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Näky 21 - Jokainen rakastaa

V
uonna 2021 Tampe-
reen Helluntaiseura-
kunta täyttää juhla-
vat sata vuotta. Tätä 
ajatellen olemme ru-

koilleet näkyä ja suuntaa seu-
raaville viidelle vuodelle. Siitä 
ilmaisu NÄKY 21. Herra on 
puhunut meille seurakunnasta, 
jossa jokainen rakastaa. Kun pu-
humme rakkaudesta, olemme 
Raamatun sanoman ytimessä. 
Jeesus antoi rakkauden kaksois-
käskyn (Matt. 22:34-40) ja sa-
noi, että näiden kahden varas-
sa on laki ja profeetat, siis koko 
Raamatun sanoma. ”Rakasta 
Herraa Jumalaasi kaikesta sy-
dämestäsi… ja lähimmäistäsi 
niin kuin itseäsi.”  Jumalan tah-
to on, että seurakunnassa jokai-
nen rakastaa Jeesusta, veljiä ja 
sisaria sekä myös muita lähim-
mäisiä.

Usein kuulee korostettavan 
sitä, kuinka yksilöihminen on 
rakastettu ja rakkauden kohde. 
Onhan se osa meidän julistus-

tamme. Jeesuksen käsky lähtee 
kuitenkin toisesta näkökulmas-
ta. Ihminen on aktiivinen ja ra-
kastaa. Suuri totuus kyllä on, 
että Jumala on rakkaus. Mutta 
hän kutsuu meitä rakastamaan. 
Seurakunta, jossa jokainen ra-
kastaa Jeesusta koko sydämes-
tään sekä veljiä ja sisaria kuin 
itseään, heijastaa Jumalan rak-
kautta. Sellaisessa seurakunta-
perheessä jokainen myös kokee 
olevansa rakastettu! Jumalan 
rakkaus on vuodatettu sydä-
miimme Pyhän Hengen kautta. 
Jos tämä rakkaus ei virtaa ulos-
päin muihin, se alkaa kylmetä. 
Rakkaus, joka virtaa ulospäin, 
myös lisääntyy. Rakkaus joka 
pysähtyy minuun, menettää en-
nen pitkää voimansa. 

Kuvitellaanpa tällaista seu-
rakuntaa, jossa jokainen ra-
kastaa. Siellä jokainen löytää 
paikkansa ja aidot ystävyyssuh-
teensa. Siellä on armollinen ja 
hyväksyvä ilmapiiri. Se on per-
he, jossa nuorilla on tilaa tehdä 

virheitä ja oppia. Se ymmärtää 
kesken-eräisyyttä ja antaa an-
teeksi. Rakastava seurakunta 
vetää puoleensa. Se on houkut-
televa, ja sen maine kiirii. Se on 
hoitava ja opetuslapseuttava. 
Jokainen jäsen saa kasvaa rak-
kaussuhteissa. 

Jeesus sanoi, että juuri kes-
kinäisestä rakkaudesta uskovat 
tunnetaan hänen opetuslapsik-
seen. Ei siis nimestä tai uskon-
nollisesta menosta. Rakastava 
seurakunta ei ole itsestäänsel-
vyys. Siihen täytyy kasvaa ja 
siitä täytyy opettaa. Se edellyt-
tää sopivia rakenteita, erityises-
ti isossa seurakunnassa.  Mää-
rätietoista pyrkimystä rukoillen 
tähän suuntaan. Pyhä Henki 
auttaa rakentamaan seurakun-
nasta sellaisen, jossa jokainen 
rakastaa. Tämä on Jeesuksen 
unelma seurakunnasta; siksi se 
on myös meidän unelmamme.

Usko katto

Annetaan rakkauden valloittaa

S
uomi 100 vuotta -tee-
maksi on valittu  osu-
vasti ”Yhdessä”.  Mikä 
erinomainen mahdol-
lisuus tulla yhteen eri-

laisiin teema- ja rukoustapah-
tumiin juhlavuoden merkeissä. 
Nyt jos koskaan tarvitsemme 

yhteyttä perheissä, eri kieli- ja 
kansanryhmien sekä kristittyjen 
välillä.

Tampereen Helluntaiseu-
rakunnan viisivuotisnäky  ”Jo-
kainen rakastaa” vie edellisen 
hieman syvemmälle. Se haas-
taa olemaan itse aktiivinen rak-
kaudessa eikä vain odottamaan, 
että muut huomioivat minua. 
Antaessaan aina myös saa.

Mikä meidät voi saada ak-
tiivisiksi rakkaudessa? Paavalin 
mukaan se on seurausta juurtu-
misesta Kristuksen rakkauteen 
(Ef  3:18).

Jumalan rakkauteen juur-
tunut ihminen ei ole kaikkien 
tuulten heiteltävänä eikä ih-
misten riepoteltavissa. Hän tie-
tää oman paikkansa Jeesuksen 
sydämessä, ja se antaa hänelle 
rauhan ja tasapainon. Hän on 
valmis rakastamaan muita Jee-
suksen tavalla kokematta ase-
maansa uhatuksi. 

Rakkauteen juurtuminen te-
kee meistä rohkeita, aktiivisia 
ja vastuullisia. Se auttaa mei-
tä ymmärtämään aikaa jossa 
elämme. Mitä vähemmän maa-
ilmasta löytyy rakkautta, sitä 
tärkeämpi tunnusmerkki usko-
vien rakkaus ja välittäminen 
on. Kun rakkauden vaikuttama 
usko ilmenee valintoina ja te-
koina arjessa, se vaikuttaa koko 
yhteiskuntaan. Tässä lehdessä 
on siitä joitakin esimerkkejä.

Meidät on kutsuttu  lähei-
seen yhteyteen Jumalan kanssa. 
Meidät on kutsuttu yhdessä ra-
kastamaan tätä maata ja kansaa 
sekä rukoilemaan sen puolesta. 
Jokainen meistä on siis avain-
henkilö tämänkin kaupungin 
parhaaksi. Nouskaamme yleis-
tä negatiivisuutta ja itsekkyyt-
tä vastaan. Annetaan Jumalan 
rakkauden valloittaa!

tarja jääskeläinen

Ystävyys avartaa

Kolumni

MUISTAN, KUN olin ensimmäis-
tä kertaa seurakunnassa. 
Sinä tulit ja juttelit. Kyselit 
työstäni ja Suomesta. Itse ky-
syin, että oletko sinäkin tääl-
lä töissä. Naurahdit ja sanoit 
olevasi perheesi kanssa pako-
laisena. Hetki, jolloin olisin 
halunnut vajota maan alle. 
Oliko tuo nyt sopiva kysy-
mys? Sinua se ei kuitenkaan 
haitannut. Seuraavalla ker-
ralla tulit taas ja kyselit kuu-
lumisia. Siitä alkoi uusi tutta-
vuus, ystävyys.

Olemme olleet samassa 
solussa iloinemme ja surui-
nemme. Vähä vähältä olet 
kertonut tarinaasi. Siitä, mi-
ten yhtenä päivänä löysit 
osan perheestäsi tapettuna 
kotona. Eloonjääneiden per-
heenjäsenten piileksiessä eri 
puolilla kotimaatasi suunnit-
telitte paon. Monen mutkan 
kautta ja myös salakuljetta-
jien huijauksien myötä pää-
dyitte tänne ilman kontak-
teja ja rahaa. Jumalan avulla 
koit löytäneesi kuitenkin oi-
keat ihmiset ja tahot täältä.

Muistan senkin, kun omi-
en viisumiongelmieni keskel-
lä sanoit, ettei täällä ilman 
viisumia oleminen ole on-
gelma. Itse olet laittomas-
ti maassa, sillä tämä maa ei 
anna virallista pakolaissta-
tusta. Miten epäreilulta sil-
loin taas tuntui, että minulla 
on pääsylippu kaikkiin mai-
hin, ja sinä olet täällä jumis-
sa. Minä olen saanut syntyä 

maailman rauhallisimpaan 
kolkkaan. Sinä olet syntynyt 
paikkaan, jota repivät sodat 
ja levottomuudet. Et voi ai-
nakaan vielä palata sinne, 
vaikka se onkin hartain toi-
veesi.

Monesti olemme yhdessä 
rukoilleet, että jonakin päi-
vänä saisit turvapaikan. Voi-
sit jäädä uuteen maahan, 
jossa voisit alkaa rakentaa 
elämääsi niistä palasista, joi-
ta on jäljellä. Maahan, jossa 
sinua ympäröivät ystävälliset 
ja auttavat ihmiset, jotka nä-
kevät sinut ja perheesi Juma-
la luomana, arvokkaana ih-
misenä. 

Olen oppinut sinulta pal-
jon Jumalasta. Siitä, miten 
kipeidenkin asioiden keskellä 
nauraen sanot, että Jumala 
on kuitenkin hyvä. Olen op-
pinut sinulta myös ihmisyy-
destä. Siitä, miten riisuttui-
na olemme kuitenkin kaikki 
samanlaisia toiveinemme ja 
pelkoinemme. Jaksan ihme-
tellä luottamustasi ja uskoa-
si. Kaiken keskellä sinä vain 
hymyilet ja jaksat minuakin 
rohkaista.

Tämä ei ole yhden ihmisen 
tarina, vaan olen koonnut tä-
hän useamman ystäväni ko-
kemuksia, jotta kenenkään 
henkilöllisyys ei paljastu lii-
kaa. 

terhi teiskonlahti

Pääkirjoitus
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VANHIMMISTO JA PASTORIT SUOSITTAVAT: 

Yhdistyksen toiminta ja talous  
paikalliselle helluntaikirkkoseurakunnalle

Miksei puhua helluntailaisuudesta?

O len löytänyt kahdeksan 
ominaispiirrettä, jotka 
yhdistävät muuten niin 

monenkirjavaa helluntailiikeh-
dintää. Nämä raamatulliset pai-
notukset voi löytää helluntaiseu-
rakunnista ja sen historiasta eri 
puolilla maapalloa. Niiden tar-
kastelu voi sanoittaa jotain sel-
laista, jota pidämme itsestään-
selvyytenä uskovalle, mutta mitä 
monessa muussa perinteessä ei 
allekirjoiteta. Silti tietenkään 
mikään näistä ei ole meidän yk-
sityisomaisuuttamme. 
1. Pyhän Hengen elämä:
Tahdomme, että uskoamme 
kuvaa kokemuksellinen yhteys 
Pyhään Henkeen. Tällöin myös 
armolahjat ovat osa arkielä-
mää, rukouskokouksissa, pien-
ryhmissä ja omissa hartaushet-
kissä. 
2. Lähetyshenkisyys: 
Ymmärrämme, että ilosano-
ma Jeesuksesta näkyy elämäs-

tämme. Lähetyspainotus voi 
näkyä arjessa vaikka esiruko-
uksena työkaverin puolesta tai 
aktiivisena uhraamisena Lähi-
idän projekteihin. Hengen yli-
luonnolliset voimavaikutukset 
on varattu juuri evankeliumin 
leviämiseen viimeisinä aikoina. 
Juuri nyt evankeliumi leviääkin 
ennätyksellisellä vauhdilla ym-
päri maailman.
3. Raamattu-uskollisuus:
Raamatussa Jumala puhuu 
meille tänään ja sieltä nousee 
ainoa ohjaava malli tämän päi-
vän uskoon ja seurakuntaelä-
mään. Tahdomme nivoa elä-
mämme Raamatun suureen 
kertomukseen ikään kuin Apos-
tolien tekojen jatko-osana.
4. Muutostarinat: 
Uskomme evankeliumin muut-
tavaan voimaan. Aivan kuten 
Evankeliumit ovat kertomuk-
sen muotoon laitettuja todis-
tuksia elämästä Jeesuksen kans-

sa, tahdomme, että meillä olisi 
oma elämänmakuinen todistus 
pelastajastamme. Se voi olla jo-
kin rukousvastaus tai vaikkapa 
kertomus siitä miten selvisin Ju-
malan avulla elämän kriisistä.
5. Henkilökohtaisuus: 
Pidämme kiinni siitä, että Jee-
sus haastaa jokaisen ihmisen 
henkilökohtaisesti seuraamaan 
häntä. Usko Jeesukseen on suh-
de, ei ulkoa opittuja tapoja tai 
kirkkoperinteitä. Tähän liittyy 
myös kasteoppi jossa usko edel-
tää kastetta ja seurakuntaan liit-
tymistä.
6. Käytännöllisyys: 
Lähestymme uskoa mieluum-
min käytännöllisesti, kuin teo-
reettisesti. Oppirakennelmia 
tärkeämpää on, että usko nä-
kyy elämässä. Evankeliumin 
toimiva voima on oleellisempaa 
kuin aina ennallaan säilyvät pe-
rinteet tai tarkkaan määritellyt 
opit ja liturgiat. Liikkeemme 

onkin usein saanut jalansijaa 
ihan tavallisen kansan parissa, 
jolle kirkolliset muodot tuntu-
vat vierailta. Helluntailaisuus 
on löytänyt paikkansa hyvin 
erilaisissa kulttuureissa juuri tä-
män elävän muovautuvuutensa 
ansiosta.
7. Vastakulttuurisuus: 
Näemme seurakunnan usko-
vien yhteisönä, jossa vallal-
la ovat erilaiset arvot kuin sen 
ympärillä. Jumala kutsuu omi-
aan pyhitysprosessiin, eli muut-
tumaan Kristuksen kaltaiseksi. 
On tarkoitus, että seurakun-
ta muuttaa maailmaa evanke-
liumin voimalla, eikä että seu-
rakunta muuttuu ajatuksiltaan 
ja moraaliltaan maailman mu-
kaiseksi.
8. Yleinen pappeus: 
Uskomme, että jokainen kristit-
ty on kutsuttu kasvamaan ope-
tuslapseudessa, palvelemaan 
lahjoillaan ja mahdollisuuksien-

sa mukaan myös kasvattamaan 
muita Jeesuksen opetuslapsina. 
Näin ollen ei ole erikseen pap-
peja ja kirkkokansaa. Sen sijaan 
on olemassa erilaisilla lahjoilla, 
tehtävillä ja armoituksilla va-
rustettuja siskoja ja veljiä, jotka 
tarvitsevat toisiaan.

Tulevissa numeroissa pohdim-
me näitä periaatteita tarkem-
min. Mielestäni näiden valossa 
ei ole mitään syytä hävetä omaa 
helluntailaisuuttaan, vaan ni-
menomaan löytää se uudelleen. 
2010-luvun maailma tarvitsee 
juuri tällaista seurakuntaa. Kun 
Jeesus valloittaa meidät tuo-
reesti helluntain hengellä, us-
konelämä on värikästä ja uu-
distuvaa. Se on osallistumista 
raikkaaseen maailmanlaajui-
seen Pyhän Hengen uutta luo-
vaan elämään tässä ja nyt.

jarkko lindqvist

V
u o d e n v a i h t e e s s a 
2017–2018 on tar-
koitus siirtää Tampe-
reen Helluntaiseura-
kunnan toiminta ja 

talous varoineen ja velkoineen 
Tampereen rukoushuoneyh-
distys Saalem ry:ltä Suomen 
Helluntaikirkon paikalliselle 
yhdyskuntaseurakunnalle. Van-
himmisto ja pastorit ovat jo pit-
kään nähneet oikeaksi siirtää 
toimintamme yhdistyslainsää-
dännön alta uskonnonvapa-
uslain ja uskonnollisia yh-
dyskuntia koskevien lakien ja 
säädösten alaisuuteen, kuten 
lainsäätäjäkin on tarkoittanut. 
Tässä on kyse sekä käytännön-
asioiden asianmukaisesta hoita-
misesta että monien hengellis-
ten periaatteiden paremmasta 
toteutumisesta.

Edellisen kerran asiaa käsi-
teltiin laajemmin loppuvuonna 
2014, mutta silloin päädyttiin 
täpärän äänestyksen jälkeen 
ottamaan ”aikalisä”. Nyt ti-
lanne on siltä osin muuttunut, 
että poliisiylihallitus on aiem-
paa selkeämmin ottanut kantaa 
yhdistysmuotoisten seurakun-
tien rahankeräyksen edellytyk-
siin. Meillä ei ole käytännössä 
mahdollisuutta saada sellaista 
rahankeräyslupaa, minkä seu-
rakuntamme monipuolinen 

toiminta edellyttäisi, mikäli jat-
kamme yhdistyslain alaisuudes-
sa. Ainoa mahdollisuus toimin-
nan lailliselle turvaamiselle on 
toiminnan ja talouden siirtämi-
nen uskonnolliselle yhdyskun-
nalle. Yhdistysmuotoinen toi-
minta on muodostunut myös 
aiempaa vaikeammaksi koski-
en tiettyjä jäsenrekisterin yllä-
pitoon ja työsuhteisiin liittyviä 
asioita.

Erityisesti näiden rahanke-
räykseen ja siten seurakunnan 
taloudenhoitoon liittyvien vi-
ranomaispaineiden vuoksi ha-

luamme tehdä nopeasti tarvit-
tavat päätökset muutoksesta 
uskonnonvapauslain alle.

Päätöskokous maaliskuussa
Yhdistyksenkokous, missä asias-
ta tiedotettiin, pidettiin sunnun-
taina 5.2.2017 seurakunnan 
vuosijuhlan jälkeen rukous-
huoneella Aleksanterinkatu 18, 
Tampere. Varsinainen päätös-
kokous pidetään samassa pai-
kassa sunnuntaina 19.3.2017 
klo 12.30. Verottajan kanssa on 
käyty keskustelu, minkä pohjal-
ta ei ole odotettavissa verotuk-

seen liittyviä ongelmia muutok-
sen toteutuessa. Myös pankin 
kanssa asiaa on alustavasti kes-
kusteltu talouden- ja lainojen 
hoitoon liittyen.

Ellet ole vielä liittynyt Tam-
pereen helluntaikirkkoseu-
rakuntaan, saat tarvittavat 
kaavakkeet toimistosta tai info-
pöydältä sunnuntain päiväko-
kousten jälkeen. Myös diakonit 
ja vanhimmat auttavat mielel-
lään, mikäli tarvitset apua kaa-
vakkeiden täytössä. Vanhim-
mat ja pastorit vastaavat myös 
mielellään, jos sinulla on muu-

tokseen liittyviä kysymyksiä.
Tampereen Helluntaiseura-

kunta itsessään säilyy ennallaan 
vaikka seurakunnan toiminta ja 
taloudenhoito siirtyvätkin yh-
distykseltä uskonnollisen yhdys-
kunnan paikallisseurakunnal-
le. Tämä tarkoittaa myös sitä, 
että olet aivan yhtälailla terve-
tullut helluntaiseurakuntamme 
kokouksiin ja toimintaan kuin 
tähänkin asti, vaikka et täs-
sä vaiheessa haluaisikaan liit-
tyä uskonnolliseen yhdyskun-
taan. Tee siis omat ratkaisusi 
liittymisestä vasta kun olet sii-
hen itse halukas ja valmis. Van-
himmat ja pastorit suosittavat 
kuitenkin Helluntaikirkkoseu-
rakuntaan liittymistä. Samalla 
on hyvä huomata, että kukaan 
ei voi olla samanaikaisesti rekis-
teröityneenä useampaan kuin 
yhteen uskonnolliseen yhdys-
kuntaan. Tähän liittyy myös 
hengellinen periaate siitä, että 
toimitaan ja ollaan sen uskon-
nollisen yhteisön piirissä mihin 
rekisteröidytään.

Ympäristö muuttuu, mut-
ta me saamme kulkea rohkeas-
ti edeltä valmistetuissa teoissa. 
Nyt on seuraavan askelen aika!

jUhani sand

vanhimmiston ja hallitUksen pj

KUVA SHUTTERSTOCK
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Seurakunnan bändikämppä remontoitiin 
Musiikkiryhmien 
legendaarinen harjoitustila 
on ahkerassa käytössä.

S
eurakunnassamme on 
huone, jota käytetään 
lähes jokaisena viikon 
päivänä. Käyttäjien 
keskuudessa tätä huo-

netta kutsutaan monella eri ni-
mellä, kuten esimerkiksi soitto-
kämppä, reenikämppä, treenis 
tai bändikämppä. Kyseessä ei 
kuitenkaan ole mikään uusi 
keksintö, sillä onhan seurakun-
tamme tarjonnut tiloja musiik-
kiryhmille jo vuosikymmenten 
ajan. Nykyinen bändikämppä 
on nimittäin aiemmin toiminut 
soittokunnan harjoitustilana. 
Vuosien kuluessa alkoivat har-
joitteluolosuhteen rapistua ja 
oli korkea aika tehdä  remont-
tia.

Monta käsiparia mukana
Kiinteistötyöryhmä teki pää-
töksen bändikämpän remontis-
ta, ja keväällä 2016 aloitettiin 
projektin tarkempi suunnitte-
lu ja toteutus. Tämä toteutui-
kin upeiden vapaaehtoisten 
ammattilaisten johdolla muu-
tamien muusikoiden säestäes-
sä apumiehinä taustalla. Nuo-
ret purkivat vanhat pinnat pois, 
jonka jälkeen uusien pintojen 
rakentaminen voitiin aloittaa. 
Akustiikkainsinööri Joose Ta-
kala teki piirustukset käyttäji-
en toiveet ja kiinteistötyöryh-
män näkökulmat huomioiden. 
Tarkoituksena oli pintojen uusi-
misen lisäksi parantaa huoneen 
akustiikkaa ja tehdä tilasta käy-
tännöllisempi bändejä varten. 

Suuren työn remontissa teh-
nyt Juha Kivivuori oli projek-
tissa innolla mukana.

– En osaa soittaa mitään, 
mutta nautin saadessani tehdä 
treenitiloja soittotaitoisille, hän 
vakuutti. Viitaten Takalan an-
siokkaaseen suunnittelutyöhön 
Juha myös totesi, että ammat-
tilaisen laatimien piirustusten 
mukaan oli hyvä ja turvallista 
rakentaa. 

Myös Veikko ja Eila Mag-
ga tekivät antaumuksella töitä 
remontin loppuunsaattamisek-
si. Varastokaappien kokoami-
sen jälkeen remontti on koko-
naisuudessaan valmis. Vajaan 
vuoden ajan yleismiehenä seu-
rakunnassa ollut Veikko kokee-
kin, että seurakunnan palvele-
minen juuri kädentaidoilla on 
hänen jumalanpalvelustaan. 
Hänen mielestään yleismiehiä 
tarvittaisiin lisää mukaan palve-
lemaan ja pitämään huolta kirk-
korakennuksestamme.

Tilaa luovuudelle
Remontti alkaa olla valmis ja 
uudistunut bändikämppä on 
jo käytössä. Innokkaat käyttä-
jät kehuvat kilvan uutta har-
joitustilaa, erityisesti sen akus-
tiikkaa. Bändikämppä palvelee 
jälleen seurakuntaamme mo-
nipuolisesti toimien erilaisten 
ylistysbändien ja ryhmien har-
joittelupaikkana. Ahkerimpina 
käyttäjinä toimivat nuoret, jotka 
bänditoiminnan kautta palvele-
vat eri tilaisuuksissa säännölli-
sesti. Bändikämppä luo uusia 
mahdollisuuksia oppia ja kehit-
tyä sekä antaa tilaa luovuudelle.

WE-työssä palvelevan Vik-
toria Vainiomäen mukaan 
bändikämppä antaa seurakun-

nan nuorille upean mahdolli-
suuden kehittää musikaalista 
lahjakkuutta, mutta myös sa-
malla tilaisuuden oppia palve-
lemaan Jumalaa hänen anta-
miensa lahjojen kautta. Myös 
Viktorian bändikaverit pitävät 
etuoikeutena mahdollisuutta 
tulla valmiiseen paikkaan, jossa 
on puitteet harjoitella rauhassa 
laadukkailla soittimilla ja väli-
neillä sekä samalla oppia käyt-
tämään niitä. Bändikämppä an-
taa mahdollisuuden innostua 
jopa uudesta harrastuksesta ja 
tilaa kokeilla sellaisia soittimia, 
joihin ei välttämättä henkilö-
kohtaisesti olisi varaa panostaa. 
Samalla bändikämppä varustaa 
palvelemaan luovuuden kautta 
seurakunnassa. Se, että on erik-
seen varattu tila harjoittelulle il-
man paineita, rohkaisee uuden-
laiseen luovuuteen.

Kuin toinen koti
Aktiivisesti bänditoiminnassa 
palvelevan Joel Mutilan mu-
kaan bändikämppä tuntuu mel-
kein kodilta.

– Se on paikka, jossa viete-
tään paljon aikaa, ja jossa on 
saanut kokea sekä onnistumisia 
että turhautumisia. 

Joel huomauttaa, että bän-
dikämppä luo mahdollisuuksia 
kehittää myös ryhmähenkeä, 
sillä sinne tullaan kohtaamaan 
toisia ja kokemaan yhteyttä. Se 
luo tilan keskittyä oleelliseen ja 
tekemiseen sekä hetkeksi unoh-
taa kaiken ylimääräisen. Bändi-
kämppä sulkee sisälleen monia 
muistoja kuluneiden vuosien 
varrelta. Tämä kasvattaa bän-
dikämpän arvoa ja nostalgiaa 
entisestään. Se onkin monen 
nuoren lempipaikka seurakun-
nassa.

Bändikämppä on paikka, 
missä opitaan lähestymään 
Jumalaa ja tuomaan hänel-
le ylistystä yhdessä ja tästähän 
meidän uskovaisten elämässä 
pitäisi olla kysymys, toteaa Pat-
rik Nieminen, joka toimii oh-
jaajana WE-bändissä. Samal-
la siellä pääsee ilmaisemaan ja 
toteuttamaan itseään, korotta-
maan Jumalan nimeä niillä lah-
joilla, jotka hän on meille anta-
nut. Bänditoiminta voikin olla 
merkittävä tekijä nuoren elä-
mässä, jolla on kauaskantoisia 
vaikutuksia. Sen kautta pääsee 
seurakuntaan sisään konkreet-
tisesti ja saa tuntea kuuluvansa 
johonkin. 

teksti ja kUvat: joona salo ja 
veera katto

Eetu Peltokangas treenaa usein bändikämpällä. 

Viktoria Vainionmäen mielestä valmis harjoittelupaikka on etuoikeus. Taustalla Aada Ylenius.

Patrik Nieminen ohjaa WE-bändiä.
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Ammatti – paljon muutakin  
kuin toimeentuloa

WUP DREAMS 2017

Rauhassa rakennettu
Pysähdy. 
Tänä vuonna 
WUP Dreams 
-puhujatapahtuman teema 
haastaa kuuntelemaan, 
mitä Jumala haluaa sanoa.

–H aluamme pysäyttää 
nuoret pohtimaan 
omaa paikkaa ja vas-

tuuta yhteiskunnassa, tapahtu-
maa ensimmäistä kertaa koor-

dinoiva Teemu Raassina 
kertoo. Tapahtuman järjestä-
jänä hän kokee olevansa etu-
oikeutettu, vaikka kiittääkin 
Jumalaa organisointia helpotta-
vista Excel-taulukoista.

Aiempi koordinaattori Olli 
Suominen on myös innois-
saan vuoden 2017 teemasta.

– Nykymaailmassa yksilö saa 
paljon ärsykkeitä ja informaa-
tiota monelta suunnalta. On 

tärkeää pohtia, mikä on merki-
tyksellistä ja Jumalan tahto. 

Näkökulman laajennusta
WUP Dreams -tapahtuma jär-
jestettiin ensimmäisen kerran 
keväällä 2014. 

– Totesimme, että nuorten 
unelmat ovat heidän mahdol-
lisuuksiaan pienemmät. Halu-
simme laajentaa näkökulmaa, 
konseptia rakentamassa ollut 
Juho Leppänen kertoo. 

Hän on edelleen muka-
na järjestämässä tapahtumaa. 
Tänä vuonna hän muun muas-
sa organisoi pitchauskisan, jon-
ka pääpalkinto on 5 000 euroa.

WUP Dreams -konseptia on 
tänä vuonna uudistettu. Sisään-
pääsy on ilmainen ja unelmien 
sijaan teeman painotus on tässä 
hetkessä. Järjestäjien vapaaeh-
toistiimistä suurin osa on teke-
mässä tapahtumaa ensimmäis-

tä kertaa.
Markkinoinnista vastaava 

Evianna Sipilä kuvailee tiimiä 
luovaksi ja toisiaan lahjoillaan 
täydentäväksi porukaksi. Hän 
kertoo, että myös järjestäjät 
pyrkivät toteuttamaan pysähty-
misen ja rauhan teemaa tapah-
tuman organisoinnissa.

Myös puhujien rekrytoinnis-
ta vastaava Niko Nuutinen 
muistuttaa, että Jumala hautau-
tuu helposti arjen hektisyyden 
keskelle.

Hänen mielestään ”kaikista 
siisteintä” olisi, jos koko seura-
kunta innostuisi tapahtumasta.

Ovi seurakuntaan 
Tampereen helluntaiseurakun-
nan nuorisopastori Jarkko 
Lindqvistin mukaan on hienoa, 
että nuorten järjestämä tapahtu-
ma on vähitellen saavuttanut luot-
tamuksen myös vanhimmistolta 
koko seurakunnan yhteisenä jut-
tuna. Toisaalta hän näkee WUP 
Dreamsin olevan seurakunnalle 
tärkeää eteistoimintaa. 

– Tapahtumaan, jossa on tart-
tumapintaa jopa ei-uskoville, on 
helppo pyytää kaveri mukaan, 
hän muistuttaa.

emma aUtti

Tänä vuonna iltatilaisuuden jatkojen teemana on Campfire.

Viime vuoden WUP-tapahtumassa  ydintiimin Niko Nuutinen avusti Pekka 
Perhoa tämän puheessa.

Keskustelimme kolmen 
seurakuntalaisen kanssa 
päivätyön yhteydestä 
uskonelämään.

M
arjukka Ny-
ström on sosiaa-
lityöntekijä, joka 
kohtaa työssään 
lastensuojelussa 

”yhteiskunnan rankimpia keis-
sejä”. Toisaalta työ on myös tu-
kenut palvelua seurakunnassa.

– Työssäni on hahmotettava 
monimutkaisia kokonaisuuksia. 
Siitä on ollut hyötyä ihmiskau-
pan vastaisen Cotton-työmuo-
don alkuvaiheissa.

Solun johtaminen on puo-
lestaan kehittänyt Marjukkaa 
ihmisten kohtaamisessa myös 
töissä. Sekä solussa että amma-
tissa hän tukee muita – myös 
kriiseissä.

– Yritän auttaa ihmisiä löytä-
mään ratkaisuja itse, hän sum-
maa.

Syksyllä Marjukka oli Bang-
kokissa lähetysharjoittelijana ja 
laati opetusmateriaalia lasten-
suojeluun.

Alkutalvesta hän on ollut Fi-
dan projektissa suunnittelemas-
sa, kuinka alueen seurakunnat 
voisivat tukea lasten oikeuksien 
huomioimista.

Entä miten sosiaalityön 
asiantuntijuutta voisi hyödyntää 
Suomen seurakunnissa?

– Seurakuntien rooli [sosi-
aalityössä] saattaa kasvaa. Ne 
voisivat järjestää esimerkiksi 
ryhmätoimintaa ensiäideille ja 
päihde- ja mielenterveyskun-
toutujille.

Siunauksena omana itsenään
– Seurakunnassa on matala 
kynnys kokeilla erilaisia asioita, 
toteaa liiketaloutta opiskeleva 
Sanna Kauppinen.

Sanna teki viime kesänä Cot-
tonin toimintasuunnitelman 
osana opintojensa harjoittelua. 
Tiimityö, esiintyminen, koordi-

nointi ja solun johtaminen seu-
rakunnassa ovat puolestaan ol-
leet avuksi opinnoissa ja töissä.

Sannan mielestä koulutus – 
ja rahakin – voivat mahdollis-
taa hyvän tekemistä, mutta ei-
vät ole sen edellytys. Hän itse 
esimerkiksi koki opintoja edel-
täneen työnsä lastenhoitajana 
hyvin merkitykselliseksi.

– Sain osoittaa lapsille rak-
kautta ja olla heille turvallinen 
aikuinen.

Sanna rohkaisee toimimaan 
omalla paikallaan omana itse-
nään.

– Voit olla supersuuri siuna-
us työyhteisölle, hän kannustaa 
ja muistuttaa, että olennaisinta 
on tehdä työnsä Jumalalle.

Rakennusinsinöörin rukous
Jorma Jääskeläinen on van-
himmiston varapuheenjohtaja 
ja johtaa rakennesuunnittelu-
toimistoa. Insinööriosaamises-
ta ja verkostoista on ollut apua 
seurakunnan rakennushank-
keissa, ja neuvottelut ja työnte-
kijöiden erilaisuus antavat työ-
kaluja vanhimmistoon:

– Rikkaus on siinä, että on 
monenlaisia ihmisiä koolla ja 
syntyy järkevä kokonaisuus, Jor-
ma toteaa.

Hän vierastaa hengellisen ja 
”maallisen” työn jaottelua.

– Työelämässä voi kohda-
ta ihmisiä, joita kukaan muu ei 
kohtaisi, ja olla Jumalan valona.

Joskus Jorma on rukoillut 
työntekijöiden asioiden puoles-
ta näiden kanssa. Hän on myös 
saanut Jumalalta teknistä täs-
mäapua: eräs vaikea suunnitte-
luongelma ratkesi, kun hän näki 
rukouksessa kuvan ratkaisusta.

– Siirsin sen sitten mallinnus-
ohjelmaan.
paUla erkintalo

– Myös seurakunnassa, Jumalan rakennuksessa, on tärkeää, että kaikki osat 
ovat paikallaan, sanoo Jorma Jääskeläinen.

KUVA: MILKA MYLLYNEN

Marjukka Nyström on ollut lastensuojelun asiantuntijana Fidan projektissa. 

– Tehtävämme on olla ihmisten 
keskellä, Sanna Kauppinen 
muistuttaa. 

KUVA: SANNA KAUPPINEN
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Yhteispelillä koti kuntoon 
Kuvat Tarja Jääskeläinen

Katukappelin lastentilan 
remontissa parasta oli 
lopputulos ja yhdessä 
tekeminen.

H
eti joulun jälkeen 
Kauppakeskus Duon 
yläkerrassa alkoi ta-
pahtua kun Katukap-
pelin väki laittoi hihat 

heilumaan. Päätavoitteena oli 
remontoida lasten pyhäkouluti-
la ja muutenkin parantaa lasten 
osallistumisen edellytyksiä seu-
rakunnassa.  

Noin 50 m2 suuruinen las-
tentila koki kolmen viikon ai-
kana muodonmuutoksen. En-
sin koko huoneisto raivattiin 
tyhjäksi ja väliseinä poistettiin. 
Kattorakenteet puhdistettiin, 
seinät maalattiin ja lattia uusit-
tiin. Huoneistoon asennettiin 
minikeittiö ja WC-tila uudis-
tettiin.  Moderni ja hyvin va-
rusteltu tila soveltuu nyt lasten 
toiminnan lisäksi myös pien-
ryhmille ja opetustilanteisiin. 

Remontin loppuvaiheessa 
seurakunnan pääkokoustilaan 
rakennettiin ääntä eristävä lasi-
seinä, jolla salin takaosa rauhoi-
tettiin pienille lapsille ja heidän 
äideilleen. Lisäksi salin lattia 
puhdistettiin ja vahattiin. 

Rentoa ja erilaista tekemistä 
Talkoisiin ehti osallistua joukko 
seurakuntalaisia. Monet poik-
kesivat muutenkin tervehtimäs-
sä, kun ovet olivat auki ja  seu-
rakunnassa oltiin ”kotona”.  
Jotkut ohikulkijat ihmettelivät, 
että ”onko täälläkin seurakun-
ta” tai että ”valtaatteko te koko 
yläkerran”. 

Projektin johtajana toimi-
neen Lassi Jääskeläisen 
mielestä talkooväkeä ja huumo-
ria riitti sopivasti. Ulkomaalais-
ten seurakuntalaisten aktiivi-
suus oli hänestä ilahduttavaa. 
Remontti oli heillekin mukavaa 
ajankulua ja mahdollisuus op-
pia uusia asioita.

Irti työasioista
Kajavan perhe vietti välipäi-
vävapaitaan remontin merkeis-
sä. Heidän mielestään työasiat 
unohtuvat parhaiten, kun on 
muuta puuhaa. Lapset pesivät 
pallomeren palloja ja vanhem-
mat tekivät pintaremonttia, 
maalausta, rakennussiivousta, 
kalusteiden ja astioiden hankin-
taa sekä suunnittelua. 

– Meillä käy paljon lapsia 
seurakunnassa ja välillä on ol-
lut ahdasta ja epäkäytännöllis-
tä. On kiva saada lisää toimi-
via ja nykyaikaisia tiloja, jotka 

mahdollistavat osallistumisen.  
Meillä on kyllä mahtavaa ja 
osaavaa väkeä, Tanja Kajava 
kiittelee.  

Yhteyttä ja eksoottisia 
ruokia
Päivi Sarjasto vietti joululo-
mastaan neljä päivää remontin 
merkeissä.

– Kyllä oli ihana tehdä yh-
dessä töitä iloisissa ja rennoissa 
tunnelmissa; nuoret ja vanhat, 
suomalaiset ja maahanmuutta-
jat! Siinä oppi tuntemaan ih-
misiä ihan eri kantilta kuin ko-
kouksissa ja rukoustilanteissa. 
Yhdessä suunniteltiin ja myös 
toteutettiin. Kun ammattilaisia 
oli paikalla, käden jälki oli hy-
vää ja remontti eteni kiitettävää 
vauhtia. 

– En ole mikään rakennus-
mies, enkä edes niin kätevä kä-
sistäni, mutta hommia löytyi 
minullekin. Yhden päivän re-
vin pois vanhoja tapetteja ja 
maalaushommia tein useana 
päivänä.  Välillä pidin jostain 
laudanpäästä kiinni, kun toiset 
sahasivat, tai vein roskia, joita 
ilmaantui käsittämättömän pal-
jon. Loppusuoralla pesin tilan 
seinät ja lattiat sekä tein WC:n 
loppusiivouksen. Lopuksi kävin 
vielä ostamassa oikean väriset 
pyyhkeet ja roskiksen. Sisustus-
vietti on mulla ihan mahdoton!

– Ensimmäisenä päivänä 
unohdimme kokonaan syödä, 
mutta toisena päivänä seura-
kunnan naiset järjestivät yllä-
tyksen ja kutsuivat lounaalle.

Tarjolla ei ollut mitään ta-
vallista ruokaa vaan irakilaisen 
ystävämme valmistamia herk-

kuja. Nam! Irakilaisia ruokia 
maisteltiin sen jälkeen jokai-
nen talkoopäivä. Harmitti nii-
den puolesta, jotka eivät pääs-
seet mukaan!

Päivi pohtii, että ennen naa-
purit ja ystävät tulivat talkoisiin 
hymyssä suin mutta nykyään on 
vaikea saada ihmisiä vapaaeh-
toistyöhön. 

– Minä jos kuka tiedän sen, 
kun taistelen asian kanssa töissä 
lähes päivittäin. Vaikka talkoot 
eivät tänä päivänä ole enää 
”muodissa”, meidän kristitty-
jen tulisi vaalia tätä perinnettä 
viimeiseen asti. Onhan meille 
annettu ohjeeksi: rukoile ja tee 
työtä. Talkoohenki on ihanaa!

tarja jääskeläinen

Uusittu lastentila palvelee myös pienryhmiä,joita kokoontuu viikolla usein samaan aikaan. 

Remontin avajaisissa kahviteltiin ja testattiin muun muassa pallomeren tilavuutta.

Lassi ja Hassan kiinnittävät keittiön välitilan lasin taustakalvoa.

Sivu 7

Uutta kipinää parisuhteeseen
luottamuksen   => muun muassa luottamuksen

Infolaatikko:
Päivi Myllysen ja pentti Kapasen tiedot pois. 
Usko Katon kohdalta pois teksti vuorotteluvapaasta, joka oli vuosi sitten.
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Laadukasta opetusta 
sielunhoidosta 25.3.

M aaliskuun 25. päivänä 
on ainutlaatuinen tilai-
suus päästä kuuntele-

maan Ulla Dahlenin asiantun-
tevaa opetusta sielunhoidosta ja 
seurakunnan hoitavasta merki-
tyksestä. 

Päivän teema on sama kuin 
Ulla Dahlenin aiemmin kir-
joittaman kirjan - Hoitava seu-
rakunta – hoitava sielunhoito 
(Aikamedia 2015). Tavoittee-
na on seurakunnan, Kristuksen 
ruumiin, hyvinvoinnin vahvis-
taminen. Kirja on suositeltavaa 
luettavaa jokaiselle seurakun-
nan hoitavasta merkityksestä 
kiinnostuneelle.  Maaliskuun 
seminaarissa on kaikille avoin 
osuus. Viimeinen tunti on koh-
dennettu erityisesti sielunhoito-
työssä toimiville, solunjohtajille 
ja lähimmäisen rinnalla kulki-

joille. Ulla Dahlenin opetus on 
lämminhenkistä ja hoitavaa, ja 
se antaa ajattelemisen aihetta 
jokaiselle kuulijalle.

Ulla Dahlen on opiskellut te-
rapeuttista sielunhoitoa Yhdys-
valloissa ja väitellyt tohtorik-
si naisten ympäri-leikkauksesta 
ja maahanmuuttajaäitien koke-
muksista. Ulla on opettanut sie-
lunhoitoa seurakunnissa ympä-
ri maailman ja myös Iso Kirja 
–opistolla. Hänen aviomiehen-
sä David Dahlen osallistuu 
opetukseen mielenkiintoisilla 
kommenttipuheenvuoroillaan. 
David on kertonut kokemuk-
sistaan myös Koetelkaa kaikki 
-teoksessa (toim. Launonen & 
Rautio, Aikamedia 2016).

Tilaisuuden järjestää seura-
kunnan sielunhoitotyön ohjaus-
ryhmä.

sirpa törmä

Hoitava seurakunta – hoitava sielunhoito

J oulukuun viikonloppuna 
kokoontui Kukkolaan jouk-
ko aviopareja hoitamaan 

parisuhdettaan tärkeiden tee-
mojen pariin. Kyseessä oli seu-
rakuntamme avioparitapahtu-
ma, jossa vastuussa oli oman 
seurakunnan väki. Viikonlop-
pu koostui parisuhteen tee-
moja käsittelevistä aviopari-
työryhmän jäsenten pitämistä 
alustuksista ja niitä seuraavis-
ta toiminnallisista työpajoista. 
Hanna Porrassalmi oli vas-
tuussa toiminnallisista osuuk-
sista ja ne olivat osa hänen 
draamakasvatuksen opinto-
jaan. Pariskunnat harjoittelivat 

muun muassa luottamuksen ra-
kentamista, riitojen ratkomista, 
pohtivat seksuaalisuuden lahjaa 
sekä anteeksiannon merkitys-
tä parisuhteen kasvulle erilais-
ten toiminnallisten harjoitus-
ten avulla. Oli hämmästyttävää 
huomata, kuinka lyhyessä ajas-
sa toiminnallisuus avasi ilma-
piirin erittäin avoimeksi ja asi-
oista voitiin työpajoissa yhdessä 
keskustella. Jokaisen avioparin 
kanssa myös rukoiltiin henkilö-
kohtaisesti. Viikonlopun palau-
te oli erittäin positiivinen ja sille 
toivottiin jatkoa.

mari kUUsjärvi

Uutta kipinää 
parisuhteeseen
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TULEVAA OHJELMAA 15.02.–16.04. Työmuodot tiedottavat
www.facebook.
com/Tampereen-
helluntaiseura-
kunta

Aamurukoukset
Pe klo 7- Rukouskammiossa

Päivärukoukset
Ma-ke klo 11 
Rukouskammiossa

Rukousliekki
Ti klo 17.30 Kellarisalissa

POISNUKKUNEET 
Henriksson Anja
Lyytikkä Leena
Pirhonen Helmi
Sipilä Antti
Vallenius Taimi

Vko 7
Ma 13.02. klo 12 
Senioriystävät: ”Mitä 
raamatunkohtaa en ymmärrä”
Ti 14.02. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, ehtoollinen, 
Juha Kotisaari
Ke 15.02. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Juha Kotisaari, 
Ilonia-kuoro
Ke 15.02. klo 19 Opiskelijapiiri
Pe 17.02. klo 19 WE-ilta 
yläkouluikäisille
La 18.02. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 19.02. klo 11 
Lähetyssunnuntain 
jumalanpalvelus, Jarkko 
Lindqvist, musiikki: Juha 
Törmä ja Johanna Ihonen
Su 19.02. klo 14 
English Service

Vko 8
Ti 21.02. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Tapani Varuhin ja 
Joona Salo
Ke 22.02. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Ritva 
Tiilikainen, Ilonia-kuoro
Ke 22.02. klo 19 Opiskelijapiiri 
Pe 24.02. klo 19 WE-ilta 
yläkouluikäisille
La 25.02. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 26.02. klo 11 
Jumalanpalvelus, Petteri 
Arasalo, Moreeni-kuoro
Su 26.02. klo 14 
English Service

Vko 9
Ma 27.02. klo 12 
Senioriystävät: ”Miten hoidan 
kuntoani – tervettä järkeä 
ruokailuun
Ti 28.02. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, lähetysrukouskokous, 

Arto Syrjänen
Ke 01.03. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Jyväskylän 
helluntaiseurakunnan 
eläkeläiset, Kauko Vehniäinen, 
Jouko Rajala, kuoro
Ke 01.03. klo 19 Opiskelijapiiri 
La 04.03. klo 10-14 
Rukouspäivä 
La 04.03. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 05.03. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, 
Usko Katto, Tampere 
Pentecostal African Choir
Su 05.03. klo 14 
English Service

Vko 10
Ti 07.03. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Jarkko Lindqvist 
Ke 08.03. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Eeva 
Seppäläinen, Trio-veljet 
Ke 08.03. klo 19 Opiskelijapiiri 
Pe 10.03. klo 19 WE-ilta 
yläkouluikäisille 
La 11.03. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 12.03. klo 11 
Jumalanpalvelus, Martti 
Ahvenaisen kirjanjulkistaminen, 
musiikki: Lea Hostikka-Heino, 
Jippiikuoro Satelee 
Su 12.03. klo 14 
English Service
Su 12.03. klo 17.30 ALKU-ilta

Vko 11
Ma 13.03. klo 12 
Senioriystävät: ”Harrastus- ja 
vertaistukiryhmät”
Ti 14.03. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, ehtoollinen, 
Usko Katto
Ke 15.03. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Jarmo 
Makkonen, Ilonia-kuoro, 
”terveisiä Latviasta” 
Ke 15.03. klo 19 Opiskelijapiiri 
Pe 17.03. klo 19 WE-ilta 
yläkouluikäisille
La 18.03. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 19.03. klo 11 
Lähetyssunnuntain 
jumalanpalvelus, Hannakaisa 

Shehu, musiikki: Johanna 
Liljeroos 
Su 19.03. klo 13 Seurakunnan 
vuosikokous
Su 19.03. klo 14 
English Service

Vko 12
Ti 21.03. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Eeva Seppäläinen 
Ke 22.03. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Jaakko 
Heinonen, Ilonia-kuoro
Ke 22.03. klo 19 Opiskelijapiiri
To 23.03. klo 09 Päiväpiirin 
bussimatka Isoon Kirjaan
Pe 24.03. klo 19 WE-ilta 
yläkouluikäisille  
La 25.03. klo 10-14 
Sielunhoitoseminaari 
Hoitavaseurakunta - hoitava 
sielunhoito, Ulla ja David 
Dahlen
La 25.03. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 26.03. klo 11 
Musiikkijumalanpalvelus, 
musiikki: Seurakunnan 
musiikkivoimat
Su 26.03. klo 14 
English Service

Vko 13
Ma 27.03. klo 12 
Senioriystävät: 
”Raamattu avautuu”
Ti 28.03. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, lähetysrukouskokous, 
Pentti Kapanen
Ke 29.03. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Viestiveljet
Ke 29.03. klo 19 Opiskelijapiiri 
Pe 31.03. WE-ilta 
yläkouluikäisille
La 01.04. WUP Dreams
La 01.04. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 02.04. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, 
Petteri Arasalo, lähetysmyyjäiset 
Su 02.04. klo 14 
English Service

Vko 14
Ti 04.04. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Juha Kotisaari 
Ke 05.04. klo 12.30 

Päivätilaisuus, Ilonia-kuoro 
Ke 05.04. klo 19 Opiskelijapiiri
Pe 07.04. Päiväpiirin 
vierailu IKINUORET RY:n 
tilaisuuteen Kalevan Kirkon 
srk-saliin, Jarmo Makkonen, 
Ilonia-kuoro 
Pe 07.04. klo 19 WE-ilta 
yläkouluikäisille
La 08.04. klo 10-14 
Rukouspäivä
La 08.04. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 09.04. klo 11 
Jumalanpalvelus, musiikki: 
Tampere Pentecostal African 
choir
Su 09.04. klo 14 
English Service
Su 09.04. klo 17.30 ALKU-ilta

Vko 15
Ma 10.04. klo 12 
Senioriystävät: 
”Virkistä aivojasi”
Ti 11.04. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, ehtoollinen, 
Petteri Arasalo
Ke 12.04. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Leevi Ahopelto, 
Ilonia-kuoro
Ke 12.04. klo 19 Opiskelijapiiri
Pe 14.04. klo 11 Pitkäperjantain 
ehtoollisjumalanpalvelus, 
musiikki: Maisa Vallenius ja 
Hannele Ahola 
La 15.04. klo 19 WUP -nuorille
Su 16.04. klo 11 
Lähetyssunnuntain 
jumalanpalvelus
Su 16.04. klo 14 
English Servicena, torstaina ja 
perjantaina klo 10–13
Tiistaina klo 17–19.
Ma-ke klo 11 

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

SEURAKUNNAN 
TOIMISTON 
AUKIOLOAJAT
Maanantaina, 
keskiviikkona, torstaina 
ja perjantaina klo 10–13
Tiistaina klo 17–19.

TYÖMUODOT 
TIEDOTTAVAT
www.facebook.com/
Tampereen- 
helluntaiseurakunta

Tarjoukset voimassa 26.2. asti  tai
niin pitkään kun tuott eita riitt ää.

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

9,00€
(25,00€)

8,00€
(19,00€)

8,00€
(33,00€)

Kevään 2017 

LEIRIT 
Tampereen Helluntaiseu-
rakunnan lapsi-ja nuoriso-
työ järjestää helmikuussa 
jälleen talvileirejä leirikes-
kuksessamme Kukkolassa 
Pälkäneellä.  Lasten talvi-
leiri on tarkoitettu jo kou-
lun aloittaneille alakoulu-
ikäisille lapsille. WE-leiri 
on tarkoitettu yläkoulu-
ikäisille varhaisnuorille.  
Luvassa on mukavaa ja 
vauhdikasta yhdessäoloa, 
raamattutunteja, sauno-
mista, ulkoilua, leirinuoti-
oita ja makkaranpaistoa.  
Lisätietoa leiristä ja siellä 
tarvittavista varusteista saa 
seurakunnan nettisivuilta 
ja leirikirjeestä, jota on saa-
tavilla  seurakunnan info-
pöydältä. 

Lasten ja WE- leirien hinta 
leiriläiseltä 50 €.
Kevätkaudella 2017 järjes-
tetään seuraavat leirit:

Lasten talvileiri 
25.– 28.2.

WE-leiri 
28.2 – 3.3

WUP-leiri 
17-19.3


