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Nyt on aika kokoontua koko seurakuntana yhteen. Uskon, että Jumala 
tahtoo puhua meille yksilöinä, mutta myös koko seurakuntaperheelle 
yhdessä. On aika terävöittää suuntaa. Kysyä keitä olemme, minne 
olemme menossa, mikä minun paikkani on ja mihin Jumala tahtoo 
minua viedä.

“Kun unelmoin tulevaisuuden seurakunnasta, 
tahdon nähdä kokonaan mobilisoidun Jeesuksen 
ruumiin, Jumalan Hengellä täytetyn, Jumalan 
valtakunnalla täytetyn, palvelemassa tätä maailmaa.
Odotan kohtaamistamme Visio-konferenssissa 
syyskuussa.”

Colin Dye
Johtava pastori, Kensington Temple, Lontoo

“Sydämelläni on nähdä seurakunta nyt ja tulevaisuudes-
sa hoitavana ja parantavana yhteisönä, joka ei tingi 
totuudesta, Raamatun sanasta. Jeesus paransi sairaita ja 
rikkinäisiä ihmisiä, teki heistä vahvoja seuraajiaan. 
Haluaisin nähdä sen saman tapahtuvan.” 

Ari Puonti
Johtava pastori, Helsinki Vineyard 

Konferenssin lauantai sisältää kaksi mahdollisuutta
osallistua syventävään kanavaan pääsalin ohjelman 
sijaan, klo 11.00  ja 15.30. 
Ilmoittaudu kanavaan www.visiokonferenssi.�
tai Karismakirjassa 23.9. mennessä.

Kanava 1. IHMISSUHTEET JA SIELUNHOITO
Kanavassa keskustellaan siitä, miten seurakunta 
voisi olla hoitava yhteisö, joka tukee aitojen 
ihmissuhteiden rakentumista ja avioliittojen 
kestävyyttä. Pohdimme myös, mitä sielunhoidolli-
suus seurakuntaelämässä tarkoittaa. Kanava sopii 
kaikille kiinnostuneille.

KANAVAT:

Uskon, että kristittyjen on aika ymmärtää paikallisseurakunnan 
merkitys. Tahdomme konferenssilla palvella myös eri seurakuntia ja 
olla rakentamassa tältä osin Suomen kristillistä kenttää. 

Usko Katto
Johtava pastori, Tampereen helluntaiseurakunta

VISIOKONF  ERENSSI.FI

VISIO-seurakuntakonferenssi

Mukana myös Niklas ja Tanja 
Niemelä (Seinäjoki), Jake ja 
Maureen Moores (Lontoo), 
HOUM Worship (Seinäjoki), 
Usko Katto, Hannakaisa 
Shehu, Petteri Arasalo, Veera 
Katto, Markus Rautaniemi, 
Tapani Varuhin, Miika 
Tolonen (IK-opisto), Pauli 
Kuosmanen, Mira Korhonen 
(Helsinki) ja monia muita!

Konferenssi sinulle

Konferenssi on kaikille uskoville

kuva: Jonathan Carey

Enemmän kuin konferenssi
Konferenssiviikonlopusta alkaa prosessi, jonka kautta Jumalan aloittama työ voi syven-
tyä ja tulla arkeen. Jokaisen konferenssipäivän teemat hoitava, kukoistava ja tavoittava 
seurakunta voivat tulla osaksi elämäämme.

PERJANTAI 
klo 18 VISIO-ilta, avajaiset
klo 21 Lost & Found

Hoitava seurakunta            
Jumala hoitaa meitä ihmissuhteiden, aidon ilmapiirin ja 
läsnäolonsa kautta. Tahdomme seurakuntana ottaa 
askelia tähän suuntaan. Konferenssin perjantai-illan 
teema jatkuu muun muassa Hoitava seurakunta -kurssil-
la, joka alkaa lokakuussa. Kurssi käsittelee Jumalan apua 
elämän kipupisteissä. Näkökulma on hoitava, mutta 
osallistujat oppivat myös vertaistuen ja sielunhoidon 
perusteita.

LAUANTAI 
klo 11 Sessio 1, paneeli
klo 13.30 Sessio 2
klo 15.30 Sessio 3
klo 18 VISIO-ilta
klo 21 Lost & Found

Kukoistava seurakunta
Kukoistus on kasvua ja luovuutta. Konferenssin lauantain teema jatkuu muun 
muassa opetuslapseuskurssien ja tehostetun iltaraamattukoulun kautta. Nämä 
mahdollistavat henkilökohtaisen hengellisen kasvun ja myös askeleet kohti 
pienryhmän perustamista.
Konferenssin aikana seurakunnan pisteeltä saat lisätietoa soluista ja työmuodo-
ista sekä voit ilmoittautua mukaan. Myös seurakunnan vanhimmat ja pastorit 
ovat tavattavissa.

Tavoittava seurakunta
Seurakunta ei ole olemassa itseään varten. Sunnuntain teema 
näkyy lokakuun matalan kynnyksen Iltakirkoissa, joissa pohdi-
taan elämän tarkoitusta. Joulukonserttiin ja Matka ensimmäi-
seen jouluun on helppo kutsua ystävä mukaan. Kyttälänkadun 
Valohuoneella meidän ja muiden seurakuntien nuoret aikuiset 
järjestävät tapahtumia (ks. valohuone.com). Marraskuun 
Kairos-kurssilla opitaan elämää Jumalan missiossa. Tahdom-
me, että maahanmuuttajat kokevat olevansa osa seurakuntaa. 
Tämä on kaikkien tehtävä.

Kanava 2. NUORISOTYÖ JOKAISELLE
Kanava antaa avaimia nuorisotyön aloittamiseen ja 
kasvuun. Kanava on räätälöity sinulle, joka haaveilet, 
olet aloittamassa tai tahdot kehittää oman seurakuntasi 
työtä nuorison parissa. Painopiste pienen seurakunnan 
tarpeissa. Kanava on osa valtakunnallista Nuorisotyö 
Jokaiselle -hanketta, josta vastaa Ison Kirjan Nuor-
isotyön Valiokunta.

Ohjelma

Teemat

VISIOKONF  ERENSSI.FI

VISIO-seurakuntakonferenssi

SUNNUNTAI
klo 11 Jumalanpalvelus
klo 14.30 Sessio 4
klo 17 Iltakirkko

syksy 2018
15.9. alkaen Uskon perusteet -kurssi
   Seitsemän kertaa to ja la, ilmoittautuminen 9.9. mennessä
4.9. / 11.9. / 18.9. Iltaraamattukoulu klo 17-19
      Ei ilmoittautumista
9.10. / 16.10. / 23.10. Iltaraamattukoulu klo 17-19
       Ei ilmoittautumista
11.10.-29.11. Hoitava seurakunta -kurssi klo 18-20
       Torstaisin, ei ilmoittautumista.
2.-4.11. / 7.11. / 14.11. / 16.-18.11. Kairos-kurssi
         Ilmoittautuminen 21.10. mennessä
3.11. / 8.11. / 17.11. / 22.11. / 1.2. Kristityn elämä -kurssi
          Ilmoittautuminen 28.10. mennessä

Ilmoittautumiset ja lisätiedot tamperehelluntai.fi/kurssit

Kanava 3. AKTIIVISET SENIORIT
Hyvässä seurakunnassa on monta sukupolvea, 
jotka erilaisuudesta huolimatta kokevat kuuluvan-
sa yhteen. Tulevaisuus rakentuu edellä kulkeneiden 
työn päälle. Menestys edellyttää yhteistä näkyä, 
yhteistä sydäntä ja luottamusta. Kanavassa keskus-
tellaan kiinnostavista ajankohtaisista asioista ja 
historiasta seurakunnan johtavan pastorin kanssa.

28.-30.9.2018 / Tampere

Konferenssi on maksuton.

MARKUS RAUTANIEMI
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Lapset mukaan seurakuntaan 

Motivaatio  
hengelliseen palveluun

M otivaatio aiheena pu-
huttaa erilaisissa asian-
tuntija-artikkeleissa ja 

jokainen meistä on varmasti 
törmännyt koulutuksiin, jois-
sa puhutaan motivaatiosta. Ai-
heen voi nähdä koskettavan 
myös uskovan elämää, koska 
motivaatio on se käyttövoima, 
joka saa ihmisen toimimaan.

Jeesuksen opetuslapsista kol-
me sai Ilmestysvuori-kokemuk-
sen. Heillä oli etuoikeus kuulla 
keskustelua siitä, miten Jeesus 
lähtisi pois tästä ajasta. Tuo oli 

hetki, jossa kuunneltiin Juma-
lan tulevaisuudensuunnitelmia. 
Jumalan tahdon ymmärtämi-
nen varmasti motivoi yksilöus-
kovaa toimimaan ja ottamaan 
askelia eteenpäin kutsumuspo-
lulla. 

Noin viikon kuluttua siitä, 
kun Jeesus oli tämän puhunut, 
hän otti mukaansa Pietarin, Jo-
hanneksen ja Jaakobin ja nou-
si vuorelle rukoilemaan. Hänen 
rukoillessaan hänen kasvonsa 
muuttuivat ja hänen vaatteen-
sa sädehtivät kirkkaan valkoi-
sina. Samassa siinä oli kaksi 
miestä, Mooses ja Elia, keskus-
telemassa hänen kanssaan. He 
ilmestyivät taivaallisessa kirk-
kaudessa ja puhuivat Jeesuksen 
poislähdöstä, joka oli toteutuva 
Jerusalemissa.  (Luuk. 9:28-31)

Näin syksyn alkuun oli-
si hyvä pysähtyä miettimään, 
mikä minua motivoi ja mihin 
käytän kallisarvoisen ajan. Toi-

saalta myös syvälliset kysymyk-
set voivat antaa elämälle suun-
taa. Ehkä voisit etsiä vastauksia 
seuraaviin kysymyksiin: millai-
nen suunnitelma Jumalalla on 
minulle? Mitä lahjoja Jumala 
on antanut minulle? Mitä kuu-
luu minun hartauselämälleni? 
Mitä tarkoittaa olla Jeesuksen 
opetuslapsi tässä ajassa? Olen-
ko läsnä läheisteni elämässä? 

Varmasti rukous voi auttaa 
Pyhää Henkeä nostamaan esil-
le juuri sinulle tärkeitä kysy-
myksiä.

Seurakuntamme järjestää 
syyskuun viimeisenä viikonlop-
puna Visio-konferenssin. Joka 
on myös paikka, jossa voi etsiä 
käyttövoimaa elämään. Siksi 
kannattaa varata kalenteriin ai-
kaa. Eihän sitä tiedä vaikka Ju-
mala voisi puhua.

Petteri ArAsAlo

Koston perinnöstä 
anteeksiannon 
testamenttiin
TÄNÄ KESÄNÄ olen tutkiskellut jälleen kerran Daavidin, Raa-
matun paimenpoika-kuninkaan elämäntarinaa. Elämänsä 
loppusuoralla Daavid jätti koko Israelin kansalle ja pojal-
leen Salomolle vahvan hengellisen perinnön:

Noudattakaa ja tutkikaa kaikkia Herran, Jumalanne, 
käskyjä, että saisitte pitää omananne tämän hyvän maan 
ja jättäisitte sen perinnöksi lapsillenne teidän jälkeenne 
ikuisiksi ajoiksi.

Ja sinä, minun poikani Salomo, opi tuntemaan isäsi Ju-
mala ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä, 
sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki aja-
tukset ja aivoitukset (1. Aik. 28:8-9).

Raamattu kertoo asiat aina todesti, liioittelematta ja 
kaunistelematta. Niinpä luemme, että Daavid jätti Salo-
mon toteutettavaksi myös koston entiselle vihamiehelleen 
Siimeille. Tuo kostoperintö liittyi epäsuorasti Daavidin 
lankeemukseen, murheelliseen Batseba-episodiin. Daa-
vidhan katui  myöhemmin syvästi tuota rikkomustaan, ja 
Jumala antoikin anteeksi. Herra varoitti häntä kuitenkin, 
että hänen synnillään tulisi olemaan seurauksia, mm. hä-
nen oman poikansa kapina.

Tuon kapinan aikana Daavid sitten kohtasi Siimein. 
Tämä kiroili ja moitti Daavidia julkeasti niin, että Daa-
vidin sotapäällikkö oli jo surmaamaisillaan hänet. Daavid 
pelasti kuitenkin Siimein hengen, myöhemmin vielä toista-
miseen. Tuolloin Siimei oli itsekin ymmärtänyt tehneensä 
väärin ja pyysi Daavidilta anteeksi. Aikanaan Salomo kui-
tenkin määräsi hänelle kuolemanrangaistuksen.

Siimein kohdalla näemme toteutuneen ankaran kylvä-
misen ja niittämisen lain. Toisaalta huomaamme Daavi-
din perinnön kosto-osiosta myös, kuinka rajallinen Vanhan 
Testamentin sankareidenkin anteeksiantamus oli.

Jeesus, jolle kansa lauloi: ”Hoosianna Daavidin pojal-
le”, oli inhimillisesti Daavidin sukua mutta Jumalan poika-
na vailla tämän heikkouksia. Niinpä hän jätti omille lap-
silleen, seurakunnalle, paremman perinnönkin. Koston 
sijaan hän opetti meitä antamaan sydämestämme anteek-
si meitä vastaan rikkoneille. Siitä hän antoi esimerkin ru-
koilemalla armahdusta ristiinnaulitsijoilleen. Jeesus lupasi 
valmistaa meille myös iankaikkisen perinnön. Siitä Ilmes-
tyskirja antaa jo hieman esimakua, mutta sen ihmeellisyys 
paljastuu sitten aikanaan, kirkkaudessa.

Pentti KAPAnen

GO WITH THE FLOW

Albanian aktiossa koettiin Pyhän Hengen johdatusta
Pääkirjoitus

”O ikein hätäännyin kun 
huomasin, että emme 
ole juurikaan käyneet 

lasten kanssa seurakunnassa. 
Nyt koululaisemme ei ole ha-
lukas lähtemään. Pienimmän 
lapsen ottamista mukaan seura-
kuntaan taas pelkään, että hän 
häiritsee. On helpompaa, kun 
ei ole vahdittavia.”  Ajatukset 
ovat tuttuja monille vanhem-
mille. 

Lapset tuovat iloa ja säpinää 
seurakuntaamme. Voimme iloi-
ta jokaisesta lapsesta, joka on 
tullut sinne vanhempiensa tai 
isovanhempiensa kanssa. Jos tie 
seurakuntaan on opittu lapsena, 
se  löytyy usein myöhemminkin.

Vanhempina olemme valmiit 
ohjaamaan lapsiamme erilaisiin 
harrastuksiin jopa monena ilta-
na viikossa. Ne ovat lapsen kas-
vun kannalta hyviä paikkoja ke-
hittyä eri taidoissa. Lapsella on 
kuitenkin myös sisäinen tarve 
Jumalan yhteyteen ja hengellis-
ten asioiden sisäistämiseen. Sik-
si hän tarvitsee myös kannustus-
ta ja rohkaisua tulla seurakun-
taan. Voit aivan hyvin sanoa 

koululaisellesi, että huomenna 
menemme seurakuntaan. Läh-
dettehän yhdessä uimahallil-
le ja mummolaankin. Lasten 
kanssa seurakunnassa oleminen 
on joskus hikistä hommaa, sillä 
tämän päivän lapset eivät istu 
hiljaa kuin kynttilät.  He eivät 
myöskään opi seurakunnassa ja 
yleisissä tilaisuuksissa käyttäy-
tymistä ilman ohjausta. Tähän 
vanhemmat ja isovanhemmat 
ovat oikeita opettajia. Kerhon 
ja koulun lapsiryhmät ovat liian 
isoja yksilölliseen ohjaukseen ja 
harvoin muutenkaan lapsiam-
me sieltä ohjataan hengellisiin 
tilaisuuksiin. 

Lapsi voi oppia, että seura-
kunta on kiva paikka. Siellä on 
mahdollisuus hiljentyä ja myös 
toimia erilaisissa ryhmissä. Seu-
rakunnan lapsi- ja varhaisnuo-
risotyö järjestää monenlaista 
toimintaa raamatunopetuksesta 
erätaitojen opetteluun ja muu-
hun yhteiseen puuhaan. Tavoit-
teena on antaa lapsille mahdol-
lisuus tutustua uskoviin kaverei-
hin, saada opetusta Jumalasta ja 
vahvistaa oman paikan löyty-

mistä seurakunnasta. Läpi elä-
män kestävät ihmissuhteet alka-
vat usein lapsena. Kun lapsi ja 
varhaisnuori saa kavereita seu-
rakunnasta, hänen motiivinsa 
käydä siellä kasvaa. Leirit, lap-
si- ja nuorisotoiminnot tulevat 
hänelle tutuiksi. Tämä helpot-
taa myös vanhempia. Siksi yh-
teistyö vanhempien sekä lapsi- 
ja nuorisotoimijoiden kesken on 
tärkeää. 

Comenius on sanonut: ”Ih-
misellä on kolme kotia; äidin-
kohtu, maa ja taivas. Ensim-
mäisessä häntä kasvatetaan 
toista varten ja toisessa kolmat-
ta varten. Onnellinen se, joka 
maailmaan tuo kauniskasvui-
sen ruumiin, mutta tuhat kertaa 
onnellisempi se, joka vie taivaa-
seen sorean sielun.”

 
Jeesus sanoo: “Sallikaa lasten 
tulla minun luokseni, älkää es-
täkö heitä. Heidän kaltaistensa 
on Jumalan valtakunta (Matt 
10:14).

Koonnut tAPAni VAruhin 
lAPsi- jA PerhePAstori

Kolumni

V
ietimme kahdeksan 
hengen aktioporu-
kalla unohtumatto-
man viikon Albanias-
sa. Tiimissä oli kuusi 

nuorta naista sekä tiiminjohta-
jat Sini ja Markus Mikkolan-
aho. Viikkoon kuului kolmen 
päivän lasten päiväleiri, kaksi 
nuorteniltaa ja sunnuntaikoko-
us. Lisäksi saimme tutustua lä-
hetystyötä tekevään Tuokkolan 
perheeseen. Matkaan valmis-
tauduttiin hyvissä ajoin suun-
nitellen leirin ohjelmaa, ope-
tuksia, todistuksia ja vastuita. 
Saimme vinkkejä Tuokkoloilta 
sekä pastori Hannakaisa She-
hulta ja hänen mieheltään. Tii-
mimme sai myös paljon rukous-
tukea eri puolilta Suomea.

Kuudesta tiimiläisestä ku-
kaan ei ollut koskaan ennen ol-
lut aktiossa. Sitä suuremmalla 
syyllä lähdimme aktioon avoi-
min mielin ja sydämin. Mat-
kustuspäivänä tuntui epätodel-
liselta: joko se lähtö on? Itseä-
ni jännitti, miten sopeutuisin 
Albanian erilaiseen kulttuu-
riin. Heti alkuun tapasimme 
Tuokkolat ja juttelimme heidän 
kanssaan aikatauluista ja odo-
tuksistamme.

Lapset opettivat
Lasten päiväleiri järjestettiin 
Divjakan pienessä, kotoisas-
sa seurakunnassa. Lapset oli-
vat 9-13-vuotiaita, ja heitä tuli 
päivä päivältä lisää. Päiväohjel-
massa oli lyhyt draama, opetus 
ja siihen liittyvä askartelu. Pidin 
itsekin pienen opetustuokion. 

Askartelun jälkeen pelailimme 
lasten kanssa. Opetimme heille 
monta ryhmäleikkiä, joissa he 
olivat innoissaan mukana. Lou-
naan jälkeen lähdimme uimaan 
läheiselle rannalle, jossa lapset 
saivat uida hetken valvotusti. 
Sen jälkeen kukin valitsi halu-
amansa toimintapisteen:  jalka-
pallo, lentopallo, kasvomaalaus, 
hiusten letitys ja saippuakup-
laleikit. Järjestimme myös pari 
yhteistä peliä rannalla.

Leirin loppujuhlassa lap-
set yllättivät meidät. Mitalien 
ja karkkien jakamisen jälkeen 
moni lapsi tuli eteen kiittämään 
meitä. Yksi kiitti kysymyksis-
tä, joiden avulla opimme ym-
märtämään toisiamme. Toinen 
kiitti uhrauksistamme heidän 

vuokseen. Monet kiittivät, että 
vain olimme heidän kanssaan. 
Myös draamat olivat olleet las-
ten mielestä hyviä. Miten pie-
nestä he osaavatkaan olla kii-
tollisia!

Yhteyttä kielimuurista 
huolimatta
Lastenleirin jälkeen pidimme 
kaksi nuorteniltaa, toisen sa-
massa seurakunnassa ja toisen 
Fierissä. Nuortenilloissa tii-
mimme johtajapariskunta saar-
nasivat, tiimiläiset todistivat 
omasta elämästään ja lauloim-
me yhdessä kaksi kappaletta. 
Virallisen osuuden jälkeen jut-
telimme ja rukoilimme ryhmis-
sä toistemme puolesta. Nuorte-
nilloissa oli vahva Pyhän Hen-

gen läsnäolo ja kaksi nuorta tuli 
uskoon.

Oli mahtavaa huomata, mi-
ten löysimme albanialaisten 
kanssa yhteyden kielimuuris-
ta huolimatta. Ryhmämme ru-
koushetkessä vieressäni oleva 
nainen rukoili puolestani alba-
niaksi ilman tulkkia. Koin vah-
vasti, että hän rukoili juuri nii-
den asioiden puolesta, joiden 
kanssa kamppailin. 

Mukavuusalueen 
ulkopuolella
Lopuksi vierailimme Tiranan 
kansainvälisessä seurakun-
nassa. Olin lupautunut kerto-
maan siellä jotain matkastam-
me. En ollut ennen puhunut 
ihmisten edessä, ja minua jän-
nitti. Annoin kuitenkin ohjat 
Jumalalle ja lyhyt puheenvuo-
roni sujui hyvin. Jälkeenpäin 
tajusin, että Jumala ei anna 
meille niin isoa haastetta, ett-
emme selviäisi siitä. 

Olen niin ylpeä tiimistämme! 
He jakoivat mahtavia tarinoita 
Jumalan rakkaudesta ja huolen-
pidosta. Uskon, että todistuksil-
la ja opetuksilla oli suuri vaiku-
tus kuulijoihin. Itse en koskaan 
voinut kuvitella puhuvani en-
sin lapsille englanniksi ja myö-
hemmin sadalle ihmiselle. Opin 
myös olemaan stressaamattta ja 
elämään hetkessä. Tämä sopi 
meidän aktiomatkamme mot-
toon go with the flow.

Sini Mikkolanaho:
Odotin lasten kohtaamista, 
nähdä lähettien arkea sekä op-

pia lähetystyöstä ja Albanian 
kulttuurista. 

Paikallisten kristittyjen ta-
paaminen opetti, että Jumala 
on uskollinen ja pitää meistä 
huolta. Tärkeintä on antaa Ju-
malalle se mitä itsellä on, vaik-
ka vähänkin. Hän voi tehdä sii-
tä jotain hyvää. 

Haastavinta olivat hektiset 
aikataulut ja niiden aiheutta-
ma väsymys. Mieleenpainuvin-
ta oli lasten vilpitön riemu siitä, 
että olimme paikalla heitä var-
ten. Paikallisten usko, sitoutu-
minen ja omistautuminen seu-
rakuntatyöhön haasteellisten 
olosuhteiden keskellä puhutte-
livat.

Vilma Haapala:
Odotin, että saisin tutustua lä-
hetystyöhön käytännössä. Olen 
ollut kiinnostunut siitä jo pi-
demmän aikaa

Opin kulttuurista ja lähetys-
työstä. sekä siitä, että Jumala 
on meidän kanssa joka hetkessä 
käyttäen meitä pienissä ja isois-
sa jutuissa. Oli siistiä nähdä, 
miten Jumala on totta ja toimii, 
kun lähdemme liikkeelle.

Tiiviissä porukassa on haas-
tavaa löytää hetkiä olla yksin 
ja hengitellä rauhassa. Onnek-
si tämän porukan kanssa olo ei 
käynyt raskaaksi.

Jumala antoi keskinäistä rak-
kautta ja ymmärrystä. Oli hyvä 
olla matkalla kannustavien ih-
misten kanssa.  

Aino KosKelA

Albania-ryhmämme - Ylärivi vas. Essi Romakkaniemi, Aino Koskela, Jenna 
Hyttinen, Vilma Haapala, Aada Ylenius, Jasmine Forsberg. Alhaalla Sini 
Mikkolanaho ja Markus Mikkolanaho

KESÄKUUN ALUSSA Pyhisleirillä oli 45 leiritaivaltaan aloit-
tavaa 6-8 -vuotiasta tyttöä ja poikaa. Leirillä kerrottiin 
näytelmien avulla, että Jeesus on auttajamme. Hän pa-
rantaa, suojelee ja pitää meistä huolta. Leirillä pienistä 
leiriläisistä huolehti turvallinen henkilökunta.

MAri jääsKeläinen, leirinjohtAjA

Pyhisleirillä 

YHDEN YÖN perheleiriä vietettiin Kukkolassa heinäkuun 
alun aurinkoisessa säässä. Mukavan leirin ohjelmassa 
oli pelejä, leikkejä, laulua, perheiden yhteinen rastira-
ta ja aikuisten keskustelua. Saunomisesta, hyvästä ruu-
asta ja seurasta nautti yhteensä noin kuusikymmentä 
pientä ja isompaa leiriläistä.

siMo jA AnnA Ali-löytty

JEES-LEIRILLÄ lapset saivat ihastella Jumalan upeaa luo-
mistyötä, ottaa Jeesuksen vastaan elämäänsä, oppia 
rukouksesta ja sen jokahetkisestä mahdollisuudesta, 
löytää erilaisia luoviakin keinoja ylistää Jumalaa sekä 
pitää hauskaa yhdessä toisten kanssa! Jees-leirin ope-
tuksissa vastattiin lasten itsensä esittämiin kysymyksiin, 
jotka oli kerätty lapsityön toiminnoissa keväällä. Maa-
ilmankaikkeuteen liittyvien kysymysten äärellä lapsia 
muistutettiin useasti jokaisen ihmisen ainutlaatuisuu-
desta. Rakkauden sanoma tuli lähelle: sinä olet arvo-
kas! Jees-leirillä haluttiin vahvistaa lasten luottamusta 
siihen, että todellista viisautta on uskoa Jeesukseen.

MAriA tuoMi, KuVA jArKKo MAKKonen

Todellista viisautta on 
uskoa Jeesukseen

Yhden yön leiri

AINO KOSKELA
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TAMPEREEN Helluntaiseurakun-
nalla nähtiin 9.8. kansainvälistä 
kulttuurin kirjoa, kun brittiläi-
nen ammattinäyttelijä Stephen 
Bathurst kertoi hyvin ilmeik-
käällä ja humoristisella tyylillä 
ensimmäisen Mooseksen kir-
jan tarinan Joosefiin asti, esittä-
en samalla itse kaikkia tarinan 
hahmoja. Tampereen Hellun-
taiseurakunnan Afrikkalainen 
kuoro ja Gift Sozela Group 
ottivat yleisön mukaansa ryt-
mikkäällä ja värikkäällä esiin-

tymisellään. Eteisaulassa seu-
rakunnan oman luovan taiteen 
Creative-ryhmän yhteisnäyttely 
valokuvineen, tussipiirrustuksi-
neen ja maalauksineen herätti 
kiinnostusta. Esillä oli Jonathan 
Careyn, Hanna-Mari Ristamä-
en ja Saara Vallinevan teoksia.

Kävijöitä oli illan aikana 
yhteensä kolmisensataa, joista 
ilahduttavan moni ensimmäistä 
kertaa seurakunnassamme. 

MArKus rAutAnieMi

Tapahtumien yön illassa

KATUKAPPELIN KESÄSUNNUNTAI 
Timo ja Arja Penttilän kesä-
kodilla Valkeakoskella on vuo-
si vuodelta suositumpi. Tänä 
vuonna mukana oli 110 hen-
kilöä. Päivän kohokohta on 
yleensä kastejuhla. Tällä kertaa 
kastettiin neljä uskovaa; kolme 
irakilaista ja yksi suomalainen. 
Muuten ohjelmassa oli vapaa-
ta yhdessäoloa ja aktiviteette-
ja kunkin oman mieltymyksen 
mukaan. Uimalaiturilla oli vil-
kasta ja pastorin veneajeluille 

riitti tulijoita. Makkaraa ja let-
tuja paistellessa, kahvia hörp-
piessä, luontopolkua kävellessä 
tai saunan lauteilla istuskellessa 
voi saada aivan erilaisen kon-
taktin siskoon ja veljeen kuin 
tavanomaisessa sunnuntaikoko-
uksessa. Suuret kiitokset Pentti-
län perheelle lämpimästä vas-
taanotosta ja vieraanvaraisuu-
desta!

tArjA jääsKeläinen

Kesäsunnuntai ja 
kastejuhla 

G
o and preach! Christ 
for all Nations –jär-
jestön johtaja Daniel 
Kolenda haastoi Sei-
näjoen Summerfest-

tapahtumassa uskovia evanke-
lioimaan. Kolenda toi terveisiä 
Afrikasta, jossa on meneillään 
kirkkohistorian suurin herätys. 
Reinhard Bonnken 1980-luvul-
la perustaman järjestön toimin-
nan aikana on tullut pelkästään 
Afrikassa uskoon 78 miljoonaa 
ihmistä, joista useita miljoonia 
on ollut muslimeja.  

- Kaikki me kuolemme, mut-
ta monet meistä eivät todella 
elä, Kolenda muistutti ja kertoi 
jo nuorena päättäneensä elää 
täysillä Jeesukselle.

Ruotsalainen pastori Carl 
Gustaf  Severin kehoitti kunni-

oittamaan niitä, jota palvelevat 
seurakunnissa avustavissa teh-
tävissä. Hän luki Raamatusta, 
kuinka Jeremia nostettiin ylös 
kaivosta kuluneilla vaaterievuil-
la, jotka löytyivät kuninkaan 
aarrekammion alta (Jer 38:11-
13).  

- Meidän tulisi olla pehmeitä 
kuin vaaterievut, jotta Jumala 
voisi meidän kauttamme hoitaa 
ja nostaa toisia. Sydämen ko-
vettuminen vie pikkuhiljaa kau-
as Jumalasta, Severin muistutti. 
Lauantaipäivän musiikista vas-
tasi Rodrigo ja Saara Campok-
sen johtama Northwind Collec-
tive. 

Katukappeli järjesti bussi-
matkan Seinäjoen tapahtu-
maan lauantaina 21.7. Muka-
na oli vastuuhenkilöitä, maa-

hanmuttajia ja seurakuntalaisia 
lapsista vanhempiin.

Nina Karppisen mieles-
tä matka oli siunattu, koska se 
vahvisti seurakuntalaisten yh-
teyttä ja antoi rukousvastauksia. 

– Aloitin aamun rukoilemal-
la sairaiden puolesta Seinäjoen 
kadulla. Rukoilin lisää rohke-
utta kohdata ihmisiä. Kun saa-
vuin Areenalle,  Daniel Kolen-
da puhui juuri evankelioinnin 
tärkeydestä ja kutsui rohkeutta 
tarvitsevat ihmiset eteen siunat-
taviksi. Tunsin kuinka Pyhän 
Hengen voima kulki lävitseni ja 
sain uutta rohkeutta. Se oli päi-
vän ensimmäinen rukousvas-
taus!  

tArjA jääsKeläinen

Pian seitsemänkymppinen 
Jarmo Makkonen, 
seurakuntamme entinen 
paimen lähes 20 vuoden 
ajalta, on eläkkeellä nyt 
kahdeksatta vuotta. 
Kalenterin perusteella sitä 
on vaikea uskoa.

E län niitä kuuluisia eläkeläi-
sen kiireitä, Makkonen vä-
läyttää huumorintajuaan.

Todellakin, Jarmo kertoo 
saarnanneensa eläkkeelle jää-
misen jälkeen lähes joka sun-
nuntai jossakin; etupäässä Suo-
messa mutta myös ulkomailla. 
Hän ei ole väsynyt kutsumus-
työhönsä, vaan ajelee Ikaali-
siin kerran ja Huittisiin kah-
desti kuussa päiväkokousta 
pitämään. Näin on ollut jo seit-
semän vuoden ajan.

Myös mediatyö TV7:ssa on 
kuulunut toimeliaan saarna-
miehen eläkevuosiin.

– Olen ollut puhumassa Py-
hän Hengen illoissa, ja Niilo 
Närhin kanssa tein ohjelmasar-

jan Raamatun 66 kirjaa.

Huolta ja rohkaisun sanoja
Kotiseurakunnan johtami-
seen Makkonen haluaa puut-
tua mahdollisimman vähän. 
Hän toivoo nykyisille paime-
nille terveyttä ja iloa tehtävään. 
Lukuisista luottamustehtävis-
tä on jäljellä vain yksi; hellun-
taiherätyksen neuvoa-antavissa 
vanhimmissa hän edustaa Pir-
kanmaan helluntaiseurakuntia.

Aikaansa seuraava Makko-
nen kertoo rehellisesti, ettei 
nuorena saarnamiehenä oli-
si osannut kuvitella nykyisen-
kaltaista hengellistä tilannetta 
Suomeen.

– Suvaitsevaisuuden nimis-
sä jonkinlainen hengellinen hu-
manismi vyöryy voimalla seura-
kuntiin, ja Raamatun sana hei-
tetään romukoppaan, hän suree.

Jarmo toivoo, että nouseva 
sukupolvi uskaltaa pitää kiinni 

Raamatusta silläkin uhalla, että 
joutuu yleisen mielipiteen tuo-
mitsemaksi.

– Osta totuutta, älä myy, sa-
noo Sananlaskut. Sanoma Jee-
suksen elämästä, kuolemasta ja 
ylösnousemuksesta on meille 
pelastuksen tie. 

Onnellinen perhe-elämä
Tyytyväinen eläkeläinen on 
seitsemän lapsenlapsen onnel-
linen isoisä.

– Vanhin on jo armeijassa, ja 
nuorin syntyi elokuun 10. päi-
vä, hän kertoo ja iloitsee, että 
uusin tulokas on miesvaltaiseen 
perhekuntaan kauan odotettu 
tyttölapsi.

Jarmo tunnetaan siitä, että 
hänellä on tapana puhua kau-
niisti Hellevi-vaimostaan, jota 
hän ei nytkään unohda kutsua 
suloiseksi. Mies iloitsee erityi-
sesti heidän yhteisistä kokous-
matkoistaan.

On ilmiselvää, että kotiseu-
rakunnassa ei kiireistä miestä 
juuri sunnuntaisin nähdä, mut-
ta keskiviikon päivätilaisuuksis-
sa hän on vakiokasvo. Päivä-
piiriläisten kanssa hän on myös 
vieraillut monissa seurakunnis-
sa puhumassa ja laulamassa.

– Olen saanut tästä seu-
rakunnasta monia läheisiä ja 
rakkaita ystäviä. Yhdessä hei-
dän kanssaan haluan kilvoitel-
la kohti päämäärää, hän toteaa 
kiitollisena.

Kutsu
Seurakunta järjestää Jarmo 
Makkoselle 70-vuotisjuhlat 
lauantaina 1.9. klo 13.00. Päi-
vänsankari toivottaa kaikki 
seurakuntalaiset tervetulleiksi 
juhlimaan ja lupaa, että heitä 
odottavat hyvät kahvit.

MAriKA KArhu

SUOMEN HENGELLISEN TILANTEEN KEHITYS HUOLETTAA KONKARIPASTORIA.

Jarmo Makkonen 70 vuotta
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Vko 34
Ti 21.08. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Tapani Varuhin
Pe 24.08. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille 
La 25.08. klo 19.00 
Lost & Found nuorille
Su 26.08. klo 11.00 Jumalan-
palvelus, Petteri Arasalo, 
musiikki: Veera ja Mikko Tillander
Su 26.08. klo 17.00 
English Service 
Su 26.08. klo 17.00 Iltakirkko, 
Markus Rautaniemi

Vko 35
Ti 28.08. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Pentti Kapanen
Pe 31.08. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille 
La 01.09. klo 19.00 
Lost & Found nuorille
Su 02.09. klo 11.00 
Ehtoollisjumalanpalvelus, 
Usko Katto, musiikki: 
Juha Törmä ja Johanna Ihonen
Su 02.09. klo 17.00 
English Service
Su 02.09. klo 17.00 Iltakirkko, 
Jarkko Lindqvist

Vko 36
Ti 04.09. klo 19.00 
Seurakunta rukoilee 
Ke 05.09. klo 12.30 Päivätilaisuus
Pe 07.09. klo 18-20 
Lapsityön startti
Pe 07.09. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille 
La 08.09. klo 19.00 
Lost & Found nuorille
Su 09.09. klo 11.00 
Jumalanpalvelus, 
Hannakaisa Shehu
Su 09.09. klo 17.00 
English Service
Su 09.09. klo 17.00 Iltakirkko, 
Markus Rautaniemi

Vko 37
Ma 10.09. klo 12.00 
Senioriystävät
Ti 11.09. klo 19.00 
Seurakunta rukoilee

Ke 12.09. klo 12.30 Päivätilaisuus
Pe 14.09. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille 
La 15.09. klo 19.00 
Lost & Found nuorille
Su 16.09. klo 17.00 
Lähetyssunnuntain 
jumalanpalvelus
Su 16.09. klo 17.00 
English Service
Su 16.09. klo 17.00 Iltakirkko, 
ehtoollinen, Jarkko Lindqvist

Vko 38
Ti 18.09. klo 19.00 
Seurakunta rukoilee 
Ke 19.09. klo 12.30 Päivätilaisuus
Pe 21.09. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille 
La 22.09. klo 19.00 
Lost & Found nuorille

Su 23.09. klo 11.00 
Jumalanpalvelus 
Su 23.09. klo 17.00 
English Service  
Su 23.09. klo 17.00 Iltakirkko, 
Hannakaisa Shehu

Vko 39
Ma 24.09. klo 12.00 
Senioriystävät
Ti 25.09. klo 19.00 
Seurakunta rukoilee 
Ke 26.09. klo 12.30 Päivätilaisuus
Pe-Su 28.-30.9. 
VISIO-seurakuntakonferenssi 
(ks. ohjelma s.2-3)
La 29.09. klo 21.00 
Lost & Found nuorille
Su 30.09. klo 11.00 
Jumalanpalvelus, Colin Dye
Su 30.09. klo 17.00 
English Service

Su 30.09. klo 17.00 Iltakirkko, 
Colin Dye

Vko 40
Ti 02.10. klo 19.00 
Seurakunta rukoilee
Ke 03.10. klo 12.30 Päivätilaisuus
Pe 05.10. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille 
La 06.10. klo 19.00 
Lost & Found nuorille
Su 07.10. klo 11.00 
Ehtoollisjumalanpalvelus
Su 07.10. klo 17.00 
English Service
Su 07.10. klo 17.00 Iltakirkko

Vko 41
Ma 08.10. klo 12.00 
Senioriystävät
Ti 09.10. klo 19.00 
Seurakunta rukoilee 

Ke 10.10. klo 12.30 Päivätilaisuus
Pe 12.10. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille 
La 13.10. klo 19.00 
Lost & Found nuorille 
Su 14.10. klo 11.00 
Jumalanpalvelus
Su 14.10. klo 17.00 
English Service
Su 14.10. klo 17.00 Iltakirkko, 
Markus Rautaniemi

SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 20.8.2018–21.10.2018

POISNUKKUNEET 
Hellsten Esteri
Marttinen Armas
Luukkonen Sirkka-Liisa
Ahonen Jorma
Puisto Sofia

Aamurukous
Perjantai-aamuisin klo 7.00-7.45. 
Tule rukoilemaan yhdessä ennen 
päivän kiireitä omien ja seurakunnan, 
rukousaiheiden, Tampereen ja koko 
Suomen puolesta!

Päivärukoukset
Ma-ke klo 11 rukouskammiossa
Rukousliekki
Seuraavan kerran kokoonnutaan 4.9. 
klo 17.30 Kellarisalissa
Kokousavustajat
Kokousavustajat luovat rauhaa 
ja järjestystä sunnuntain  
jumalanpalveluksiin palvellen sekä 
tilaisuuden vastuuhenkilöitä että 
yleisöä. Kysy tästä palvelutehtävästä: 
Soile Hiipakka puh. 0503037920
Opiskelijapiiri 
Opiskelijapiiri jatkuu syyskuussa joka 
ke klo 19! Seuraa uutta Instagram-
tiliä @opiskelijapiiri ja tykkää 
Facebook-sivusta!

Seniorit
Joka ke päivätilaisuus 5.9. 
alkaen klo 12.30.
Senioriystävien lounastilaisuudet joka 
toinen ma 10.9. alkaen klo 12.00.

Syksyn 2018 toimintaa lapsille 
ja varhaisnuorille:
Pyhis- ja raamisryhmät 
3–12 -vuotiaille. Kokoontuminen 
sunnuntaisin alakerran salissa 
noin klo 11.20  
Seimi on myös avoinna vanhemmille 
alle 3-vuotiaiden lasten hoitoon 
aamujumalanpalveluksen yhteydessä

Jippii-kuoro Satelee harjoittelee 
seurakunnan alasalissa sunnuntaisin 
klo 10.45-11.20. Uusia laulajia ja 
soittajia toivotaan mukaan

Lastenmaailma on tarkoitettu 
4-11-vuotilaille lapsille. He 
kokoontuvat ylisaliin sunnuntaisin 
iltakirkon yhteydessä klo 17-18.30
Taaperoparkki on tarkoitettu 
pienille lapsille (0-3 v.) ja heidän 
vanhemmilleen sunnuntain iltakirkon 
aikaan kellarisalissa
Wartti-illat kokoavat 5.–6. 
-luokkalaiset perjantai-iltaisin kello 19 
alkaen yhteisen ohjelman pariin 
SyysStartti pe 7.9. klo 18-20 
(erillinen mainos)
Royal Rangers -kerhot 
kokoontuvat viikoittain perjantai-
iltaisin kello 17:30-19:00 syys- ja 
kevätkaudella

Rangerileiri Kukkolassa 
pe-su 21.-23.9.2018
Ilmoittautuminen tamperehelluntai.
fi/rangerit
Alakoulu-ikäisten syysleiri on 
15.-17.10. 2018  
(syysleiri-info myöhemmin)

Tervetuloa 
aviopari-iltapäivään 
la 13.10 klo 13-16 
Tampereen Kristillisen 
yhteisön tiloihin 
Nuolialantie 40
Alustuspuheenvuoroja,
kahvittelua ja keskustelua
Lastenhoito järjestetty 

Työmuodot tiedottavat

www.facebook.com/ 
Tampereenhelluntaiseurakunta

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

La 27.10.2018 klo 11-16

Lähetyslounas (klo 11–14), lähetyskahvio, Fida-myymälät,
vintagekirppis, kädentaitajien myyntipiste, lähetyksen tietoiskut,
talvirenkaiden vaihtoa, näöntarkastusta, parturi, niskahierontaa,

jalkahoitoja, pakohuonepeli ja paljon muuta.
www.tamperehelluntai.fi/lahetyksentoimintapaiva

 LAPSILLE
•  PEL ITAIVAS

•  POMPPULINNA
•  KASVOMAALAUSTA

•  LASTENVAATTEIDEN
VAIHTOPISTE

•  PUUHAHUONE JA
MUUTA MUKAVAA

NOOAN 
ARKKI


