
Syvenny Sanaan syksyn 
Message-koulussa

Visio Lite 3.–4.10. 
"Tämän kaupungin parhaaksi"

Kesäleirit kutsuvat! Retkipäivä lapsiperheille 
Kukkolassa 4.7.
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Pääkirjoitus

Paimenen Sana

Etsi Jumalan läsnäoloa tänä 
kesänä. Se on avain hyvään 
kesään ja todelliseen nautin-
toon. Ota aikaa rukoukseen 
joka päivä. Ole välillä hiljaa, 
puhu kielillä, kuuntele Pyhän 
Hengen ääntä ja nauti, miten 
Herra nostaa sinun henkesi. 
Päivällesi tulee uusi lähtö ja 
töillesi hieno fiilis. Rukous-
elämä vaatii tosin totuttelua 
ja oppimista. Sitten kun siitä 
tulee tapa, päivä alkaa parhai-

ten. Kahvikupin ja sanomaleh-
den ehtii kyllä. Ne eivät häviä 
mihinkään. Rukous sen sijaan 
tarvitsee oman aikansa ja Raa-
mattu sopivan hetken päiväs-
tä. Kun näistä alkaa tulla joka-
päiväinen rutiini, niin ne alka-
vat muuttaa elämää. 

Jumalan läsnäolosta tulee 
riippuvaiseksi. Rukouksesta 
tulee jokapäiväinen; sitä kai-
paa ja janoaa. Elämä Jumalan 
kanssa on suloista ja samalla 

arkista. Jeesus kulkee rinnal-
la kaikessa työssä ja vapaas-
sa, ystävien ja perheenjäsen-
ten kohtaamisessa. Voit kokea 
vapautta. Ja kun tulee vaikeita 
hetkiä ja taisteluita, turva löy-
tyy Jumalasta. Ratkaisu on jo 
valmiina: tuon sen Herralle. 
Hän huolehtii elämästä ja hän 
hallitsee kaikkea. Luottamus 
Jeesukseen kulkee joka päivä 
kanssasi. Eikä tarvitse seurata 
muiden sääntöjä, milloin ru-

koilee ja milloin lukee sanaa. 
Saa mennä oman tyylin ja ta-
van mukaan.

Elä todeksi Jumalan todelli-
suutta ja läsnäoloa. Hänen lu-
pauksensa on olla kanssamme 
joka päivä maailman loppuun 
asti. Siihen voi aina luottaa. 
Hänen kanssaan kesästä tulee 
todellisempi ja parempi. Voit 
aidosti nauttia kesästä. Iloit-
set kauniista auringonpais-
teesta, katselet kukkivia kuk-

kia ja mehiläisiä niissä. Kiität 
Jumalaa kauniista järven ran-
nasta ja kesäillan viileydestä. 
Ihailet lentäviä lintuja, jotka 
ilman huolta nauttivat kesäs-
tään. Jumala on sen kaiken 
luonut ja haluaa, että iloit-
semme näistä. On siunauksen 
kesä.

Usko Katto

Koronakevät on muistuttanut meil-
le, että maailmamme on hauras ja 
katoavainen. Vaikka kuinka kau-
niiksi olisimme sen rakentaneet, 
kaikki ympärillämme voi muuttua 
hetkessä. Emme voi hallita elämää, 
mutta voimme ankkuroida sen Hä-
neen, jolla on elämä hallussaan. 
Tietomme, taitomme ja kokemuk-
semme auttavat pitkälle, mutta elä-
män edellytykset ja rajat ovat yl-
häältä annettuja.  

Minulle tämän kesän kauneus 
kertoo ehkä voimakkaammin kuin 
koskaan ennen Jumalan luomisvoi-
masta ja Hänen valtakuntansa py-
syvyydestä.  Jumalan työ ei ole py-
sähtynyt pandemiaan, vaan on jat-
kunut koko ajan tarkan suunnitel-
man ja aikataulun mukaan. Kesäi-
sessä kukkakimpussa on viesti Tai-
vaan Isältä: ”Älä pelkää. Minä olen 
ensimmäinen ja viimeinen.  Minä 
teen tien korpeen ja virrat erämaa-
han.”

Seurakunnissa olemme viime 
kuukausina löytäneet uusia luovuu-
den virtoja ja tapoja kertoa evanke-

liumia. Ihmisten kiinnostus uskon-
asioita kohtaan on myös kasvanut. 
Monet uskovat ovat kertoneet ru-
kouselämänsä ja jumalasuhteensa 
uudistuneen. 

Saakoon raikas elämä virrata ja 
Pyhän Hengen tuuli puhaltaa jat-
kossakin kaikessa toiminnassamme 
niin, että emme enää palaa vanhoi-
hin kaavoihin. 

Tämän kevään myrsky on myös 
paljastanut perustuksemme;  mihin 
olemmekaan rakentaneet ja pan-
neet toivomme. Kauneinkin raken-
nus voi kaatua, jos perustus ei ole 
kunnossa. Toisaalta syvälle juur-
tunut puu ei katkea, vaan nousee 
myrskyn jälkeen entistä vahvem-
pana. 

Muun muassa kesän leireillä ja 
syksyn raamattukoulussa on jäl-
leen mahdollisuus vahvistaa usko-
nelämän perustuksia ja juurtua sy-
vemmälle Jeesukseen. Vain Hänessä 
on tulevaisuutemme ja toivomme.

Tarja Jääskeläinen

Henki yhdistää!

Siunauksen kesä

Mitä tästä opimme?

Lasten kesäleirit kutsuvat

Helluntailiikkeen historia kertoo Py-
hän Hengen yhdistävästä voimasta. 
Kun William Seymourin johtamista ru-
kouskokouksista uutisoitiin, sanottiin, 
että Jeesuksen veri pesee pois rotujen 
väliset jakolinjat. Ulkopuoliset huoma-
sivat liikehdinnässä jotain ihmeellistä. 
Jeesus kykeni yhdistämään ihmisiä ro-
tuerottelun riepottelemassa Amerikas-
sa. 

Historioitsija MacRobert kertoo, että 
rotujenvälinen yhteys varhaisessa hel-
luntailiikkeessä ei ollut sivuseikka. Hä-
nen mukaansa tämä yhteys ja mustan 
hengellisen kulttuurin vaikutus näyt-
tää olleen yhtenä syynä helluntailiik-
keen voimaan ja menestykseen. Orjuu-
desta kärsineen kansanosan hengelli-
syys näkyi ja vaikutti selvästi liikehdin-
nän toiminnassa. 

MacRobert näkee tässä yhtymäkoh-
tia Korintin seurakuntaan. Liikkeem-
me alullepanija Seymour oli itse orji-
en lapsi. Sama päti moneen liikehdin-
nän piirissä. Myös Uuden testamentin 
seurakunta veti puoleensa orjia. Hen-
gellisyydessäkin oli yhtäläisiä piirtei-
tä. Harva oli oppineita, eikä ainakaan 

Korintissa lukutaito ollut itsestäänsel-
vyys. Tällöin hengellisyydessä koros-
tuu suullinen kulttuuri, konkreettisuus 
ja tarinallisuus, eikä kirjallinen kult-
tuuri, abstrakti ajattelu ja niin sanottu 
käsitetieto. Azusakadun voima näyttää 
olleen osaltaan näissä piirteissä.

Helluntailiikkeessä unet ja näyt ovat 
luonnollinen asia. Samoin sairauksien 
puolesta rukoileminen ja maailman-
kuva jossa yliluonnollinen on todellis-
ta. Lisäksi karismaattinen hengellisyys 
antaa jokaiselle toimijuuden. Hengelli-
syys ei ole siis papiston etuoikeus. Näin 
asia oli niin Korintissa kuin Azusaka-
dullakin. Kummassakaan ei silti oltu 
immuuneja välirikoille tai ristiriidoille. 
On surullista, että Azusakadun herä-
tyksessäkin ilmeni myöhemmin myös 
rotujen välistä etääntymistä. On tär-
keää oppia historiasta. Jumala haluaa 
yhdistää erilaisia ja näyttää voimansa. 
Paavali muistutti juuri karismaattisia 
Korinttilaisia: Suurin on rakkaus!

Jarkko Lindqvist

Kolumni

Tänä kesänä järjestämme kol-
me lastenleiriä teemalla Jee-
sus antaa ilon. Leirit pidetään 
seurakuntamme leirikeskuk-
sessa Kukkolassa Pälkäneel-
lä. Ohjelmassa on pelejä, ul-
koilua, hupailua, raamattu-
hetkiä, iltanuotio ja kaikkea 
muuta mukavaa. Ilmoittautu-
minen leireille aukeaa 27.5.

Jokaisen leirin kokonais-
vahvuus henkilökunta mu-
kaan lukien on korkeintaan 
50 henkeä. Leiri täytetään il-
moittautumisjärjestyksessä. 
Leireillä noudatetaan Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön 
ja THL:n antamia ohjeita ko-
ronavirustartuntojen ehkäise-
misestä. Tämä tarkoittaa, että 
leirille voi osallistua vain täy-
sin terveenä, tarpeetonta fyy-
sistä kosketusta vältetään ja 
huolehditaan hyvästä hygie-
niasta ja siivouksesta. Jokaista 
leiriä varten tehdään turvalli-
suussuunnitelma, jossa nämä 
asiat huomoidaan. 

Leirimaksu: 
50 € / lapsi 
80 € / 2 lasta 
110 € / 3 lasta 
Alennus on yhteinen kaikille 
leireille.

Leirimaksun voi maksaa kä-
teisellä leirin alkaessa tai etu-
käteen tilisiirtona seurakun-
nan tilille:

Maksun saaja:
Tampereen
Helluntaiseurakunta

Tilinumero:
FI27 5731 2020 0130 75

Viesti:
Leirin nimi ja leiriläisen nimi

Ilmoittautuneiden lasten 
huol tajille lähetetään ennen 
leiriä infokirje, jossa on vielä 
lisää tietoa leiristä. 

Mikä Message?
Message on seurakunnan syk-
keessä toteutettava monipuo-
linen opetuslapseus- ja raa-
mattukoulu. Syyslukukauden 
mittainen opintokokonaisuus 
on räätälöity tämän päivän 
uskovan tarpeisiin. Opiskelu 
tapahtuu aamupäivisin maa-
nantaista keskiviikkoon.

Opetuslapseuskoulun ta-
voite on hengellinen kasvu ja 
syvempi ymmärrys Raama-
tun sanomasta sekä sen so-
veltaminen omaan elämään. 
Keskiössä on kristityn identi-
teetin vahvistuminen ja omi-
en lahjojen löytyminen. Opin-
not jakautuvat seuraaviin ai-
healueisiin: Raamattuopin-
not, Kris tillinen oppi, Seura-

kuntatyö & opetuslapseus, 
Käytännön harjoittelu. 

Kenelle message on?
Message on tarkoitettu kai-
kenlaisille ja kaikenikäisil-
le uskoville. Opiskelijoissa 
on ollut yhtä lailla juuri luki-
on päättäneitä kuin eläkeläi-
siäkin ja kaikkea siltä väliltä. 
Päivä kestää yhdeksästä yh-
teen eli mahdollistaa ohessa 
työnteon.

Jatkoa viime syksylle?
Syyslukukausi on uusi itse-
näinen kokonaisuus tänä syk-
synä aloittaville. Se toimii sil-
ti myös täydentävinä opintoi-
na viime syksyn opiskelijoille.

Vetäjät
Koulua johtaa perheineen Al-
baniassa lähetystyössä pal-
vellut Valtteri Tuokkola sekä 
pastori Petteri Arasalo. Opet-
tajina toimivat seurakuntam-
me pastorit, lähetit ja vieraili-
jat (mm. Pekka Perho). Opin-
not tapahtuvat yhteistyössä 
IK-opiston kanssa. Koulu si-
sältää hengellistä kasvua tu-
kevat kasvuryhmät sekä mo-
nipuolista palvelua seurakun-
nassa.

Lisätietoa
Message tarjoaa myös mah-
dollisuuden opintopisteiden 
kartuttamisen niille, jotka har-
kitsevat jatko-opiskelua IK- 
opistossa. Syyslukukauden 
hin ta: 400 € (sis. 2 vrk opis-
kelu IK-opistossa Keuruulla). 
Hakuaika päättyy 20.7.2020. 
Hakemus löytyy osoitteesta 
tamperehelluntai.fi/message-
koulu tai seurakunnan netti-
sivulta. Hakemuksen oheen 
toivotaan oman seurakunnan 
pastorin/vanhimman suosi-
tusta.

Kysy lisää sähköpostilla:
message@ 
tamperehelluntai.fi 

Opi lisää Raamatusta 
Messagekoulu kutsuu niin uusia, 
kuin jatkaviakin opiskelijoita

Syksyn Messagekoulun reh-
tori Valtteri Tuokkola on toi-
minut Albaniassa neljä vuot-
ta Tiranan Evangelical Theo-
logical Collegen dekaanina. 
Hä nestä huokuu yhä jatkuva 
into oppia itse lisää Jumalasta 
ja hänen Sanastaan. 

Kysyin häneltä raamatun-
opiskelusta. 

1. Mitä hyötyä opetus-
lapseuskoulusta on; miksi 
tulla Messageen ensi 
syksynä? 
Raamattuun keskittyminen 
koulun puitteissa on tehokasta 
oppimisen kannalta monessa 
mielessä. Säännöllisyys: kol-
me päivää viikossa käyttää ai-
kaa sen opiskeluun. Vastuuvel-
vollisuus: kun on tehtäviä suo-
ritettavana, tulee paneuduttua 
asiaan eri tavalla. Yhteisö: po-
rukassa oppiminen avaa uusia 
näkökulmia.

2. Mikä sinulle itsellesi 
raamattuopinnoissa oli 
tärkeintä? 

Minulle raamatunopiskelus-
sa tärkeintä on omassa uskos-
sa rakentuminen. Systemaat-
tisessa opiskelussa rakentaa 
lujempaa pohjaa kuin hajaan-
tuneessa Raamatun lukemi-
sessa.

3. Mitä haluat sanoa lu-
kijoille, jotka harkitsevat 
Messagea?
Haluaisin rohkaista edes vä-
hänkin kiinnostuneita kokei-
lemaan koulua. Neljä tuntia 
päivässä, ma-ke, ei ole kovin 
rankka setti, mutta mahdollis-
taa todella syvääkin Raamat-
tuun ja uskon elämään pereh-
tymistä. Tervetuloa mukaan!

Jarkko Lindqvist

Yhdessä syvemmälle Sanaan

Skidileiri 
1.–2.-luokkalaisille 
(luokka-aste käyty-
nä) 30.6.−2.7.
Lähtö leirille leiribussilla 
tiistaina 10.00 Helluntai-
seurakunnan edestä, Alek-
santerinkatu 18.

Leiri päättyy Kukkolassa 
torstaina kello 11.00. Pa-
luu Helluntaiseurakunnan 
eteen on noin kello 11.45.

Leirinjohtaja: Markus Jääs-
keläinen, puh. 040 747 
4387

Tiedustelut:
pyhisleiri [at] gmail.com

Ilmoittautuminen
https://forms.gle/
AjSiMU1a75eKaJzk9

Jees-leiri 
3.−4.-luokkalaisille 
(luokka-aste käyty-
nä) 25.−27.6.

Lähtö leirille leiribussilla 
torstaina kello 10.00 Hel-
luntaiseurakunnan edestä, 
Aleksanterinkatu 18.  

Leiri päättyy Kukkolassa 
lauantaina kello 16.30. Pa-
luu Helluntaiseurakunnan 
eteen on noin kello 17.15.

Leirinjohtaja: Jarkko Mak-
konen, puh. 044 935 2046

Tiedustelut: 
jeesleiri [at] gmail.com

Ilmoittautuminen
https://forms.gle/
25fiuUKxJF6vKPX68

Jees-leiri 
5.−6.-luokkalaisille 
(luokka-aste käyty-
nä) 22.−24.6.

Lähtö leirille maanantai-
na leiribussilla kello 10.00 
Helluntaiseurakunnan 
edestä, Aleksanterinka-
tu 18.  

Leiri päättyy Kukkolassa 
keskiviikkona kello 16.30. 
Paluu Helluntaiseurakun-
nan eteen on noin kello 
17.15.

Leirinjohtaja: Jarkko Mak-
konen, puh. 044 935 2046

Tiedustelut: 
jeesleiri [at] gmail.com

Ilmoittautuminen
https://forms.gle/
BqvTVmv4viLCGoPV9
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Visio-seurakuntakonferenssin 
ytimessä on, että seurakunta 
on yhdessä, vahvistuu ja kas-
vaa. Visiossa on kyse siitä, että 
saamme kohdata toisiamme 
ja nauttia Jumalan läsnäolos-
ta. Visio on kaikille tarkoitettu 
tapahtuma, johon jokainen on 
tervetullut. Siksi emme halua 
rajoittaa kävijämäärää, vaan 
olemme päättäneet siirtää var-
sinaisen Visio-seurakuntakon-
ferenssin keväälle 2021. Totta-
kai seuraamme tässäkin rajoi-
tuksia ja tilannetta.

Tänä syksynä järjestämme 
Visio Liten Visio-seurakunta-
konferenssin tilalla. Visio Lite 
on kevyempi tapahtuma, joka 

kantaa samaa teemaa kuin 
kolmipäiväinen Visio. Luvas-
sa on rohkaisua, yhteistä ru-
kousta ja ylistystä sekä hyvää 
opetusta suunniteltua pie-
nemmissä puitteissa. Tapah-
tuma järjestetään viranomais-
ten määräyksiä noudattaen ja 
tilaisuuksia voi seurata myös 
netin välityksellä. 

Toivotammekin sinut läm-
pimästi tervetulleeksi kum-
paankin tapahtumaan. Seuraa 
tiedottelua nettisivuilla: 
visiokonferenssi.fi.

Siunauksin,
Vision johtoryhmä

Tampereen Helluntaiseura-
kunnan pitkäaikainen, rakas-
tettu paimen, Jarmo Makkonen 
sai taivaskutsun 2.5.2020 nope-
asti edenneen sairauden mur-
tamana Lempäälän terveys-
keskuksessa. Puoliso Hellevi ja 

lapset Jarkko, Hannele, Jukka 
ja Juha-Pekka perheineen jäi-
vät kaipaamaan rakastamaan-
sa puolisoa ja perheen isää. Jar-
mon poislähtö kosketti syvästi 
myös koko seurakuntaa, työto-
vereita ja laajaa ystäväpiiriä.

Jarmo syntyi Lohjan aseman-
seudulla 29.8.1948 perhee-
seen, jonka isä oli karjalainen 
ja äiti venäläinen. Jarmon ol-
lessa kahdeksan kuukauden 
ikäinen isä menehtyi Lohjan 
kaivosonnettomuudessa. Van-
hemmat olivat kuitenkin sitä 
ennen tulleet uskoon ja äiti 
turvautui Jumalaan ja kasvat-
ti lapsensa kantaen heitä ru-
kouksin elämässä eteenpäin. 
Elämä oli vaatimatonta ja Jar-
molla ei ollut taloudellisista 
syistä mahdollisuuksia opis-
keluun. Pienen pojan ansiot-
kin hän antoi keventämään äi-
din taloudellista taakkaa. En-
nen armeijaan menoa Jarmo 
valmistui oppisopimuksella 
auton varaosamyyjäksi. Juma-
lalla oli kuitenkin muita suun-
nitelmia lahjakkaalle nuorelle 
miehelle.

Jumalan suunnitelma lähti 
etenemään, kun Jarmo avioitui 
Hellevin kanssa vuonna 1966 ja 
he tulivat molemmat uskoon. 
Heti uskoontulonsa jälkeen Jar-
mo pyysi päästä uskovien kas-
teelle.

Kun Jeesus kastoi hänet Py-
hällä Hengellä, hänelle oli sii-
tä asti selvää lähteä sanan ju-
listajaksi. Käytyään raamat-
tukoulun Katin alassa hänet 
siunattiin evankelistaksi Sa-
lon Helluntaiseurakunnassa 
vuonna 1970. Jarmo palveli 
useita seurakuntia; Nokialla, 
Jalasjärvellä, Oulussa, Vaa-
sassa, Helsingin Lähetysseu-

rakunnassa ja viimeiset 22 
työvuottaan Tampereen Hel-
luntaiseurakunnassa kunnes 
jäi eläkkeelle 1.9.2011. Eläk-
keellä hän oli aktiivisesti mu-
kana seurakunnan senioritoi-
minnassa. Sunnuntaisin hän 
kiersi eri seurakunnissa julis-
tamassa sanaa ja jakamassa 
kokemuksiaan. Jarmo oli saa-
nut Jumalalta puhujan lahjat. 
Kun se yhdistyi intohimoiseen 
haluun tutkia ja oppia tunte-
maan enemmän Raamatun to-
tuuksia, kehittyi Jarmosta pit-
kälti jatkuvan itseopiskelun 
kautta taitava Raamatun opet-
taja, josta pidettiin raamattu-
kouluissa ja seurakunnissa. 
Hänen keskeisin sanomansa 
oli Jeesuksen sovitustyöhön 
perustava Jumalan armo. Jar-
mo hankki julistuksensa kaut-
ta hengellisen arvovallan niin, 
että hänet valittiin luottamus-
toimiin ja puheenjohtajaksi 
helluntaiherätyksen yhdistyk-
siin ja toimikuntiin.

Harvalla sananjulistajalla on 
ollut niin laajat vastuut kuin 
Jarmolla, jotka kattoivat niin 
kotimaan-, kuin lähetystyön 
toiminnat. Jarmo laittoi ja us-
kalsi laittaa itsensä likoon Ju-
malan valtakunnan hyväksi. 
Viimeisin palvelutehtävä oli 
toimia Pirkanmaan edustajana 
helluntaiherätyksen neuvoa-
antavissa vanhimmissa. Jarmo 
oli hyvä ja kannustava työto-
veri, joka laittoi asiat luista-
maan. Hän kunnioitti vanhim-

mistoa ja halusi ajatella hyvää 
toisesta ihmisestä. Hän piti 
huolta lähettien ja työtoverei-
densa toimeentulosta ja raken-
si yhteyksiä toisiin seurakun-
tayhteisöihin. Jarmo sairas-
tui vakavasti jo aikaisemmin, 
mutta sai onnellisia lisävuo-
sia ja nautti Jumalan sanan ju-
listamisesta sekä omasta per-
heestään. Lähtö tuli yllättäen. 
Ei kukaan olisi halunnut antaa 
Jarmoa vielä pois. Kiitollisena 
Jarmo sanoi sairaalassa viimei-
sinä päivinään:

”Olen saanut rikkaan ja hy-
vän elämän. Olen valmis läh-
temään, jos Jumala niin hyväk-
si näkee!” Jumala näki hyväksi 
viedä uskollisen palvelijansa 
Kotiin, turvaan täältä korona-
maailmasta. Olemme kiitolli-
sia Jumalalle näistä yhteisistä 
vuosista ja siunaamme Jarmon 
muistoa. Rukoilemme Jumalan 
kaiken kattavaa lohdutusta ja 
läsnäoloa Helleville ja lapsille 
perheineen.

Monet olisivat halunneet olla 
jättämässä jäähyväisiä Jarmol-
le. Seurakunta on päättänyt 
järjestää muistojumalanpal-
veluksen syksyllä, jossa voi-
daan muistella Jarmoa ja hä-
nen työtään.

Ystävyydellä ja 
työtoveruudella

Pekka Ylenius

Jarmo Makkonen in Memoriam

Lokakuun lopulla 2019 teim-
me Tampereen Helluntaiseu-
rakunnan tukemana urheilu-
aktion Laosiin. 

Matkustimme kuusihenki-
sen aktioryhmämme kanssa 
yhteensä 12 päivän ajan.  Koh-
teena oli Laosin Savannakhe-
tissa sijaitseva Savan Centre 
-nuortenkeskus, joka tukee 
nuorten harrastuneisuutta 
ja tekee yhteiskunnallisesti 
tärkeää työtä muuten kom-
munistisessa Laosissa. Kes-
kuksen paikallinen tiimi otti 

meidät uskomattoman lämpi-
mästi vastaan, ja viikon aikana 
saimme paljon opittavaa tii-
min yhteishengestä ja kiitolli-
sesta elämänasenteesta.

Avustustyötä ja 
turnauksia
Aktion aikana pääsimme aut-
tamaan keskuksella monin ta-
voin. Ennen aktiota olimme 
järjestäneet keräyksen, jonka 
tuotoilla hankimme urheilu-
tarvikkeita Savan Centrelle, 
ja oli ihanaa päästä antamaan 

ostamamme tuliaiset paikalli-
selle tiimille. Tarvikkeet pää-
sivätkin käyttöön, kun viikon 
aikana pelasimme yhdessä 
keskuksella käyvien nuorten 
kanssa jalkapalloa ja saliban-
dya. Tutustuimme nuoriin li-
sää myös pitäessämme heille 
englanti- ja valokuvauspajan, 
sekä healthy lifestyle -opetuk-
sen.

Autoimme paikallista tiimiä 
siivoamaan läheisen urheilu-
hallin siellä pidettävää sali-
bandyturnausta varten. Siivo-

Laos-aktiossa opittiin kiitollisuutta

Työ Fidan 
kyläkehityshankkeen 
parissa jatkuu 
paikallisen 
kumppanin kautta 
etäyhteyksin.

Aki, Reetta, Senni ja Eeme-
li Salmisen arki mullistui pari 
kuukautta sitten koronaviruk-

sen takia. Kambodžan alkaes-
sa mennä kiinni he lensivät 
sieltä Suomeen maaliskuun 
loppupuolella paremman ter-
veydenhuollon perässä siltä 
varalta, että he saisivat ko-
ronaviruksen.

Salmisten asemamaa Kam-
bodža on muiden maailman 
maiden tavoin rajoittanut voi-
makkaasti asukkaiden arkea 

torjuakseen koronavirusta. 
Kam bodžan hallitus otti käyt-
töön poikkeuslain, joka mah-
dollistaa ihmisten liikkumisen 
rajoittamisen. Sitä käytettiin 
khmeriläisen uuden vuoden ai-
kaan. Juhlapyhien aikana mil-
joonat ihmiset liikkuvat maan 
sisällä kotiseuduilleen, ja vaa-
rana oli, että korona leviäisi 
kaupungeista maaseudulle.

– Virallisesti vahvistettuja 
tapauksia on vain 124, mutta 
tosiasiallinen luku on arvailu-
jen varassa, Salmiset kertovat.

Seurakunnat ja 
koulut kiinni
Valtion asettamat rajoitteet 
estävät uskonnolliset kokoon-
tumiset koronakriisin aikana 
ja näin ollen myös seurakun-
tien kokoontumiset on perut-
tu toistaiseksi.

– Iso kiitosaihe kuitenkin 
on, että paikallisen hellun-
taikirkon (Assemblies of God 
Cambodia) työ kasvaa, Sal-
miset viittaavat aikaan ennen 
koronaa.

Lapset Senni ja Eemeli ovat 
käyneet etäkoulua jo maalis-
kuun puolivälistä lähtien, eikä 
kouluun paluusta ole tietoa.

– Pääministeri Hun Sen on 
todennut, ettei kiirettä koulu-
jen avaamiseen ole. On puhut-
tu, että ne saattaisivat aueta 
vasta 1.11., vanhemmat huo-
kaavat.

Senni ja Eemeli puhuvat jo 
sujuvaa englantia. Koulu ja 
toimiminen kavereiden kans-
sa on kielitaidon myötä hel-
pottunut.

Kambodžassa on tehty pal-
jon myös muita rajoituksia. 
Maahan tuloa on rajoitettu 
niin, että tällä hetkellä sinne 
pääsee vain diplomaatti- ja ns. 
B-viisumilla. Turistiviisumeita 
ei myönnetä.

– Onneksi meillä on B-viisu-
mi, joten siitä ei Kambodžaan 
paluu jää kiinni.

Etätyötä paikallisen 
kumppanin kanssa
Nyt Aki tekee etänä töitä Suo-
mesta käsin ja pitää jatkuvas-

ti yhteyttä paikalliseen kump-
paniin. On hankekauden puo-
liväli, ja tulokset yhteisöissä 
alkavat selkeästi näkyä.

– Esimerkiksi eräässä per-
heessä vanhemmat pystyivät 
palaamaan kotiin maaseudulle 
aloittamamme kalankasvatuk-
sen tuoman tulonlähteen an-
siosta. Molemmat vanhemmat 
olivat työskennelleet aiemmin 
rakennustyömaalla kaupun-
gissa. Tämän uuden elinkeinon 
myötä heidän ei enää tarvitse 
jättää lapsiaan isovanhempien 
huomaan, vaan he saavat olla 
yhdessä, Aki iloitsee.

Reetan vapaaehtoistyö Hard 
Places -järjestössä hylätty-
jen vauvojen parissa on etänä 
mahdotonta, mutta toiminta 
Kambodžassa jatkuu.

Koko perheen sydän palaa 
Kambodžaan.

– Toivomme pääsevämme 
pian takaisin kotiin.

Marika Karhu

Kambodža kiinni koronaviruksen 
takia – Salmiset Suomeen

Visio-konferenssi siirtyy keväälle 2021 

Visio Lite 3.–4.10.2020

Kuvassa Savan Centren paikallinen tiimi ja urheilutarvikkeet, jotka hankimme keräystuo-
toilla.

Läheisessä urheiluhallissa järjestettiin nuorten salibandyturnaus, jossa 
olimme auttamassa. Kuvassa turnauksen finalistit palkintojen jaon 
jälkeen.

us oli kunnollista fyysistä työ-
tä, mutta sen kautta huoma-
simme konkreettisesti apum-
me vaikutuksen. Seuraavana 
päivänä samainen halli täyt-
tyi kannustuskiljahduksista, 
kun nuorten joukkueet kisasi-
vat toisiaan vastaan saliban-
dyssa. Hallin kuumuuskaan ei 
haitannut, sillä nuorten into 
oli tarttuvaa! Autoimme tur-
nauksen pöytäkirjanpidossa, 
ensiavussa ja vauhdikkaiden 
hetkien taltioinnissa kame-
ran rullalle. Viikon aikana jär-

jestimme myös oman Finnish 
Cup -turnauksen, jossa lajeina 
olivat mm. ultimate ja huuto-
juoksu.

Rajoitettu uskonnon-
vapaus
Kokonaisuudessaan aktio oli 
valtavan avartava kokemus. 
Vaikka ehdimmekin nähdä 
vain pienen palan paikallista 
kulttuuria, ymmärsimme vii-
kossakin kuinka paljon opit-
tavaa meillä voi olla Laosil-
ta. Esimerkiksi pidämme hel-
posti uskonnonvapautta it-
sestäänselvyytenä samalla, 
kun toisaalla pieni seurakun-
ta kokoontuu nuorisokeskuk-
sen yläkerrassa voimatta avoi-
mesti jakaa sanomaa Juma-
lasta. Laosissa saimme nähdä, 
miten vahva luottamus koko 
paikallisella tiimillä oli Juma-
laan. Ymmärsimme myös, mi-
ten valtavan kiitollisia meidän 
tulisi olla pienistäkin asioista. 
Matkan tärkeitä teemoja oli-
vatkin luottamus Jumalaan ja 
kiitollisuus kaikesta, mitä ol-
laan ylhäältä saatu!

Päivikki Pitkänen

Kuva: Rauno Nytorp

Kuva: Aki Salminen
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Lapsuuden rukoushetkistä us -
kovan mummin kanssa jäi Riit-
ta Kallion sydämeen taivas-
kaipuu. Hän unelmoi löytä-
vänsä yhtä läheisen yhteyden 
Taivaan Isään, kuin mummilla 
oli ollut.  Hengellinen etsintä 
vaikutti myös työpaikan valin-
taan. Riitta odotti vuosikausia, 
että joku kristityistä työkave-
reista olisi opastanut hänet us-
kontielle.

– Halusin yhteyden oikean 
ja aidon rakkauden lähteeseen. 
Halusin sanoa suullani ja sydä-
melläni ”Minun Herrani ja mi-
nun Jumalani!”, hän muistelee.

Naapurin kanssa 
seurakuntaan

Lopulta Jumala johdatti Rii-
talle ja hänen miehelleen Kas-
perille uskovan naapurin, jos-
ta tuli heidän lastensa, Samin 
ja Mean, perhepäivähoitaja. 
Ilokseen Riitta huomasi pöy-
dällä luetun näköisen Raa-
matun, jonka välistä pulliste-
li monenvärisiä lappuja. Ilta-
lenkillä hän uskalsi kysyä kir-
jan omistajalta, saisiko hänen 
seurakuntaansa tulla käymään. 
Siitä lähtien he kävivät yhdes-
sä hengellisissä tilaisuuksissa. 
Riitta kuunteli lauluja ja todis-
tuksia innokkaasti.

Luovuus on 
Jumalan lahja

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

Kesälukemista

Näitä aikoja varten CD
EtCetera-kuoro ja

Pekka Simojoki

Ylistyksen yti messä
Petri Kosonen

Evankelistakoti  elää
Paavo Rauskanen

Katso minuun pienehen
Mailis Janatuinen

Onko mitään järkeä 
uskoa Jumalaan

Eero Junkkaala

20,00€ 25,00€ 30,00€ 27,00€ 29,00€

Olemme suljett u 19.6.-31.7.

Riitta Kallio on kiitollinen luovuuden lahjasta. 

Taiteilijan työhuoneessa syntyy mielenkiintoisia tarinoita.

Jos en voi lentää, niin kävelen.

Juhannuskonferenssi on ke-
rännyt tuhansia ihmisiä yhtei-
sen sanoman äärelle jo vuosi-
kymmenien ajan. Tänä vuon-
na kokoontuminen tapahtuu 
netin välityksellä. Perjantais-
ta sunnuntaihin kestävä net-
tikonffa tule olemaan mielen-
kiintoinen ja antoisa elämys 
kaikenikäisille. 

Nettikonffa tarjoaa katsa-
uksen erilaisia helmiä Ison 
Kirjan konferenssihistorian 

varrelta. Helmien lisäksi net-
tikonffaa varten on tuotettu 
tilaisuuksia, jotka tuovat kat-
sojat takaisin tähän hetkeen. 

Konffalivet kuvataan suo-
rana juhannuksena Keuruulta. 
Niissä haastatellaan mielen-
kiintoisia studiovieraita. Inte-
raktiivisesti toteutettu koko-
naisuus antaa jokaiselle mah-
dollisuuden osallistua. Voit 
esimerkiksi lähettää lapsesi 
piirustuksen kesämuistoista 

piirustusnäyttelyyn, joka on 
tarkoitettu 2–12 -vuotiaille 
lapsille. Ota valokuva piirus-
tuksesta ja lähetä kuva whats-
apilla numeroon 040 2508837 
tai skannaa piirustus ja lähe-
tä osoitteeseen nettikonffa@
isokirja.fi. 

Parhaita konffamuistoja-
si voit kirjoittaa muutamalla 
lauseella Instagram directin 
tai juhannuskonferenssin Fa-
cebook-sivun yksityisviestien 

kautta. Voit myös laittaa vies-
tiä whatsapilla 040-2508837 
tai sähköpostia nettikonffa@
isokirja.fi.

Nettikonffaa voit seurata 
maksutta UskoTV:n kanavalta, 
Facebookista sekä osoitteesta 
juhannuskonferenssi.fi.

Konferenssin nettisivulta 
löytyvät myös päivitetyt tie-
dot ohjelmasta ja studiovie-
raista. Nettisivuille on tulossa 
myös virtuaalinen missio- ja 

visioteltta, Opiston areena ja 
pizzateltta. Pizzateltassa voit 
tukea pizzan tai limun hin-
nalla Ison Kirjan toimintaa. 
Tervetuloa mukaan koko kan-
san ilmaiseen nettikonffaan!
juhannuskonferenssi.fi

Nettikonffa
haluaa palvella koko seurakuntaa

Uudenvuoden yönä 1977 
Pyhä Henki kirkasti hänel-
le Jeesuksen. Riitta ymmärsi, 
että ei ollut muuta tietä Isän 
luo. Hän ehdotti Kasperille, 
että he toivottaisivat Jeesuk-
sen tervetulleeksi kotiinsa. 
Yhdessä he polvistuivat ja ru-
koilivat Isää Jeesuksen nimes-
sä ja kokivat uudestisyntymi-
sen ihmeen. 

Luovuus puhkeaa
Yhteys Jumalan kanssa herät-
ti Riitan luovuuden. Vuonna 
2010 hän osallistui kotikau-
pungissaan Lahdessa profee-
tallisen taiteen seminaariin, 
jossa opettivat taiteilijat James 
ja Bhari Long Englannista. Sen 
jälkeen hän harjoitteli luovaa 
kirjoittamista ja maalaamista 
naisten kotiryhmässä. Muuta-
man maalausretriitin jälkeen 

hän rakensi ensimmäisen näy-
teikkunataidenäyttelynsä Lah-
dessa. Tampereelle muuton 
jälkeen Riitan töitä on saatu 

ihailla Hervannan kirjastossa ja 
Kallioiden kotiseurakunnassa 
Her vannan Katukappelissa.

Leikkisyyttä ja 
mieli kuvia
Riitta Kallion tauluissa on huu-
moria ja mielikuvitusta; piilo-
viestejä, sanaleikkejä ja loru-
ja. Usein niissä yhdistyy jokin 
hengellisen viesti ja arkinen 
tunnelma. Riitan mielestä tai-
detta ei tule puristaa väkisin.  

– Etenkin hengellisen tai-
teen kohdalla tahdon olla var-
ma, että innoittajani on Pyhä 
Henki.

Riitta rakentaa installaati-
oita kierrätysmateriaalista ja 
kaunistaa ruosteen kankailla 
ja pitseillä. Vanhat puuesineet 
syntyvät uudelleen pienellä 
tuunauksella. 

– On antoisaa löytää uusi 
elinmuoto hauraille, hyljätyil-
le, arvonsa menettäneille esi-
neille. Mietin, miten Jumalam-
me iloitsee tehdessään saman 
ihmiselle, joka suostuu hänen 
työpöydälleen.

Riitalle taide on ennen kaik-
kea rukousta; anomista, kiitol-
lisuutta ja huokauksia. 

– Kaikki luova tekemise-
ni kumpuaa Jumalan luomis-
työn ilosta ja meidän välises-
tä kumppanuudesta. Teoksiini 
liittyy usein tarina; ihmettelen 
elämän kauneutta ja rosoisuut-
ta. 

– Maailmankaikkeuden Luo  -
jan ra jaton aivoitus mykistää. 
Hän on luonut myös tunne-
elämämme, joten eläkäämme 
rikkaasti myös tunnetasolla!

Terapeuttista 
itsehoitoa
Riitalle taiteen tekeminen on 
myös terapiaa.

– Sen kautta jäsentelen elä-
mää ja puran isoja tunteitani. 
Niitä on kiva ”siivota” koostei-
siin, joissa on turvalliset laidat 
tai maalauksiin, jossa on ke-
hykset.

Riskiryhmäläisinä Riitta ja 
Kasper viettivät tänä keväänä 
karanteeniaikaa asuntovaunu-
mökillään. Taiteilijan mieli al-
koi synnyttää, mutta taidevär-
kit olivat kotona. Katsellessaan 
hajonnutta puutarhapenkkiä 
Riitta näki laudoissa viehättä-
vän ajan patinan. Vähän ajan 
kuluttua hän löysi siihen sii-
ven nuotion raunioista. Tuore 
teos sai nimen ”Jos en voi len-
tää, niin kävelen”.

Tarja Jääskeläinen

Hervantalaisen Riitta Kallion taiteessa 
yhdistyvät huumori ja hengellisyys.

Kuvat: Katri Huusari ja Riitta Kallio

KONFFA



Vko 25

Ti 16.06. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Tapani Varuhin
La 20.06. Nuorten tapahtuma 
Kukkolassa, erillinen ilmoittau-
tuminen
Su 21.06. klo 17.00 Kesäkirkko / 
Hannakaisa Shehu 

Vko 26

Ti 23.06. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee
La 27.06. klo 19.00 Lost & 
Found ONLINE nuorille
Su 28.06. klo 17.00 Kesäkirkko / 
Pentti Kapanen
Su 28.06. klo 17.00 English 
Service

Vko 27

Ti 30.06. klo 19.00 Seurakunta 

rukoilee
La 04.07. Lost & Found seuraa 
ilmoittelua IG @lostandfoundtre
Su 05.07. klo 17.00 Kesäkirkko / 
Petteri Arasalo

Vko 28

Ma 06.07. klo 18.00 Siunaa 
Israelia
Ti 07.07. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Tapani Varuhin
La 11.07. Lost & Found seuraa 
ilmoittelua IG @lostandfoundtre
Su 12.07. klo 17.00 Kesäkirkko 

Vko 29

Ti 14.07. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee 
La 18.07. Lost & Found seuraa 
ilmoittelua IG @lostandfoundtre

Su 19.07. klo 17.00 Kesäkirkko, 
musiikki: Joona Salo

Vko 30

Ti 21.07. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Jarkko Lindqvist
La 25.07. Lost & Found seuraa 
ilmoittelua IG @lostandfoundtre
Su 26.07. klo 17.00 Kesäkirkko 
/ Petteri Arasalo, musiikki: Juha 
Törmä, Johanna Ihonen

Vko 31

Ti 28.07. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee
La 01.08. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 02.08. klo 11.00 Ehtoollis-
jumalanpalvelus / Skidijumis / 
Jarkko Lindqvist

Vko 32

Ma 03.08. klo 18.00 Siunaa 
Israelia
Ti 04.08. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Markus Rautaniemi
La 08.08. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 09.08. klo 11.00 Jumalanpal-
velus / Skidijumis
Su 09.08. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko
Su 09.08. klo 17.00 English 
Service

Vko 33

Ti 11.08. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee
La 15.08. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 16.08. klo 11.00 Lähetys-
sunnuntain jumalanpalvelus /

Skidijumis
Su 16.08. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko

SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 15.6.2020–16.8.2020

Työmuodot tiedottavat

Solutyö
Uskon perusteet-kurssi alkaa 
12.9.2020. Kurssi on tarkoitettu 
kaikille uskon asioista kiinnos-
tuneille, niin konkareille kuin 
vasta-alkajillekin. Käsiteltäviä 
aiheita ovat mm. pelastus, 
Raamattu, rukous, Pyhä Henki, 
seurakunta, kaste, johdatus, 
kiusaukset ja todistaminen. 

Ilmoittautuminen ja tarkemmat 
tiedot seurakunnan nettisivuilla 
https://www.tamperehelluntai.
fi/kurssit/ 

Solunjohtajille on lähetetty 
infokirje koskien solujen ko-
koontumista kesäkuun alusta 
alkaen. Mahdollisista muutok-
sista tiedotetaan kesän aikana 
seurakuntamme nettisivuilla. 

Solukoordinaatiotiimi on kesälo-
malla 19.6-31.7.2020. Kiireel-
lisissä soluasioissa voit olla 
lomamme aikana yhteydessä 
päivystävään pastoriin.

Rukousliekki
Rukousliekki on kesän ajan 
tauolla.

Kokoonnumme 1.9.tiistaina 

klo17:30 Rukouskammiossa
Tervetuloa mukaan!

Aamurukous
Perjantain aamurukoukset 
jatkuvat syksyllä Pe 4.9 klo 7:00 
rukouskammiossa

Eläkeläiset
Eläkeläisten leiri peruttu!

www.tamperehelluntai.fi @tampereenhelluntaisrk @Tampereenhelluntaiseurakunta

POISNUKKUNEET

Haatanen Maire
Heikkilä Ilkka
Koskinen Anita
Lundelin Kyllikki
Makkonen Jarmo
Silk Norman

SEURAKUNNAN TOIMISTON 
AUKIOLOAJAT

Maanantaina, keskiviikkona, 
torstaina ja perjantaina klo 10–13
Ei tiistaipäivystystä kesäaikana. 
Toimisto suljettu 6.7.-19.7.

Järjestämme alle kouluikäis-
ten lasten perheille retkipäi-
vän Kukkolassa! Luvassa on 
hartaus, ruokailu sekä muuta 
mukavaa – kuten luontopol-
ku, pelejä ja halukkaille uintia. 
Pyrimme olemaan sään salli-
essa koko ajan ulkona.

Jotta voimme palvella mah-
dollisimman monia perhei-
tä, olemme jakaneet päivän 
kahteen osaan. Voitte osallis-
tua joko klo 10–14 tai 14–18. 
Kukkolaan kulkeminen tapah-
tuu omin kyydein ja siellä ol-

lessamme toimimme ohjeiden 
mukaisesti niin, että perheet 
huolehtivat omista lapsistaan 
tapahtuman ajan. 

Hinta: 5 € /osallistuja 
Ilmoittautuminen:
https://forms.gle/
GeguV63kexzewX1g6 

Paikat täytetään ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Ilmoitat-
tehan kaikki perheenjäsenet, 
jotka osallistuvat.

Tervetuloa!

Retkipäivä perheille 
Kukkolassa 4.7.


