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Kolumni

Pääkirjoitus

Paimenen Sana

Tällainenkin kehotus on tar-
vinnut laittaa Raamattuun. 
Hyväksyminen tuntuu aluksi 
helpolta ajatukselta, jopa it-
sestään selvältä. Mutta kun 
kohtaamme eri tavalla ajatte-
levia ihmisiä, toisen aito hy-
väksyminen ei tulekaan kovin 
luonnostaan. Varsinkin kun 
loukkaantumiseen on mieles-
tämme oikeutettu syy. Hyväk-
syminen kun ei ole vain toisen 
sietämistä ja närkästymisen 
peittelyä. Se on jotain syvem-
pää ja kokonaisvaltaisem-

paa. Tämä Roomalaiskirjeen 
kehotus vetoaa Herraamme 
Jeesukseen eikä päästäkään 
meitä helpolla. ”Hyväksy-
kää siis toinen toisenne, niin 
kuin Kristuskin on hyväksy-
nyt omikseen teidät, Jumalan 
kunniaksi.” (Room. 15:7).

Jeesus hyväksyi meidät 
omikseen, ja meidänkin tuli-
si hyväksyä toinen toisemme 
omiksemme; läheisiksi veljik-
si ja sisariksi. Nyt odotus on-
kin korkealla. Tähän tarvitaan 
Pyhän Hengen apua.

Tällainen hyväksyminen 
edellyttää anteeksi antami-
sen mieltä. Se edellyttää myös 
toisen elämäntilanteen ym-
märtämistä. Mistä lähtökoh-
dista ja kivuista tuo veljeni ja 
sisareni käyttäytyy juuri näin. 
Tuon samaisen luvun alussa 
annettaan kehotus vahvoil-
le kantaa heikkojen vajavai-
suuksia. Tämä onkin yksi apu 
hyväksyvään mieleen. Voi aja-
tella olla itse vahvempi, antaa 
anteeksi ja hyväksyä veljenä. 
Hyväksyä sellaisena kuin toi-

nen on. Tämä hyväksyminen 
on joskus vaikeaa perhees-
sä ja avioliitossa. Siellä luon-
teen erilaiset piirteet tulevat 
iholle. On vaikea hyväksyä 
puoliso – häntä haluaisi mie-
luummin muuttaa joksikin. 
Tähänkin pätee sama keho-
tus. Hyväksy hänet omaksesi 
niin kuin Kristus on sinut hy-
väksynyt omakseen. Saman-
lainen rakkaus vaikuttaa avi-
osuhteessa. Samoin tarvitaan 
erityistä hyväksymisen armoa

lasten ja nuorten kohdalla. 

He odottavat ja kaipaavat eh-
dotonta hyväksymistä. Tukea 
heidän omissa lahjoissaan, 
kyvyissään ja kiinnostuksen 
kohteissa. Jopa kipuilun ja ky-
seenalaistamisen aikana. Tuo 
armahtavainen hyväksymi-
nen rakentaa hyvää suhdet-
ta ja tervettä itsetuntoa. Mikä 
valtava voima onkaan Jeesuk-
sen hyväksyvässä rakkaudes-
sa meitä kohtaan!

Usko Katto

Jeesuksen kärsimystie Golgatalle oli 
yksinäinen. Samalla se oli Hänen 
maallisen elämäntehtävänsä hui-
pentuma, jolloin Hän tulisi omalla 
verellään sovittamaan koko maa-
ilman synnit. Kaikki siihen asti ta-
pahtunut oli ollut valmistautumis-
ta tuohon hetkeen. Epätavallinen 
syntymä, lapsuus ja nuoruus taval-
lisessa perheessä puusepän poika-
na. Erämaakokemukset ja paholai-
sen kohtaamiset. Palvelutehtävään 
astuminen ja julkinen tunnustautu-
minen Jumalan Pojaksi. Valtavat ih-
meet ja kansan suosio, fariseusten 
vihan kohtaaminen. Suostuminen 
syyllisyyteen ja kärsimykseen, hä-
peään ja hylkäämiseen sekä lopulta 
henkensä antamiseen kaikkien ih-
misten puolesta. 

Oppiakseen ihmisen tien Jee-
sus oli koko maallisen elämän ajan 
tarvinnut lähelleen ihmisiä. Van-
hempia ja sisaruksia, ystäviä ja ope-
tuslapsia. Hän tunsi ilon ja surun, 
onnen ja pettymyksen. Oman epä-
toivonsa hetkellä Hän huomasi, että 

rakkaimmatkaan opetuslapset eivät 
jaksaneet valvoa Hänen kanssaan, 
ja että yksi heistä tulisi pettämään 
Hänet. 

Jokaista hetkeä taivas seurasi 
tarkasti. Jokaista ihmistä tarvittiin, 
jotta Jeesus saattoi kulkea koko tien 
loppuun asti. Ristin luona oli jäljel-
lä neljä rohkeaa naista, joiden elä-
mään Jeesus oli tehnyt lähtemättö-
män vaikutuksen. Heidän henken-
sä olivat hereillä, vaikka unelmat 
olivatkin romahtaneet. Viimeisenä 
Joosef Arimatialainen otti Jeesuk-
sen ruumiin alas ristiltä ja toimitti 
Nikodeemuksen kanssa hautauksen 
juutalaisen tavan mukaan. 

Kaikki oli valmista, kun tuli ylös-
nousemuksen aamu. Mikä vapautus 
meille ja siunaus niille, jotka saivat 
olla mukana valmistelemassa tuota 
ihmettä! Nyt on meidän vuoro olla 
valmistelemassa Hänen toista tule-
mustaan ja Hänen valtakuntansa il-
menemistä jo tässä ajassa.

Tarja Jääskeläinen

Luin hetki sitten kolumnin, joka käsit-
teli herkkyyttä. Kirjoittaja sanoi nuo-
rempana ihmetelleensä joidenkin he-
rätyskristillisten saarnaajien ankaraa 
olemusta ja puhetapaa. Herkälle ihmi-
selle tällainen puhe voi tuntua erityi-
sen kovalta. Joskus samainen voimakas 
julistaja lankeaa syntiin, ja asiasta tu-
lee julkinen. Kolumnisti heitti ilmoille 
kysymyksen, että voiko lankeemus olla 
merkki siitä, että henkilön oma herk-
kyys on tukahdutettu. Jos sydämen 
hyvinvointi on unohtunut ankaran 
hengellisyyden alle, voi tilanne käydä 
pitkän päälle raskaaksi. Täysin hoivaa-
maton ja unohdettu sydän voi alkaa 
hakea lohtua vääristä paikoista ja sa-
tuttaa itsensä. Sydän tarvitsee myötä-
tuntoa, jo ennen lankeemusta.

Myötätunto nousi aiheeksi myös 
hetki sitten järjestetyssä pienessä 
työntekijöiden sukupuolisuutta koske-
vassa koulutuksessa. Elävät Vedet Ry:n 
Noora Nätkin jakoi omasta elämäs-
tään ja kertoi sukupuoli-identiteetin 
kanssa kamppailevien kohtaamisesta. 
Nätkin, jolta on juuri ilmestynyt oma-
elämäkerrallinen kirja, kertoi miten 
kasvu tasapainoiseen sukupuoli-iden-
titeettiin voi horjahtaa jo alkumetreil-
lä. Jos kasvu oman sukupuolen rakas-
tamiseen ja hyväksymiseen häiriintyy, 
seuraa yleensä ongelmia myös seksu-
aalisuuden alueella. Nätkinin omas-
sa tarinassa puhuttelevaa oli Jumalan 

pikkutarkka johdatus kohti kasvun ja 
sisäisen paranemisen polkua.

Erityisesi minulle jäi mieleen Noo-
ran ajatus myötätunnosta ja myötä-
tuntoisesta seurakuntakulttuurista. 
Hän painotti, että on tärkeää olla myö-
tätuntoinen itseään kohtaan. Tämä ko-
lahti. Tuntuu, kuin joskus myötätuntoa 
olisi helpompi osoittaa toiselle kuin 
itselle. Joskus sisäinen puhe omassa 
päässä, jota itselle ajatuksin puhutaan, 
voi olla kovin ankaraa. Vaikka eihän it-
selleen saisi puhua ilman myötätuntoa 
sen enempää kuin muillekaan. Mistä 
ankara puhe itselle oikein tulee? Onko 
se oikein?

Voisimmeko muistaa kysyä omalta 
sydämeltä, että ´hei mitä sulle kuuluu, 
miten voit?´ Jos voin tehdä näin toi-
selle, miksi en itselleni? Luulen, että 
Jeesus haluaisi kysyä juuri tätä minul-
ta. Miten voisin edustaa hengellisyyt-
tä, jossa sydän otetaan huomioon. Eikö 
Jeesus tullut juuri meidän sydämiäm-
me varten? Minunkin sydäntäni.

Jarkko Lindqvist

Myötätunto

Hyväksykää toisenne

Ylösnousemusta valmistelemassa
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”Rakensimme miehen mallia”

Liika kiltteys voi 
ruokkia katkeruutta 
ja turvattomuus 
suorittamista.

Maaliskuun viimeisen lauan-
tain aamu valkenee jo varsin 
keväisenä, kun suuntaan mo-
nien muiden naisten tavoin 
Saalemille kello kymmeneltä 
alkavaan naistenpäivään. Ter-
vetuliaisiksi jokainen ohja-
taan hakemaan itselleen kup-
pi kahvia tai teetä ja makeisia.

Tilaisuuden ohjelmasta ei 
ole kerrottu paljon etukäteen. 
Christina Kotisaaren aloituk-
sen jälkeen siirrytään ala-
saliin, jossa osanottajille on 
tarjolla kynsienlakkausta ja 
pikakampauksia, hierontaa, 
hartiajumppaa, askartelua, 
runoilua ja rukouspalvelua.

Hierontapisteessä käsihie-
rontaa antava Carola Jarske 
kokee toisten palvelemisen 
antoisaksi. Niskahierontaa 
antamassa ovat Annika Tölö 
ja Janika Veilo, jotka molem-
mat työskentelevät tervey-
denhoitoalalla.

Pitkästä jonosta huoli-
matta he käsittelevät nais-
ten niskoja kiireettömästi. 
Läheisessä huoneessa Riit-
ta Kuismanen vetää niska-/
hartiajumppaa. Ruokasalissa 

on tarjolla jauhelihakeittoa 
ja sämpylöitä, jotka katoavat 
naisten suihin vauhdilla. Sen 
jälkeen

yläsalissa alkaa ohjelma. 
Etukäteen oli ilmoitettu Ida 
Elinan vastaavan musiikista, 
mutta sairastumisen takia hä-
nen tilalleen oli kiireessä kut-
suttu Piritta Poutala Korson  
helluntaiseurakunnasta.

- Yleensä en ole lauantai-
sin vapaa, mutta tällä kertaa 
satuin olemaan, vaikka kut-
su tänne tuli viime tingassa, 
Poutala ihmettelee johdatus-
ta.

Rakkauden haasteet
Ensimmäinen puhuja Heli Va-
ruhin kertoo katkeroituneen-
sa vuosien varrella liiallisen 
kiltteyden ja muiden hyväk-
sikäyttämäksi joutumisen ta-
kia. Mentyään viimein tera-
piaan hän sai sieltä apua ja 
neuvon antaa asioita anteeksi 
yksi kerrallaan.

- Sitten eräänä päivänä Ju-
mala kysyi, haluanko antaa 
kaiken anteeksi, Varuhin ker-
too. Sen jälkeen rakkaus ja ilo 
palasivat elämääni.

Toisessa puheenvuorossa 
etsitään vastausta kysymyk-
seen siitä, milloin on vaikea 

rakastaa. Johanna Lindgren 
lähestyy aihetta Matteuksen 
evankeliumin 26. luvussa ole-
van Jeesuksen ja opetuslas-
ten viimeisen yhteisen ateri-
an kuvauksen pohjalta. Teks-
tin mukaan Jeesus tiesi, että 
opetuslapset tulisivat kiel-
tämään, pettämään ja jättä-
mään hänet, mutta antoi heil-
le anteeksi etukäteen.

- Miten me reagoisimme, 
jos meille rakkaimmat ihmi-
set pettäisivät meidät, poh-
diskelee Lindgren, ja jatkaa, 
että odotamme muilta – eten-
kin uskovilta – lähes jumala-
maista käytöstä. Hän kuiten-
kin rohkaisee muistamaan 
Jumalan armon ja sen, että 
kanssaihmisetkin ovat vain 
ihmisiä ja siten erehtyväisiä.

Rakkaus tekee  
rohkeaksi
Lopuksi puhujakorokkeelle 
nousee Anne Kuosmanen ai-
heenaan ”Rakkaus tekee roh-
keaksi”.

- Olen itse pelokkain tun-
temani ihminen. Se, että olen 
tässä tänään, on Jumalan ar-
moa, hän iloitsee.

Kuosmanen kertoo lapsuu-
dessa koetun turvattomuuden 
tunteen takia sairastuneensa 
henkisesti, mikä johti paniikki-
oireiluun, sosiaalisten tilantei-
den pelkoon, suorittamispak-
koon ja itsemurhayrityksiin.

- Jouduin jäämään raama-
tunkäännöstyöstä sairaslo-
malle ja menemään terapiaan.

Sairasloman aikana Kuos-
manen alkoi parantua ja sai 
voimaa Psalmeista, joita hän 
kutsuu lääkekaapiksi, ja roh-
kaisee kuulijoita etsimään vir-
voitusta Jumalalta.

- Jeesus on Jumalan rakkau-
den voimallisin ilmaisu, tote-
aa Kuosmanen viitaten jakee-
seen, jonka mukaan ”suurem-
paa rakkautta ei kukaan voi 
osoittaa, kuin että antaa hen-
kensä ystäviensä puolesta” 
(Joh. 15: 13).

Marika Karhu

Meitä oli helmikuisena lauan-
taina koolla noin seitsemän-
kymmentä veljestä rakenta-
massa miehen mallia. Oppi-
mestarina oli saarnamies Jyrki 
Palmi Jyväskylästä, apuväli-
neenään kirjoittamansa kirja 
Mies ole rohkea. Siinä hän ju-
listaa: ”Salailun ja roolinve-
tämisen aika on ohi! Nyt on 
miehen aika tulla sellaiseksi 
kuin hän on, vastustamatto-
maksi Jumalan mieheksi.”

Jumalan valittu
Jyrkin esimerkkinä on Jaakob, 
joka oli leimattu pettäjäksi ja 
huijariksi, jopa hänen nimen-
sä tarkoitti ”hän pettää”. Vas-
ta painittuaan Jumalan enke-
lin kanssa Jaakob sai kuulla: 
”Ei sinun nimesi enää olko 
Jaakob, vaan Israel, Jumalan 
valittu.” 

– Ehkä sinäkin olet tehnyt 
sitä tai sen, mitä ihmiset sano-
vat sinun tehneen, mutta voin 
vakuuttaa, että Kristuksessa et 
ole sitä mitä ihmiset sanovat 
sinun olevan. Et ole entinen 

juoppo, narkkari, varas, van-
kilavenkula, alkoholistikodin 
lapsi tai jokin muu vastaava. 
Olet Jumalan lapsi. Mennei-
syyttä ei tule kieltää eikä sitä 
tarvitse unohtaa, mutta Juma-
lassa meistä tulee uusia luo-
muksia, Palmi neuvoi.

– Sinun ei tarvitse olla sa-
manlainen kuin kaikki muut 
seurakunnassasi. Seurakunta-
elämään ja kristilliseen käyt-
täytymiseen on valitettavasti 
pesiytynyt piirre, jota voi ni-

mittää liukuhihnakristillisyy-
deksi. Vaikka tusinatuotteiden 
tekeminen seurakunnassa vie 
aina metsään, siihen on näkö-
jään silti aina ollut taipumus.

Tule sellaiseksi kuin olet
Palmin ajatusmaailman taka-
alalla on kaihertanut mennei-
syys alkoholistikodin lapsena. 
Alemmuudentunne korostui 
hänen tullessaan pastorik-
si Helsingin Saalem-seura-

kuntaan. Hän vertaili itseään 
edeltäjiinsä ja tunsi alamittai-
suutta. Silloin Jumala puuttui 
asiaan ja antoi havainto-ope-
tusta kantapään kautta. Jyrki

käveli mietteissään juma-
lanpalvelukseen ja törmäsi 
Helsingin juhlaviikkojen mai-
noskylttiin. Siinä luki: ”Tule 
sellaiseksi kuin olet!” 

Jyrkin kirjassa määritellään 
miesten keskeisiksi helma-
synneiksi viina, raha, naiset ja 
valta. Viinankiroista hän kir-

joittaa alkoholistikodin lap-
sen kokemuksella: ”En haluai-
si olla tyypillinen ilonpilaaja 
tai lakihenkinen fundamenta-
listi, mutta rehellisesti on sa-
nottava, että en tiedä yhtään 
hyvää asiaa, jonka alkoho-
linkäyttö toisi tullessaan. En 
tuomitse ketään, joka ottaa, 
mutta koska pullon henki voi 
viedä mennessään, on varoi-
tuksen sana paikallaan.”

Yleiseksi neuvoksi hän 
jakoi: 
– Älä jää yksin kiusaustesi tai 
koettelemustesi kanssa. Us-
kalla avautua niistä! Etsi us-
kollinen ja hyvä kuunteli-
ja, joka laittaa itsensä likoon 
puolestasi.

Tämän kirjoittaja ilmoit-
tautui itse 14 vuotta sitten 
raitistuneeksi alkoholistiksi. 
Hänen neuvonsa pysyä rait-
tiina kuuluu: ”Älä ota ensim-
mäistä ryyppyä.”

Pekka Parantainen

Miehen sana miehille osui ja upposi.

Kuva Jarkko Lindqvist

Naistenpäivä - rentoutumista ja puhetta rakkaudesta

Piritta Poutala vastasi naistenpäivän musiikista

Kuva Ina Lähteenmaa
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Meillä oli Kukkolassa kerrassaan upea lasten talvileiri! Ihanat lapset, hurjan 
mukava leiripomo Joona Kauranen, loistavat ryhmyrit sekä vielä huippukokit! 
Yhteensä 63 alakouluikäistä lasta kirmasi Kukkolan upeissa maisemissa kolmen 
päivän ajan. Ohjemassa oli ulkoilua, pilkintää ja kaikenlaista sisällä tapahtu-
nutta. Eilan tiimin maittavat ruuat ja juomat. Jumalan sanan ruokaakin oli tar-
jolla sopivasti ihan jokaisena päivänä. Tällä kertaa opetuksen teemana oli ”Elä-
mässämme on ITUA”, eli I= ihmissuhteet, T = totuus, U = usko ja A = anteeksian-
taminen. Iltahartauksissa oli ilo yhdessä laulaa ja rukoilla. Monet päättivät ihan 
ensimmäistä kertaa antaa elämänsä Jeesukselle. Kiitollisin mielin Jumalalle pa-
lasimme taas koteihin, monta kivaa kokemusta rikkaampana. Monet ensiker-
talaiset leiriläiset jäivät innolla odottamaan kesän leirejä. Kiitos kaikille, jotka 
muistitte talvileiriä rukouksin! 

 
Teksti ja kuvat Tapani Varuhin

Elämässämme on ITUA

Helmikuun alussa  suuntasimme kolmenkymmenen hengen voimin narraa-
maan kaloja pilkkimällä. Ikäjakauma oli pikkusisaruksista isovanhempiin. Täl-
lä kertaa sää ei suosinut pilkkijöitä. Lumikerroksen ja jään välissä oli runsaasti 
vettä, joka rajoitti liikkumista jäällä. Onneksi pienemmät pääsivät reppuselässä 
pilkkiavannolle ja pääsivät ensikertaa kokeilemaan pilkintää. Saaliiksi saimme 
noin vain kymmenkunta ahventa.  Nuotion loimussa paistoimme makkaraa ja 
vaahtokarkkeja. Tuli lämmitti mieltä ja  myös mukavasti sormia. 

Rangeriperheiden pilkkiretki 

Nuoret rakentavat 
yhteyttä ja jakavat 
näkyä.

 
Mikä PiN?

Tammikuun lopulla Pirkan-
maan nuorisotyössä aherta-
via miehiä ja naisia kokoon-
tui Nokian Helluntaiseura-
kunnalla. PiN -tapaamiset 
eli pirkanmaan nuorisotyön 
vastaavien kokoontumiset 
ovat jo muotoutuneet tavak-
si. Mukana PiN:issä on teini-
työntekijöitä, nuorten solun 
vetäjiä, nuorisotyön harjoit-
telijoita, nuorisopastoreita ja 
muita seurakunnan nuoriso-
työvastuunkantajia. PiN on 
epävirallinen lempinimi yh-
teydelle, joka on tarkoitettu 
jokaiselle, joka jossain määrin 
vastaa seurakunnassaan ta-
pahtuvasta nuorisotyöstä.

 
Yhteyttä ja  
tavoitteellisuutta
Tapaamme vuoroin kenen-
kin luona. Viime vuoden lo-
pulla kokoonnuttiin Kanga-
salan Helluntaiseurakunnalla 
ja toukokuussa odottaa luon-
toretki Hämeenkyrössä. PiN 
-tapaamisten tavoitteena on 
tutustua toisiin nuorisotyön 
vastuunkantajiin, jakaa nä-

kyä, rakentua yhteisestä us-
kosta ja rukoilla sekä toistem-
me, että Pirkanmaan nuorten 
puolesta. Tämä maakunnalli-
nen yhteyden rakentaminen 
on saanut pontta valtakun-
nallisesta Nuorisotyö jokai-
selle -projektista, jonka ta-
voitteena on innostaa nuo-
ria “maalaamaan punaiseksi” 
koko Suomen kartta sanomal-
la Jeesuksesta.

 
Ideasta toteutukseen
Tammikuun kokoontumises-
sa innostuimme yhteisnuor-
tenillan järjestämisestä. Aja-
tuksena oli mahdollistaa eri 
paikkakuntien nuorten tu-
tustumista toisiinsa ja jakaa 

nuorille näkyä oman paikka-
kunnan voittamisesta. Maa-
liskuun viimeisenä viikonlop-
puna yhteisnuortenilta sitten 
toteutettiin Tampereella Lost 
& Found nuortenillan yhtey-
dessä. Teemana oli “Pirkan-
maa Jeesukselle”. Nuoria tuli 
paikalle alakerran täydeltä. 
Jotkut olivat pyytäneet mu-
kaan myös ei-uskovia ystävi-
ään tai muita ensikertalaisia. 
Kun kysyttiin mistä kaikkialta 
on paikalle tultu sai ainakin 
Lempäälä, Vesilahti ja ikaali-
nen kunnon metakan aikaan. 

Illassa ylistettiin, nautittiin 
nuorekkaasta tanssiesitykses-
tä, kuultiin todistus kutsu-
muksesta ja esiteltiin eri paik-
kakuntien nuorisotyön väkeä. 

Tilaisuus huipentui yhtei-
seen rukoukseen Pirkanmaan 
nuorten puolesta. Nuoriso-
pastori Joona Salo kommen-
toi tilaisuuden jälkeen kah-
vilassa olleen niin kovan pu-
heensorinan ettei meinannut 
ääntään kuulla. Nuorisotyön-
tekijöitä ei myöskään unoh-
dettu laittaa koville hausko-
jen pelien varjolla.

 
Lisäpotkua naapurista
Nuoret kaipaavat yhteenkuu-
lumista ja mikä parasta jos se 
ylittää paikkakuntarajat. Näin 
iltaa kommentoi Nokialla sis-
konsa Helin kanssa nuoriso-
työtä tekevä Irene Valkama. 

- Yhteisillan merkitys oli 
ehkä suurempi kuin uskom-
mekaan. Vähän pienemmän 
paikkakunnan nuorille on in-
nostavaa nähdä Pirkanmaalla 
paljon uskovia nuoria. Tällai-
nen innostaa ja antaa lisäpot-
kua Irene maalailee. 

 
Vaihtelua ja vastuussa 
kasvamista
Jämijärveläinen Eveliina Ran-
tanen vetää naisten solua ja 
palvelee nuorisotyön tiimis-
sä Hämeenkyrössä. Länsi-Pir-
kanmaalta saavuttiin isolla 
joukolla. Meitä oli yhteensä 
seitsemäntoista, valtaosa Hä-

meenkyröstä, jokunen Kan-
kaanpäästä, Parkanosta, Jä-
mijärveltä, Ikaalisista ja yksi 
vahvistus vielä Oulusta, Eve 
sanoo. - Vaikka välimatkaa on 
vain 40 kilometriä oli nuor-
tenilta kulttuuriltaan melko 
erilainen suhteessa omiin il-
toihin. Uskon että oli hyvää 
vaihtelua jokaiselle, hän jat-
kaa. “Oli tosi kiva, kun illan 
aikana niin moni eri ihminen 
oli äänessä tai muuten esillä. 
Tuli vaikutelma yhdessä teke-
misestä.” 

Saarnaosuuden aluksi illan 
puhuja Jake Lindqvist kehot-
ti jokaista katsomaan ympä-
rilleen ja sanoi, että on val-
he luulla olevansa yksin tällä 
tiellä. “Meitä on monta, sä et 
ole yksin!”. Yhteyden merki-
tystä alleviivasi myös Valkea-
koskelta tiimiläistensä kanssa 
paikalle tullut nuorisotyönte-
kijä Sarah Nyström. “Tälläset 
yhteiset illat ja muut tapah-
tumat innostaa. Nuorille on 
hyvä nähä, et me ei olla tän 
asian kans yksin.” Even mu-
kaan oli myös tärkeää että 
nuortenillassa kerättiin raha-
lahja. - Nuoria tulee opettaa 
jo alusta asti vastuun kanta-
miseen seurakunnassa.

Teksti Jarkko Lindqvist
Kuva Ina Lähteenmaa

PIRKANMAA JEESUKSELLE
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Mikä matkalla kosketti?

Laajennettu 
isovanhemmuus 
lapsiperheiden tueksi  

Jo kahdeksan vuoden ajan 
olen saanut olla isovanhem-
pi kahdelle ihanalle lapsen-
lapselleni. Puolisoni kuolema 
teki siitä minulle entistäkin 
tärkeämmän, mutta toisaalta 
myös vaativamman elämän-
vaiheen. Olen kiitollinen, että 
lapseni ja hänen puolisonsa 

ovat luottaneet minuun ja us-
koneet lapsensa usein hoitoo-
ni. Kun yhteistyö pelaa, siitä 
nauttivat niin isovanhemmat, 
lapsenlapset kuin heidän van-
hempansakin. Se myös rikas-
tuttaa sekä helpottaa kaikki-
en elämää. Isovanhempi-lap-
senlapsisuhde on useimmiten 
molemminpuolinen ilo ja siitä 
muodostuu lapselle yksi tär-
keä kiintymyssuhde. Kaikilla 
ei tätä luontaista mahdolli-
suutta ole, ja siksi seurakunta 

haluaa laajentaa isovanhem-
muutta.

Ihana päivä  
mummun kanssa
Isovanhemmuuden tulisi 
olla kannattelevaa taustatu-
kea lapsiperheille vanhem-
pia kunnioittaen ja kuullen. 
Koska isovanhemmalla ei ole 
kokonaisvastuuta lapsesta ja 
hänellä on usein mahdolli-
suus pelkistää elämäänsä, voi 
hän keskittyä läsnä olemiseen 
lapsen kanssa. Sitähän tämän 
ajan lapsi tarvitsee. Kun vii-
sivuotias saa pitää vapaapäi-
vän päiväkodista ja kävelee 
kaikessa rauhassa mummua 
kädestä puristaen ja toteaa: 
”Tää on mun maailman iha-
nin päivä!”, kokee mummu 
saaneensa yhden elämänsä 
suurimmista palkoista. Lapset 
rakastavat kiireettömiä päiviä 
ja sitä, että heistä iloitaan ja 
heidän kanssaan leikkimises-
tä nautitaan. He pitävät mei-
tä kiinni elämässä ja auttavat 
ymmärtämään nykyajan hui-
maa muutosta. Me puoles-

tamme ankkuroimme heitä 
sukupolvien ketjuun ja pyrim-
me siirtämään heille tietoa ja 
perinteitä. On suuri etuoi-
keus opettaa lapsille käytän-
nön kristityn elämää arjessa 
ja neuvoa heitä turvautumaan 
Taivaalliseen Isään. Lapsista 
on jännittävää kuulla koke-
muksiamme enkelin varjeluk-
sesta tai  rukousvastauksista. 

Joustava tuki arjessa
Ilman joustavaa arjen autta-
jaa etenkin yksinhuoltajaper-
heet tai erityishoitoa vaativan 
lapsen perheet ovat pulas-
sa. Aina isovanhemmat eivät 
pysty olemaan lastensa per-
heiden käytössä riittävästi. 
He asuvat kaukana, ovat vielä 
työelämässä, sairaita tai ovat 
jo kuolleet. Toisinaan lapsi-
perhe joutuu auttamaan omia 
vanhempiaan. Tällöin on tär-
keää, että perhe voi käyttää 
myös yhteiskunnan tarjoamia 
perhepalveluita. Joskus iso-
vanhemmat haluaisivat aut-
taa, mutta oma lapsi ja/tai tä-

män puoliso eivät sitä salli. 
Osalla seniori-ikäisistä taas 
ei ole omia lapsenlapsia, mut-
ta he kaipaavat lasten kanssa 
olemista ja haluaisivat auttaa 
hoidossa.

Sukupolvet kohtaavat 
Seurakunnan yksi rikkaus on 
eri sukupolvien kohtaami-
nen. Siellä tukea tarvitsevat 
lapsiperheet ja vara- tai kum-
mi-isovanhemmiksi haluavat 
voivat löytää toisensa. Se voi 
merkitä muutaman tunnin 
mukanaoloa, lastenhoitoa tai 
varamummolana toimimista. 

Lapsiperheet tarvitsevat 
esirukouksiamme ja vanhem-
mat paljon rohkaisua yhä 
haastavammaksi käyvässä 
ympäristössä ja vanhemmuu-
dessa. Seurakunta haluaa ke-
hittää perhediakoniaa niin, 
että lapsiperheet ja apua tar-
joavat seniorit kohtaavat. Itse 
odotan jo isovanhempien ja 
lasten aarrearkkuleiriä tule-
vana kesänä.

Teksti ja kuva Ritva Belt

Tulisiko sinusta varamummu tai -pappa?

Ritva Belt Aarrearkkuleirillä Kukkolassa lastenlastensa kanssa

Minulla oli hieno mahdol-
lisuus matkata Aasiaan ta-
paamaan joitakin lähetettyjä 
työntekijöitämme helmikuun 
loppupuolella vähän yli vii-
kon ajan. 

Bankok
Bangkokin Entrance-kahvi-
lassa oli koskettavaa osal-
listua sunnuntain jumalan-
palvelukseen. Noin 30 nuor-
ta-aikuista ylisti Jumalaa 
antaumuksella ja saarna oli 
todella koskettava. Uskon, 
että seurakunnan kasvu jat-
kuu. Kahvila toimii siltana Ju-
malan luo, samoin kuin tääl-
lä Suomessa tutustuminen ja 
luottamuksen voittaminen 
mahdollistaa evankeliumin 
kertomisen. Monet yliopis-
to-opiskelijat viettävät aikaa 
arkisin hyvän kahvin ääressä 
läksyjä lukien ja samalla tu-
tustuen Entrancen loistavaan 

tiimiin. Tiloissa oleva studio 
ja erilaiset ryhmät avaavat 
myös monia hyviä kontakte-
ja yliopisto-opiskelijoihin. On 
merkityksellistä, että Henry 
ja Ruut Monosen työn kautta 
olemme saaneet olla seura-
kuntana mukana käynnistä-
mässä sillan Jumalan luo. 

Thaimaa
Työn hedelmä kosketti Me-
ria Jokisen työkentällä Poh-
jois-Thaimaassa. Määrimin 
seurakunnassa työ on va-
kaata ja suuntautuu alueen 
tavoittamiseen. Seurakun-
taan kuuluu noin 100 jäsen-
tä ja lapsia pyhäkouluissa on 
kymmeniä. Meria vastaa nel-
jästä Fidan oppilaskodista, 
jotka mahdollistavat vuoris-
toheimojen lapsille ja nuo-
rille koulunkäynnin. Monet 
heistä ovat myös löytäneet 
Jeesuksen elämänsä Herrak-

si. Sain osallistua yhden oppi-
laskodin valmistumisjuhlaan. 
Juhlassa keskeisessä osassa 
olivat tutut Jippii-laulut pai-
kallisella kielellä. Osallistuin 
myös Määrimin seurakunnan 

perheleirille vuoristossa. Oli 
hienoa nähdä, miten antautu-
neesti Määrimin seurakunnan 
pastoripariskunta huolehti 
erityisesti nuorten opetuslap-
seuttamisesta. 

Kambotza
”Oikeat ihmiset, oikeaan ai-
kaan, oikeassa paikassa”, nou-
si mieleen Reetta ja Aki Sal-
misen työhön tutustumisen 
jälkeen Kambotzassa. Pääsin 
näkemään konkreettisesti, 
miten Fidan kehitysyhteis-
työhankkeet vaikuttavat. Eri-
tyisesti kyläkehityshankkeen 
(CHE) kautta on voitu muut-

taa yhteisöjen elämää. Esi-
merkiksi huonosta hygieni-
asta johtuneet sairaudet ovat 
vähentyneet merkittävästi 
valistustyön ansiosta. Samoin 
monia köyhiä perheitä on 
pystytty nostamaan pahim-
masta köyhyysloukusta pien-
hankkeiden kautta. Nuoriso-
keskuksella on oma paikkansa 
antamassa nuorille valmiuk-
sia päästä paremman elämän 
alkuun kurssien ja koulutus-
ten kautta.

Muistathan lähetetty-
jä työntekijöitä edelleen ru-
kouksin!

Teksti ja kuvat Petteri Arasalo

Meria Jokinen Määrimissä

Salmisen perhe Kambotzassa
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One more nail out – vielä yksi naula pois

Tulimummot Hervannan Kirkossa

Lähi-idän vainottu 
seurakunta 
tarvitsee niitä, jotka 
poistavat esteitä 
ylösnousemus-
voiman tieltä.
Katukappelin Let´s talk -il-
lassa vieraili maaliskuussa 
Pastori George Saad Liba-
nonin Rock Eternal Church 
-seurakunnasta. Hän rohkaisi 
jatkamaan maahanmuuttaja-
työtä ja kertoi omasta työs-
tään Syyrian pakolaisten pa-
rissa. 

Libanon on Lähi-idän ai-
noa maa, jossa presidentin ja 
armeijan johtajan tulee pe-
rustuslain mukaan olla kris-
tittyjä. Vuonna 2003 Syyrian 
sodan alettua tuhansia ih-
misiä alkoi virrata rajan yli 
Libanoniin. He tulivat seu-
rakuntien oville pyytämään 
ruokaa ja yösijaa.  

–  Kävimme seurakunnas-
sa keskustelua, haluamme-
ko auttaa syyrialaisia, jotka 
ovat vihollisiamme. Osa seu-
rakuntalaisista ei halunnut, 
vaan lähti tuolloin pois, Saad 
kertoo.

Hän oli nähnyt näyn Joosef 
Arimatialaisesta, joka kiipesi 
tikapuita pitkin Jeesuksen ris-
tille ja alkoi irroittaa nauloja 
Jeesuksen käsistä ja jaloista. 
Koko Jeesuksen kuollut ruu-
mis retkahti unessa Joose-
fin päälle. Saad koki Juma-
lan puhuvan, että Lähi-idän 
vainottu seurakunta tarvit-
see ”naulojen poistajia”, jotta 
Jeesuksen ylösnousemusvoi-
ma voisi ilmestyä. Hän alkoi 
Ruokkikaa Nälkäiset –järjes-
tön avustuksella ostaa ruo-
kakuponkeja kaupoista ja ja-
kaa niitä pakolaisperheille. 
Laajentuneen Georg Saad Mi-
nistries -palvelutyön motto-
na on edelleenkin ”One more 
nail out”.

Usko sydämessä Eu-
rooppaan 
Rock Eternal Church alkoi jär-
jestää kokouksia pakolaisille, 
joita oli majoittunut saman 
liikekeskuksen tyhjiin tiloi-
hin, jossa seurakunta sijaitsi. 
Yläkerrassa 400 hengen ru-
koushuone oli aivan täynnä 
ja alemmissa kerroksissa ih-

miset kuuntelivat sanomaa 
avoimien ovien ja ikkunoiden 
kautta. Monilla oli järkyttä-
viä kokemuksia kidutuksesta, 
hyväksikäytöstä ja tappami-
sista. Jumalan rakkaus mur-
tautui uskonnon kuoren läpi 
ja ihmiset vastaanottivat Jee-
suksen Pelastajanaan. Suurin 
osa heistä jatkoi myöhemmin 
matkaansa eteenpäin Euroo-
pan maihin. 

Vuosien aikana Rock Eter-

nal Church -seurakunnassa 
noin 4000 muslimia on kään-
tynyt kristinuskoon ja heitä 
on kastettu. Syyrian rajalla on 
avustettu tuhansia pakolaisia 
Ruokkikaa Nälkäiset –järjes-
tön tuella.

Patjat puhuivat
Haasteita ja ihmeitäkään ei 
ole puuttunut. Saad kertoi esi-
merkin rikkaasta syyrialaises-
ta isästä, joka majaili perhei-
neen kyseisessä keskuksessa. 
Hän oli harras muslimi. Erää-
nä päivänä Saad sai kehoituk-
sen soittaa perheen ovikel-
loa ja viedä heille kaksi pat-
jaa sekä kaksi huopaa. Oven 
avannut pariskunta oli aivan 
shokissa eikä saanut sanaa 
suustaan. Pastorin ihmetel-
lessä tätä vaimo alkoi kertoa.

– Eilen illalla mieheni sa-
noi Allahille: ”Olen palvel-
lut sinua kaikki nämä vuodet, 
mutta koskaan et ole vastan-
nut rukouksiini. Nyt aion ko-
keilla Jeesusta.” Jeesukselle 
hän sanoi: ”Jos olet olemassa, 
lähetä joku tuomaan minulle 
aamulla kaksi patjaa ja huo-

paa, sillä tarvitsemme niitä.” 
Seuraavassa seurakunnan 

tilaisuudessa mies pyysi pu-
heenvuoron. 

 – Te olette tunteneet mi-
nut hartaana muslimina, mut-
ta tästä lähtien tulette tunte-
maan minut hartaana kristit-
tynä. Tämä seurakunta tekee 
hyvää työtä, ja heillä on oikea 
Jumala! hän julisti kertoen ih-
meestään.

Syvän hiljaisuuden jälkeen 
salissa alkoi vaimea taputus, 
joka voimistui valtavaksi pau-
huksi. Kaikki lähes 400 musli-
mia halusivat antaa sydämen-
sä Jeesukselle. Kyseinen mies 
on Saadin mukaan kokenut 
matkan varrella monia vas-
taavia ihmeitä. Hän on elävä 
todistus ylösnousemusvoi-
masta myös Euroopassa.

Rock Eternal Church:n 
toiminnan ydintä on evan-
keliumin julistaminen, ope-
tuslapseutus, avustaminen 
ja mediatyö. Työn kautta on 
perustettu useita seurakuntia 
Lähi-idässä. 

Tarja Jääskeläinen
Kuva Lassi Jääskeläinen

George Saad

Hervannan 
Katukappeli 
ja Tampereen 
eteläinen seurakunta 
järjestivät yhteisen 
Sunnuntaijuhlan 7.4. 
Hervannan kirkossa. 
TV:stä tutut ”Tulimum-
mot” Auli Erkkilä (72) ja Mir-
ja Vehosmaa (82) valloittivat 
konstailemattomalla ja sytyt-
tävällä tyylillään.

Auli Erkkilä luki kerto-
muksen tuhlaajapojasta, joka 
päätti palata isän kotiin. Muu-
tos alkoi siitä, kun poika meni 
itseensä ja tunnusti tarvitse-
vansa anteeksiantoa. Erkki-
lä koki sanan olevan jollekin, 
joka on jättänyt palvelutehtä-
vänsä ja etääntynyt seurakun-
nasta.

Sydämen tahdistimen juuri 
saanut Mirja Vehosmaa sitee-
rasi Kolosalaiskirjettä: ”Mitä 
teettekin sanoin tai teoin, 
tehkää se täydestä sydämes-
tä niinkuin Herralle.” Syöpää 
ja dementiaa sairastavan mie-
hen puolisona Vehosmaa ju-
listi olevansa Jumalan prin-
sessa kaikessa kivussa, ilossa 
ja tylsyydessäkin.  

Meidän tulee muistaa ase-
mamme Jumalan lapsena ja 
edustaa Jeesusta maan pääl-
lä. Se ei tarkoita ankaran pa-
heksuvaa ilmettä, nuttura-
kampausta tai tuomitsevaa 

asennetta. Kristuksen kirje on 
kirjoitettu sydämeen, ei ulko-
kuoreen. 

Vehosmaa muistutti, että 
meille on annettu taivaalliset 
vastaanottimet. Me voidaan 
hävittää ne käyttämättöminä 
tai kehittää niitä harjoittele-
malla. Taivaan kulttuuriin on 

hyvä totutella. 
– Älä tunge taivaaseen, jos 

et kestä, että siellä lauletaan 
lakkaamatta ”Pyhä, Pyhä, 
Pyhä”, hän näpäytti.

Tilaisuudessa oli avoin ja 
profetaalinen ilmapiiri. Mu-
siikista vastasivat Katukappe-
li Worship ja laulaja Mariam 

Türkan. Juontaja Riitta-Lee-
na Jalander kertoi Auli Erkki-
län roolista hengellisenä äi-
tinään, kun hän nuoren elä-
mänsä kriittisessä vaiheessa 
löysi Jeesuksen Toholammilla. 

 
Tarja Jääskeläinen
Kuvat Lassi Jääskeläinen

Mariam Türkan

Seurakuntavierailut pitävät Auli Erkkilän (toinen vas.) ja Mirja Vehosmaan kiireisinä. Hervannan tilaisuudessa oli parisataa kuulijaa.
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Lahjaideat kevään juhliin

Keskiyön auringon
maa CD

Saila Ruotsala,
Lasse Heikkilä

Kuolemaa nopeampi 
- Lähikuvia elämästä

Eija-Riitt a Korhola

Toinen Eeva - Johdatus
raamatulliseen

tasa-arvoon
Bett e J. Boersma

Sana elämään
-kommentaariraamatt u

Vain valo
voitt aa pimeyden
Sebasti an Stakset

20,00€ 29,90€ 25,00€ 23,00€ 253,00€

Tapahtuma alkaa Kukkolassa 
30.5. klo 12 ja päättyy klo 18. 
Kaikki ovat tervetulleita ikään 
katsomatta! Lapsiperheet, eri 
kansainväliset ryhmät, nuo-
ret, aikuiset ihan kaikki kiin-
nostuneet. 

Voit tulla omalla autolla tai 
bussilla, joka  lähtee seura-
kunnan edestä klo 11. Takaisin 
bussi lähtee Kukkolasta on klo 
17. 

Keittolounas maksaa 5 €/
hlö, johon kuuluu myös nuo-
tiolla tarjottavat herkut sekä 
kahvit. 

Ohjelmassa on paljon ki-
vaa tekemistä, kuten: vesillä 
kanootit, luontopolku, nuo-
tioherkut, sekä pihapelit ku-

ten koppipallo ja pallopelit. 
Mahdollisuus myös saunoa ja 
uida. Hartaushetket tunnin vä-
lein.  Perhepäivässä on  mah-
dollisuus tutustua ystäviin ja 
viettää kiva kesäinen päivä 
Kukkolan luonnonkauniissa 
maisemissa. Tapahtuman jär-
jestää Royal Rangers  yhdessä 
lapsityön ja kansainvälisen-
työn kanssa. TERVETULOA!

Welcome to the Church Is Fa-
mily event in Kukkola 30th 
May. The event begins at 12pm 
in Kukkola and ends at 6pm. 
Everyone is welcome! Families 
with children, various interna-
tional groups, young people, 
adults, all who are interested.

You can come by car or bus 
departing from the Pentecostal 
church (Aleksanterinkatu 18) 
11am. Back to Tampere the bus 
leaves from Kukkola at 17.00.

The fee for food is 5 € and it 
includes soup served for lunch, 
barbecue and coffee. 

The program has a lot of fun 
to do, such as: canoeing on the 
lake, nature trail, campfires, 
as well as various ball games. 
Possibility of sauna and swim-
ming. Devotion and prayer 
every hour.

During the family day, you 
can meet new friends and 
spend a nice summer day in the 
scenic Kukkola.  WELCOME
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Työmuodot tiedottavat

SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 17.04.2018–18.6.2018

Vko 16
Pe 19.04. klo 11.00 Pitkäperjan-
tain ehtoollisjumalanpalvelus, 
Jarmo Makkonen, Johanna 
Ihonen, Juha ja Miika Törmä
La 20.04. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 21.04. klo 11.00 Ensimmäi-
sen pääsiäispäivän jumalanpal-
velus, Henry Mononen, pyhikset
Su 21.04. klo 17.00 English 
Service
Su 21.04. klo 17.00 Iltakirkko, 
ehtoollinen, Lastenmaailma 

Vko 17
Ma 22.04. klo 11.00 Toisen pää-
siäispäivän jumalanpalvelus
Ti 23.04. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Juha Kotisaari
Ke 24.04. klo 12.30 Päivätilai-
suus, Ilkka Mikkola, Ritva Tiilikai-
nen Ilonia-kuoro
Ke 24.04. klo 19.00 Opiskelija-
piiri
Pe 26.04. klo 19.00 WE-ilta 
yläkoululaisille 
La 27.04. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 28.04. klo 11.00 Jumalan-
palvelus, Hannakaisa Shehu, 
musiikki: Ilonia-kuoro, pyhikset
Su 28.04. klo 17.00 English 
Service
Su 28.04. klo 17.00 Iltakirkko, 
Lastenmaailma

Vko 18
Ma 29.04. klo 12.00 Senioriys-
tävät, Lauletaan yhdessä ja 
jokunen runokin 
Ti 30.04. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Lähetystoimikunta
Ke 01.05. klo 19.00 Opiskelijapii-
ri Valohuoneella
Pe 03.05. klo 19.00 WE-ilta ylä-
koululaisille, Yö-WE
La 04.05. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 05.05. klo 11.00 Ehtoollisju-
malanpalvelus, Petteri Arasalo, 
pyhikset
Su 05.05. klo 17.00 English 
Service
Su 05.05. klo 17.00 Iltakirkko, 
Lastenmaailma

Vko 19
Ti 07.05. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee
Ke 08.05. klo 12.30 Päivätilai-
suus, Avainmedia: Niilo Närhi ja 
Timo Tikka, Ilonia-kuoro 
Pe 10.05. klo 19.00 WE-ilta 
yläkoululaisille 
La 11.05. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 12.05. klo 11.00 Jumalanpal-
velus, Ruut Mononen, Satelee-
kuoro
Su 12.05. klo 17.00 English 
Service
HUOM! EI ILTAKIRKKOA!

Vko 20
Ti 14.05. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee 
Ke 15.05. klo 00.00 Eläkeläisten 
kevätretki Bergvikin kartanoon 
Kiikalaan
Pe 17.05. klo 19.00 WE-ilta 
yläkoululaisille 
La 18.05. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 19.05. klo 11.00 Lähetys-
sunnuntain jumalanpalvelus, 
pyhikset
Su 19.05. klo 17.00 English 
Service
Su 19.05. klo 17.00 Iltakirkko, 
Usko Katto, ehtoollinen, Lasten-
maailma

Vko 21
Ti 21.05. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee
Ke 22.05. klo 12.30 Päiväti-
laisuus, kevään päättäjäiset, 
yhteislaulua
Pe 24.05. klo 19.00 WE-ilta 
yläkoululaisille 
La 25.05. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 26.05. klo 11.00 Jumalanpal-
velus, pyhikset
Su 26.05. klo 17.00 English 
Service
Su 26.05. klo 17.00 Iltakirkko, 
Lastenmaailma 

Vko 22
Ma 27.05. klo 12 Senioriystävät, 
Kevätjuhla

Ti 28.05. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, lähetystoimikunta 
To 30.05. klo 12.00 Perhepäivä 
Kukkolassa kaikille
To 30.05. klo 13.00 Viritä pa-
lavaksi -armolahjaseminaari, 
Petteri Arasalo
To 30.05. klo 18.00 Suuri Jee-
sus, Marko Selkomaa, Emilia 
Riihimäki
La 01.06. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 02.06. klo 11.00 Ehtoollisju-
malanpalvelus, pyhikset
Su 02.06. klo 17.00 English 
Service
Su 02.06. klo 17.00 Iltakirkko, 
Lastenmaailma

Vko 23
Ti 04.06. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee 
La 08.06. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 09.06. klo 11.00 Jumalanpal-
velus 
Su 09.06. klo 17.00 English 
Service
Su 09.06. klo 17.00 Iltakirkko

Vko 24
Ti 11.06. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee 
La 15.06. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 

Su 16.06. klo 17.00 Kesäkirkko, 
Meria Jokinen, musiikki: Janika 
Veilo
Su 16.06. klo 17.00 English 
Service

SEURAKUNNAN TOIMISTON 
AUKIOLOAJAT
Maanantaina, keskiviikkona, 
torstaina ja perjantaina 
klo 10–13. Tiistaina klo 17–19.
Toimisto on poikkeuksellisesti 
suljettu 30.4.-2.5. 

Aamurukoukset
Pe klo 7 rukouskammiossa, 
kevään viimeinen kerta 31.5.
Päivärukoukset
Ma-ke klo 11 rukouskammios-
sa, kevään viimeinen kerta 29.5.

Rukousliekki
Tiistaisin klo 17.30 Kellarisalis-
sa, kevään viimeinen kerta 14.5.

Eläkeläisten leiri 2.-3.7. 
Kukkolassa
Bussikuljetus molempina päivi-
nä rukoushuoneelta

Moreenikuoro
Tule mukaan laulamaan 
Moreeni-kuoroon. Ota yhteyttä 
kuoronjohtaja Timo Myllymä-
keen timo.myllymaki@iki.fi

Satelee-kuoro
Satelee -kuoro harjoittelee 
tutusti Alasalissa sunnuntaisin 
alkaen klo 10.45. Satelee päi-
väjumalanpalveluksen musiikki-
vastuussa 12.5.

Opiskelijapiiri 
Opiskelijapiiri kokoontuu Saale-
min alasalissa lukuvuoden ajan 
keskiviikkoisin klo 19. Tervetul-
leita ovat kaikki opiskelijaikäiset 
elämäntilanteesta riippumatta! 
Tarkempi ohjelma: fb: opiskelija-
piiri/ ig: opiskelijapiiri

Viittomakieliset
Viittomakielisten raamattupiiri 
4.5 klo 14.00 kellarisalissa

Kairos-kurssin 
fasilitaattorikoulutus
Kairos-kurssin suorittaneet 
voivat kouluttautua Kairos-fasili-
taattoreiksi. Kaikilla koulutuksiin 
tulevilla on oltava seurakunnan 
suositus. Koulutuksen ajankoh-
ta pe-la 3.-4.5.
Ilmoittautumiset/kyselyt: 
kairos.tampere@gmail.com

www.tamperehelluntai.fi @tampereenhelluntaisrk @Tampereenhelluntaiseurakunta

POISNUKKUNEET

Järvelä Hanna
Järvinen Liisa
Leppänen Arja
Palinperä Aarne
Toukovaara Martta
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