhteinen esirukous auttaa ym-
märtämään, mitä maailmas-
sa tapahtuu ja antaa vahvistus-
ta omasta paikasta rukoilijana. 
Meillä on muutaman sisaren 
kanssa viikoittain rukouskoko-
us. Tulemme Jumalan läsnä-
oloon, lähestymme Häntä ylis-
täen, kiittäen ja anoen. Myös 
Evankelistakodilla järjestetyt 
rukous- ja paastopäivät ovat tul-
leet minulle rakkaiksi. Itselleni 
metsä – sen äänet ja tuoksut - 
on mahtava ympäristö lähestyä 
Jumalaa, ihmetellä Hänen suu-
ruuttaan ja ihastella Hänen töi-
tään.

Olen viime vuosina osallistu-
nut myös Avainmedian järjes-
tämille rukousmatkoille Etelä-
Koreaan ja Ukrainaan. Nämä 
matkat ovat antaneet paljon 
ajattelemisen ja rukouksen ai-
hetta myös jälkeenpäin. Mo-
lemmat maat ovat usein meillä-
kin uutisissa. Esirukoilijana on 
helpompi samaistua siellä elä-
vien ihmisten hätään ja kan-
taa niitä Jumalan valtaistuimen 
eteen. Molemmilla matkoilla 
olen tavannut myös sisaria, joi-
den miehet ovat joutuneet mak-
samaan elämällään Jeesuksen 
seuraamisesta. Ukrainan mat-
kalla minua puhutteli seurakun-
nan merkitys vaikeuksien kes-
kellä. Siellä koko seurakunta 
rukoili ja ylisti Jumalaa. 
– Irja Haavisto

lea HaaPalaHti

Uskonsa	tähden	menehtyneet	veljet	Ukrainassa.	

Anniina	Airosto

Ukrainalaisen	seurakunnan	rukouskokous
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Koko perheen  ”Jylistys”  
Katukappelin sunnuntaijuhlassa

Kansainvälisessä 
leiripäivässä keskusteltiin 
ja kohdattiin rennon 
toiminnan merkeissä.

K aunis ja tuulinen sää ter-
vehti tulijoita Pälkäneen 
Kukkolassa elokuun vii-

meisenä lauantaina. Iso ja pie-
nempi bussi sekä muutama 
henkilöauto toivat maahan-
muuttajia Tampereelta, Her-
vannasta ja Pälkäneeltä. Piha-
maalla parveili naisia, miehiä, 
lapsia ja nuoria. Uteliaat ja hy-
myilevät katseet ihastelivat pi-
hapiiriä. Osa lapsista löysi heti 
trampoliinin.

Tunnelmaa voisi kuvailla tii-
viiksi, kun noin 80 ihmistä pyr-
kii ruokailemaan yhtä aikaa. 
Kukaan ei kuitenkaan etuillut 
vaan ihmiset käyttivät jonotus-
ajan vaihtamalla kuulumisia 
tuttaviensa kanssa. Monet oli-
vat tavanneet toisensa seura-
kunnassa, kielikursseilla tai vas-
taanottokeskuksissa. 

Miten saan rauhan?
Ruokailun jälkeen lapsilla oli 
omaa toimintaa ja aikuiset 
suuntasivat raamattutunnille. 
Väki jakaantui farsin- ja ara-
biankielisiin ryhmiin. Alge-
rialainen Omar Taleb puhui 
arabiankielellä Jeesuksen rak-
kaudesta. Hän kertoi, miten 
hän koraanikoulua käydessään 
kiinnostui Jeesuksesta ja ym-
märsi, että tämä oli Jumalan 

Poika. Uskoon tulleet irakilaiset 
miehet lauloivat ylistyslauluja. 
Farsinkielisellä puolella Tuomo 
Talasmäen opetusta tulkkasi 
iranilainen Elia Zolfaghar.

Tunnit herättivät mielen-
kiintoisia kysymyksiä: ”Miten 
sen Jeesuksen rauhan voi saada 
sydämeen, kun aina pelottaa?” 
tai ”Miten minä puhun Jeesuk-
selle?” Naiset kerääntyivät suo-
malaisten naisten kanssa kah-
vilan pöytiin ja miehet jakoivat 
kokemuksiaan saunanlauteilla. 
Joidenkin kanssa myös rukoil-
tiin yhdessä. On ihanaa vasta-
ta, kun ihmiset kysyvät!

Jalkapallokentällä purettiin 
ylimääräistä energiaa. Joukku-
eisiin olivat kaikki tervetullei-
ta. Piharakennuksen suojissa 
grillattiin makkaroita ja rannan 
nuotiopaikalla viriteltiin tulia 
omia grillieväitä varten. Antoi-
sa päivä päättyi kahvittelun jäl-
keen yhteiseen infotilaisuuteen 
ja rukoukseen. 

Uusia kontakteja ja yhteyttä
Tampereen Helluntaiseurakun-
nan kansainvälisen työn koordi-
naattori Lea Raittila iloitsee lei-
ripäivästä.

– Saimme uusia kontakte-
ja ihmisiin, jotka haluavat osal-
listua seurakunnan arabian- ja 
farsinkielisille järjestettyyn toi-
mintaan. Mukana oli paljon 
lapsiperheitä ja muutama vas-
ta vähän aikaa Suomessa ollut. 
Tunnelma oli iloinen ja välitön.

Monet osallistujista ovat asu-

neet jo vuosia Suomessa, mut-
ta suuri osa heistä odottaa tur-
vapaikkapäätöstä. Yhteinen 
toimintapäivä suomalaisten 
kristittyjen kanssa katkaisi yksi-
toikkoisen arjen ja hälvensi en-
nakkoluuloja puolin ja toisin. 
Toivottavasti moni löysi myös 
uuden ystävän.

Kiitos Tampereen Hellun-
taiseurakunnan ja Hervannan 
Katukappelin väelle, jotka pal-
velivat keittiöllä, lastenhoidos-
sa, järjestyksenvalvojina ja en-
nen kaikkea kohtasivat näitä 
ihmisiä jutellen heidän kans-
saan. 

tarja jääskeläinen

Jeesuksen rauha kiinnostaa maahanmuuttajia

K
atukappelin sunnun-
taijuhla muuttui 25.9. 
”jylistysjuhlaksi”, kun 
Johanna Särkkälä ja 
Pia Haggvist joukkoi-

neen ottivat lavan haltuunsa. 
Mukana oli bändi ja lasten ylis-
tysryhmä sekä tanssija. Koko 
seurakunta sai osallistua ylistys-
lauluihin ja ilmaista itseään va-
paasti liikkumalla. Lavan eteen 
oli tehty tilaa sitä varten. Muu-
tama aikuinen uskaltautuikin 
lasten kanssa piirileikkiin. Lau-
lu ”Jeesus on kuningas, Jee-
sus on kuningas” tempaisi mu-
kaansa koko yleisön.

Ylistyslaulujen lomassa kuu-
limme Pia Haggvistin puhutte-
levan saarnan Daavidista. Hän 
oli Jumalan mukainen mies ja 
rakasti ylistää, soittaa ja tanssia 
Herralle. Juhlan lopuksi lapsille 

oli oma tarjoilupöytä aikuisten 
kahvipöydän lisäksi. 

”Jylistys” on Johanna Särk-
kälän ja Pia Haggvistin palve-
lutyö, jonka kautta he halua-

vat tuoda jumalanpalveluksiin 
myös lasten ylistystä. He koros-
tavat että jumalanpalvelus on 
koko perheen juhla, ja että las-
tenkin tulisi saada päästä osal-

liseksi Jumalan ylistämisestä. 
Taivaan Isää voi kiittää niin 
monenlaisin tavoin. Musiikki, 
tanssi ja taide ovat lapsille tut-
tuja ja luontaisia tapoja ilmaista 

itseään ja ajatuksiaan. Johanna 
Särkkälä on julkaissut myös ”Jy-
listys” –nimisen lastenylistysää-
nitteen.

Juhla alkoi puhutella minua. 
Raamattu kertoo, että kun lap-
set näkivät Jeesuksen paran-
tavan sokeita ja rampoja, he 
alkoivat huutaa temppelissä 
”Hoosianna Daavidin Poika”. 
Tästä närkästyneille fariseuk-
sille Jeesus huomautti: ”Ettekö 
ole koskaan lukeneet, että las-
ten ja imeväisten suusta sinä 
olet valmistanut itsellesi kiitok-
sen” (Matt 21:15-16).

Jeesus kuuntelee lasten kii-
tosta tänäänkin varmasti yhtä 
halukkaasti kuin aikanaan 
temppelissä. 

tarja jääskeläinen
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S yyskuun 16.-18. päivä leiri-
keskuksessamme Kukkolas-
sa järjestettiin historiamme 

toinen talkooleiri. Rempallaan 
olevia asioita laitettiin kuntoon 
kolmenkymmenen helsinkiläi-
sen ja kuuden tamperelaisen 
voimin. Tuloksena viikonlopus-
ta rannassa kököttää nyt uusi 
puuvaja, mökkien ulkoseinät on 
maalattu, yläkerrat ovat käyttö-
valmiita ja saunan terassi ja lai-
turikin saatiin pintakäsiteltyä. 
Lisäksi rannasta kaadettiin pui-
ta ja muutenkin piha saatiin siis-
tiin kuntoon.

Parasta Kukkolaan yhteen 

kokoontumisessa on kuitenkin 
aina kauniit maisemat ja usko-
vien yhteys. Suosittelen jokai-

selle seurakuntalaiselle käyntiä 
upeassa leirikeskuksessamme. 
Onhan Kukkola keskeinen osa 

seurakunnan lapsi- ja nuoriso-
työtä ja meidän yhteinen pro-
jektimme. 

Leirillä lauantaina ahkeroi-
nut Keijo Airosto suosittelee 
leiriä kaikille seurakuntalaisille. 
Airosto toivoi tamperelaistenkin 
löytävän iloista talkoohenkeä. 

– Pitäisikö yhdessä tekemi-
sessä ottaa mallia lestadiolaisis-
ta ystävistämme, hän tiivistää. 
Talkoot ovat myös oiva tapa tu-
tustua muihin seurakuntalaisiin. 
Siinä yhdessä häärätessä syntyy 
huomaamatta keskusteluja, joi-
ta harvemmin seurakuntara-
kennuksen käytävillä käydään.

Talkoissa ihan jokainen voi 
olla avuksi. Tarvetta on esimer-
kiksi keittiöllä, piha- ja maa-
laustöissä, remonttihommissa, 
rakennustöissä ja siivoukses-
sa. Aikaa jää myös aina ren-
toon yhdessäoloon ja hengelli-
seen rakentumiseen. Seuraava 
talkooleiri 31.3.- 2.4.2017 kan-
nattaa laittaa jo nyt kalenteriin. 
Nähdään siellä!

Hauska talkoovideo löytyy 
täältä: www.facebook.com/
KukkolanLeirikeskus

jarkko lindqvist

”PARASTA ON KAUNIIT MAISEMAT JA YHTEYS”

Talkooleiri Kukkolassa

T ampereella järjestettiin 
10-11. syyskuuta Viisas 
elämä -messut. Tapahtu-

majärjestäjän mukaan messu-
jen tarkoitus oli antaa työka-
luja merkitykselliseen elämään 
tarjoamalla esimerkiksi jooga-
tunteja ja luentoja. Karismakir-
ja oli mukana messuilla tarjo-
amassa kristillistä vaihtoehtoa. 
Kirjapöydän takana seurakun-
tamme nuorisotyön pastorit oli-
vat kohtaamassa messulaisia ja 
esittelemässä kirjoja.

Nuorisopastori Joona Salo 
kävi viikonlopun aikana pit-
kiä keskusteluja, joista jokunen 
päätyikin kristillisen kirjalli-
suuden ostamiseen tai henkilö-
kohtaiseen rukoukseen. Jarkko 
Lindqvist osaltaan iloitsi tii-
viistä keskustelusta muun mu-
assa kirjailija Tony Dunderfel-
tin kanssa. Dunderfelt joutui 
toppuuttelemaan paikalle osu-
neen messujen johtajan kieltei-
siä sanomisia pastorien muka-
naolosta. 

– Siinä tilanteessa oli todel-
lista eri maailmankuvien dialo-

gia, Lindqvist toteaa.
Paikalla olleiden pastorien 

mukaan kaikenlaiselle huuhaal-
le ollaan nykyään yllättävänkin 

avoimia. Samalla luullaan vir-
heellisesti, että jo tiedetään et-
tei kristillisyydellä ole mitään 
tarjottavaa. Kuitenkin kristil-
lisessä perinteessä olisi paljon 
unohdettuja aarteita vastauk-
seksi ihmisten hengelliseen kai-
paukseen. 

– On sääli jos suomalaisil-
la ei ole kokemusta Jumalasta, 
vaan usko näyttäytyy pelkkänä 
ummehtuneena oppina tai van-
hakantaisina sääntöinä.

Messupöydällä tarjottiin 

mahdollisuus nostaa maljasta 
kotiin viemisiksi tarroja joihin 
oli painatettu valikoituja ruko-
uksia. Suosituksi osoittautunei-
den tarrojen tarkoitus oli saada 
ihmiset itse lähestymään Juma-
laa. Onhan uskoontulo Pyhän 
Hengen vaikuttama prosessi, 
jonka täytyy alkaa jostain. Ensi 
vuotta miettiessä on heitelty 
ideoita muun muassa rukous-
pisteestä. 

jarkko lindqvist

Karismakirjan aluevaltauksia

Sirpa	ja	Jarkko	Lindqvist	Karismakirjan	standilla.	Anna	Sipilä	ja	Joona	Salo	jakoivat	ihmisille	rukoustarroja.
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Varuhin, musiikki: Tapani 
Annala
Su 30.10. klo 14 English 
Service

Vko 44
Ma 31.10. klo 12 
Senioriystävät: rakas 
hengellinen laulu
Ti 01.11. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Tapani Varuhin
Ke 02.11. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Martti 
Ahvenainen, Ilonia-kuoro
La 05.11. klo 19 WUP nuorille 
ja nuorille aikuisille
Su 06.11. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, 
Usko Katto, musiikki: Johanna 
Liljeroos
Su 06.11. klo 14 English 
Service
Vko 45
Ti 08.11. klo 19 Seurakunta 
rukoilee 
Ke 09.11. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Ikinuoret ry:n 
vierailu: Tuula Kivimäki, 
Ikinuoret-kuoro ja yhdistetty 
kuoro
La 12.11. klo 10–14 
Rukouspäivä
La 12.11. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 13.11. klo 11 ALKU-
päivä jumalanpalvelus, 
Markus Rautaniemi, musiikki: 
Yochanan & Brothers
Su 13.11. klo 14 English 
Service

Vko 46
Ma 14.11. klo 12 
Senioriystävät: Miten tulin 
uskoon
Ti 15.11. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, ehtoollinen, Juha 
Kotisaari 
Ke 16.11. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Pekka Ylenius, 
Ilonia-kuoro 

La 19.11. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 20.11. klo 11 
Lähetyssunnuntain 
jumalanpalvelus, Marko 
Halttunen, musiikki: Ison 
Kirjan Almost There -bändin 
levynjulkistaminen
Su 18.09. klo 14 English 
Service

Vko 47
Ti 22.11. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Eeva Seppäläinen 
Ke 23.11. klo 12.30 
Päivätilaisuus, todistus- ja 
yhteislaulutilaisuus, Ilonia-
kuoro
To 24.11. Eläkeläisten 
bussimatka Lahden 
helluntaiseurakuntaan 
To 24.11. klo 18 Israel-rukous
La 26.11. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 27.11. klo 11 
Jumalanpalvelus, musiikki: 
Moreeni-kuoro
Su 27.11. klo 14 English 
Service

Vko 48
Ti 29.11. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Hannakaisa Shehu
Ke 30.11. klo 12.30 
Päivätilaisuus Babtistikirkossa, 
Tapio Lohikko, Ilonia-kuoro
La 03.12. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 04.12. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, 
musiikki: Juha ja Miika 
Törmä, Johanna Ihonen
Su 04.12. klo 14 English 
Service
Su 04.12. klo 17.30 Alku-ilta

Vko 49
Ti 06.12. klo 15 Rukous 
Suomen puolesta 
Ke 07.12. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Pentti Kapanen, 
Ilonia-kuoro 
La 10.12. klo 10–14 
Rukouspäivä
La 10.12. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 11.12. klo 11 
Lähetyssunnuntain 
jumalanpalvelus, Jarkko 
Lindqvist, musiikki: Marjaana 
Koskinen, Sirkka Virtanen, 
joulumyyjäiset
Su 11.12. klo 14 English 
Service, kansainvälisen työn 
joulujuhla

Vko 50 
Ma 12.12. klo 12 
Senioriystävät: jouluista juhlaa
Ti 13.12. klo 19 Seurakunta 
rukoilee
Ke 14.12. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Joulujuhla
To 15.15. klo 19 Joulukonsertti
La 17.12. klo 19 WUP 
joulujuhla
Su 18.12. klo 15 Seurakunnan 
joulujuhla

www.facebook.
com/Tampereen-
helluntaiseura-
kunta

Aamurukoukset
Pe klo 7-7.45 
Rukouskammiossa

Päivärukoukset
Ma-ke klo 11 
Rukouskammiossa

Rukousliekki
Ti klo 17.30 Kellarisalissa 

WE - yläkouluikäisille
Perjantaisin klo 19 

Työmuodot tiedottavat

POISNUKKUNEET 
Alanen Tuulikki
Haapalahti Aino
Hankkio Helvi
Jyrhä Marja-Kaarina
Sillanpää Kyllikki

Avoinna ti-pe 10-17   •  Aleksanterinkatu 18, Tampere  •  040 776 2729  •  info@karismakirja.fi  •  www.karismakirja.fi

Johanna Pusa
Beetlehemin lahjaJohanna Pusa
Beetlehemin lahjaJohanna Pusa
Beetlehemin lahjaBeetlehemin lahjaBeetlehemin lahjaJohanna Pusa
Beetlehemin lahjaBeetlehemin lahja

20,00€
15,00€ 35,00€

Syksyn uutuustuotteet Karismakirjasta!

Karismakirjan laajasta valikoimasta löydät toivomasi tuotteet kätevästi.

Tulossa marraskuussa

Karismakirja-102016-297x210mm.indd   1 14/10/16   15:10

Lauantaina

TOIMINTAPÄIVÄ 2016TOIMINTAPÄIVÄ 2016

29. lokakuuta
12.00 - 17.00
Tampereen Helluntaiseurakunta

lähetyksenlähetyksen

Aleksanterinkatu 18

Yhteydenotot: Marja Juntunen p. 040 524 3901

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

SUORAT 
NETTILÄHETYKSET 
sunnuntain 
jumalanpalveluksista 
klo 11–12.30. 

Lähetyksiin pääset 
seurakunnan 
nettietusivun kautta.

SEURAKUNNAN 
TOIMISTON 
AUKIOLOAJAT
Maanantaina, keski-
viikkona, torstaina ja 
perjantaina klo 10–13

Tiistaina klo 17–19.


