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Joulun viestintuojat

Aavistus taivaallista

Jouluna toi-
votamme 
r a u h a a , 

l a u l a m m e 
seimen lap-
sesta, maa-
ilman Va-
pahtajasta ja 

enkeleistä. Ehkäpä juuri siksi 
joulun ilmapiirissä on aavistus 
taivaallista. Tänä vuonna suo-
malaisen joulun kruunaa kiitolli-
suus satavuotiaasta isänmaasta.

Jeesuksen ihmiseksi synty-
minen, elämä ja kuolema oli-
vat Jumalan pelastussuunnitel-
man tärkein osuus, jota Hän 
oli huolellisesti valmistellut, ja 

josta Hän alkoi puhua jo luo-
miskertomuksessa. Jeesuksen 
elämä kätkee sisäänsä suun-
nattoman rakkauden, hylkää-
misen, pahan valtaa vastaan 
käydyn taistelun sekä ikuisesti 
sinetöidyn voiton. Tämä kaikki 
on totta ja voimassa edelleen-
kin. Jumalan rakkaus voittaa 
hylkäämisen, lankeemuksen ja 
kuoleman. Erilaisissa kodeissa 
ja kulttuureissa, yksinäisyydes-
sä ja ahdistuksessakin on mah-
dollista kokea se aito joulurau-
ha, jonka Jeesus, Rauhanruhti-
nas tuo sydämeen.

Tarja jääskeläinen

Tarvitsevaksi joutuminen 
avaa uudenlaisen maailman

Kolumni

ASUESSAMME perheenä Pohjois-Irakissa ih-
mismassoista on alkanut hiljalleen erottua 
yksittäiset kasvot ja tarinat. Olen alkanut 
kuvitella, että vierailtuani paluumuutta-
jan tuhotussa kylässä naisena tiedän pako-
laisnaisen kivun. Olen ajatellut, että äitinä 
tunnen palan kylien äitien tuskaa ja pelkoa, 
kun olen nähnyt ilmaiskujen ja tulitaistelui-
den kivikasoiksi tuhoamat kodit. Olen luul-
lut, että osasin samaistua menetykseen ja 
epätoivoon, että osasin itkeä itkevien kans-
sa.  Mutta olin väärässä...

Kun katson taaksepäin, seisoin kyllä vie-
rellä ja tein työni huolellisesti. Kipeästi tar-
vittu apu meni perille perheille, mutta hei-
dän kipuaan en voinut tietää. 

Mitä ajattelen nyt muuttuneen?
Jouduimme taannoin perheenä poistu-

maan yllättäen kotoamme Irakin rajojen 
ulkopuolelle poliittisten tilanteiden vuoksi. 
Meidät ja muut Fidan suomalaiset työnte-
kijät siirrettiin Turkkiin seuraamaan tilan-
teiden kehitystä. Pääsimme siellä ystävien 
järjestämään suojaisaan asuntoon. Pihassa 
oli jopa uima-allas ilahduttamassa lapsiam-
me ja paljon Skandinaviasta kotoisin olevia 
leppoisia eläkeläisiä ihailemassa heitä. Lii-
an moni muu tuntemamme perhe on lähi-
vuosina joutunut siirtämään perheensä tur-
vaan uhan ja sodan keskellä. Heitä vastas-
sa ei ole ollut suojaa perheelle, iloa lapsille 
eikä auttavia ystäviä. Edessä on ollut pa-
kolaisteltta tai kesken jääneen kerrostalon 
luuranko, jonka ympäristössä lapset juok-
sevat ilman suojaa.

Kohta saavuttuamme Turkkiin saimme 
kuulla suru-uutiset Suomesta. Pappa oli 
nukkunut pois. Aloimme suunnitella siirty-
mistä perheenä hautajaisiin Suomeen. Sa-
moin moni irakilainen perhe on kokenut 
kuoleman kosketuksen tehdessään matkaa 
kaukana kotoa. Heidän kohdallaan kuole-
ma ei ole tullut vanhalla iällä tervetulleena 
ystävänä, vaan ennen aikojaan, kutsumat-
tomana vihollisena.

Me saavuimme sateisen syksyiseen ja 

kylmään mutta turval-
liseen kotimaaham-
me lentäen. Vastassa 
oli perhettä. Pääsimme 
lämpimään majapaik-
kaamme ja purimme 
huokaillen matkalaukut 
- mukaan oli pakattu-
na viikoksi kesävaatetta 
Turkkia varten. Emme 
osanneet arvata saapu-
vamme keskelle Suo-
men alkavaa talvea. 
Mutta jo ensimmäisenä 
Suomi-aamuna saapui 
lahjoituksena jokaisel-
le lapsellemme kaikkea 
kuravaatteista lämpi-

miin kotivaatteisiin ja jopa hautajaisvaat-
teisiin. Tarvitsimme apua, ja saimme sitä 
- ylitsevuotavasti.

Myös tuntemamme perheet lähtivät ko-
toaan, moni pelkät vaatteet selässään. Hei-
dän kotinsa ryöstettiin, poltettiin ja ansoi-
tettiin. Lasten koulut hajotettiin ja seinät 
täytettiin luodinrei’illä. Heidän matkansa 
alkoi kohti tuntematonta. Määränpäässään 
ihminen muuttui pakolaiseksi, tarvitsevaksi 
ja täysin riippuvaiseksi ihmisten hyvyydes-
tä. Myös Irakissa kerätään vaatteita tarvit-
seville perheille. Muistan, kun mietin ojen-
taessani pakolaisäidille pussillisen pieneksi 
jääneitä lastemme vaatteita, että liekö se 
mikään lohtu kaiken menetyksen rinnalla. 

Nyt tiedän, että se on.
Perheemme kokemusta ei voi verrata 

pakolaisten kokemuksiin – ei millään mit-
tarilla. Mutta sen olen oppinut, että kun 
ihminen muuttuu tarvitsijaksi, maailma lii-
kahtaa radaltaan. Tämän tietäminen mur-
taa päivittäin sydämeni. Tarvitsijaksi jou-
tuminen avaa uudenlaisen maailman. Sii-
nä maailmassa huomiseen herääminen ja 
toivon kokemus ovat sidottuna raastavaan 
riippuvuuteen toisten hyvyydestä ja alttiu-
desta auttaa. Siinä maailmassa pussillinen 
vaatetta puhuu sanoja, joiden arvoa en ai-
emmin osannut kuvitella.

Tänä jouluna katson uusin silmin sitä 
suurta uhria, jonka Jumala antoi. Hän tuli 
ihmiseksi ja muuttui Kaikkivaltiaasta tar-
vitsevaksi. Hänestä tuli Jumala keskellem-
me. Tämä haastaa minua näkemään tar-
vitsevuuden uusin silmin. Tarvitsemisen 
kipu saakin jouluna muuttua levolliseksi 
riippuvuudeksi. Se ei olekaan enää vain 
epätoivoa, vaan avain Joulun Lapsen löy-
tämiselle. Selviytyminen ja itseriittoisuus 
alkaa tuntua yksinäiseltä vaihtoehdolta. 
Joulun sanoman valossa tarvitsevaksi aset-
tuminen saattaakin olla paras lahja, jonka 
voimme itsellemme antaa.

johanna lindgren

Pääkirjoitus

K ertomus Jeesuksen synty-
mästä sisältää useita vies-
tintuojia. Nämä ovat hy-

vin erilaisista lähtökohdista ja 
taustoista: enkeleitä, pappeja, 
paimenia, tietäjiä, odottavia äi-
tejä. Mutta he kaikki tuovat sa-
maa sanomaa: Jeesus, Pelastaja, 
on syntynyt! Ei ole sattumaa, 
että tämä seurakuntamme leh-
den nimi on Viestintuoja. Koko 
kristinuskossa on kysymys suu-
resta viestistä. 

Ensimmäiset viestintuojat oli-
vat enkeleitä, jotka ilmestyivät 
Marialle ja Joosefille sekä Jo-
hannes Kastajan vanhemmille. 
Olihan tosin profeetat kerto-
neet tulevasta Messiaasta jo sa-
toja vuosia aikaisemmin, mutta 
nyt tuo suuri hetki historiassa 
oli koittanut. Joosef  ja Maria 
olivat kuuliaisia enkelien sano-
malle. He toimivat sen mukaan. 
Jeesus oli odotettu lapsi neit-
seellisestä syntymisestä ja sen 
tuomasta häpeästä huolimat-
ta. Sakarias, ammattiteologi, 
sen sijaan epäili ja joutui my-
käksi Johanneksen syntymään 
asti. Sen jälkeen hänestäkin tuli 
Pyhällä Hengellä täytetty vies-
tintuoja. ”Ja sinua, lapsi, kutsu-
taan Korkeimman profeetak-
si, sillä sinä käyt Herran edellä 
valmistaaksesi hänelle tien.” 

Luukas kertoo kuinka myös 
paimenille kedolla ilmestyi 
Herran enkeli. Jälleen kuultiin 
tuttu lause ”Älkää pelätkö”. 
Hän puhui sanomaa suuresta 
ilosta. Vapahtaja oli syntynyt. 

Nyt oli kouluttamattomia ja 
tavallisia paimenia yöllä valvo-
massa lampaita. Heillä oli kun-
nia nähdä kokonainen taivaal-
linen sotajoukko vahvistamassa 
tuota sanomaa ja ylistämässä 
Jumalaa. Paimenista tuli myös 
viestintuojia. He menivät Beet-
lehemiin ja kertoivat tapahtu-
neesta kaikille. 

Matteus kertoo puolestaan ai-
van toisenlaisista sanoman tuo-
jista. Kolme viisasta itämään 
tietäjää osasivat lukea taivaan 
tähdistä, että jotakin suurta on 
tapahtunut. He saivat kohda-
ta vastasyntyneen Kuningasten 
Kuninkaan. Näistä tiedemie-
histä tuli viestinviejiä Itämaille. 
He seurasivat tähteä ja saivat 
myös kuulla Jumalan varoitta-
van heitä yöllä unessa. 

Sinä ja minä olemme tämän 
suuren ilosanoman viestin-
tuojia tänä päivänä satavuoti-
aassa Suomen maassa. Olem-
me sitä elämällämme. Olem-
me sitä sanoillamme. Meidän 
suhteemme Vapahtajaan nä-
kyy elämästämme. Se on va-
loa, joka loistaa ja suolaa, joka 
maistuu. Olkaamme rohkeita 
kertomaan Jeesuksesta, toivom-
me perustasta, vaikkei enke-
li siihen kehottaisikaan. Sano-
mamme kuuluu, että ei tarvitse 
pelätä. Ei elämää eikä kuole-
maa. Jeesus on tullut ja tuonut 
uuden elämän!

Usko kaTTo

Kurdien kakai-heimon tyttöjen tekemiä nukkeja.
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Hiljainen Jättiläinen

K un Paavali puhuu seura-
kunnasta, hänellä näyt-
tää olevan mielessä jotain 

elävää ja dynaamista. Mieliku-
va on kaukana laitoksesta, jota 
pappi pyörittää muiden ollessa 
vastaanottajia. Paavalin näkee 
seurakunnan yhtenäisenä ko-
konaisuutena. Jonakin persoo-
nallisena. Ruumiina. 

Juuri sellaisena se näyttäy-
tyi minulle Lähetyksen toi-
minta-päivässä. Keittiössä 
paistettiin falafeleja, seinän 
takana leikattiin hiuksia, hoi-
dettiin kauneutta ja myytiin 
kaikenlaista, lasten nauttiessa 
yläkerran pelitaivaasta. Toiset 
tekivät lähetystyötä autonren-
kaita vaihtamalla, toiset hie-
romalla jumiutunutta selkää 
tai ostamalla kirjoja ja erilai-
sia palveluja. 

Samanlaista saan maistaa 
myös torstaisin. Taas kerran ko-
timme muodostaa taivaallisen 
kohtaamispaikan, jossa ihan ta-
valliset mutta tavattoman unii-
kit Jumalan lapset jakavat elä-
määnsä. Huomaamattamme 
me voimautamme toisiamme. 
Pyhä Henki on keskellämme ja 
kokonaisuus on enemmän kuin 
osiensa summa. Solumme on 
vain yksi seurakuntamme lu-
kuisista erilaisista pienryhmistä.

Tällaisena elävänä ja per-
soonallisena organismina seu-
rakunta näyttäytyi minulle per-
jantaina rangerien vallatessa 
seurakunnan, samalla kun we-
työn tiimi oli kerääntymässä 
Jukan johdolla rukouskammi-
oon. Samaa koin myöhään lau-
antai-iltana Heikin, Hannan, 
Joonan ja muiden purkaessa 

Lost&Foundin lavajärjestelyjä. 
Jotain elävää oli siinäkin poru-
kassa, joka sunnuntain Iltakir-
kon jälkeen jäi pystyttämään 
Lasten joulumatkan rekvisiittaa 
ja pian taas aamulla kokoontui 
iloisena ottamaan koululaisia 
vastaan.

Pyhän Hengen voima kuuluu 
kaikille
Luther kirjoitti 1500-luvulla: 
”Olemme kaikki vihittyjä pap-
peja kasteen kautta, kuten Pyhä 
Pietari sanoo (1. Piet. 2:9)”. 
Kuitenkin kesti vielä vuosisa-
toja, että jokaisen kristityn voi-
mavaroja valjastettiin evanke-
liumin työhön siinä mitassa, 
mitä 1900-luvun herätyksissä 
alettiin nähdä. Helluntaiherä-
tyksen yhtenä piirteenä ilme-
ni yleisen pappeuden periaate. 

Seurakunta ei jakautunut pap-
peihin ja kirkkokansaan, vaan 
perustui veljeyteen ja sisaruu-
teen. 

Herätyksessämme on ym-
märretty alusta alkaen, että Py-
hän Hengen voima kuuluu kai-
kille, aivan kuten lähetyskäsky-
kin. Käsitys perustuu Pietarin 
helluntaisaarnaan:“Viimeisinä 
päivinä, sanoo Jumala, minä 
vuodatan Henkeni kaikkiin ih-
misiin. Teidän poikanne ja tyt-
tärenne profetoivat, nuorukai-
set näkevät näkyjä ja vanhukset 
ennusunia. Näin teen: palveli-
joihini ja palvelijattariini minä 
vuodatan Henkeni niinä päi-
vinä, ja he profetoivat” (Apt. 
2:17-18). 

Pietari näki Pyhän Hengen 
lahjojen kuuluvan koko seura-
kunnalle, juuri niin kuin Joel 

oli profetoinut. Jumalan aloitta-
massa projektissa jokaisella on 
annettavaa; naisilla, miehillä, 
lapsilla, kaikenikäisillä ja kaikil-
la sosiaaliluokilla. Seurakunta 
on yksi kokonaisuus. Seurakun-
ta on pyhä. Samoin sen tehtävä 
on yhteinen.

Kun vuoden ensimmäisellä 
viikolla kokoonnumme rukous- 
ja paastoviikkoon, olemme kuin 
Jumalaa janoava seurakunta 
Apostolien tekojen alussa. Kun 
yhteyteen sitoutunut seurakun-
ta rukoilee, mitä tahansa voi ta-
pahtua. 

Tähän päättyy vuoden kes-
tänyt tutustuminen helluntai-
laisen identiteetin piirteisiin 
tällä palstalla. Toisaalta, tästä 
matka vasta alkaa.

jarkko lindqvisT

Yleinen pappeus

Japanilaiset ovat maailman 
suurin saavuttamaton 
kansanryhmä.

O
lin käymässä hiljat-
tain Japanissa vasta 
toista kertaa, mutta 
maa on ollut osa elä-
määni lapsuudesta 

asti. Japanin innovatiivisuus on 
löytänyt itsensä elämästäni mil-
loin pelikoneena, milloin auton 
merkkinä. Suurin osa meistä on 
pyörittänyt arkea käyttäen ja-
panilaisia tuotteita. Voisi sanoa, 
että melkeinpä kaikkien kotielä-
mään kuuluu osa Japania. He 
ovat tulleet meitä lähelle, mut-
ta pysyneet samalla kuitenkin 
kaukana. Monikaan meistä ei 
päivittäin ajattele Japania. 

Työmiehiä tarvitaan
Japanissa asuu noin 127 miljoo-
naa ihmistä. Siellä asuva japa-
nin kansa on maailman suurin 
saavuttamaton kansanryhmä. 
Samalla kun heidän maineensa 
kaikenlaisessa tekniikkateolli-
suudessa on laajentunut kautta 
maailman ja heidän ruokakult-
tuurinsa on löytänyt sijaa jo-
kaisesta maailman kaupungis-
ta, maailman vaikutus Japaniin 
on ollut vähäistä. Tänä päivänä 
evankelisia kristittyjä on 0.3%. 
Nämä luvut voivat hämätä 
meitä, mutta käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että 333 hengen 
ihmisjoukossa on vain yksi kris-
titty. Kun ottaa huomioon, että 

useimmat meistä pitävät tiivistä 
yhteyttä perhe– ja ystäväpiiriin, 
joka koostuu maksimissaan kol-
mestakymmenestä hengestä, 
ymmärrämme, että kristittyjen 
joukko Japanissa ei pysty saa-
vuttamaan suurta kansanryh-
määnsä yksin tämän sukupol-
ven aikana. 

Matkustin Japaniin, kos-
ka nykyisiin tehtäviini kuuluu 
Bangkokin työn lisäksi suur-
kaupunkityön kehittäminen 
Aasian lähetystyössä. Japanin 
osalta toimin samalla kenttä-

esimiehenä Fidan läheteille ja 
vastaan kumppanuussuhteista. 
Tämä matka oli lyhyt, mutta 
vieraillessani seurakunnissa ja 
paikallisella raamattukoululla 
vahvistui sydämessäni huoli sii-
tä, kuinka paljon enemmän Ja-
pani tarvitsee työmiehiä.  

Haaste esirukoukseen
Japani on hiljainen jättiläinen 
Tyynellä valtamerellä, joka tar-
vitsee esirukousta. Siellä elää 
miljoonia ihmisiä, jotka eivät 
ole koskaan kuulleet, että Jee-

sus on kuollut heidän puoles-
taan ristillä, ja että heillä on ra-
kastava Taivaan Isä. Kirjoitan 
teille, koska koen tarvetta haas-
taa teitä esirukoukseen Japa-
nin puolesta. Ottaisitko sinä ru-
koushaasteen vastaan Japanin 
kansan puolesta? Voisitko olla 
Japanin esirukoilija? Voisim-
meko yhdessä nousta rukous-
rintamaan japanilaisten puoles-
ta ja nähdä, kuinka Jumala on 
voimallinen tekemään ihmeitä 
ja muuttamaan kansakuntien 
suuntia vielä meidänkin elä-

mämme aikana? Rukoillaan, 
että

Pyhä Henki pehmittäisi Ja-
panilaisten sydämet ottamaan 
evankeliumin vastaan (Joh. 
15:26)

Jumala kutsuisi lisää työmie-
hiä evankeliumin työhön (Matt. 
9:36-38)

Jeesus siunaisi Japanin seura-
kuntia (Kol. 1:9-10)

henry Mononen
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Shabulinzenzejen joulussa sanoma on tärkein

Lähettiperhe Tuokkolan 
asuinmaassa Albaniassa 
joulua ei vietetä 
laajamittaisesti, sillä 
yli puolet väestöstä 
on muslimeita. Joulua 
tärkeämpi juhla on 
kuitenkin uusi vuosi, 
jota juhlitaan näyttävin 
ilotulittein ja yhdessä 
syöden.

T oki kaupat täyttyvät joulu-
koristeista, ja joulupukkeja 
näkyy joka 

puolella, Walter Tuokkola 
kertoo. 

- Täällä joulupukkia kutsu-
taan ’uuden vuoden isäksi’.

Seurakunta haastaa 
kaupallisuuden
Suurelle yleisölle joulu näyt-
täytyy siis varsin kaupallisena 
juhlana. Albanialaisissa seura-
kunnissa tilanne on kuitenkin 
päinvastainen. Tuokkoloiden 
mukaan seurakuntalaiset kes-
kittyvät ennen kaikkea joulun 
varsinaiseen sanomaan, Jeesuk-
sen syntymään, eivätkä anna 
paljon painoarvoa esimerkiksi 

lahjoille.
Tosin joinakin vuosin osa 

seurakunnista on saanut Ame-
rikasta kenkälaatikkoihin pakat-
tuja lahjoja kouluissa jaettaviksi.

Lapset otetaan muutenkin 
mukaan joulunajan aktiviteet-
teihin. Heille järjestetään usein 
ulospäin suuntautuvia joulu-
juhlia, joihin on helppo kutsua 
ystäviä. Laulut ja näytelmät 
kuuluvat näihin tapahtumiin 
kiinteästi.

Seurakunnat järjestävät jou-
lujuhlan yleensä juhlapyhien 
aikana eivätkä ennen niitä, ku-
ten Suomessa. Tuokkolat toivo-

vatkin, ettei kaupallisuus pääsi-
si jatkossakaan valtaamaan alaa 
joulun todelliselta sanomalta, 
Jeesuksen ihmiseksi tulemiselta.

Suomalaiset jouluperinteet
Joulukuinen Albania ei ole suo-
malaisittain kaikkein klassisin 
ympäristö viettää joulua, mut-
ta se ei estä Tuokkoloita juhli-
masta hyvin perinteisesti. He 
virittäytyvät jouluun muun mu-
assa koristelemalla kotia, kuun-
telemalla radiosta joulumusiik-
kia ja leipomalla piparkakkuja. 
Myös jouluevankeliumi ja lah-
jat kuuluvat asiaan. Idyllistä jää 
puuttumaan vain kunnon jou-
lulöylyt.

Jouluna aikaa vietetään seu-
rakunnan lisäksi kotona, useim-
miten ydinperheen kesken. 
Tänä vuonna Tuokkolat suun-
taavat joulunpyhiksi Kreikkaan.

Valtterin äiti tulee viettä-
mään joulua kanssamme. Hän 
jäi hiljattain leskeksi, joten yh-
teinen aika on nyt erityisen tär-
keää, Tuokkolat kertovat, ja toi-
vottavat kotiseurakuntalaisille 
siunattua joulunaikaa.

TeksTi:  Marika karhU

Tuokkolan perheen joulu on perinteinen Albaniassakin

 Tuokkolat viettävät joulua ydinperheen kesken.

Talvinen Tirana ei näytä erityisen 
jouluiselta.

Albanialaisissa seurakunnissa järjestetään joulujuhlia, joissa on muun muassa 
lasten esityksiä ja pientä tarjoilua.

Joulua vietetään eri 
puolilla maailmaa hyvin eri 
tavoin. Suomessa vajaat 
kymmenen vuotta asuneet 
Shabulinzenzet muistavat 
kotiseutunsa Itä-Kongon 
joulun tärkeänä, mutta 
monin tavoin erilaisena 
juhlana kuin Pohjois-
Euroopassa. 

S
amoin kuin Suomessa, 
Kongon demokraatti-
sessa tasavallassa jou-
lu on kuitenkin vuoden 
tärkein juhla. Koska 

maa on pinta-alaltaan koko län-
tisen Euroopan kokoinen ja sitä 
asuttavat sadat eri kieliä puhu-
vat heimot, juhlimistavoissa on 
jonkin verran alueellisia eroja.

Joulukuusi, lahjat  ja 
Jeesuksen syntymä
Robert Shabulinzenze tottui jo 
varhaisessa vaiheessa pohjois-
maisten protestanttisten lähe-
tystyöntekijöiden mukanaan 
tuomiin tapoihin viettää joulua. 
Niihin kuuluivat tiiviisti niin 
joulukuusi kuin sikäläisittäin 
varsin eksoottiset porokoristeet.

Kun kysyimme, mitä teke-
mistä niillä oli Jeesuksen synty-
män kanssa, lähetystyöntekijät 

eivät osanneet vastata meille, 
hän toteaa ja jatkaa: - Joulu-
kuusen virkaa saattaa toimit-
taa banaanipuu, koska kaikilla 
ei ole varaa ostaa muovikuusta.

Kuten Suomessa, myös Kon-
gossa, joulu on erityisesti lasten 
juhla. Jouluaattona lapset vie-
dään kirkkoon, jossa juhla jat-
kuu yöhön asti. He saavat pie-
niä lahjoja, kuten makeisia ja 
hedelmiä. Vanhemmat antavat 
lapsilleen joululahjaksi usein 
uuden vaatteen. Joulupukki ei 
kuulu jouluun, vaan heille ker-
rotaan joulusta Jeesuksen synty-
mäjuhlana. Muutenkin joulun-
vietto keskittyy pitkälti seura-
kuntaan, jonne mennään koko 
perheen voimin myös joulu-
päivänä. Myös ne, jotka eivät 
muuten käy kirkossa koskaan, 
käyvät siellä jouluna.

Joulupäivän tilaisuudes-
sa kerätään erityiskolehti, jon-
ka tuotto jaetaan joululahjak-
si seurakunnan työntekijöille, 
Shabulinzenze kertoo.

Ruokaa ja perheyhteyttä
Ruoalla on tärkeä rooli afrikka-
laisten juhlissa. Itä-Kongossa ei 
Shabulinzenzen mukaan ole eri-
tyisiä jouluruokia, vaan jouluna 
syödään muista juhlista tuttuja 

ruokia. Erityisen tärkeä ruoka-
laji on kana, johon valtaosalla 
väestöstä ei ole varaa arkena. 
Kaikkein varakkaimmat her-
kuttelevat naudan-, lampaan- 
tai vuohenlihalla. Lisäksi tar-
joillaan esimerkiksi maissi- tai 
maniokkijauhoista valmistettua 
ugalia, riisiä, ranskanperunoita, 
papumuhennosta ja maniokin-
lehdistä tehtyä kastiketta, som-
bea. Juomina nautitaan virvoi-
tusjuomia ja kotitekoisia mehu-
ja.

Suomessa Shabulinzenzejen 
joulu keskittyy maan tapaan 
kotiin. Aluksi heidän oli vaikea 
ymmärtää pohjoiseurooppalais-
ten joulunviettoa joulupukkei-
neen ja ylenpalttisine lahjavuo-
rineen. Robert Shabulinzenzel-
le joulu on hengellinen juhla, 
jota perinnettä hän perheineen 
vaalii myös nyt Suomessa.

Luemme Raamattua, rukoi-
lemme, laulamme ja tanssimme 
ja syömme.

Kun parikymmenhenkinen 
joukko lapsia ja lastenlapsia 
kokoontuu taas tänäkin vuon-
na Robertin ja Anastacian luo, 
tunnelma on kuin pienessä af-
rikkalaisessa kirkossa.

Marika karhU
Shabulinzenzejen joulupöydästä löytyy niin kinkkua ja maksalaatikkoa kuin 
itäkongolaisia herkkuja, kuten sombea (kanan oikealla puolella). 

Kotimaassaan seurakuntakeskeiseen joulunviettoon tottuneet Robert 
ja Anastacia Shabulinzenze juhlivat Suomessa joulua suuren perheen 
ympäröimänä

. KUVA: MARIKA KARHU

KUVA: ELIANE SHABULINZENZE

KUVAT: WALTER TUOKKOLA
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Teemme historiaa – tule mukaan!

LÄHETYKSEN TOIMINTAPÄIVÄSSÄ näkyi seurakunnan monimuotoisuus. Keittiössä paistettiin falafeleja, seinän takana 
leikattiin hiuksia, hoidettiin kauneutta ja myytiin kaikenlaista, lasten nauttiessa yläkerran pelitaivaasta. Toiset tekivät 
lähetystyötä autonrenkaita vaihtamalla, toiset hieromalla jumiutunutta selkää tai ostamalla kirjoja ja erilaisia palveluja. 
Päivän tuotto meni Lähi-idässä tehtävään työhön. 

T ulevan vuoden Rukous- 
ja paastoviikkoa vietetään 
2.-6.1.2018. Pyhän Hen-

gen vuodatuksesta lähtien on 
evankeliumin leviämistä aina 
leimannut rohkeus. Jumala ei 
tuonut sanomaansa rohkeiden, 
luonnostaan karismaattisten 
ja kovaäänisten supermiesten 
kautta. Tuossa rohkeudessa on 
kyse siitä, että Pyhä Henki tulee 
kristittyyn, Jeesuksen seuraa-
jaan rohkeuden hengeksi, voi-
maksi Jumalalta. 

Alkuseurakunnan toimintaa 
leimasi rohkeus. Sen ansios-
ta evankeliumin sanoma levisi 
nopeasti ja vainoista huolimat-
ta. Tämän seurauksena syntyi 
iloa ja muuta välitöntä Pyhän 
Hengen vaikutusta kaikkialla, 
missä Jeesusta julistettiin. Ko-
koonnuttiin kodeissa, murret-
tiin leipää eli vietettiin ehtool-
lista, rukoiltiin, pidettiin kiinni 
apostolien opetuksesta ja yhte-
ys oli päivänselvä asia. Yhteys 
kristittyjen kesken oli niin vah-
va, että se itsessään erotti heidät 
maailmasta; uskovat jakoivat 
omaisuutensa ja pitivät kaikkea 
yhteisenä. On selvää, että tämä 
kaikki oli Jumalan Hengen vai-
kutusta. Pyhä Henki teki tämän 
kaiken mahdolliseksi. Alku-
seurakunnalta ei puuttunut Ju-
malan voimaa, ei iloa Pyhässä 
Hengessä eikä rohkeutta. Muis-
takaamme, että Paavalin kirje 

opetuslapselleen Timoteuksel-
le ei ole lainkaan vanhentunut, 
vaan edelleen meille ajankoh-
tainen: “Eihän Jumala ole anta-
nut meille pelkuruuden henkeä, 
vaan voiman, rakkauden ja ter-
veen ymmärryksen hengen.” 

Aloitamme vuoden 2018 yh-
teisellä paastolla ja rukouksel-
la, jotta voisimme olla Pyhässä 
Hengessä yhtä rohkeita kuin 
ensimmäiset opetuslapset ai-
koinaan. Kristuksen työn täh-
den meillä on rohkeus Jumalan 
edessä; meillä on pääsy Kaikki-
valtiaan eteen ilman pelkoa ja 
häpeää. Me saamme nostaa kä-
temme ja sydämemme Jumalan 
edessä ja tietää, että Hän kuu-
lee meitä Jeesuksen tähden. Sa-
malla meidän tulee olla rohkei-
ta myös ulospäin. Se tarkoittaa, 
että tunnustaudumme Jeesuk-
sen seuraajiksi kaikkien ihmis-
ten edessä. Voimme seistä kai-
ken moniarvoisuuden keskellä 
ja tunnustaa uskomme Jumalan 
Sanaan. Samalla voimme ter-
veellä tavalla olla ylpeitä seura-
kunnasta, jota saamme edustaa 
oman kaupunkimme keskellä. 
Rukoilemme, että tämä roh-
keuden henki saa vaikuttaa tu-
levana vuonna niin seurakun-
tamme eri työmuotojen parissa 
työskentelevissä kuin lähetys-
kentillä ympäri maailmaa.

hannakaisa shehU

Rukous- ja paastoviikolla 
janotaan Pyhää HenkeäJÄLLEEN KERRAN meillä oli seu-

rakuntana mahdollisuus olla 
järjestämässä noin tuhannelle 
Tampereen koululaiselle tapah-
tuma, jossa saimme paneutua 
ensimmäisen joulun tapahtu-
miin. 60 näyttelijää, rakentajat, 
keittiön henkilökunta – kiitos! 

– Ja enkeli ilmestyi! huudahti 
yksi lapsista kertoessaan tarinaa 

majatalon emännälle. Välillä 
paikat ja henkilöt menivät ris-
tiin; oliko se lapsi syntynyt tal-
liin vai verstaaseen, ja mikä sei-
mi on. Pääasia ei mennyt ohi. 
Emännän muistaessa tallin ylle 
syttyneen uuden tähden ja tal-
lissa majailevan nuorenparin, 
riemastuivat lapset. - SE ON 

SE! Kuningas, joka pelastaa 
maailman. Se on teidän tallissa.

Vaikka tarina on joka vuosi 
sama, ei sen sanoma haalistu 
ajan myötä. Tämä, jos joku, on 

todella paras joululahja, ja nyt 
siitä sai taas kuulla moni lapsi 
ehkä ensimmäistäkin kertaa.

Milka Myllynen

”Se kuningas on tuolla teidän tallissa!”

Seurakuntamme täyttää vuoden 
2021 alussa sata vuotta. 
Tänä aikana moni on avannut 
seurakunnan oven, toiset 
lukemattomia kertoja. 

K okoontumispaikkakin on ehtinyt 
vaihtua. Jotkut muistavat vielä Puu-
salin, mutta useimmille alun perin 

Saalem-rukoushuoneeksi kutsuttu ra-
kennus Aleksanterinkadulla on se ainoa 

oikea. Sadan vuoden kuluessa seura-
kunnan toimijat ja toimintamuodot ovat 
vaihtuneet ja vaihdelleet, mutta tehtävä 
on ollut sama: julistaa evankeliumia ja 
huolehtia seurakuntalaisten hengellises-
tä hyvinvoinnista. 

Seurakunnan historian kirjoittami-
nen on iso asia – eikä se onnistukaan 
yhden henkilön työnä. Tehtävään tarvi-
taan työryhmä, jota olemme parhaillaan 
kokoamassa. Haluamme, että historiasta 
tulee elävä. Siksi sen tulee sisältää muis-
toja, kuvauksia ja henkilötarinoita.

Tarjoa tarinasi
Sinua haluamme innostaa kertomaan 
omia kokemuksiasi. Saatat muistaa jon-
kun tapahtuman, laulun tai puheen, joka 
on merkinnyt sinulle paljon. Ehkä joku 
henkilö on ollut oikeassa paikassa oike-
aan aikaan. Voit tuntea jonkun seura-
kuntalaisen, jota mielestäsi tulisi haasta-
tella. Sinulla voi olla valokuvia tai muu-
ta materiaalia, joka liittyy seurakuntaan. 
Nyt sinulla on mahdollisuus tuoda oma 
panoksesi rikastuttamaan historiakirjan 
sisältöä.

Käymme työryhmänä saamamme 
materiaalin läpi. Osa siitä voi päätyä kir-
jaan sellaisenaan, osaa käytetään luodes-
samme kuvaa eri aikakausien seurakun-
taelämästä. Pyydämme sinua laittamaan 
mukaan yhteystietosi, jotta pystymme 
sopimaan, miten antamaasi materiaalia 
voidaan käyttää. Lupaamme, ettei ke-
nenkään tietoja tule luvatta näkyviin. 

Voit lähettää materiaalia ja yhteyden-
ottopyyntösi minulle s-postilla ritva.palo-
oja@kolumbus.fi tai kuoressa Karisma-
kirjaan nimimerkillä TEEMME HIS-
TORIAA

Miksi lähden vetämään tätä 
historiaprojektia?
Seurakunnan johdon pyynnöstä, mut-
ta ennen kaikkea siksi, että taivaallinen 
työnantajani kehotti minua kertomaan 
Hänen teoistaan Tampereen Helluntai-
seurakunnassa ja seurakunnan kautta 
kuluneen sadan vuoden aikana. Miten 
olisinkaan voinut kieltäytyä.

riTva Palo-oja

Juhlakokous rukoushuoneen tontilla 17.5.1957. Rakennustöiden aloittamisen merkiksi Fredrik 
Lieslehto heitti ensimmäisen lapiollisen maata kuorma-auton lavalle. (Seurakunnan kuva-arkisto)

KUVAT: JONATHAN CAREY 

KUVA: TAPANI VARUHIN
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Joulu kaukana kotoa

Parasta joulussa on Jeesuksen syntymä

Usko tuo 
turvapaikanhakijan 
elämään toivoa

T
amperelaisen pako-
laisperheen joulupöy-
tä saattaa olla katettu 
lattialle suuren liinan 
päälle, mikäli neliöt ei-

vät anna periksi ruokapöydän 
hankkimiselle. Ruokaa on run-
saasti, mutta useita on ruokai-
lijoitakin. Juhla syntyy kuin it-
sestään kauniista kattauksesta ja 
ystävien läsnäolosta. Ruoka on 
suomalaista, mutta irakilaisit-
tain laitettua. Riisi on värjätty 
usein punaiseksi ja kinkun tilal-
la syödään kanaa ja nautaa si-
sältävää "dolmaa".

Kaikki rakastavat joulutort-
tuja.

Väliaikaisuus läsnä
Vastaanottokeskuksessa eletään 
joulun alla normaalia arkea. 
Ruoka valmistetaan yhteisis-
sä keittiöissä ja pyykit pestään 
vuorotellen suurissa koneissa.  
Ateriat nautitaan enimmäkseen 
omissa huoneissa, mutta toisi-
naan ystävät kokoontuvat illal-
liselle. Osa lapsista ja aikuisis-
ta on päivällä koulussa. Jotkut 
ovat löytäneet tuttujensa kautta 
vapaaehtois- tai muuta työtä.  

Kuusesta ja joulukoristeis-
ta huolimatta väliaikaisuus on 
läsnä.

Sijoituspaikka voi muuttua 
ja maahanmuuttoviraston kirje 
voi yllättää. Suurimmalla osal-
la asukkaista on turvapaikkaha-
kemuksesta negatiivinen päätös, 

josta on valitettu. Vastauksen 
odottaminen voi kestää yli vuo-
den. Jos korkein hallinto-oikeus 
ei kiellä käännytyksen täytän-
töönpanoa, poliisi voi noutaa 
turvapaikanhakijan viikon kulu-
essa päätöksestä. Nämä noudot 
ovat raskaita ja lamaannutta-
vat koko yhteisön. Asukkaiden 
kasvoilta voi lukea järkyttyneen 
kysymyksen: olenkohan minä 
seuraava? Useimmilla ei ole ko-
timaassa turvallista paikkaa mi-
hin palata ja perhe voi olla ha-
jallaan eri maissa.  Kaikki toivo 
ja rahat on laitettu pakomat-
kaan Pohjolan perukoille. 

Seurakunta on elämää ja 
perhettä
”Thomas” jakaa huoneensa 
kolmen muun pojan kanssa. 
Halutessaan yksityisyyttä hän 
vetää sairaalasänkynsä ympä-
rille lakanaverhon. Sänkyjen 
alta ja kaappien ovista pilkistää 
kunkin henkilökohtaista omai-
suutta ja taloustavaroita. Kimp-
paretkeily vaatii sopeutumista, 
mutta siitä on tullut jo elämän-

tapa. Suomalaisen ystävän poi-
ketessa herkullinen ateria syn-
tyy käden käänteessä.

Joulu on Thomakselle Jee-
suksen syntymäjuhla, sillä hän 
on ollut uskossa yli vuoden. 
Olemus on yhtä hymyä ja koti-
seurakunta on  tärkeä. 

Illat kuluvat kokouksissa, 
ylistysryhmän harjoituksissa ja 
raamatturyhmässä.  Tilaisuuk-
sien jälkeen hän tarttuu yleensä 
harjaan ja rikkalapioon. Päivi-
sin Thomas käy kuntosalilla ja 
valmistaa ruokaa toisen seura-
kunnan humaanitäärisessä pro-
jektissa. 

Seurakunnat tarjoavat tur-
vapaikanhakijoille tervetullutta 
ohjelmaa ja aktiviteetteja sekä 
puuttuvaa perheyhteyttä. Tho-
mas aikoo osallistua kaverei-
neen mahdollisimman moniin 
joulutilaisuuksiin. 

Varmasti kaikista hienointa 
olisi, jos pääsisi suomalaiseen 
joulupöytään vieraaksi (toim. 
huom).

Tarja jääskeläinen

Hervantalaiset Viki ja 
Rosita Nyman viettävät 
jo 43. joulua yhdessä. 
Joulukuusta heillä ei ole 
ollut enää kymmeneen 
vuoteen, sillä samassa 
taloudessa asuva 
tyttärenpoikakin on jo 
24-vuotias.

N ymanin perheessä siivo-
us on jokapäiväistä, mut-
ta joulusiivous on aivan 

eri asia. Silloin tehdään todella 
puhdasta jälkeä.

Jouluaattona viimeistellään 
jouluruoat ja saunotaan. Tam-
pereella asuvat tyttäret ja Ruot-
sissa asuva poika tulevat perhei-

neen joulupöytään. 
– Kerromme omista lap-

suuden jouluistamme nuorem-
malle sukupolvelle ja jaamme 
lahjat toisillemme. Yhdessäolo 
rakkaiden omaisten ja tuttujen 
kanssa on meille tärkeää, Ny-
manit sanovat.

Rosita tuli uskoon vuonna 
1977 ja Viki puoli vuotta myö-
hemmin.

Heidän mielestään parasta 
joulussa on Jeesuksen syntymä.

– Jeesus syntyi pelastukseksi 
ja uuden elämän antajaksi

kaikille ihmisille, väriin, ro-
tuun ja uskontoon katsomatta. 
Kaikista tärkeintä on, että hän 
ei jäänyt seimen lapseksi eikä 

myöskään hautaan, vaan nou-
si ylös ja voitti kuoleman, jotta 
kaikki voisivat periä iankaikki-
sen elämän. 

Tätä sanomaa Rosita ja Viki 
haluavat viedä kaikkeen maail-
maan. He kertovat mielellään 
Jeesuksesta ihmisille, joita koh-
taavat kaduilla. Sydäntä lähellä 
ovat erityisesti maahanmuut-
tajat, joiden parissa he tekevät 
työtä Hervannan Katukappe-
lissa. Silloin kun on  mahdol-
lista, Rosita lähtee Veryn tiimin 
mukana myös evankelioimis-
matkalle Latvian vankiloihin.

Tarja jääskeläinen

KUVA: TARJA JÄÄSKELÄINEN

Yhdessä valmistettu illallinen täyttää 
koko huoneen.

Jouluinen kattolamppu on kekseliäs

KUVA: TARJA JÄÄSKELÄINEN
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Julkaisija
Tampereen rukoushuoneyhdistys Saalem ry.

Osoite
Aleksanterinkatu 18, 33100 Tampere
Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa

Toimitus
Päätoimittaja
Tarja Jääskeläinen
puh. 044-5557714
tarjastar@gmail.com

Toimituskunta
Petteri Arasalo, Lea Haapalahti,
Jarkko Lindqvist,
Tapani Varuhin

Ulkoasu ja taitto: 
Mika Kavasto/Aikamedia

Seurakunnan pastorit
Usko Katto
usko.katto@kolumbus.fi 
puh.  0400 782 521, koti (03) 367 7544
Petteri Arasalo
petteri_arasalo@hotmail.com
puh. 044 090 1759
Hannakaisa Shehu
hannakaisa.shehu@gmail.com
Jarkko Linqvist
j.j.lindqvist@gmail.com
puh. 040 512 9646
Joona Salo 
thejoona@gmail.com 
puh. 0505204830 
Tapani Varuhin 
puh. 0400 650 025 
tapani.varuhin@gmail.com

Seurakunnan toimisto
Soile Helkiö
Toimistonhoitaja
Tampereen Helluntaiseurakunta
Aleksanterinkatu 18
33100 Tampere
puh. 0505422231
avoinna ma, ke-pe klo 10-13
sekä tiistaisin klo 17-19 

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

Seurakunnan sähköpostiosoitteet
Toimisto:  tampere@helluntaisrk.net
Ulkomaalaistyö: international.tampere@helluntaisrk.net
Kuurojentyö:  tellervo.toprak@kolumbus.fi
Diakoniatyö: saalem.diakonit@kolumbus.fi

Internet
www.tamperehelluntai.fi

Karismakirja
puh. 040 7762729
info@karismakirja.fi

Hervannan Katukappeli helluntaiseurakunta
Pietilänkatu 2, Kauppakeskus Duo, 2 krs 
Timo Penttilä, puh. 040 734 1912 
www.katukappeli.com

Painopaikka: 
ISSN-0787-8699

Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja lyhentää 
lehteen lähetettyä aineistoa.

365-päivähartauskirja
Jukka Norvanto

28,00€

Aleksanterinkatu 18, Tampere  •  040 776 2729  •  info@karismakirja.fi  •  www.karismakirja.fi

25,00€ 25,00€ 36,00€ 32,00€29,00€

28,50€ 28,00€ 19,00€ 29,90€22,00€

Joulun toivotuimmat lahjat

Siskojen kesken
Bobbie Houston

20 x Parempi päivä
Joyce Meyer

Mustat ikkunat
Heini Röyskö

Raamatt u
alusta loppuun

Toim. Eero Junkkaala

On aika rakentaa
Fredrik Ekholm

Salakahvilla
Pohjois-Koreassa

Markku Toimela ja Kaj Aalto

34,90€

Jumalan kaupunki CD
Leevi Ahopelto,
Lasse Heikkilä

Rakkaus on väkevämpi
 Anniina Jakonen & Anna 

Lehti nen

Rakkauden kieli 
-päivähartauskirja

Gary Chapman

Ihmeellinen Jeesus
Sarjakuvakertomus

Sanoja joista uneksia
Diane Stortz

Seinäkalenterit 2018 Päivän tunnussana 2018Joululehdet

7,00€ /
6,00€

7,50€ /
9,00€

8,90€-
12,90€

Avoinna joulukuussa ma-pe 10-17

Vuoden kristi llinenkirja 2017

Joululehdet yksitt äin (7€/6€) tai paketti  na (25€/50€)
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Vko 50
Ti 12.12. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Petteri Arasalo 
Ke 13.12. klo 12.30 Päivätilaisuus
To 14.12. klo 19 Joulukonsertti 
Beetlehemin lahja, 
Cotton-työn hyväksi
La 16.12. klo 14 Kansainvälisen 
työn joulujuhla
La 16.12. klo 19 
Lost & Found nuorille 
Su 17.12. klo 15 
Seurakunnan joulujuhla 

Vko 51
Ti 19.12. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Usko Katto

Vko 52
Ma 25.12. klo 10 Jouluaamun 
hartaus
Su 31.12. klo 11 Jumalanpalvelus, 
Kiitosjuhla menneestä vuodesta

Vko 1
Ti 02.01. klo 18 
Rukous- ja paastoviikon tilaisuus
Ke 03.01. klo 10 
Rukous- ja paastoviikon tilaisuus
Ke 03.01. klo 18 
Rukous- ja paastoviikon tilaisuus
To 04.01. klo 10 
Rukous- ja paastoviikon tilaisuus
To 04.01. klo 18 
Rukous- ja paastoviikon tilaisuus
Pe 05.01. klo 10 
Rukous- ja paastoviikon tilaisuus
Pe 05.01. klo 18 
Rukous- ja paastoviikon tilaisuus
La 06.01. klo 10–14 
Rukous- ja paastoviikon tilaisuus
La 06.01. klo 19 
Lost & Found nuorille
Su 07.01. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus
Su 07.01. klo 17 English Service
Su 07.01. klo 17 Iltakirkko

Vko 2
Ti 09.01. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Juha Kotisaari 
Ke 10.01. klo 12.30 Päivätilaisuus 
La 13.01. klo 19 
Lost & Found nuorille
Su 14.01. klo 11 Jumalanpalvelus
Su 14.01. klo 17 English Service
Su 14.01. klo 17 Iltakirkko

Vko 3
Ma 15.01. klo 12 Senioriystävät
Ti 16.01. klo 19 
Seurakunta rukoilee

Ke 17.01. klo 12.30 Päivätilaisuus 
La 20.01. klo 19 
Lost & Found nuorille
Su 21.01. klo 11 
Lähetyssunnuntain 
jumalanpalvelus
Su 21.01. klo 17 English Service 
Su 21.01. klo 17 Iltakirkko

Vko 4
Ti 23.01. klo 19 
Seurakunta rukoilee
Ke 24.01. klo 12.30 Päivätilaisuus 
La 27.01. klo 19 
Lost & Found nuorille
Su 28.01. klo 11 Jumalanpalvelus 
Su 28.01. klo 17 English Service
Su 28.01. klo 17 Iltakirkko

Vko 5
Ma 29.01. klo 12 Senioriystävät
Ti 30.01. klo 19 
Seurakunta rukoilee
Ke 31.01. klo 12.30 Päivätilaisuus 
La 03.02. klo 19 
Lost & Found nuorille
Su 04.02. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, 
Seurakunnan vuosijuhla
Su 04.02  klo 17 English Service
Su 04.02. klo 17 Iltakirkko

Vko 6
Ti 06.02. klo 19 
Seurakunta rukoilee
Ke 07.02. klo 12.30 Päivätilaisuus
La 10.02. klo 19 
Lost & Found nuorille
Su 11.02. klo 11 Jumalanpalvelus
Su 11.02. klo 17 English Service
Su 11.02. klo 17 Iltakirkko
 
SUORAT 
NETTILÄHETYKSET 
sunnuntain jumalanpalveluksista 
klo 11–12.30. 
Lähetyksiin pääset seurakunnan 
nettietusivun kautta.

SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 11.12.2017–10.02.2018

Aamurukoukset
vuoden viimeinen kerta 
pe 15.12. klo 7 Rukouskammiossa

Päivärukoukset
Ma-ke klo 11 Rukouskammiossa, 
joulutauolla vkot 51-1

Rukousliekki
Joulutauolla. 9.1.2018 alkaen 
tiistaisin klo 17.30 Kellarisalissa

Opiskelijapiiri 
Opiskelijapiiri aloittaa 
kevätkautensa 17.1.2018! 
Kokoonnumme aina 
keskiviikkoisin klo 19 Saalemin 

alasalissa ja ohjelmassa on mitä 
mielenkiintoisimpia aiheita 
vaihtelevalla toteutuksella. 
Tervetuloa mukaan! Lisätietoa: 
www.facebook.com/opiskelijapiiri

Lapsityö
Wartit perjantaisin klo 19, 
joulutauolla 8.12. jälkeen

SOLUNJOHTAJIEN 
VIIKONLOPPU 
KUKKOLASSA
Ajankohta 26.–27.1.2018
Jumalan ja toistemme kohtaami-
sen paikka. Solunjohtajille lähete-
tään lisätietoa sähköpostitse.

USKON PERUSTEET 
-KURSSI
Alkaa 3.2.2018
Ilm. viim. 28.1.2018
Lisätietoja: www.tamperehelluntai.
fi/kurssit -> Uskon perusteet

SOLUNJOHTAMINEN 
-KURSSI
Alkaa 8.2.2018
Ilm. viim. 1.2.2018
Lisätietoja: www.tamperehelluntai.
fi/kurssit -> Solunjohtaminen

Työmuodot tiedottavatPOISNUKKUNEET 
Eero Belt

Jokinen Marja-Liisa

Niittylahti Helena

Rajala Marjatta

Rautio Taisto

Lämmin kiitos 
kaikille, jotka tulitte kanssamme saattamaan rakasta isäämme
Kauko Hostikkaa hänen taivasmatkalleen!
Kiitos Tampereen Helluntaiseurakunnalle , että mahdollistitte 
lämminhenkisen hautajaistilaisuuden isämme muistolle!
Lämmöllä muistamme  myös Teuvo Toivasta ja Jarmo Makkos-
ta, jotka toimittivat siunauksen ja olivat kaikessa meidän lasten 
tukena!

anneli, raakel, lea ja olli Perheineen

www.facebook.com/ 
Tampereenhelluntaiseurakunta

SEURAKUNNAN 
TOIMISTON AUKIOLOAJAT
Ma, ke, to, pe klo 10–13, ti klo 17–19


