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E
Kesä.
on ihana kaiku. Se on täynnä positiivisia
mielleyhtymiä: lämpö, aurinko, lepo, mansikat, uimaranta… Kesällä eletään kokemuksia, joiden voimalla
jaksetaan yli pitkän ja kylmän talven. Niitä muistellaan ympäri vuoden, ja niihin palataan yhä uudestaan
ja uudestaan. Loputtomalta
tuntuvan pimeän ajan aikana kesämuistot saavat lähes
taianomaiset mittasuhteet.
Talvella kerrospukeutuneena on vaikea edes palauttaa
mieleen, miltä tuntuu, kun
ulos voi mennä laittamatta
päälle mitään ylimääräistä.
Kaikkein
suloisimmat
muistot liittyvät usein kesään. Mieti vaikka omaa
lapsuuttasi.
Maalaistyttönä minä muistan serkkujen
kanssa tehdyt värikkäät kukkaseppeleet, jotka houkuttelivat kaikenlaisia surisijoita
puoleensa; suloiset kanin- ja
kissanpennut, kuumat heinäpellot paarmoineen, iloiset monttu-uinnit ja hiekkakakut rannalla, lattioistaan
natisevat mummonmökit ja
niissä ohuista posliinikupeista juotujen kitkerien pullakahvien tuoksun. Muistan
reissut torille, jäätelölle ja huvipuistoihin. Kesään kuuluivat olennaisesti myös telttakokoukset ylistyslauluineen,
TUOLLA SANALLA

VIESTINTUOJA

22. kesäkuuta 2017

makkaroineen, irtokarkkeineen ja kavereineen. Vaikka
ajat muuttuvat, kesä luo aina
uudestaan puitteet kokemuksille, jotka eivät unohdu.
Kesä onkin uusien kokemusten aikaa. Tänäkin kesänä joku ihastuu ja rakastuu. Joku käy ensimmäistä
kertaa ulkomailla. Yksi tulee
uskoon, toinen löytää Jeesuksen uudestaan. Kesä herkistää mielen ja antaa rohkeuden kokea ja kokeilla uutta.
Kesäleireillä koetaan tärkeitä
asioita, hengellisiä ja maallisia, jotka kantavat usein läpi
elämän. Juhannuskonferenssi on monille tärkeä perinne,
yksi kesän kohokohdista.
Kesällä tunnen olevani vapaa – en pelkästään paksuista vaatteista, vaan laajemminkin. Lomalla aivot saavat
tilaa ajatella uudella tavalla.
On aikaa tehdä asioita, joihin muulloin on liian kiire.
On aikaa pysähtyä. Kuunnella ja kuulostella. Muistella. Rukoillakin.
Kesä on vasta alussa.
Kunpa tänäkin kesänä voisimme kokea jotain ikimuistoista, jotain mullistavaa ja
elämän suunnan muuttavaa.
Siunattua ja muistorikasta
kesää juuri Sinulle.
M arika K arhu

lämme keskellä some- ja
uutistulvaa, joka on usein
melko negatiivista, tietyllä tavalla värittynyttä ja joskus
jopa valheellistakin. Taustalla
voi olla tarkistamatonta tietoa,
yleisen mielipiteen painetta
tai poliittista ohjausta. Tällainen informaatio saa meidät
helposti pelkäämään, vetäytymään ja menettämään suuntavaistomme.
Valitettavasti elävä kristillisyys nähdään julkisessa sanassa
mielellään vanhanaikaisena ja
vaarallisena, vaikka juuri se on
100 vuotta täyttävän Suomen
turvallisuuden ja hyvinvoinnin
perusta. Samaan aikaan ovet

ovat auki henkisyydelle ja muille uskonnoille, joiden taustalla vaikuttavat aivan toisenlaiset
voimat. Raamattu on tässä aika
yksiselitteinen. Se luokittelee jokaisen hengen, joka ei tunnusta
Jeesusta, antikristuksen hengeksi. Tuo henki taistelee seurakuntaa vastaan valheen voimalla.
Jeesuksen sanat hätkähdyttävät:
”Tulee aika, jolloin jokainen,
joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle” (Joh 16:2-3).
Epäluuloisuus ja vaino johtuu
tiedon puutteesta. Maailma ei
tunne Jumalaa rakastavana Isänä, joka lähetti ainoan Poikansa sovittamaan syntimme. Hän
kutsuu omiaan lapsikseen, antaen esikuvan perheyhteydestä.
Onneksi on olemassa ”Taivaan Tietotoimiston uutiset”.
Niiden lähteenä on ikuinen Jumalan Sana; totuuden ja rakkauden Henki. Mitä enemmän
seuraamme ja jaamme taivaallista tiedotusta, sitä suurempi ilo
ja rauha meillä on. Sen kautta
voimme myös ymmärtää eri ai-

kakausien merkitystä Jumalan
näkökulmasta.
Tänä vuonna on kulunut
500 vuotta Reformaatiosta, 50
vuotta Jerusalemin yhdistämisestä, 70 vuotta YK:n päätöksestä muodostaa Israelin valtio sekä 100 vuotta Jerusalemin
vapautuksesta ottomaanien vallasta. Jerusalemissa järjestettiin
7.6. ensimmäinen kansallinen
Rukousaamiainen yhdessä juutalaisten ja kristittyjen kanssa.
Nämä ovat merkkipaaluja Jumalan kalenterissa.
Suomessa on tänä kesänä
monia hyviä hengellisiä tapahtumia, jotka kokoavat ihmisiä
yhteen juhlimaan ja rukoilemaan Suomen puolesta. Helluntaiherätyksen juhannuskonferenssiin Keuruulle kokoontuu
arviolta 30000 ihmistä. Satavuotiasta Suomea juhlitaan yhdessä eri seurakuntien kanssa
teemalla Suomalainen usko, ja
siitä annetaan kunnia Jumalalle.
Pysytään kanavalla!
T arja J ääskeläinen

Mikä on parasta seurakunnassa?

K

ysymys on positiivisen johdatteleva. Samalla se herättelee
mielikuviamme
kotiseurakunnasta. Mitä se minulle merkitsee? Sitä olisi hyvä
aina joskus kysyä itseltään ja
toisiltaan. Raamatullisia kuvauksia seurakunnasta ovat mm.
perhe, veljet ja sisaret, koti ja
pyhien joukko. Joillekin seurakunta onkin korvannut puuttuvan perheen ja suvun läheisyyden. Se edustaa kodin lämpöä.
Alkuaikoina kun uskoontulo merkitsi usein myös vainoa
ja hylkäämistä, seurakunnasta
tuli tärkeä elämän kiinnekohta.
Paikka, jossa vastavirtaan kulkija levähti.
Vastaukset otsikon kysymykseen varmasti vaihtelevat vastaajan mukaan. Toisille seurakunta on ennen kaikkea
Jumalan Sanan opetuksen paikka. Sieltä saa hengellistä ruokaa, joka vahvistaa uskoa ja
rohkaisee arjessa eteenpäin.
Kokoukseen tullaan katsomaan
itseään Sanan peilistä. Sehän
aina korjaa vääriä käsityksiämme itsestämme, Jumalasta ja

toisistamme.
Jollekin seurakunnassa tärkeää on toisten kohtaaminen.
Siellä syntyy tärkeitä ystävyyssuhteita. Veljien ja sisarten
kanssa kasvaa yhdessä. Aidot
kohtaamiset tapahtuvat soluissa
ja työmuotojen ryhmissä. Siellä
kohdataan myös kivut ja heikkoudet. Yhdessä saadaan rukousvoittoja ja eheydytään.
Seurakunta on myös paikka palvella. Uskova kasvaa ja
vahvistuu auttaessaan ja palvellessaan muita. Erilaiset jäsenet erilaisilla lahjoilla antavat
panoksensa yhteiseen hyvään.
Monet kertovat, että työtehtävät seurakunnassa tuottavat jatkuvaa iloa. Ja se ilo on syvää ja
hengellistä, Jumalan vaikuttamaa. Luovuus ja taiteet saavat
kanavan seurakunnassa. Pyhä
Henki virittää ne erityiseen vireeseen.
Hengellinen koti on hengellisten kokemusten paikka. Jotkut rakastavat yli kaiken sitä ilmapiiriä, jossa yhdessä saamme
olla. Pyhän Hengen läsnäolon
ilmapiiriä laulaessa ja ylistäes-

sä. Tai päiväkokousten yhteyden ja rakkauden ilmapiiriä,
joka ilmenee syvänä rauhana.
Sen vain voi tuntea. Pyhä Henki koskettelee seurakunnan yhteisissä tapaamisissa, virvoittaa
ja uudistaa. Rakkaus Jeesukseen
uudistuu ja kuormat lähtevät.
Tällainen ilmapiiri aina vapauttaa suorittamisesta, taakoista,
mutta myös sisäisistä siteistä.
Ei ole ihme, että Raamattu kuvaa seurakuntaa Jumalan
salaisuudeksi. Sitä ei ymmärrä
kuin ne, jotka sitä elävät todeksi.
Jos käy niin, että uskova etääntyy seurakunnasta, niin hänen
mielikuvansa ennen pitkää kylmenevät. Sen salaisuutta ei
enää näe yhtä kirkkaasti. Päinvastoin tilalle alkaa tulla negatiivisa mielikuvia ja käsityksiä.
Kuinka tärkeää onkaan pitää
suhde seurakuntaan kunnossa
ja käyntivälit lyhyinä! Usko Jumalaan ei ole muistojen uskoa,
vaan tämän päivän elämää yhdessä toisten uskovien kanssa.
USKO KATTO
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Jumala kutsuu koko ihmisen – keskeneräisenä
Huhtikuinen
solunjohtajanaisten
brunssi ravitsi ja rohkaisi.

P

ienryhmät eli solut ovat
osa
seurakuntamme
näkyä. Aiheen äärellä oltiin 29.4., jolloin
seurakunnassamme järjestettiin aiheen innoittamina
brunssi.
Naisten soluja koordinoivan
Veera Tillanderin ja pastori Hannakaisa Shehun mukaan keväisen brunssin kautta
haluttiin rohkaista seurakuntamme solunjohtajanaisia ja
osoittaa arvostusta heidän paimentyötään kohtaan. Shehu
myös opetti brunssilla erilaisista
historiassa vaikuttaneista naisista – kreikkalaisnunnasta tavalliseen rukoilevaan suomalaisnaiseen.
– Hän (Jumala) käyttää mielellään ihmisen ”koko värin” –
näköjään jo silloin, kun ollaan
vielä keskeneräisiä, ”vääränlaisia”, muottiin mahtumattomia
ja ehkä tämän vuoksi pelokkaita palvelemaan, Shehu summaa.
– Jumala ei kutsu meistä ihmisistä ”hengellisen olion
osuutta”, vaan koko luonteen,
temperamentin, tavan kohdata
toisiamme, tavan puhua.
Solu on ystävyyttä – ja
vaikka sukkailtoja

Brunssille osallistuneet Riikka
Korhonen ja Ruut Haapamäki ovat aloittelevia solunjohtajia.
– On tärkeää, että omasta
seurakunnasta löytyy kaikille

luotettavia ystäviä, joiden kanssa jakaa elämäänsä, Korhonen
toteaa.
Yhteistä soluille ovat rukous
ja yhteys, mutta konseptissa on
tilaa luovuudelle. Korhosen solussa on mukana musikaalisia ja
liikunnallisia naisia, joten näitä
teemoja voidaan yhdistää solutapaamisiin. Haapamäen haaveena on solu käsitöistä innostuneiden naisten kesken.
– Joskus voisi pitää sukkailtoja, Haapamäki maalailee.
– Kun ihmisillä on muutakin
yhteistä kuin solu, he ehkä ystävystyvät helpommin keskenään.
Pyhä Henki, en minä

Laura Kivimäki on vaimo,
viiden lapsen äiti ja solulainen.
Hän vetää myös omaa solua,
jossa käydään läpi eheytymisaiheista kirjaa.
– Toiveena on, että jokainen
nainen solussamme saisi löytää
Jumalan tyttären ja prinsessan
identiteetin.
Ylisuurta roolia ei Kivimäki
paimenuudessa kuitenkaan ota:
– Ensisijaisesti on Jumalan
tehtävä kasvattaa omat lapsensa ja huolehtia heistä. Pyhä
Henki tekee työnsä, en minä.
Uskon myös, että Jumalan lahjavanhurskaus on totta solulaisteni elämässä, joten minun ei
tarvitse myöskään ’parannella’
heitä. Puhun kyllä mahdollisimman suoraan totuudellisesti,
ottaen huomioon kunkin herkkyyden ja persoonan.

– Valmis ateria osui rakkauden kieleen, jota ymmärrän, totesi viiden lapsen äiti Laura Kivimäki (vas.) brunssista.
Vieressä aloittelevat solunjohtajat Riikka Korhonen ja Ruut Haapamäki (Kuvaaja: Milka Myllynen).

P aula E rkintalo
Brunssin naisille valmistelivat miehet: oikealta vasemmalle pastori Petteri Arasalo, Jukka Similä, Tapani Varuhin, Jukka
Salonen ja Miika Arasalo (Kuvaaja: Milka Myllynen).

Raamattu-uskollisuus ja tarinoiden voima

M

etodistisaarnaaja John
Wesleyn nimiin laitettu niin sanottu Wesleyn
nelikulmio ilmaisee Kristillisen
opin lähteet tai auktoriteetit:
Raamattu, traditio, kokemus ja
järki. Ei ole kysymystäkään siitä mitä kahta näistä me helluntai-karismaatikot painotamme.
Uskomme perustuu Raamatun
järkkymättömälle arvovallalle. Mutta helluntailiike kuitenkin syntyi siitä, kun löydettiin
uudestaan raamatullinen, henkilökohtainen kokemus Jumalasta Pyhän Hengen täyteyden
muodossa.
Raamatunluku

Aika harvalla helluntailaisella
ei ole Raamattua yöpöydällä.

Sen sanoma on otettu keskelle elämää ja arkea. Näin ainakin menneinä aikoina, mutta
entä tänä päivänä kun huomiostamme kilpaillaan monen
median voimin? Tapa, miten
Raamattua luemme, on usein
kertomuksellinen. Omaa elämän kulkua verrataan Raamatusta löydettyihin tarinoihin,
saaden niistä voimaa ja samaistumispintaa. Arjen haasteissa
saan odottaa apua kuin Daniel
luolassa tai Pietari vankilassa,
saan samastua Daavidin huokauksiin tai etsiä omaa helluntaitani.
Harvey Coxin mukaan helluntailaisuus eroaa samoihin aikoihin syntyneestä fundamentalismista, jossa painotetaan

Raamatun
virheettömyyttä,
kirjaimellista tulkintaa ja muuttumattomia dogmeja. Coxin
mukaan helluntailaisetkin kyllä puolustavat Raamatun auktoriteettia ja luotettavuutta sekä
konservatiivisia arvoja. Painopiste on kuitenkin Raamatun
toimivassa sanomassa; elävässä
ja vaikuttavassa Jeesuksessa, ei
opeissa.
Muutostarinat

Aloitan usein helluntailaisuutta käsittelevän koulutunnin
kysymällä lukiolaisilta, keihin
helluntailaisiin he ovat törmänneet julkisuudessa. Taustalla on
huomio, että usein iltapäivälehdistön uutisoima vaikkapa rikollisen uskoontulo, on tapah-

tunut juuri meidän liikkeemme
piirissä. Monet meistä ovat
myös kuulleet sanonnan, miten
alkoholismista tai vankilakierteestä voi pelastaa vain uskoontulo tai rakastuminen. Se, että
Jeesus muuttaa elämiä edelleenkin on tosiasia, jonka tarkastelu voi ruokkia uskoa Jumalan voimaan.
Jos kohta Raamatun tarinallisuus on lähellä sydäntämme, niin tarinoilla on suuri rooli uskossamme laajemmaltikin.
Muistatko vielä kun sopersit lyhyen “todistuksen” kastetilaisuudessasi? Todistuksessa tiivistit tarinan muotoon oman
uskontaipaleesi. Vaikka monasti tarina sisältää vain vähän
dramatiikkaa, siitä tekee kor-

vaamattoman se, että kyseessä
on juuri sinun todistuksesi. On
kyse sinun tarinastasi, siitä mitä
Jeesus juuri sinulle merkitsee.
Tämän henkilökohtaisuuden
vuoksi sillä on voima puhutella
muita ihmisiä.
Tarinamme on vielä kesken.
Uskon silmin katsottuna tulevaisuus on täynnä potentiaalisia aineksia uusille todistuksille
Jumalan voimasta elämässämme. Näin on siksi, että olemme punoneet elämämme Raamatun tarinaan, jonka juonessa
tulevaisuus on kirkas.
JARKKO LINDQVIST
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Juhannuskonferenssi – suomalaisen uskon juhla

V

uosi 2017 on Suomen
100-vuotisjuhlavuoden
ohella
Reformaation
500-vuotismerkkivuosi sekä vapaakristillisten
yhteisöjen yhteistyön 50-vuotisjuhla. Siinä ainekset Juhannuskonferenssin monipuoliseen
juhlaohjelmaan.
Juhannuskonferenssin 21.6.25.6. teemaksi 2017 on valittu ”Suomalainen usko”. Se on
myös Suomen Evankelisen Allianssin (SEA) juhlavuodelle valitsema teema.
-On todennäköistä, että

Keuruun Juhannuskonferenssista tulee teemavuoden suurin
yksittäinen tapahtuma, joka yhdistää kristittyjä monista eri herätysliikkeistä, arvioi konferenssi-isäntä Marko Halttunen.
Juhannusaaton ohjelma alkaa Lasse Heikkilän Suomalaisen messun juhlaversiolla.
Iltapäivällä järjestetään reformaatioaiheinen keskustelufoorumi ”Uskonpuhdistuksen isät
ja lapset” alustajana baptistikirkon johtaja Jari Portaankorva. Keskustelussa mukana
muun muassa kapteeni Saga
Lippo Pelastusarmeijasta. Ilta-

juhlassa Parasta Suomelle musisoi tunnettu vapaakristillinen
Chariots -kuoro ja big band ja
puheen pitää Vapaakirkon johtaja Hannu Vuorinen.
Suurin juhlatunne koettaneen yhteisessä lipunnostojuhlassa klo 18.00, kun siniristiliput
nostetaan konferenssikentän

salkoihin. Tilaisuudessa on mukana myös eduskunnan rukoustoiminnasta tunnettu kansanedustaja Antero Laukkanen
sekä laulaja Nina Åström.
Keuruulainen Praisementmusiikkiryhmä julkaisee juhlilla
singlen Marko Halttusen tekemästä Pro Patria -kappaleesta,
joka on rukouslaulu Suomen
puolesta.
UskoTV lähettää ohjelmaa
juhlateltan lisäksi myös Visioteltasta ja Teemateltasta. Tilaa
nettipassit suoraan UskoTV:n
sivuilta www.uskotv.fi
Huom! Avajaisjuhla keski-

viikkona 21.6. klo 19 näkyy
maksutta sekä UskoTV:llä että
TV7:llä.
Radio Gospel on vapaaehtoisvoimin toimiva radioasema,
joka lähettää suoraa ohjelmaa
juhannuskonferenssista www.
radiogospel.fi.
Konferenssibussi
Saalemilta:

Pe klo 8 (paluulähtö Keuruulta
klo 21) sekä la klo 9.30 (paluulähtö Keuruulta klo 20). Hinta
20 eur menopaluu/päivä. Ilmoittautuminen ja käteismaksu
Karismakirjaan viim. ke 21.6.

Onko lapsi- ja nuorisotyömme turvallista?
Moni vanhempi miettii
tänä aikana, mihin
harrastukseen tai
seurakunnan toimintaan
lapsensa ja nuorensa
ohjaa. Siksi onkin hyvä
pohtia seurakunnan lasten
– ja nuorten toimintoja,
arvoja ja turvallisuutta.

senä ja kristittynä. Saan palvella seurakuntaa yhdessä muiden
kanssa. Löydän lahjaani vastaavan tehtävän ja saan ohjausta
sekä palautetta työstäni. Opin
myös ohjaamaan muita. Työpanostani arvostetaan.

apsi- ja nuorisotyömme ei
ole mitä tahansa harrastetoimintaa.
Sen keskeisin tavoite koskettaa kaikkein syvintä ja herkintä aluetta ihmisessä. Haluamme kertoa lapsille ja nuorille
rakastavasta Jumalasta, jolla on
erityinen suunnitelma jokaista
varten. Lapsi- ja nuorisotyössä mukana toimivien tulee olla
tasapainoisia, ajattelevia sekä
omat vahvuutensa ja heikkoutensa tiedostavia. Halukkaita
oppimaan ja kehittymään niin
ihmisenä kuin kristittynäkin
ollakseen turvallisia ja esimerkillisiä lasten ja nuorten kasvun tukijoita. Toimintaperiaatteemme nousevat seurakunnan
ydinarvoista: Jumalan voima,
ystävyys ja paimenuus.
1) Henkilökohtaisen Jumalasuhteen löytäminen. Seurakunnan raamatunopetuksen avulla
opin itse löytämään vastauksia
elämäni kysymyksiin ja ylläpitämään henkilökohtaista suhdettani Jumalaan.
2) Seurakunnassa minut hyväksytään. Olen hyvä, arvostettu ja rakastettu juuri sellaisena
kuin olen. Saan epäonnistua ja
yrittää uudestaan. Voin ja saan
puhua kaikesta.
3) Seurakunnassa minut kohdataan yksilönä. Saan vierelleni
ihmisiä, jotka tuntevat minut ja
haluavat tukea kasvuani ihmi-

Lapsi- ja nuorisotyön vapaa-

L

Miten alaikäisen turvallisuus
voidaan taata?

ehtoistoimijoille suunnattu turvallisuusopas ”Seurakuntamme
turvallinen lapsi- ja nuorisotyö”
valmistuu ensi syksynä. Syksyllä järjestämme sen pohjalta turvallisuuskoulutuksen. Pyrimme
auttamaan vapaaehtoisia kiinnittämään huomiota lasten- ja
nuorten henkiseen, fyysiseen,
hengelliseen ja sosiaaliseen
turvallisuuteen sekä ennaltaKUVA TAPANI VARUHIN

ehkäisemään
väärinkäytöksiä. Pyrimme läpinäkyvyyteen
ja avoimuuteen kaikessa. Siksi myös epäselviä tai huolestuttavia asioita on hyvä kysyä
suoraan seurakunnan työntekijöiltä. Heillä on vaitiolovelvollisuus, joten kaikki on luottamuksellista.
Kukkolan
leirikeskuksessa
järjestettiin 20.5. leiriturvakoulutus, jossa turvallisuuspäällikkömme kävi läpi paloturvallisuuden, poistumistiet ja muut
leirityön mahdolliset riskitekijät.
Jokaisesta leiristä tehdään
turvallisuussuunnitelma
ja
usein myös riskianalyysi. Vapaaehtoisten toimenkuvaan ja
leirin turvallisuussääntöihin sitoutumiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Leiriläiset ja
henkilökunta ovat seurakuntamme vakuutuksen piirissä.
Vuonna 2014 tullut lakimuutos antaa järjestäjille mahdollisuuden pyytää rikosrekisteriote
myös vapaaehtoisilta toimijoilta. Tämä edellyttää tosin tarkkaa harkintaa, koska suuri osa
heistä on seurakuntamme jäseniä ja pastoreita.
Entä lasten ja nuorten
hengellinen, fyysinen,
sosiaalinen tai henkinen
turvallisuus ?

Kukkolan leiriturvakoulutuksessa 20.5. kouluttajana Henry Kontuniemi.

Joskus aikuiset kertovat, että jokin rukoustilanne tai opetus on
jättänyt pelkoja ja haavoja, joita
varhaisnuorena ei pystynyt kenenkään kanssa käsittelemään.
Siksi turvallisten hengellisten
kasvattajien merkitys on tärkeä.
Eri-ikäisten lasten ja nuorten raamatunopetuksen teemat
tulee harkita tarkkaan. Pastorit
ovat vastuussa opetuksen luotettavuudesta ja sopivuudesta

eri ikäryhmille.
Fyysistä turvallisuutta käsitellään vuosittain leiriohjaajakoulutuksissa. Siihen liittyy
myös lasten ja nuorten fyysinen koskemattomuus. Lapset
ovat hyvin erilaisia. Jotkut heistä kiipeilevät mielellään ohjaajien syliin. Tällöin on syytä olla
mieluummin varovainen kuin
ajattelematon.
Emme salli ohjaajilta mitään
lapsen tai nuoren herkkää sisintä tai seksuaalista koskemattomuutta haavoittavaa. Mahdolliset hyväksikäyttöepäilyt tai
rajarikkomukset on ilmoitettava heti seurakunnan työntekijälle, joka ohjaa asian tarvittaessa viranomaisille.
Sosiaalinen turvallisuuden
kehittämiseksi pyrimme jatkuvasti avoimeen ilmapiiriin.
Lapsen ja nuoren on tärkeää
saada kuulua porukkaan, kokea
itsensä tervetulleeksi ja saada
kavereita. Uudistamalla lasten
ja nuorten toimitiloja pyritään
luomaan kiinnostavia ja kotoisia toimintapisteitä.
Henkisessä turvallisuudessa seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöllä on tärkeä paikka.
Usein ohjaajat näkevät lapsen
ja nuoren eri tavoin kuin vanhemmat, mikä voi vahvistaa
myönteisesti hänen kasvuaan
ja persoonaansa.
Henkinen pahoinvointi tulee
huomioida ja ohjata nuori tarvittaessa ammattiavun piiriin.
Psyykkisiin ja vaikeisiin elämäntilanteisiin liittyviä asioita
ei voi hengellistää, mutta niistä
pitää saada keskustella luottamuksellisesti.
L apsi - ja nuorisotyön pastorit
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Takaisin Suomeen

P

rojektityöni Fidan kehitysyhteistyöhankkeessa Etelä-Aasiassa on ohi ja palasin Suomeen kesäkuun alussa.
Viimeiset ajat Nepalissa eivät
olleet pelkkää tasaista laskeutumista muuttoa kohti. Muutama viikko sitten menin pahaa aavistamatta kotiin ja näin
ovelta murtovarkaan keskellä
olohuonetta. Keskeytin murtovarkaiden puuhat, joten he sai-

vat ainoastaan vietyä käytöstä
poistetun vanhan Nokian puhelimen, mutta säikähdys oli sitäkin suurempi.
Ennen kaikkea mukana oli
myös varjelusta, sillä samalla
kun itse poistuin portille, varkaat hyppäsivät kolmannen
kerroksen ikkunasta ja poistuivat takakautta. Näin Jumala
varjeli yhteentörmäykseltä, jossa olisi voinut olla huonot seu-

raukset. Rukoillaan, että saisin
käsiteltyä trauman, niin ettei
se tulevaisuudessa haittaisi elämää ja valintoja.
Yllätyksestä oli se hyöty, että
kun tavarat oli makuuhuoneessa levitelty pitkin lattiaa, sisuunnuin aloittamaan pakkaamisen.
Loppuajan asuin muualla kuin
kotonani.
Neljän vuoden poissaolon
jälkeen Suomeen sopeutumi-

nen vähän jännittää. Mistä
löytyy hyvä koti, ja miten elämän osittain uudelleen rakentaminen sujuu. Työtäni jatkan
Fidassa Helsingin toimistolla.
Toivottavasti nähdään jossain
vaiheessa loppuvuotta. Siunattua kesää!

kellessa aikaa kului 4 vuotta.
Suurin motivaatio jatkuvaan opiskeluun on vastuu
tästä upeasta sanomasta, joka
meille on uskottu. Joka päivä
saa löytää jotain uutta. Minulle teologian opiskelu on antanut suurta nöyryyttä suurten
asioiden edessä. Kun oppii
jotain Jumalan suuruudesta,
oppii samalla myös jotakin
omasta pienuudestaan. Toivottavasti kaikki oppimani
nyt ja vastaisuudessakin saa
olla koko seurakunnan rakennukseksi. Keuruun valmistujaisjuhlan lisäksi juhlistimme
perheen kanssa tapahtumaa
jäätelöllä.

Theology and Ministry -tutkinnon. Opiskelin kokopäiväisesti yhteensä 3,5 vuotta,
johon sisältyi 6 kk harjoittelujakso. Opiskelu oli haastavaa, mutta samalla mukavaa
ja antoisaa. Minua motivoi
kiinnostus teologiaan sekä ylipäänsä halu ymmärtää enemmän ja oppia uutta. Lisäksi
minua motivoi ajatus seurakuntatyöstä. Suurin löytöni oli
välittävä Jumala. Tulevaisuudestani minulla ei liioin ole
hajuja eikä tuoksuja, mutta
teologian maisteriopinnot haluaisin jossakin kohtaa suorittaa. Kandiopinnot ovat antaneet minulle myös hyvän
pohjan mahdollisia yliopistoopintoja varten. Tämänastiset opintoni ovat toki antaneet
eväitä myös seurakuntatyöhön, joka tavalla tai toisella ja

melko suurella todennäköisyydellä tulee olemaan osa elämääni tulevaisuudessa.

T erhi T eiskonlahti

Valmistuneet juhlivat
Bongasimme muutamia
tänä keväänä Ison Kirja
-opistosta valmistuneita.
Mikä heitä motivoi
opiskelemaan teologiaa?
Millaista on opiskella
moniakin vuosia työn
ohessa tai kokopäiväisesti?
Miten he ovat tapahtumaa
juhlineet?
Walter Tuokkola:

Suoritin Ison Kirjan kautta
Walesin yliopiston Master of
Theology -tutkinnon. Tein kevätlukukauden MTh-kurssit
ensin ja syksyn kurssit samalla Lähetyslinjaa suorittaessa.
Se vuosi oli täysiaikaista opiskelua.
Gradun tekemisessä kestikin kauan, koska lähdimme
Albaniaan enkä ehtinyt kielen opiskelun ja työn takia panostaa graduun muutamaan
vuoteen. Sain lopulta noin viisi vuotta aloittamisen jälkeen
gradun valmiiksi. Se oli haastavaa työn keskellä ja kolmen
pienen lapsen isänä. Viimeisenä keväänä ja kesänä otin
enemmän aikaa loppuvääntöön.
Teologian opinnot motivoivat minua, koska ne liittyvät suoranaisesti seurakunta- ja lähetystyöhön, jota teen.
Sain tosi paljon virikkeitä, uusia näkökulmia ja laajuutta
omaan ajatteluun. Kiinnostuin myös lukemisesta enemmän tulevaisuudessakin; ehkä
silti enemmän omaksi iloksi ja
työtä varten kuin toista tutkintoa varten. Graduni aihe oli
Indigenous Churches in Albania, jossa tutkin itsenäisten
seurakuntien perustamista Albaniassa.
Juhlin valmistumistani ravintolassa perheen kanssa ja
kalliokiipeilemällä lasten kanssa käyttäen valmistujaislahjaksi saamiani kiipeilyvarusteita.

Tina Katto:

Suoritin Global Universityn (GU) Bachelor of Arts in
Bible and Theology eli teologian kandidaatin tutkinnon.
Opiskelu työn ohessa sopi
minulle todella hyvin. GU
mahdollisti sen, että pystyin
lukemaan yhtä kurssia per lukukausi. Viimeisenä vuonna
opiskelin 2–3 kurssia per lukukausi. Pystyin soveltamaan
opiskelujani koko ajan käytännön seurakuntaelämään
solunjohtajana sekä mieheni
Uskon rinnalla. Opiskelin Belgian CTS:ssä englannin kielellä 1993-1995 ja jatkoin Suomessa vuodesta 2004 alkaen.
Elämään on tänä aikana
mahtunut paljon muutakin,
kuten naimisiin meno, lasten
syntymiset ja sairastamiset,
molempien vanhempieni ja
veljeni hautajaiset...
Tänä aikana olen oppinut
ymmärtämään Jumalaa ja
hänen Sanaansa paremmin.
Monikansallisten opiskelutovereiden keskellä opin paljon
uutta ja sain ystäviä eri kulttuureista. Opettajat olivat hyviä ja kannustavia; erityisesti
opinto-ohjaaja Taina Karhu
auttoi minua paljon.
Tutkimuskoordinaattorina
TAYS:ssa joudun ohjaamaan
tutkijoita ja lukemaan tutkimus-suunnitelmia sekä ohjaaman tutkimusetiikan- ja viranomaisasioissa. Opiskelusta on
hyötyä tieteellisen tutkimuksen asiakirjojen teossa ja tulkitsemisessa.

Jessika Mäensivu:

Suoritin seurakuntatyön tutkinnon ja samalla Walesin yliopistoon Bachelor of Arts in

KUVA MARKUS RAUTANIEMI

Markus Rautaniemi:

Suoritin Walesin yliopiston
Master of Theology eli teologian maisterin tutkinnon, aiheena Biblical interpretation
in the church eli Raamatun
tulkinta.
Opiskelin vuoden kokoaikaisesti, joka oli huomattavasti helpompaa kuin työn ohessa
tehtynä. Töiden ohessa opis-

Kuvassa ylhäällä vasemmalta Markus Rautaniemi, Jessika Mäensivu ja Anita
Sipilä. Alhaalla vasemmalta Walter Tuokkola ja Tina Katto.

Anita Sipilä:

Suoritin Bachelor of Arts in
Theology and Ministry -tutkinnon sekä seurakuntatyön
tutkinnon. Opiskelin kokopäiväisesti, koska halusi keskittyä
opiskeluihin. Aikaa kului yhteensä 3,5 vuotta harjoitteluineen. Teologian ja Raamatun
opiskelu ei yleensä ole pelkkää pänttäämistä, vaan samalla käydään läpi monenlaisia prosesseja. Ne vievät myös
voimia, vaikka hyviä prosesseja olisivatkin. Minua motivoi
tietoisuus siitä, että olen siellä,
missä Jumala haluaa minun
olevan. Ehdottomasti suurin
löytöni oli Jumalan armon
löytäminen omaan elämääni.
Se ei ollut minkään yksittäisen oppitunnin aikana tehty
löytö, vaan osa niitä prosesseja, joita aika opiston mäellä
sai elämässäni aikaan. Ennen
tätä löytöä elämäni oli pitkälti Jumalan miellyttämistä ilman todellista rakkautta Häntä kohtaan, pyrkimystä ansaita
hänen hyväksyntänsä. Onneksi Jumala armossaan osoitti,
ettei kyse olekaan minun töistäni vaan hänen täytetystä,
täydellisestä työstään, johon ei
voi mitään lisätä eikä siitä voi
mitään ottaa pois. Hain opiskelemaan yliopistoon yhteiskuntatutkimusta, ja pääsykokeisiin valmistautumisissa oli
hyötyä siitä, että olin IK:ssa
lukenut tieteellisiä tekstejä.
Pääsenpä sitten yliopistoon tai
en, niin uskon opinnoista olevan hyötyä ihan kaikessa, mitä
elämä eteeni tuo.
Keuruun valmistujaisjuhlan lisäksi juhlimme tapahtumaa ystävien ja sukulaisten
kesken.
K oonnut T arja J ääskeläinen
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MATTHEW JA ELISABETH KING:

Nyt on Euroopan ja Suomen aika
Hervannan
kesätapahtuman
pääpuhujiksi 10.-12.8.
on tulossa aviopari
Matthew ja Elisabeth King
Kaliforniasta. He olivat
mukana myös Tukholman
Awakening Europe –
tapahtumassa viime
vuonna.

K uvat : M att ja E lisabeth K ing

M

atthew (myöhemmin
Matt) King on Australiasta kotoisin oleva evankelista. Hän on ollut osa Bethel-seurakunnan henkilökuntaa
Kaliforniassa neljä vuotta. Hän
on johtanut useita lähetysmatkoja, viimeisimmät Ruotsiin,
Ugandaan, Peruun, Intiaan ja
USA:an. Näillä matkoilla hän
on saanut julistaa evankeliumin
suurille joukoille. Matt toimii
Bethel Supernatural School of
Ministry (BSSM) Raamattukoulussa opettajana ja evankelioinnin kouluttajana. Hänen
vastuullaan on vuosittain 60-70
oppilaan opetuslapseuttaminen
sekä harjoittelijaryhmän mentorointi. Hän julistaa ja palvelee evankeliumin työssä ja on
nähnyt parantumisia ja ihmeitä
sekä Pyhän Hengen kokemisen
tuomia sisäisiä muutoksia.

Matt on saanut koulutuksensa (BSSM) Raamattukoulussa
sekä Reinhard Bonnken evankeliuminkoulussa
(Reinhard
Bonnke School of Evangelism).
Näky ristin miehestä

Matt kertoo, että marraskuisena aamuna 2013 hän rukoili olohuoneessaan, kun hänelle
näytettiin näky kärsivästä Jumalan Pojasta ennen ristiinnaulitsemista. Elävä kuva Jeesuksesta ruoskittuna, lyötynä ja verta
vuotavana syntiemme tähden
sytytti palon hänen sydämeensä.
– Siihen asti olin kertonut
evankeliumia vain velvollisuu-

desta, mutta nyt ajattelin, että
jos minä en mene enkä puhu,
kuka tekee niin?
Mattilla on isän sydän, ja hän
haluaa varustaa nuorempia johtajia kasvamaan Kristus-keskeisessä identiteetissä ja lahjoissa.
Hän opettaa puhumaan evankeliumia rohkeasti, niin että ihmeet ja merkit seuraavat sekä
ohjaamaan ihmisiä uskonratkaisuun, parantumiseen ja Pyhän Hengen kokemiseen.
Yhteinen työ ja kutsumus

Myös Mattin vaimo, Elisabeth, on pastorina Bethel-seurakunnan BSSM Raamattukoulussa Kaliforniassa, jossa

hän on itsekin opiskellut. Miehensä tavoin hän opetuslapseuttaa vuosittain raamattukoulun
oppilaita sekä varustaa heitä
evankeliointiin. Aiemmin hän
on toiminut lähetysmatkojen ja
tavoittavan katutyön johtajana
sekä opettanut seurakunnissa
Euroopassa ja muilla mantereilla. Takana on myös vuoden mittainen YWAM -lähetysharjoittelu Hawaijilla. Elisabeth palaa
halusta nähdä Jumalan valtakunnan ylittävän kulttuurilliset ja kansalliset esteet. Hänen
sydämellään on myös varustaa
naisia elämään kutsumustaan
todeksi.
Eurooppa pelastuu

Matt ja Elisabeth toimivat Europpa will be saved -liikkeessä,
jonka tavoitteena on 100 miljoonan sielun pelastuminen Euroopassa. Luku perustuu siihen, että 10 % jokaisen maan
kansasta tulisi uskoon. Kaikille
kristityille avoin yhteisö haluaa
luoda yhteyttä Euroopan seurakuntien välillä maanosamme
hyväksi. Ihmisiä innostetaan
joka aamu klo 5.00 rukoilemaan ja julistamaan Euroopan
pelastumista. Rukousliikkeitä
on syntynyt eri maissa.

– Raamattu kertoo, että kun
Joona meni laittomaan ja moraalittomaan Niiniven kaupunkiin ja puhui heille rohkeasti Jumalan Sanan, niin “Niiniven
kansa uskoi Jumalaa”. Uskon,
että Euroopassa ollaan saman
tilanteen edessä, Matt sanoo.
Vuonna 2015 hän näki unessa valtavan tsunamin, joka oli
vielä paikallaan, mutta lähdössä
iikkeelle. Hän tiesi, että kyse oli
tulevasta herätyksestä.
– Uskon, että herätyksen aalto on liikkumassa täyttymystään
kohti. Se tulee ravistelemaan
Euroopan Jeesukselle.
Matt ja Elisabeth haluavat
palvella yhdessä ja nähdä seurakuntien elävän todellisessa
Kristus-identiteetissään. Matt
siteeraa Paavalin sanoja. “Minä
en häpeä Kristuksen evankeliumia, sillä se on Jumalan voima
pelastukseksi niille, jotka uskovat” (Room. 1:16).
– Epäilyn ja anteeksipyytelyn
aika on ohi. Sanoma on ajaton
ja yksinkertainen: Kristus elää ja
rakastaa sinua. Siksi Hän kuoli
puolestasi, löi synnin ja kuoleman hankkiakseen sinulle iankaikkisen elämän, hän sanoo.
T arja J ääskeläinen

Harvest in Hervanta 10.–12.8.
Hervannan Katukappeli järjestää yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa
Harvest in Hervanta kesätapahtuman. Juhalapaikkana on Hervannan Vapaa-aikatalo, mutta tapahtumia tulee olemaan
myös ulkona. E-Compass Road
Show -rekan lavalta järjestetään
muun muassa musiikkiohjelmaa ja aktiviteetteja nuorille.
- Road Show -kalusto mahdollistaa ohjelman siirtämisen välillä Hervannasta vaikka
Tampereen keskustorille, kertoo
E-Compass:n toiminnanjohtaja
Leevi Ahopelto.
Kesätapahtuman pääpuhujina ovat Matthew ja Elisabeth King Kaliforniasta. Ohjelmassa on arabinkielisille oma
tilaisuus, jossa puhuu Omar
Taleb Pohjois-Afrikasta. Lisäksi kuullaan paikallisia puhujia. Vapaa-aikatalon tilaisuudet
ovat kaksikielisiä (suomi/englanti) ja ne tulkataan mahdollisimman monelle kielelle.
ELOKUUSSA

Tapahtumasta lisää sivuilla:
katukappeli.com
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WUP Dreams 2017
KUVA JOONA KIVIOJA

Pysähdyttiin, unelmoitiin
ja rukoiltiin yhdessä.
Syntyi huikea ja innostava
nuorisotapahtuma.

J

oulukuussa 2016 avattiin
tyhjä Google Docs, jolle
kirjoitettiin ensimmäistä kertaa WUP Dreams
2017. Olimme Tuomiokirkonkadulla pääkoordinaattorimme Teemu Raassinan
sekä toisen koordinaattorimme Eemil Haapajoen kodissa. Silloin tiimissämme oli
seitsemän toisilleen melko tuntematonta jäsentä. Seitsemän
jäsentä kaventui vielä kuuden
hengen ydintiimiin, kun AnnaIlona Vainiomäki lähti raamattukouluun Havaijille.
Kun aloimme suunnittelemaan tapahtumaa, kaikkein
tärkeimpänä asiana oli kysyä,
mitä Jumala halusi tapahtumaltamme. Kun uskalsimme luottaa kaikista epäilyksistä huolimatta siihen, mitä koimme,
päätöksiä alkoi syntyä. Välillä nauratti, kun Teemulta tuli
viesti ryhmäämme kesken koulupäivän: ”Tehdään äänestys
tässä, eikä pidetä erillistä kokousta asiasta, jotta voidaan
ensi palaverissa keskittyä tuleviin asioihin”. Sillä lailla luento, jolla viestiin vastasi, ei varmasti jäänyt kovinkaan hyvin
mieleen. Se oli kuitenkin pieni
uhraus verrattuna siihen, miten
Teemu oli sitoutunut tekemään
töitä tapahtuman eteen. Teemu
johti tiimiämme erinomaisesti.
Rukous, luovuus, yhteys

Rukous kulki todella merkittävässä osassa jokaista palaveriamme ja uskonkin, että löysimme myös itsestämme asioita,
joiden äärellä Jumala kehotti
meitä pysähtymään. On kuitenkin myönnettävä, että järjestämisen ollessa melko aikaa

Kuvassa ylärivistä vasemmalla Teemu Raassina, Eemil Haapajoki, puhujana toiminut Jo Herbert, sekä Hanna-Mari Ristimäki. Alarivissä Emma Autti, Evianna
Sipilä ja Niko Nuutinen.

vievää, “pysähdy” sanonnasta
muodostui porukassamme lähinnä juttu, jota huudeltiin, kun
toisella näytti olevan tulenpalava kiire. Niko Nuutinen sai
kuulla kunniansa, kun puhujien
rekrytoinnissa deadlinet paukkuivat. Viimeisinä päivinä ennen tapahtumaa Niko ei tainnut nukkua ollenkaan, mutta
suoriutui lopulta hommastaan
todella hienosti. Myös Eemilin
hermoja koeteltiin Unelmaseteli-kilpailun osallistujamäärän

kanssa. Hän oli kilpailusta päävastuussa. Päätimme rukoilla
yhdessä, kun avasimme osallistumismahdollisuuden vielä pariksi päiväksi. Rukouksemme
kuultiin ja ihme tapahtui! Kilpailu on saanut paljon hyvää
palautetta osallistujilta tapahtuman jälkeenkin.
Jokainen meistä kehittyi sillä osa-alueella, jolla palveli tämän vuoden Dreamssissa.
Hyvänä esimerkkinä graafikkomme Hanna-Mari Ris-
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SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 12.6.–20.8.
Vko 24
Ti 13.06. klo 19 Seurakunta
rukoilee, Hannakaisa Shehu
La 17.06. klo 19 WUP –
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 18.06. klo 11
Lähetyssunnuntain
jumalanpalvelus
Su 18.06. klo 14 English
Service, Coffee fellowship
alasalissa klo 16-17
Su 18.06. klo 16 Kastejuhla
Kukkolassa
Vko 25
Ti 20.06. klo 19 Seurakunta
rukoilee, Usko Katto
Vko 26
Ti 27.06. klo 19
Seurakunta rukoilee
La 01.07. klo 10–14
Rukouspäivä
La 01.07. klo 19 WUP –
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 02.07. klo 11
Ehtoollisjumalanpalvelus,

Petteri Arasalo, Ilonia-ryhmä
Su 02.07. klo 14
English fellowship alasalissa
Vko 27
Ti 04.07. klo 19 Seurakunta
rukoilee, Tapani Varuhin
Ti 04.07. klo 8.30 Lähtö
Saalemilta eläkeläisten leirille
Kukkolaan
Ke 05.07. klo 8.30 Lähtö
Saalemilta eläkeläisten leirille
Kukkolaan
La 08.07. klo 19 WUP –
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 09.07. klo 11
Jumalanpalvelus, musiikki:
Maisa Vallenius ja
Hannele Ahola
Su 09.07. klo 14
English fellowship, alasalissa
Vko 28
Ti 11.07. klo 19
Seurakunta rukoilee
La 15.75. klo 19 WUP –
nuorille ja nuorille aikuisille

Su 16.07. klo 11
Lähetyssunnuntain
jumalanpalvelus, Markus
Rautaniemi, Tampere
Pentecostal African choir
Su 16.07. klo 14
English fellowship, alasalissa
Vko 29
Ti 18.07. klo 19 Seurakunta
rukoilee, Markus Rautaniemi
La 22.07. klo 19 WUP –
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 23.07. klo 11
Jumalanpalvelus,
Tapio Lohikko
Su 23.07. klo 14
English fellowship, alasalissa
Vko 30
Ti 25.07. klo 19
Seurakunta rukoilee
La 29.07. klo 19 WUP –
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 30.07. klo 11
Jumalanpalvelus,
Petteri Arasalo

Työmuodot tiedottavat
www.facebook.com/
Tampereenhelluntaiseurakunta
Aamurukoukset
Pe klo 7 Rukouskammiossa
Päivärukoukset
Ma-ke klo 11
Rukouskammiossa 14.6.asti.
Jatkamme kesätauon
jälkeen 14.8.
Rukousliekki
kesätauolla. aloitamme
syyskauden tiistaina 5.9.
klo 17.30
English Service
24.6. Tampereen English
Service vastaa kansainvälisestä
kokouksesta konferenssissa
Keuruulla Teemateltassa
klo 17.30–19.00. Kokouksessa
saarnaa Peter Frans.
Kokousavustajat
Tule kokousavustajaksi
seurakuntaamme. Palvelemme
sunnuntaisin päiväkokouksessa.
Yhteystiedot p. 0503037920
S.Hiipakka
Moreeni-kuoro etsii uusia
laulajia
Tulee mukaan palvelemaan
Jumalaa ja seurakuntaa laulun
lahjalla. Moreeni-kuoro
harjoittelee kahden viikon
välein keskiviikkoisin klo 18 ja
esiintymisvuoro seurakunnassa
on kerran kuussa.
Kuoronjohtaja Timo
Myllymäki, 050-4801796,
timo.myllymaki@iki.fi
Opiskelijapiiri
Opiskelijapiiri on kesäajan
tauolla. Syyslukukauden
ensimmäinen OP kokoontuu
6.9.2017 klo 19 alasalissa.

Tervetuloa! Viikottainen
tiedotus on toimintakauden
ajan nähtävissä osoitteessa
www.facebook.com/
opiskelijapiiri
Seniorit
Eläkeläisten leiri pidetään
Kukkolassa 4.-5.7. Lähtö
bussilla kumpanakin päivänä
Saalemin edestä klo 8.30.
Paluukuljetus takaisin
Tampereella n. klo 20.10.
Kukkolassa voi myös yöpyä,
ota mukaan omat lakanat!
Ilmoittautumista ei tarvita.
Tulkkaustiimi
MITÄ JA MIKSI?
Tulkki välittää saarnat ja
muut puheosuudet niille, jotka
eivät osaa (vielä) suomea.
Hän myös lukee puheissa
esiintyvät raamatunkohdat
kohdekielisestä Raamatusta.
Kuulokkeiden jakaja on
tärkeä tervehtijähahmo
ja suuri käytännön apu
tulkeille. Hän huolehtii ennen
tilaisuuden alkua, että tulkit
saavat saarnarungon kopion
tulkkauslooseihin ja jakaa
kuulokkeet tilaisuuden aikana,
jolloin tulkit saavat keskittyä
tulkkaamiseen.
TÄLLÄ HETKELLÄ:
Tarvitsemme simultaanitulkkeja
ja kuulokkeiden jakajia
seuraavasti:
• suomi–englanti
• suomi/englanti–venäjä
• suomi/englanti–ranska
• suomi/englanti–swahili

• suomi/englanti–arabia
• uomi/englanti–farsi

Su 30.07. klo 14
English fellowship, alasalissa

Su 20.08. klo 14
English Service

Vko 31
Ti 01.08. klo 19
Seurakunta rukoilee
La 05.08. klo 19 WUP –
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 06.08. klo 11
Ehtoollisjumalanpalvelus,
Usko Katto, Maisa Vallenius ja
Hannele Ahola
Su 06.08. klo 14
English Service

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

Vko 32
Ti 08.08. klo 19
Seurakunta rukoilee
La 12.08. klo 19 WUP –
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 13.08. klo 11
Jumalanpalvelus,
Markus Rautaniemi
Su 13.08. klo 14
English Service
Vko 33
Ti 15.08. klo 19
Seurakunta rukoilee
La 19.08. klo 19 WUP –
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 20.08. klo 11
Lähetyssunnuntain
jumalanpalvelus, musiikki:
Maria ja Patrik Palo-oja

SEURAKUNNAN
TOIMISTON
AUKIOLOAJAT
Maanantaina, keskiviikkona,
torstaina ja perjantaina
klo 10–13
Tiistaina klo 17–19, paitsi
heinäkuussa ei tiistaipäivystystä.
Kesäaikana toimisto on suljettu
parittomilla viikoilla 19.6.–6.8.
välisenä aikana.
Pastoreiden lomat
Arasalo Petteri 29.5.–18.6. ja
14.8.–27.8.
Katto Usko 3.7.–30.7.
Lindqvist Jarkko 3.7.–30.7.
Rautaniemi Markus 12.–18.6.,
26.6.–3.7., 10.–16.7. ja
31.7.–6.8.
Salo Joona 28.6.–26.7.
Shehu Hannakaisa 5.7.–11.8.
Varuhin Tapani 17.7.–13.8.

Voit tarjoutua myös
varatulkiksi sairaustapauksia
tms. varten. Jos olet
kiinnostunut simultaani /
konsekutiivitulkkauksesta
(”lavatulkkauksesta”)
joulu- , pääsiäis- ja muissa
erikoistapahtumissa,
tiedustele asiasta
tulkkauskoordinaattorilta.
Tulkkauskoordinaattori
Chien Ting WENG (whiteg@
whiteg.net / 0458811222)
kertoo mielellään lisää, ja
voit myös tulla tapaamaan
tulkkeja ja kuulokkeiden jakajia
tulkkauskopille tilaisuuksien
jälkeen. Me myös koulutamme
sinut uuteen tehtävääsi.
Olemme innoissamme sinusta –
tervetuloa tiimiin!
Lapsityö
Wartit aloittavat syyskauden
pe 18.8. klo 19

ALE
8,00€

33,00€

26,90€

24,00€

29,00€
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