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Anna aikaa!

Muutospaineita?

M aailmamme muuttuu 
nopeasti, halusimmepa 
tai emme.  Muutos kos-

kettaa jokaista meitä jollakin ta-
valla. Moraaliarvojen julkinen 
uudelleen määrittäminen vai-
kuttaa perhesuhteisiin ja me-
dian kautta erityisesti nuorem-
man sukupolven mielipiteisiin. 
Tutut rajat eivät enää toimi 
eikä entisiä ajatusmalleja suosi-
ta. Lapset ja nuoret tarvitsevat 
yhä enemmän tukea hengelli-
sessä kasvussaan. Tampereen 
Helluntaiseurakunta on vastan-
nut tähän haasteeseen uudista-
malla nuorten toimintaa sekä 
lisäämällä tarjontaa lapsiper-
heille. 

Maailman epävakaus ja 
konfliktit tuovat joukkoomme 
ihmisiä, jotka eivät enää uskal-
la asua omassa maassaan. Ter-
rorismin ja sodan kauhuja ko-
keneelle seurakunnan ilmapiiri 
on jo parantava ja rauhoittava. 
Miten me heihin suhtaudum-
me? Näemmekö meiltä turvaa 
hakevat uhkana ja rauhamme 
rikkojina vai lähimmäisinä, 

joille Jumala on antanut ainut-
kertaisen elämän? Pysähdym-
mekö hetkeksi katsomaan maa-
ilmaa heidän näkökulmastaan? 
Ystävällinen hymy ja lämmin 
kädenpuristus voi antaa odot-
tamiseen turhautuneelle voi-
maa jaksaa taas seuraavan vii-
kon. Evankeliumin ilosano-
man kertominen niille, jotka 
sitä meiltä erityisesti pyytävät, 
on etuoikeutemme. Tuloksena 
syntyy molemminpuolista iloa, 
jota olemme saaneet jakaa niin 
Tampereella kuin Hervannas-
sakin.

Evankeliumin julistamisen 
ohella seurakunnan tehtäviin 
kuuluvat ihmisen puolustami-
nen, perheen tukeminen, haa-
voitettujen sitominen ja sor-
rettujen vapauttaminen. Yh-
teiskunnassa seurakunnalla voi 
olla merkittävä rooli syrjäyty-
misen ehkäisijänä. Se tarjoaa 
monimuotoisuudessaan turval-
lisen yhteisön, jossa ihmistä ei 
määritellä hänen statuksensa, 
ikänsä tai etnisen alkuperänsä 
mukaan. 

Erilaisuuden kohtaamisessa 
Jeesus näytti rohkeasti esimerk-
kiä. Hän puhutteli niitä, joita 
muut olivat valmiita heittämään 
kivellä. Hän ei tuominnut, mut-
ta puhui totuutta rakkaudessa. 
Jeesus on edelleen paras neu-
vonantajamme. Hänen opinto-
polkunsa kävi koettelemusten 
kautta: ”...sentähden, että Hän 
itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, 
voi Hän kiusattuja auttaa (Hebr 
2:18).

Tarja jääskeläinen

Kotiinpaluu

Kolumni

KAKSI VUOTTA SITTEN muutim-
me pois Tampereen seudul-
ta. Myimme talomme, os-
timme uuden kodin ja ajat-
telimme, että saamme asua 
rauhassa monia vuosia uu-
della paikkakunnalla. Elämä 
ei kuitenkaan aina suju suun-
nitelmien mukaan: työkuviot 
vaihtuivat, ja nyt olemme 
löytäneet itsemme taas Tam-
pereelta!

Muuttaminen on rank-
kaa. Laatikoita pakatessa-
ni mieleeni tulivat Raama-
tun sanat Abrahamista, joka 
”lähti, vaikka ei tiennyt, min-
ne oli menossa”. Itselläni oli 
uusi osoite jo selvillä, mutta 
täytyy myöntää, että stres-
saannuin silti muuttopuu-
hista melkoisesti. Entä Ab-
raham? Miten ihmeessä hän 
muuttomatkastaan selvisi? 

Abraham lähti liikkeel-
le Herran käskyn mukaan. 
Hän totteli Jumalaa ja pääsi 
perille. Välillä hän joutui to-
sin siirtymään Egyptiin, mis-
sä peloissaan valehteli faraol-
le, että Saara-vaimo olikin 
sisar. Abrahamin valhe joh-
ti melkoiseen selkkaukseen, 
kun farao ja hänen palatsin-
sa väki sairastuivat rankkoi-
hin tauteihin Saaran vuoksi. 
Vihaisen faraon karkotta-
mana Abraham perheineen 
palasi kotiin. Elämä uudessa 

kotimaassakaan ei ollut on-
gelmatonta: hän joutui so-
timaan, ja lapsettomuuden 
suru painoi jatkuvasti mieltä. 

Abraham sai avun Juma-
lalta: hän voitti Lootin kimp-
puun hyökänneet kuninkaat. 
Lapsettomuuteen ei kuiten-
kaan löytynyt apua, ei, vaik-
ka Jumala oli luvannut antaa 
Abrahamille runsaasti jälke-
läisiä. Mutta Abraham odot-
ti kärsivällisesti. Heprealais-
kirjeessä todetaan, että hän 
”piti Lupauksen Antajaa luo-
tettavana”. Luottamus pal-
kittiin, kun Iisak pitkän odo-
tuksen jälkeen syntyi.

Miksi tämä kertaus Abra-
hamin elämästä?  Siksi, että 
ajatus liikkeelle lähtemises-
tä, kotiinpaluusta ja luotta-
muksesta on koskettanut mi-
nua näiden muuttovaiheiden 
keskellä. Ihminen harmit-
telee tällaisia vaiheita, enkä 
voi kehua täysin ymmärtä-
väni, miksi näin kävi. Olen 
kuitenkin iloinen siitä, että 
saimme palata kotiin - koti-
seurakuntaamme, sisarten ja 
veljien keskelle. Saamme yh-
dessä opetella yhä syvemmin 
luottamaan Häneen, joka 
kerta toisensa jälkeen lupaa: 
”Minä olen sinun kanssasi!”

anne kuosmanen

Pääkirjoitus

A ika on erikoinen hyödy-
ke. Se tuntuu laukkaa-
van vauhdilla kiireisessä 

maailmassamme. Jos sitä yrit-
tää vangita tai säästää, se tun-
tuu vain karkaavan käsistä. Kii-
reeseen liittyy usein stressin-
tunne ja työtaakka, mitkä ovat 
tämän päivän työelämän piir-
teitä. Aina ei olekaan kysymys 
minuuteista ja tunneista, vaan 
voimavaroista. Efesolaiskirjees-
sä kehotetaan käyttämään ai-
kansa oikein (Ef. 5:16). Tekstin 
asiayhteydessä viitataan ajan 
pahuuteen ja huonoihin tapoi-
hin. Huonot tottumukset ovat-
kin pahimpia aikasyöppöjä. 
Ajan käyttöön tarvitaan siis vii-
sautta. 

Mikä sitten on paras tapa käyt-
tää aikaa? Mihin sitä kannat-
taa kuluttaa? Jokaisella on kui-
tenkin ne samat 24/7. Afrikan 
ja Aasian kulttuurit opettavat 

meitä tässä. Kun on kysymys 
suhteista, ajalla ei ole merkitys-
tä. Istutaan kaikessa rauhassa 
aterialla tai teellä. Perhe ja ys-
tävät ovat tärkeintä. Monissa 
kulttuureissa ei tunneta käsitet-
tä ajan tehokkuus. Tärkeintä on 
läsnäolo ja asioiden lutviutumi-
nen. Rakastaminen on paras-
ta ajan käyttöä! Tämähän on 
Jeesuksen suurin käsky. Suhtei-
siin satsaaminen aina kannat-
taa. Siinä unohtuu tehokkuus 
ja stressi. Antaa aikaa perhe-
suhteissa, jolloin ei ole kiireen 
tuntua. Silloin omakin sielu vir-
voittuu. Istua ystävän kanssa 
ja jakaa sydäntä niistä asioista, 
jotka oikeasti koskettavat omaa 
elämää juuri nyt. Ja lopuksi ru-
koilla. Lasten kanssa on tärkeää 
olla läsnä; ei erikoislomat, vaan 
pienet hetket ja päivän juttujen 
kuunteleminen. Tai iltarukous 
ja rakastava siunaaminen en-
nen nukahtamista. 

Itselleen tulee antaa aikaa 
myös. Pysähtyä ja hiljentyä. Sil-
loin kuulee omaa sydäntään. 
Kun ottaa itselleen hiljaisia het-
kiä, löytää ne myös Jumalan 
kanssa. Raamattu ohjaa nyt-
elämään. Ei siis elämään huo-
mista tai eilistä. ”Nyt on pe-
lastuksen päivä”, sanoo Sana. 
Jeesus opetti Isä meidän –ruko-
uksessa tämän päivän tarpeis-
ta. ”Anna meille tänä päivänä 
meidän jokapäiväinen leipäm-
me.” Meidät on siis kutsut-
tu elämään tätä päivää ja tätä 
hetkeä Jumalan kanssa. Hänen 
kanssaan elää oikein. Saa rak-
kautta satsata suhteisiin, myös 
Jeesus-suhteeseen. Seurakun-
ta on näiden suhteiden raken-
tamispaikka. Sieltä saa oikeaa 
aikaa, sekä itselleen että muille.

usko kaTTo
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Lost&Found auttaa nuoria löytämään kotiin

Charles Taylorin mu-
kaan keskiajalla luostari-
yhteisöissä eläneet ihmiset 

eivät pyhittäneet elämäänsä 
rukoukseen pelkästään itsensä 
tähden. Ne keillä oli mahdol-
lisuus palvella Jumalaa koko 
elämällään, tekivät sen niiden-
kin puolesta, jotka raatoivat ta-
vallisemmissa ammateissa. Us-
konpuhdistuksen tapahduttua 
onneksi alettiin nähdä tavalli-
nenkin työ Jumalan palveluk-
sena. Samalla kuitenkin tilan-
ne muuttui myös niin, että kris-
tillisen elämäntyylin ihanne, 
”rima”, nousi korkealle kaikki-
en, eikä enää vain luostareissa 
elävien kohdalla. Mutta saat-
toiko koko kansan muodosta-
ma kirkko elää tällä tavoin Ju-
malaa palvelevana yhteisönä? 
Tuliko kirkon julistamaa eet-
tistä rimaa laskea vai kirkosta 
tehdä vain uskovien yhteisö? 
Lopulta kävi niin, että rimaa 
laskettiin. 

Toisenlainen elämäntapa
Tätä nykyä 71% suomalaisis-
ta kuuluu luterilaiseen kirk-
koon. Sata vuotta sitten luku 
oli 98%. 

Helluntailaisia on Suomes-
sa nykyään noin 50 000, kun 
1920-luvulla määrä oli kym-
menisen tuhatta väkiluvun ol-
lessa hieman alle 3,5 miljoo-
naa. Olemme siis aina olleet ja 
edelleen olemme vähemmistö. 
Yksi piirre, joka meitä yhdis-
tää muihin pyhitysliikkeisiin 
on vastakulttuurisuus. Vasta-
kulttuurisuus ei tarkoita vas-
tarannan kiiskinä olemista tai 
periaatteellista melkein kaiken 
vastustamista, vaikka se joskus 
niinkin saattaa ilmetä. 

Vastakulttuurisuus on elä-
mäntapaa ja kulttuuria, joka 
eroaa enemmistöstä ja sen 
kulttuurista. Se ei siis ole kult-
tuurittomuutta. Meidän tapa-
uksessamme tämä tarkoittaa 
halua elää sen mukaan, min-
kä Raamatusta ymmärrämme 

oikeaksi, vaikka se tarkoittaisi 
vastavirtaan uimista. Pyhitys-
liikkeen näkökulmasta suuret 
kirkot vaikuttavat joskus tapa-
kristillisiltä ja maallisilta. Nyky-
ään seikka korostuu, kun jotkut 
protestanttiset kirkot muotoile-
vat avioliittokäsitystään kansan 
valtaosan näkemysten mukai-
seksi.

Henkilökohtainen usko
Erään tuoreen tutkimuksen 
mukaan hieman alle puolet 
suomalaisista uskoo enää Ju-
malaan. Tämä tarkoittaa, että 
kirkkoon kuuluva henkilö ei  
välttämättä usko Jumalaan. 
Helluntailiikkeessä taas hen-
kilökohtaista uskoa pidetään 
keskeisenä. Sitä pidetään seu-
rakuntaan liittymisen ehtona. 
Samalla toki ymmärretään että 
uskovan elämässäkin epäilyn 
aikoja voi esiintyä ja toivotaan, 
että seurakuntayhteydestä voi-
vat muutkin kuin seurakunnan 
varsinaiset jäsenet nauttia. 

Yllä olevien tilastojen ja 
Taylorin analyysin valossa voi 
huomata ettei helluntailaisuus 
ole samanlaisissa paineissa 
muuttaa moraalisia ja eettisiä 
linjojaan, kuin entiset kansan-
kirkot. Me emme ole enemmis-
tön liike, joissa eettinen ohjeis-
to täytyy lähtökohtaisesti pitää 
suunnilleen kansan enemmis-
tön elämäntyyliä vastaavana. 
Olemme vähemmistöliike, jon-
ka DNA:ssa on vastakulttuuri-
suus.

Puoleensavetävä vaihtoeho
Mutta sanomamme on silti van-
han virren sanoin: ”Niin alhaal-
la kenkään ei kulje, ettei siellä 
Jeesus ois.” Helluntailiikkeessä 
kaikki perustuu siihen, että Jee-
sus ylitti riman. Hänen voimal-
laan olemme yhdessä kesken-
eräisten seurakuntana matkalla 
ja muuttumassa. Muutos ei ke-
nenkään kohdalla tule valmiiksi 
tässä ajassa. Vastakulttuurisen 
liikkeen perusratkaisu ei ole silti 

laskea rimaa, vaan julistaa suu-
rempaa armoa. Armoon sisäl-
tyy myös voima, joka muuttaa.

Nyt kun elämme aikaa, jos-
sa moni asia muuttuu nopeasti, 
tarvitsemme kulttuurin lukemi-
sen taitoa ja nopeutta reagoida. 
Jokaisessa kulttuurissa  on sekä 
huonoja puolia että kontaktipis-
teitä, joiden kohdalla se on jota-
kin toista kulttuuria lähempänä 
Jumalan valtakunnan arvoja. 
Kontaktipisteet toimivat usein 
ovena evankeliumille. Toisaalta 
kun puolustamme raamatullisia 
arvoja, ei kuulija aina ymmär-
rä toimintaamme rakkautena, 
vaan näkee sen jonain aivan 
muuna. Ehkäpä vastakulttuu-
risuutta ei aina tarvitsekaan to-
teuttaa ensisijassa vastustami-
sena. Pohjimmiltaanhan se on 
jonkin puoleensavetävän vaih-
toehdon puolustamista, kutsu-
mista yhteiselle matkalle.

jarkko lindqvisT

Vastakulttuurisuus

V
äitän, että moni meis-
tä on kokenut ole-
vansa hukassa jossa-
kin elämänvaiheessa. 
Muistatko, miltä tun-

tui, kun Jumala ylitsevuotavas-
sa armossaan ojensi ristiinnau-
litut kädet sinun puoleesi? Hän 
on Pelastaja, Parantaja ja mei-
dän syntisten paras Lohduttaja. 
Me, jotka olemme olleet kerran 
kadonneita ja löydettyjä, voim-
me panoksellamme edesauttaa 
eksyneiden lampaiden pääsyä 
takaisin kotiin. Niinhän Jeesus, 
meidän Hyvä Paimen on itse 
Sanassaan ohjeistanut. 

Lost&Found nuorisotyö 
starttasi iltansa käyntiin syys-
kuun alussa ja vauhti sen kuin 
kiihtyy! Family, Faith ja Fun 
ovat kolme tärkeintä arvoa il-
loissamme. Perhe, usko ja haus-
kanpito ovat toisiaan tukevia 
tekijöitä kristityn arjessa eivät-
kä poissulje toisiaan. Ilman yh-
denkin elementin puuttumista, 
kokonaisuus jäisi vaille jotakin 
oleellista. 

Toivomme, että jokainen 
seurakuntaan tulija voisi kokea 
kuuluvansa perheeseen, jossa 
hänet hyväksytään kokonaisval-
taiseksi perheenjäseneksi. Perhe 
on kuin loimuava takkatuli, jon-
ka liekin äärellä on hyvä läm-
mitellä. Perheessä sinut hyväk-

sytään ja sinua rakastetaan eh-
doitta, niin kuin Jeesuskin teki. 

Rukoilemme, että mahdol-
lisimman moni nuori Tampe-
reella saisi oppia tuntemaan 
Jeesuksen. Että vaikkapa suo-
situn hampurilaispaikan sijasta 
osoite Aleksanterinkatu 18 tu-
lisi nuorille tutuksi hengellise-
nä kohtaamispaikkana, jossa on 

mahdollisuus ylistää ja kuulla 
Jumalan Sanaa. Meillä on etu-
oikeus juhlistaa osuuttamme 
Jumalan lapsina ja viedä ilosa-
nomaa eteenpäin. Ilomme saa 
näkyä ja kuulua emmekä halua 
pysytellä enää hiljaa! 

Lost&Foundia johtaa Joona 
Salo yhdessä Veera Katon 
kanssa. Heidän antaumuksel-

lisen panoksensa lisäksi iltojen 
organisointia ylläpitävät lukui-
sat vapaaehtoiset. Esimerkiksi 
HOST-tiimissä sydämen asi-
ana on kohdata jokainen nuo-
ri yksilötasolla. Olemme kiin-
nostuneita siitä, mitä nuoren 
elämään kuuluu, emmekä ha-
lua että kukaan jää varjoon 
katvealueeseen. Tiimit tekevät 

arvokasta Jumalan valtakun-
nan työtä ja Hän on mielty-
nyt jokaisen henkilökohtaiseen 
panokseen. ”Palvelkaa häntä 
iloiten, tulkaa hänen eteensä 
riemuiten”(Ps. 100:2). 

ina lähTeenmaa
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Iltakirkko - seurakunnan kädenojennus lapsiperheille 

SEURAKUNTAMME Jippii-kuoro Sa-
telee oli esiintymässä lauantai-
na 23.9. Lempäälän Ideapark-
kauppakeskuksessa. Tilaisuu-
dessa oli mukana laulajia myös 
Pohjanmaalta sekä King`s Kids 
Sastamalasta. Tilaisuus kesti 
puoli tuntia ja yleisöä oli paikal-
la mukavasti. Tilaisuus oli osa 

Ristin maa -kiertuetta. Seuraa-
vaksi Satelee esiintyy isänpäivä-
nä 12.11. jumalanpalveluksessa 
ja Itsenäisyyspäivänä 6.12. suu-
ressa Ristin maa Jippii-konser-
tissa Tampereen Helluntaiseu-
rakunnassa. 

TeksTi ja kuvaT Tapani varuhin

Jippii-kuoro vieraili 
Ideaparkissa

SEURAKUNNAN SYKSYN lapsitoi-
minnat käynnistettiin Syys-
Startti-tapahtumalla 8.9. Pari-
sensataa 0–12-vuotiasta lasta 
ja satakunta aikuista viihtyivät 
mukavassa illassa. Tapahtu-
massa oli monipuolinen tarjon-
ta: musiikki- ja raamattuhetki, 
tarjoilua, pelejä, leikkejä, askar-
telua ja kasvomaalausta, Fida 
Kids -piste, karaokea Jippii-
musan tahdissa, kaupunkisotaa, 

tikkupullaa, pomppulinna, ka-
lastuspiste sekä suosittu laskeu-
tumisrata. Palaute järjestävälle 
taholle oli rohkaisevaa. Iso kii-
tos kaikille, jotka tavalla tai toi-
sella olitte avustamassa tapah-
tumaa. Suurkiitos Satelee-kuo-

rolle ja King`s Kids -ryhmälle, 
oli hieno nähdä ja kuulla heitä! 
Perheitä ja lapsia on seurakun-
nassa todella  paljon. Siksi on 
tärkeää, että seurakunta on mu-
kana  järjestämässä heille sopi-
vaa toimintaa. Seurakunnan 
toiminnoissa lapset löytävät uu-
sia kavereita ja vanhemmat tu-
tustuvat toisiinsa. Lisäksi saam-
me kuulla aina jotain uutta ra-
kastavasta Jumalasta. 

SyysStartti aloitti syksyn lapsitoiminnat

SyysStartti keräsi lapset ja perheet 
seurakuntaan

S unnuntai-iltaisin nelihenki-
sellä perheellämme on ol-
lut mahdollisuus osallistua 

seurakuntamme Iltakirkkoon 
viikonlopun päätteeksi. Vilkkai-
den arkipäivien jälkeen olemme 

voineet levätä pitempään sun-
nuntaiaamuisin tinkimättä sil-
ti kokouksessa käymisestä. On 

virkistävää kokoontua hetkeksi 
yhdessä muiden kanssa ylistäen, 
rukoillen ja kuunnellen Sanaa 

ennen uuden viikon alkamista.
Lasten ohjelma on ilahdut-

tanut etenkin perheemme kuu-
sivuotiasta. Yläkertaan järjes-
tetty toiminnallinen pyhäkoulu 
rakentaa ystävyyssuhteita las-
ten välille leikin ja yhteisen te-
kemisen kautta, unohtamatta 
hengellistä sisältöä. Vajaa kaksi-
vuotias tyttäremme puolestaan 
pitää vähintään toisen vanhem-
mista käytävillä kokouksen ai-
kana - ainakin sen jälkeen, kun 
rusinat ovat loppuneet äidin 
laukusta. Käytävillä näyttä seik-
kailevan muitakin vanhempia 
pikkuväkeään paimentamassa. 
Onneksi kokousta voi kuunnella 
muualtakin kuin penkistä. Las-
ten on helppo olla mukana siel-
lä, missä heidät on huomioitu, 
ja vanhemmilla on hyvä olla il-
man suurempia suorituspainei-
ta. Lopuksi iltapuuron äärellä 
on mukava vaihtaa kuulumisia 
tuttujen kanssa.

hannakaisa ja jouni hauTamäki

OLI MELKOINEN VILINÄ ja vilske, 
kun rangerit perheineen käyn-
nistivät jälleen uuden kauden. 
Royal Rangers -kerho alkoi täl-
lä kertaa koko perheen yhtei-
sellä ulkoilutapahtumalla Suo-
mensaaressa (joka ei sitten ol-
lutkaan saari, vaikka moni niin 
luulikin). Paikalla oli perheen 
pienimmistä alkaen kaiken ikäi-
siä rangereita. Hyvän sään sii-
vittämänä päästiin vauhtiin 
koppipallon, melonnan ja tasa-
painoharjoittelun parissa. Jopa 
perheiden pienimmätkin pää-
sivät vesille kanootin kyydissä 
aikuisen ollessa mukana – osa 
jopa ihan ensimmäistä kertaa. 
Oli hienoa nähdä, kuinka suu-
ri joukko tänä vuonna on mu-
kana toiminnassa. Sinipaitaisia 

ohjaajia ja vanhempia range-
reita oli paistamassa makkaraa, 
auttamassa lapsia melomisessa 
ja tasapainonauhalla taiteilus-
sa. Osa ohjaajista päätyi kop-
pipallopeliin mukaan. Yhdes-
sä tekeminen onkin iso osa toi-
mintaa. Touhuamisen sivussa 
tutustuttiin uusiin ja löydettiin 

niitä kavereita, joita ei leirien 
jälkeen välttämättä kesälomal-
la ollutkaan ehtinyt näkemään.  
Tuleva vuosi tulee pitämään si-
sällään seikkailuja niin sisällä 
kuin ulkona. Jälleen kerran ran-
gerin taival vie jopa ulkomaille, 
kun aiotaan leireillä Tanskassa. 
Tervetuloa mukaan toimintaan! 

Cups: alle kouluikäiset van-
hempineen
Uudisasukkaat: 1.-2. lk.
Raivaajat: 3.-5. lk.
Tiedustelijat: 6.-8- lk.
MVK: 15-18 –vuotiaat 
 
Lisätiedot: lapsi- ja perhetyön pastori 
Tapani Varuhin

TeksTi ja kuva milka myllynen

Meloen syksyyn!
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Pohjois-Thaimaan nuoret etsivät Jeesusta

M arraskuussa seurakun-
nalla voi kokea kan-
sainvälistä torivilinää. 

Lähetyksen toimintapäivä tuo 
lauantai-iltapäivänä 28.11. lä-
hetystyön jokaista lähelle. Ta-
lon täyttää erilaiset palvelut ja 
kaikenikäisille suunnattu ohjel-
ma. Päivässä voi nauttia kan-
sainvälisiä makuja, oppia lähe-
tystyöstä tai shoppailla vinta-
gea, etnisiä tuotteita, käsitöitä 
tai leivonnaisia. Kaikki tämä 
ja paljon muuta, lähetystyön 
hyväksi! Keräyskohteemme on 
tänä vuonna Lähi-Idässä teh-
tävä kehitysaputyö. Lisäksi tällä 
kertaa on erityisesti panostettu 
lapsille suunnattuun monipuo-
liseen ohjelmaan.

Tapahtuman pääkoordi-
naattorina toimivan Marja 
Juntusen visio on, että Lähe-
tyksen toimintapäivä voisi olla 
monipuolinen koko seurakun-
nan tapahtuma, jossa jokainen 
voi osallistua Jumalan valtakun-

nan työhön. Juntuselle itselleen 
näky auttamisesta syttyi jo vuo-
sia sitten aktiotyössä Saksassa. 
Kipinä ei ole sammunut. Mar-
ja panostaa nyt Lähetyksen toi-
mintapäivän kautta seurakun-
nan lähetysprojekteihin. Se on 
lähetystyötä täältä käsin. Vai-
vannäön takana on toive, että 
jokainen voisi ymmärtää kau-
kaisen autettan olevan lopulta 
lähimmänen.

Tietoiskuja ja 
silmätutkimuksia
Lähetyksen toimintapäivän oh-
jelmaan kuuluu myös juonnet-
tuja tietoiskuja päivänpoltta-
vista aiheista kuten Venäjän ja 
Nepalin tilanteista. 

Juntunen mainitsee esimerk-
kinä päivän palveluvalikoimas-
ta muun muassa talvirenkai-
denvaihtopalvelun, silmäkirur-
gin tekemät silmätutkimukset ja 
halvat mutta laadukkaat löydöt 
Fidan myyntipisteestä, Vintage 

kirpputorilta tai lastenvaattei-
den vaihtopisteeltä.

Perheen pienimpiä var-
masti kiinnostaa kasvomaala-
us, pelitaivas ja pomppulinna. 
Muita palveluja ovat muun 
muassa hieronta, kirjakirppis, 
tietotekniikka-neuvontapiste, 
korjausompelua, jalkahoitoa 
sekä parturipalvelut. 

Päivään kannattaa varata ai-
kaa, koska ohjelmaa on pitkin 
iltapäivää. Paikalla on mahdol-
lisuus myös lounastaa ja kahvi-
tella kaikessa rauhassa. Maksu 
onnistuu myös kortilla.

Lähetyksen toimintapäivä 
seurakunnalla lauantaina 
28.10.2017 klo 12-17. 

Lisätietoja: tamperehelluntai.fi/lahe-
tyksentoimintapaiva

jarkko lindqvisT

Vietin hyvän 
kesäloman Tampereella 
nauttien ystävien ja 
seurakuntalaisten 
seurasta. Virkistyneenä 
palasin elokuun 
alussa kotikaupunkiini 
Chiangmaihin, 
Pohjois-Thaimaahan. 
Rankkasade otti minut 
vastaan ja elokuun 
ajan monsuunisateet 
aiheuttivat paikoin 
tulviakin. Marraskuussa 
pääsemme nauttimaan 
viileydestä.

T
yö on mennyt eteen-
päin. Määrimin seu-
rakunnassa on tullut 
lukuisia thailaisia nuo-
ria ja aikuisiakin us-

koon. Pastori Vibuun vaimon-
sa Moonin kanssa ovat hyvä 
työpari. Moon saa ensi vuonna 
päätökseen teologiset opinnot 
(B.A. Th.) Kolmantena työtii-
missä on sisar Mayuri, jolla on 
opettamisen ja evankelioimisen 
lahja. Ensi sunnuntain kastejuh-
la on suuri ilon aihe sillä yli 20 
nuorta menee kasteelle. Puolet 
kastettavista tulee Ban Mai Sa-
wanin oppilaskodista.

Kummikoordinaattorin työ 
neljän oppilaskodin hankkees-
sa on haastavaa. Usein asiat 
pitää hoitaa nelinkertaisena. 

Iloitsen työtoverieni uskollisuu-
desta Herraa ja oppilaskotityö-
tä kohtaan. Samran, Chairot 
ja Wichai ovat oppilaskodin 
johtajan toimen lisäksi alueella 
sijaitsevan seurakunnan pasto-
reita. He tarvitsevat paljon esi-
rukouksia samoin kuin Mypho, 
joka sinkkutyttönä johtaa Ban 
Mai Sawanin oppilaskotityötä.

Ban Mai Sawanin lähel-
lä oleva koulu suljettiin viikon 
ajaksi, koska useilla koululaisil-
la esiinty enterorokkoa. Paikalli-
nen terveysasema valvoi koulun 
puhdistusta ja oppilaskodissakin 
siivottiin tarkasti ja ruiskutettiin 
terveysaseman antamaa hygie-
nia-ainetta. Kiitos Jumalalle sii-
tä, että lapsista kukaan ei saanut 
tartuntaa. Päinvastoin he taisi-
vat olla kovin iloisia ylimääräi-
sestä vapaasta. 

Nai Soin oppilaskodissa on 
remontoitu kiinteistöjä yksityi-
sen lahjoituksen turvin. Puna-

kareenilapset ovat saaneet uusia 
vuodevaatteita ja ruokalaan on 
laitettu pöytämuovit ja verhot. 
Keittiön kaakeleita on uusittu 
ja astioille on rakennuttu uusia 
kuivatustelineitä. Lapsille on 
tehty kunnolliset pyykinkuiva-
tustelineet. WC-tilojen välikatot 
on rakennettu. Oppilaskodin 
huonokuntoisen aidan tilalle on 
tehty uusi. Wichain ja Anongin 
toimisto on maalattu ja uudis-
tettu. Vielä neljä isoa vesitank-
kia odottaa sijoituspaikkoja. 

Maelanoin Bethlehem-kodil-
la on ollut useita sähkökatkoja 
näin sadeaikana. Viimeksi kun 
olin siellä viikonlopun, sähkö oli 
poikki kaksi päivää. Huoneeni 
oli kuin uuni, ja en voinut tehdä 
kirjallisia töitä ollenkaan. Inter-
net ja puhelinkaan ei toiminut. 
Yöllä nukuin huonosti, koska 
huoneen lämpötila oli yli +30. 
Tämä oli kuitenkin pieni vaiva 
siihen nähden, miten Bethle-

hem-kodin päivittäiset rutiinit 
hoidetaan. Onneksi siellä on 
kaasulla käyvä riisikeitin ja ruo-
ka tehdään aina talouskaasua 
käyttäen. Sähköiset vempaimet, 
kuten tuulettimet ja ilmastoin-
tilaitteet, joutuvat koville  säh-
kökatkosten takia. Lokakuussa 
Bethlehem-koti toimii isäntänä  
MaeHongSonin läänin  nuor-
ten leirille. Odotamme suuria 
Herralta!

MaehongSonin kaupungin 
oppilaskodissa, joka on alueelli-
sesti suurin, jatkuu hengellinen 
herätys. Ollessani siellä työmat-
kalla, lapset kokoontuivat tapan-
sa mukaan joka ilta rukoilemaan 
yhdessä. Lähes kaikki lapset 
ovat täyttyneet Pyhällä Hen-
gellä uskoontulon jälkeen. On 
mahtavaa nähdä, miten Herra 
toimii! Sen ovat huomanneet ul-
kopuolisetkin, joista yksi paris-
kunta pyysi esirukousta perheen 
isän puolesta. Lapset ottivat ru-
koushaasteen tosissaan ja nyt 
mies on tullut uskoon ja paran-
tunut syövästä. Herra on käyt-
tänyt Chairotin  Ninni-vaimoa 
mahtavalla tavalla ja hänellä on 
hengellinen ote lapsiin. Olem-
me saaneet remontoida 30 vuot-
ta vanhoja tiloja lasten rukouksi-
en seurauksena. Vaatekaappien 
vaihto on parhaillaan menossa. 
Olen iloinnut siitä, että lasten 
makuuhuoneet ovat mukavat ja 
siistit. Suuren alueen hoitami-

sessa on silti haasteita.
Kiitos kaikille esirukoilijoille. 

Monet solut ovat ottaneet Poh-
jois-Thaimaan työn rukouslis-
toilleen. Seniorit ovat ahkeria 
rukoilijoita ja usein heitä herä-
tetään aamuyöstä rukoilemaan 
Thaimaan aikaeron vuoksi. 

Akuutteja rukousaiheita:
MLN Bethlehem-kodin juoppo 
naapuri perheineen häiritsee 
huudoillaan ja juomingeillaan 
työtovereitteni yöunia. Poliisi 
on käynyt paikalla usein, sillä 
perheen pojat istuvat vankilas-
sa varkauksien tähden.

BMS oppilaskodissa on me-
neillään rekisteröityminen sosi-
aaliviraston kanssa. Maa-aluet-
ta ei ole vielä kaavoitettu ja se 
asettaa haasteita asian edisty-
miselle.

Nattawut-nimisen pojan 
isä joutui psykoosiin ja poltti 
oman talonsa. Nattawut asuu 
Nai Soin oppilaskodissa ja su-
ree isänsä kohtaloa. 

MHS:n oppilaskodissa tarvi-
taan lisää henkilökuntaa. Nin-
nin sairaus jatkuu ja mahdolli-
nen leikkaus on edessä.

Määrimin pastori Vibuu-
nin jaksaminen ja uupumistila. 
Hän ei osaa levätä ja välillä on 
burnout. 

Teitä kaikkia siunaten, lähettinne 
meria jokinen

KUVA MERIA JOKINEN

Säätiömme puheenjohtaja Thawisak hoitamassa BMS:n maa-asiaa 
ChiangMain virastossa. 
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Tampereen 
Helluntaiseurakunnan 
paimen ylennetty 
kirkkauteen

K auko Hostikka syntyi 
Karhulassa viisilapsiseen 
perheeseen. Uskovat van-

hemmat kasvattivat lapsiaan 
rukoillen. Kauko joutui veljen-
sä kanssa väärille teille, mut-

ta äidin rukoukset pysäyttivät 
nuoren miehen, ja pääsiäisenä 
1948 hän koki uudestisynty-
män ihmeen.

Kauko solmi avioliiton Sig-
ne Lemströmin kanssa 1951. 
Perheeseen syntyi neljä lasta: 
Anneli, Raakel, Olavi ja 
Lea, jotka ovat seuranneet Jee-
susta isän jalanjäljissä.

Sanan palvelija
Evankelistan polku avautui 
Kaukolle, kun Eino Ahonen 
pyysi häntä Kainuuseen Jaak-
ko Sahimaan työtoveriksi. 
Matkaan hän lähti Ahoselta 
saamiensa menomatkarahan ja 
vanerilaukun kera.

Kauko kävi Kuopion raa-
mattukoulun 1950 ja sai kas-
vaa Raamatun tuntemuksessa. 
Vuosien myötä Kaukosta tuli 
armoitettu Raamatun opetta-
ja. Hänet kutsuttiin Ristin Voi-

ton ison teltan telttamestariksi. 
Niinpä seitsemässä vuodessa 
Kaukolle tulivat tutuiksi suuret 
kaupunkiseurakunnat ja kuuli-
joille hänen saarnansa ja evan-
kelioivat laulunsa. Kauko pal-
veli seurakunnan paimenena 
Savonlinnassa, Lohjalla, Seinä-
joella, Mäntyharjulla, Kouvo-
lassa ja Tampereella. 

Kutsu Tampereelle tuli Kau-
kolle yllätyksenä 1967. Hän 
näki etuoikeutena päästä työ-
yhteyteen kokeneen paimenen 
Yrjö Nurmen kanssa. Yhteis-
työ Nurmen kanssa jäi kuiten-
kin lyhyeksi, kun tämä sai yllät-
täen kutsun Kirkkauteen 1967. 
Kauko valittiin seurakunnan 
johtajaksi 1968, ja hän palveli 
toimessa 1989 saakka.  Heik-
ki Lappalainen oli Kaukon 
pitkäaikaisin työtoveri. Heidän 
erilaiset armoituksensa tukivat 
hyvin toisiaan. Seurakunta ra-

kentui ja kasvoi. Kaiken me-
nestymisen takana oli ravitse-
va Sanan saarna ja sen varaan 
rakentuva seurakunta. Kauko 
johti seurakuntaa Sanan ope-
tuksella. 

Lähetysopettaja
Kauko Hostikka vaikutti vuo-
sia Suomen Vapaan Ulkolähe-
tyksen (nyk. Fida) hallituksessa. 
Lamasta huolimatta helluntai-
seurakuntien lähettien määrä 
oli 90-luvulla historiansa suu-
rin. Tähän vaikutti joukko 70-
80 -lukujen seurakuntien pai-
menia, joilla oli voimakas lähe-
tysnäky. Yksi heistä oli Kauko. 
Seurakuntamme lähetti toista-
kymmentä lähetystyöntekijää 
tuona aikana. 

Kauko teki ensimmäisen 
opetusmatkansa Keniaan 1971. 
Se avasi hänen silmänsä nä-
kemään lähetystyön tarpeet. 

Kauko teki Keniaan yli 20 
opetusmatkaa, joista viimeisen 
vuonna 2009, jolloin hän täytti 
80-vuotta. 

Kauko Hostikka seisoi suo-
raselkäisesti monenlaisten hen-
gellisten virtausten keskellä Sa-
naan turvaten.  Syvällinen Raa-
matun tuntemus ja huumorin 
sävyttämät elämänkokemuk-
set tekivät Kaukon opetukses-
ta nautittavia hetkiä. Jumala soi 
hänelle pitkän elämän ja terve-
yttä lähes loppuun asti. Tähän 
vaikutti myös ahkera liikunta ja 
elämänmyönteinen asenne. 

Kauko Hostikka siunattiin 
haudan lepoon Tampereen 
Helluntaiseurakunnan ruko-
ushuoneella 13.10.  Lämmin-
henkisessä surujuhlassa oli 
Kaukon lähiomaisten lisäksi 
suuri joukko sukulaisia, ystäviä 
ja työtovereita.
jarmo makkonen ja pekka ylenius

30.12.1928 - K. 22.9.2017

Kauko Hostikka in memoriam

K auppakes-
kus Duossa 
ja Hervan-

nan torilla jär-
jestettiin 15.9. 
lapsille ja nuo-
rille suunnat-
tu Sata Lasis-
sa -tapahtuma. 
Duon yläker-
rassa sai har-
joitella liikkuvuutta Movement-pajassa, tehdä maalaustai-
detta ja koruja, pelata lauta- ja konsolipelejä sekä nauttia 
kampaus- ja meikkauspalveluista. Hervannan torilla tar-
joiltiin ilmaisia lettuja, makkaraa sekä Lähi-Idän herkkuja. 
Musisoimassa olivat räppäri Antti Partiainen sekä Vih-
tori Muhujärvi. Lisäksi kuultiin henkilökohtaisia todis-
tuksia. Tapahtuman taustalla oli nuoria eri seurakunnista.

Sata Lasissa 
lapsille ja nuorille J uutalaisen kalenterin mu-

kaisen Lehtimajanjuhlan eli 
Sukkotin aikaan Katukap-

pelissa järjestettiin kaksipäiväi-

nen Sukkot-tapahtuma 7.–8.10.  
Lauantain Alija-päivässä rukoil-
tiin juutalaisten paluumuuton 
puolesta. Sunnuntain raamattu-
tunnilla ja Sukkot-juhlassa olivat 
vieraina Fiona Sorbala Cho-
sen Ministries (UK) -järjestös-

tä sekä Toivo Mäki CPM Fin-
land -yhdistyksestä. Musiikista 
vastasivat Efraim ja Rachel 
Naggari perheineen Israelis-
ta. Mukana oli myös kristittyjen 
juutalaisten ryhmä Latviasta. 

Sukkot-tapahtuma

Efraim ja Rachel Naggari tekevät Elämän puolesta -työtä lapsensa 
menettäneiden hyväksi.

Fiona Sorbalan tulkkina oli Marianne 
Katajisto.

K atukappelin armolahjase-
minaarissa 30.9. oli opet-
tajana Tia Nuutinen Hel-

singistä. Poimintoja selkeästä ja 
innostavasta opetuksesta:
• Jumalan henki on kuin virta, 
joka sisältää kaikki työkalut eli 
armolahjat seurakunnan ra-
kennukseksi. Paavali kehotti ta-
voittelemaan niitä innokkaasti. 
• Kielilläpuhuminen rakentaa 
uskovaa. Se on avain muihin 
armolahjoihin seurakunnan 
yhteiseksi hyödyksi. Kielten 
selittäminen ei ole tulkkausta 
vaan hengessä saatu profetian 
sana.

• Armolahjat toimivat rakkau-
den kautta. Niitä ei ole tarkoi-
tettu koskaan loukkaukseksi. 

Profetian lahja on profeetan 
hallittavissa ja jokainen profetia 
on arvioitavissa. Oman sielunsa 

tuotoksia puhuva hakee huomi-
ota eikä anna arvioida itseään. 
Hän loukkaantuu, jos häntä ei 
kuunnella. 
• Jumala voi puhua näkyjen, il-
mestysten ja unien kautta. Jos-
kus Hän antaa laulun tai ru-
non. Voimme saada selvän toi-
mintaohjeen, kuten Paavali sai 
venematkalleen. 
• Profetaaliset aistit voivat avau-
tua ja harjaantua. Opimme ais-
timaan asioita ja tilanteita sekä 
erottelemaan vaikuttavat hen-
get.  
• Tieto ja läheinen jumalasuh-
de auttavat toimimaan puh-

taammin armolahjoissa. Ylpe-
ys, haluttomuus, synti, katke-
ruus tai lempiopit rajoittavat 
profetaalisuutta. 
• Kaikki uskovat ovat kutsutut 
esirukoukseen. Jeesus rukoilee 
koko ajan ja haluaa ottaa mei-
dät mukaan omaan tehtävään-
sä. • Profetaalinen esirukous on 
sitä, mitä Jumala juuri nyt on 
tekemässä. Joskus Hän kutsuu 
yhteiseen, joskus yksityiseen 
rukoukseen ihmisen, asian tai 
kansan puolesta. 
• Lahja tai armoitus ei ole iden-
titeetti vaan armosta saatu pal-
velulahja. 

Yhteyttä ja armolahjaopetusta

Armolahjaopetuspäivä koettiin seurakunnan yhteyttä vahvistavana.
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Saimme yllättävän 
suruviestin, kun 
seurakunnan musiikki- ja 
seniorityössä pitkään 
vastuuta kantanut Mirjam 
Malin siirtyi kotona 
nukkuessaan Taivaan 
kirkkauteen. 

M irjam Malin (os. Har-
tonen) syntyi Lahdes-
sa saarnaaja Vilho ja 

Aune Hartosen viiden tyttären 
perheeseen. Mirjamin olles-
sa kolmevuotias isä Hartonen 
tuli Tampereelle seurakunnan 
paimeneksi. Mirjam kävi kan-
sakoulun Messukylässä ja kes-
kikoulun Tampereen Suoma-
laisessa Yhteiskoulussa. Kes-

kikoulun jälkeen hän sai töitä 
Strömmerin arkkitehtitoimis-
tosta.

Mirjam oppi tuntemaan Ju-
malan jo varhain. Lapsenusko 

vaihtui henkilökohtaiseksi us-
koksi hänen ollessaan 14–vuo-
tias. Mirjam kävi uskovien kas-
teella, jonka jälkeen isä Vilho 
osti tyttärelleen kitaran. Hänes-
tä tuli se laulaja, jonka me tun-
nemme ja jonka kautta saimme 
kokea monia siunauksia. Mir-
jam aloitti pyhäkoulun meidän 
kodissamme Vatialassa. Siitä al-
koi pitkä ystävyytemme.

Mirjamin sydämen vei seu-
rakuntanuori Antti Malin. Häi-
tä vietettiin 2.2.1952, minkä 
jälkeen nuoripari muutti Urja-
laan. Siitä tuli perheen kotikun-
ta ja sen ihmisistä heidän elä-
mäntyönsä kohde. Perheeseen 
syntyi Sakari, Outi ja Matti.

Mirjam oli taiteilija. Hän 

harrasti musiikkia ja posliinin- 
sekä taulujen maalausta. Meille 
monille jäi kaunis muisto hänen 
käsinmaalatuista korteistaan. 
Mirjam opetti Urjalan Kansa-
laisopistossa posliinimaalaus-
ta ja Keskikoulussa piirustus-
ta. Yhteisöllisenä hän osallistui 
kunnassa moniin toimiin, viih-
tyi itse Urjalassa ja oli arvostet-
tu kuntalaisten keskellä.

Mirjam ja Antti tulivat ta-
kaisin Tampereelle 1986 eläke-
päiviä viettämään. Se merkitsi 
Mirjamille uutta virkeää elä-
mänvaihetta. Hän oli mukana 
seurakunnan toiminnassa koko 
sydämestään, palvellen laulun 
lahjallaan kuorossa. Monissa 
hautajaisissa Mirjam lohdutti 

taivaslauluillaan. 
Viisi vuotta sitten Mirjam 

menetti puolisonsa Antin. Nyt 
he ovat tavanneet jälleen Kirk-
kaudessa.

Mirjam oli aito, valoisa ja 
läsnäoleva. Missä hän liikkui, 
hänestä säteili lämpöä ympä-
ristöönsä. Mirjamin myötä yksi 
merkittävä valo on sammunut. 
Pitkä uskon kilvoitus vaihtui 
ihanaan voittoon ja paikkaan 
Taivaan kuorossa. 

Siunaamme Mirjam Mali-
nin muistoa ja muistamme ru-
kouksin hänen perhettään.

pekka ylenius

16.2.1932 – 19.09.2017

Mirjam Malin in memoriam 

T ampereen poika Heikki 
Lintula vietti nuoruuttaan 
muun muassa Tammelan 

kaupunginosassa. Sieltä oli ly-
hyt matka Liisankalliolle, jossa 
noihin aikoihin oli pojilla talvel-
la hyppyrimäki. 

Heikki lähti opiskelemaan 
opettajaksi Jyväskylään. Val-
mistuttuaan hän avioitui Suinu-
lassa tapaamansa Marja-Ter-
tun kanssa ja he saivat opetta-
jan virat Kankaanpäästä. Siellä 
vierähti noin 25 vuotta, jonka 
jälkeen tie Tampereelle auke-
si. Kankaanpäähän jäi suuri 
joukko entisiä oppilaita, joihin 
Heikki piti yhteyttä Tampereel-
ta. Lintulat päätyivät Saukon-
puiston koululle opettajan työ-
hön moneksi vuodeksi. 

Heikki oli monitoimimies 
joka oli aina mukana siellä mis-
sä tapahtui. Koulun jälkeen hän 

veti monet vuodet entisten op-
pilaiden kerhoa, joka teki mo-
nenlaisia vierailuja muun mu-
assa Lehtimäen opistolle. Hän 
oli työssään perusteellinen, ja 
pyrki aina ottamaan kaikki ih-
miset ja asiat huomioon.

Heikki Lintula oli myös ak-
tiivinen Tampereen Helluntai-
seurakunnan jäsen. Monet vuo-
det hän veti seurakunnan elä-
keläispiiriä. Juuri tässä toimessa 
hänen perusteellinen ja kaikki 
huomioiva luonteensa tuli tun-
netuksi. Mitään ei jätetty puo-
litiehen eikä ketään sivuutettu.

Heikki Lintula kuului suku-
polveen, joka oli elänyt nuo-
ruuteensa sodan jälkeisessä 
maailmassa. Hän ehti nähdä 
pula-ajan mutta myös Suomen 
taloudellisen nousun. Hän oli 
pidetty henkilö, joka tuskin kos-
kaan oli riidoissa kenenkään 

kanssa. Osittain ammatistaan-
kin johtuen hän oli myös aika 
hallitseva persoona, vaikka pyr-
ki toki ottamaan senkin huo-
mioon. Viimeiset pari vuotta 
Heikki vietti Pirkanmaan Hoi-
tokodissa ja loppuajan Koukku-
niemen vanhainkodissa. Häntä 
riuduttanut sairaus hiljensi mo-
nen hänen kärsimyksiään näh-
neen vierailijan. Heikki säilytti 
kuitenkin uskon ja toivon pa-
remmasta elämästä perillä tai-
vaassa, vaikka minulle sanoikin 
viimeisessä tapaamisessamme 
olevansa niin kovin syntinen. 
Sellainen  nöyryys kosketti. 

Monet jäivät kaipaamaan 
Heikkiä ja hänen värikästä, 
nauravaa, iloista ja energis-
tä persoonaansa, joka oli aina 
mukana kokosydämisesti siinä 
mitä teki. 

yrjö kalmanlehTo

Heikki Lintula in memoriam

Sunnuntaina 17.12.17 klo 15
Aleksanterinkatu 18 
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Vko 43
Ma 23.10. klo 12 Senioriystävät
Ti 24.10. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Veera Tillander
Ke 25.10. klo 12.30 Päivätilaisuus, 
Teuvo Toivanen, Ilonia-kuoro
La 28.10. klo 12-17 
Lähetyksen toimintapäivä
La 28.10. klo 19 
Lost & Found nuorille
Su 29.10. klo 11 Jumalanpalvelus, 
musiikki: Moreeni-kuoro
Su 29.10. klo 14 English Service
Su 29.10. klo 17 Iltakirkko, 
Hannakaisa Shehu

Vko 44
Ti 31.10. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Juha Kotisaari
Ke 01.11. klo 12.30 Päivätilaisuus, 
Pentti Kapanen, Ilonia-kuoro
To 02.11. klo 18 Suuri Jeesus –
tapahtuma, Marko Selkomaa
La 04.11. klo 10–14 Rukouspäivä
La 04.11. klo 19 
Lost & Found nuorille
Su 05.11. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, 
Petteri Arasalo, musiikki: 
Amen kuoro ja Veera Tillander
Su 05.11. klo 14 English Service
Su 05.11. klo 17 Iltakirkko, 
Tapani Varuhin

Vko 45
Ma 06.11. klo 12 Senioriystävät
Ti 07.11. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Jarkko Lindqvist
Ke 08.11. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Todistuksia, 
yhteislaulua, Tauno Vesterinen
La 11.11. klo 19 
Lost & Found nuorille
Su 12.11. klo 11 Jumalanpalvelus, 
Usko Katto, musiikki: 
 Jippiikuoro Satelee ja Lea 
Hostikka-Heino

Su 12.11. klo 14 English Service
Su 12.11. klo 17 Jarkko Lindqvist

Vko 46
Ti 14.11. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Hannakaisa Shehu
Ke 15.11. klo 12.30 Päivätilaisuus, 
Tapani Varuhin, Ilonia-kuoro
La 18.11. klo 19 
Lost & Found nuorille
Su 19.11. klo 11 ähetyssunnuntain 
jumalanpalvelus, Arto ja Lea
Heinonen, musiikki: AMen-kuoro
Su 19.11. klo 14 English Service
Su 19.11. klo 17 Iltakirkko, 
ehtoollinen, Usko Katto

Vko 47
Ma 20.11. klo 12 Senioriystävät
Ti 21.11. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Tapani Varuhin
Ke 22.11. klo 12.30 Päivätilaisuus
La 25.11. klo 19 
Lost & Found nuorille
Su 26.11. klo 11 Jumalanpalvelus, 
musiikki: Ilonia-kuoro
Su 26.11. klo 14 English Service
Su 26.11. klo 17 Iltakirkko

Vko 48
Ti 28.11. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Juha Kotisaari
La 02.12. klo 10–14 Rukouspäivä
La 02.12. klo 17 Suuri Jeesus –
tapahtuma Sampolassa
La 02.12. klo 19 
Lost & Found nuorille
Su 03.12. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, 
lähetysmyyjäiset,musiikki: 
Moreeni-kuoro
Su 03.12. klo 14 English Service
Su 03.12. klo 17 Iltakirkko

Vko 49
Ma 04.12. klo 12 Senioriystävät
Ti 05.12. klo 19 

Seurakunta rukoilee, Joona Salo
Ke 06.12. klo 16 Ristinmaa – 
koko perheen konsertti
La 09.12. klo 19 Lost & Found 
nuorille
Su 10.12. klo 11 Jumalanpalvelus 
musiikki: Tampere Pentecostal 
African Choir ja Lasse Vainiomäki
Su 10.12. klo 14 English Service
Su 10.12. klo 17 Iltakirkko, 
Joulukonsertti/yhteisten
joululaulujen ilta Lasse 
Vainiomäen kokoamana

Vko 50
Ti 12.12. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Petteri Arasalo
Ke 13.12. klo 12.30 Päivätilaisuus
La 16.12. klo 19 
Lost & Found nuorille
Su 17.12. klo 15 
Seurakunnan joulujuhla

Vko 51
Ti 19.12. klo 19 
Seurakunta rukoilee

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

SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 23.10.–10.12.

Aamurukoukset pe klo 7 
Rukouskammiossa
Päivärukoukset Ma-ke klo 11 
Rukouskammiossa
Rukousliekki Ti klo 17.30 
Kellarisalissa
English Service ES kokoukset 
sunnuntaisin pääsalissa kello 
14-15:30, coffee fellowship 
alakerran kahvilassa 15:30-17.
Rukouskokoukset torstaisin klo 
18 ylisalissa.

Kiinakieliset kokoukset klo 
14:00-17:00 seuraavina 
sunnuntaina kellarisalissa:
15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 
31.12.

Opiskelijapiiri
Ke klo 19 alasalissa. 
Opiskelijapiirissä koko 

syksyn ajan mielenkiintoisia 
puhujavieraita ja ajankohtaisia 
aiheita. Tervetuloa mukaan! 
Lisätietoa: www.facebook.com/
opiskelijapiiri
Lapsityö
Wartit perjantaisin klo 19
KRISTITYN ELÄMÄ –
KURSSI
Alkaa 9.11.2017
Ilm.viim. 5.11.2017
Kurssi on uudistunut ja 
perustuu Uskon askelissa 
-kirjaan.
Lisätietoja: www.
tamperehelluntai.fi/kurssit; 
Kristityn Elämä
SOLUNJOHTAJIEN 
VIIKONLOPPU
Ajankohta 26.–27.1.2018
Solunjohtajille lähetetään 
lisätietoa lähempänä.

Työmuodot tiedottavat
www.facebook.com/ Tampereenhelluntaiseurakunta
SEURAKUNNAN TOIMISTON AUKIOLOAJAT
Ma, ke, to, pe klo 10–13, ti klo 17–19

POISNUKKUNEET 
Hostikka Kauko
Jokinen Marja-Liisa
Kiviluoma Katri
Koski Terttu
Laiho Kaarina
Lindroos Maj-Lis
Malin Mirjam
Peltola Vieno
Sandberg Aino
Sjömik Olga
Väänänen Tauno

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

34,90€ 25,00€ 27,90€
35,00€

22,00€

KOKO PERHEEN JIPPII-KONSERTTI

VAPAA

PÄÄSY!

                                    
 
       SYDÄMELLISESTI  TERVETULOA !


