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Paimenen Sana

Kutsuttu rakentamaan
Tänä syksynä puhumme jumalanpalveluksissamme rakentamisesta. Teema nousee
ajatuksesta, jonka mukaan me
rakennamme seurakuntaa Pyhän Hengen varustamana. Jokaista tarvitaan tässä työssä,
jokaisella on oma tehtävänsä.
Ihan niin kuin talon rakentamisessa tarvitaan kirvesmiehen lisäksi apulaisia, erikoisammattilaisia ja työn valvojia.
Seurakunnan rakentamisessa
on monia tehtäviä, jotka ovat
välttämättömiä lopputulokselle.
Seurakuntaa rakennetaan

ennen kaikkea Jumalan Sanalla. Opetus ja julistus ohjaavat
oikeaan suuntaan. Ne antavat
viisautta ja näkökykyä tämän
maailman keskellä. Sanan
opetus on sovellettua ja elämään sopivaa. Se antaa työkaluja arkielämän tilanteisiin
ja vaikeisiin hetkiin. Miten
perhe-elämää rakennetaan?
Miten ystävyyssuhteissa voi
olla kristitty? Sanan tulisi olla
jokaisen kädessä tuoreena.
Seurakuntaa rakennetaan
yhteydellä. Yhteyden rakentaminen vahvistaa jokaista
ja tekee seurakunnasta lujan.

Tärkeä työkalu on soluyhteys.
Kannattaa sitoutua siihen ja
sen kautta tutustua ihmisiin.
Jakaa sydäntä, elämän iloja
ja suruja. Ja tuoda oman lahjansa seurakunnan käyttöön.
Myös työmuotojen kautta voi
tehdä tätä. Ne ovat valtavan
arvokkaita rakennuspalikoita.
Seurakuntaa rakennetaan
evankeliumin
levittämisellä ja paimentamisella. Siellä
missä kuljetkin, anna sen valon loistaa. Mutta viisaasti ja
harkiten; ei liikaa niin, että
viestimme torjutaan. Evankeliumi on sitä, mitä Jeesus

merkitsee minulle joka päivä.
Ja se on sitä, mikä vie minut
taivaaseen asti. Paimentamiseen on kutsuttu jokainen
jäsen. Se on uskoon tulleen
ohjaamista eteenpäin. Se on
solun johtamista ja työmuodon johtamista. Se on opetuslasten tekemistä. Kumpaakin
tarvitaan kokonaisuuden hyväksi: evankeliointia ja paimenuutta.
Seurakuntaa rakennetaan
palvelemalla Pyhän Hengen
antamilla lahjoilla ja kyvyillä.
Oma persoona annetaan Jumalan käyttöön kaikkinensa.

Musiikkilahjat, keittiölahjat,
vahtimestarin rooli ja erilaiset kyvyt kaikki tuovat kunniaa Jumalalle ja saavat seurakunnan toimimaan sujuvasti.
Hengen voitelema kyky palvella jossakin tehtävässä on
rajoittamaton ja tuo uskovalle
suurta iloa. Saada olla Jumalan käytössä tavalla, jota kukaan muu ei osaa. Tähän meidät on kutsuttu. Rakennetaan
määrätietoisesti ja iloiten.
Usko Katto

Kolumni
Pääkirjoitus

Karanteeni

Uutta kohti
Tässä lehdessä viivymme vielä hetken kesän tunnelmissa. Rajoitusten helpottumisen jälkeen Kukkolan leirikeskus on täyttynyt nuorten ja lasten riemusta. On saatu
taas olla yhdessä, löytää uusia ystäviä ja kokea hauskoja hetkiä. Monet ovat tutustuneet Jeesukseen
ensi kertaa tai ihan uudella tavalla. Kymmenet nuoret ovat käyneet
kasteella ja vahvistuneet sanassa.
Hervannan Katukappelin yhteystapahtumassa eri-ikäiset ja eri kansallisuudet ovat viettäneet kastejuhlaa ja nauttineet kesäpäivästä.
Luopioisten kesätorilla Sirenin pariskunta on palvellut satoja ja taas
satoja ihmisiä. Miten tärkeää onkaan kohtaaminen ja kohtaamisen
paikka! Kesä tarjoaa lukemattomia
mahdollisuuksia kohdata muuallakin kuin seurakunnan penkissä.
Elokuussa katsomme myös
eteenpäin. On aika aloittaa ehkä
uusi koulu tai kurssi, harrastus tai
palvelutyö. Pysähtyä oppimaan
menneestä ja visioida, mitä on vuo-

rossa seuraavaksi omassa ja seurakunnan elämässä. Jumala vie mielellään meitä eteenpäin; Hänen lupauksensa koskevat tulevaisuutta.
Paljon kipuja ja kärsimystäkin
kokenut Paavali tuli siihen lopputulokseen, että tärkeintä elämässä on oppia tuntemaan Kristus ja
mennä Hänen kanssaan uutta kohti. ”Mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja
kurottautuen sitä kohti, mikä on
edessäpäin, Minä riennän kohti
päämäärää, voittopalkintoa, johon
Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa
Jeesuksessa. (Fil 3:13)
Siispä ei muuta kuin rohkeasti
eteenpäin, rukoillen ja päämäärää
unohtamatta.
Tarja Jääskeläinen

Jos joku olisi vuosi sitten kertonut, että
armon vuonna 2020 tulee aika, jolloin
rajoitetaan liikkumista paikkakunnalta
toiselle. Meitä vanhuksia kehoitetaan
pysymään neljän seinän sisäpuolella
ja yleisissä kulkuneuvoissa sekä kauppakeskuksissa kuljetaan maski kasvoilla, olisi tuon kertojan henkistä terveyttä vähintäänkin epäilty. Mutta tähän
on tultu!
Tilanne muistuttaa minua ensimmäisestä lähetysvuodestamme Taiwanilla. Olimme tuolla pienellä, ylikansoitetulla saarella, todellakin karanteenissa! Emme tunteneet kiinalaista
kulttuuria; emme kieltä sen enempää
kuin kansan tapojakaan. Toisinaan
suorastaan pelotti mennä ulos kadulle
ja ostoksille. Selvisimme kuitenkin alkuajan vaikeuksista suhteellisen pian
ja totuimme elämään rajoituksista
huolimatta. Luonnollisesti Jumala pitää huolen omistaan, kun vain kuuntelemme Hänen ääntään ja seuraamme
Hänen ohjeitaan.
Usein viimeaikoina olen miettinyt,

mitä hyvää tästä karanteeniajasta voisi meille suomalaisille olla. Uskon ja
luotan, että meidän Herrallamme on
”homma hanskassa”. Vähintäänkin tajuamme nyt paremmin, miten paljosta olemme olleet osalliset! Ehkä seurakuntayhteyden arvokin on hurjasti
noussut. Olisiko Jumalan tarkoitus tämän vitsauksen kautta kiinnittää mielemme ja ajatuksemme siihen, mikä
kestää ikuisesti? ”Kun kaikki horjuu, ja
maahan sortuu, lupaus Herran se kestää ain; kun tähdet sammuu, yö kaiken
peittää, lupaus Herran pysyy ain.”
Pertti Virolainen
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Iloinen leirikesä Kukkolassa
Julia Silva Kurppa

Purkaminen ja rakentaminen

Seurakuntamme leirikeskus
täyttyi kesällä leikkivien lasten iloisista äänistä ja mielenkiintoisesta raamatunopetuksesta. Kukkolassa vietettiin kolme lasten leiriä, joiden
perään pidettiin perhepäivä.
Kahden ensimmäisen leirin
(3.-4. lk. ja 5.-6. lk.) johtajana
toimi Jarkko Makkonen. 1.–2.
-luokkalaisten leirin johtajina

toimivat Mari ja Markus Jääskeläinen. Perhepäivään, jota
johti Milka Myllynen, osallistui noin kymmenen perhettä.
Luontopolussa perheet saivat
viettää laatuaikaa Pälkäneen
kauniissa luonnossa ja nauttia kesäisestä päivästä.
Vanhempien lasten leireillä pidettiin leiriolympialaiset,
jossa tiimit kiersivät eri pis-

teissä ja kilpailivat toisia tiimejä vastaan. Kun isompien
leirillä kysyttiin, mikä on ollut parasta, reipas tyttö nosti kätensä ilmaan ja huudahti: “Pelit!”. Muut leiriläiset
nyökkäilivät ja olivat selkeästi samaa mieltä. Leiriltä ei siis
puuttunut kivaa tekemistä.
Leiriläiset kertoivat muutakin. Eräs viidesluokkalainen
tyttö kertoi, kuinka oli oppinut leirin aikana Pyhän Hengen antamasta ilosta. Vieressä
istuva poika innostui kertomaan leirin teemasta eli Jeesuksen antamasta ilosta. Raamattutunneilla oli siis kuunneltu. Lapsia opettanut Veera
Tillander käytti avuksi visuaalisuutta ja luovuutta. Raamikset sisälsivät näytelmiä,
kuvia ja jatkuvaa vuorovaikutusta sekä keskustelua lasten
kanssa.
– Tykkään kysellä ja haastaa heitä ajattelemaan, Veera
kertoi.
Leireillä myös askartelu oli
teeman mukaista. Lapset tekivät mm. kutistemuovista
avaimenperiä, joissa luki sana
ilo.
Julia Silva Kurppa

Uuden rakentamista edeltää usein jonkinlainen vanhan
purkaminen. Talonrakennus aloitetaan yleensä kaivamalla
alaspäin, jotta tuleva perustus kestäisi. Yleensä ennen kuin
otetaan käyttöön vanhaa rakennusta, tarkastellaan missä
kunnossa rakenteet ovat. Näin tiedetään, tulisiko jotain
ensin purkaa. Tämä purkaminen ja rikkominen on yleensä
paljon rakentamista helpompaa, mutta jos aina vain puretaan rikotaan, mikään ei edisty. Hajottaminen onnistuu keneltä vaan, mutta rakentamiseen tarvitaan taitoa.
Reilu vuosikymmen sitten seurakuntamme leirikeskuksen ylpeys oli uudet keittiötilat. Niiden taustalla oli satoja
tunteja ammattitaitoista rakkaudella Jumalalle tehtyä työtä ja inhimillisiä uhrauksia. Eräs kipeimpiä kokemuksia oli
menettää tilat tulipalon seurauksena. Jumala varjeli vielä
suuremmalta tragedialta eli ihmisvahingoilta. Tämän jälkeen elimme ilman toimivaa leirikeskusta. Muistan, kun
vanhemmat ja pastorit kuukausikaupalla pyörittelivät erilaisia vaihtoehtoja jatkosta. Sillä välin järjestimme nuorten leirejä eri puolilla, mistä kulloinkin satuimme saamaan
vuokralle leiripaikkoja. Koskaan emme kohdanneet yhtä
upeita tiloja, jotka olimme menettäneet.
Aikanaan koimme, että Jumala avasi oven. Saimme
mahdollisuuden ostaa Pälkäneeltä vanhan leirikeskuksen
Helsingin Saalem-seurakunnan kanssa. Tästä alkoi uudenlainen yhteistyön aika lapsi- ja nuorisotyön saralla. Vaikka
oli ikävä menetettyä, piti lähteä rakentamaan uutta; erityisesti lasten ja nuorten tähden. Ensin oli tietysti kuntotarkastuksen ja kosteusmittausten aika. Pian työ jatkui ja
opeteltiin sopeutumaan uuteen tilanteeseen.
Jumalan tahto on, että sukupolvet voivat rakentaa edellisten harteille. Ennen purkamista uuden sukupolven tulee
kysyä ja ymmärtää, miksi tämä ja tämä rakennettiin. Esimerkiksi kantavien rakenteiden purkaminen voi olla vaarallista. Vanhemman sukupolven tulee auttaa nuoria nousemaan heidän harteilleen. Joskus on myös aika hengelliselle
kosteusmittaukselle. Evankeliumin sanan täytyy saada tutkia sydämemme tilaa ja osoittaa, mitä pitää poistaa. Joskus
jokin vanha ei enää palvele tarkoitustaan, ja tulee uskaltaa
astua sisään uusista Jumalan avaamista ovista. Vanhan purkamisesta tuleva suru tulee käydä läpi, jotta voi asennoitua
uuteen. Tärkeintä on, että rakennamme yhdessä.
Jarkko Lindqvist

Talkoissa touhutaan ja tutustutaan
Olemme seurakunta, jossa lapsi- ja nuorisotyötä arvostetaan. Moni jäsenistämme on tullut uskoon tai täyttynyt
Pyhällä hengellä juuri lasten tai nuorten leirillä. Jeesuksen
käsky tehdä opetuslapsia on syy satsata nuoriin. Leirikeskuksella on merkittävä osa tässä työssä.
Tänä syksynä jokaisella on mahdollisuus tulla auttamaan leirikeskuksen huoltamisessa ja hoitamisessa. Järjestämme syystalkoot Kukkolassa 18.-20.9. Talkoot ovat mahdollisuus osallistua iltahartauksien, saunomisen ja toisiin
tutustumisen lomassa leirikeskuksen siivoamiseen ja kunnostamiseen. Kaikille löytyy tekemistä. Kukkolan talkoissa
on leppoisa ilmapiiri ja talkoolaisille on varattu mukavat
yöpaikat sekä maittava ruoka. Voit osallistua yksin, perheenä tai esimerkiksi solun kanssa. Mikä olisikaan parempi tapa aloittaa syksy. Nähdään talkoissa!
Kukkolan talkoot 18.-20.9. Pälkäneellä Konkintie 15. Ilmoittautuminen seurakunnan nettisivuilta. Lisätiedot ja
kyselyt: pastori Jarkko Lindqvist.
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Fifteen-leiri – kesän paras viikko
Julia Silva Kurppa

Kukkolassa vietettiin 3.-9.8.
kesän paras viikko nimittäin
Fifteen-leiri. Olen aina sanonut, että Fifteeni on kesän
kohokohta. Tähän on syynsä!
Yhteen viikkoon mahtui tänäkin vuonna enemmän oh-

jelmaa kuin voisi kuvitellakkaan. Leikeistä hartauksiin ja
uimisesta opetuksiin ohjelma
oli täydellisesti suunniteltu ja
siunattu.
Leirin ryhmähenki oli sanoinkuvaamaton.
Leikityk-

sissä ilo paistoi selkeästi läpi. Hartauksissa nuoret
täyttyivät Pyhällä Hengellä
ja uskalsivat ylistää vapaasti. Hengellisiä läpimurtoja ja
rukousvastauksia tuli uskomattoman paljon. Nuoret sa-

noivat kokeneensa ensimmäistä kertaa yliluonnollista
rauhaa ja vapautta. Opetukset
olivat niin voimallisia ja opettavaisia myös meille staffilaisille! Henkilökohtaisesti pidin
eniten iltahartauksista ja hu-

bailusta. Oli mahtavaa nähdä, kuinka leiriläiset tulivat
rohkeasti mukaan leikkeihin.
Intensiiviset, jopa rajut korttipelit pöydän äärellä loivat
tärkeitä hetkiä. Hartauksissa
Jumala avasi sydämiä, mikä
oli todella koskettavaa.
Leirin lopussa oli kastetilaisuus. Tässä vasta herkistyi:
32 upeaa nuorta ottivat vastaan kasteen. Niin kaunista
nähdä, kuinka nämä rakkaat
nuoret ovat kasvaneet pelkästään viikon aikana. He ovat
todellisesti inspiroivia! Jokaisesta nuoresta ja staffilaisesta
on tullut todella tärkeä; olemme kuin yksi iso perhe. Kunnia menee pelkästään Jumalalle.
Sanna Stolberg

Nuoret viettivät juhannusta Kukkolassa
Venla Hämäläinen

Vesijettejä ja
nuotioylistystä
nettikonfan lomassa.
Tänä vuonna moni tapahtuma siirrettiin tai peruttiin kokonaan koronapandemian takia. Myös monille perinteeksi
muodostunut juhannuskonferenssi muuttui nettikonferenssiksi ja Ison Kirjan nurmikentät jäivät juhannuksena
tyhjilleen. Tampereen Helluntaiseurakunnan nuoret päättivät kehittää tilalle jotain muuta.
– Kaikki lähti siitä, kun yksi
nuorista kysyi meidän Lost

and Found Instagram -livessä, että mitä tehdään juhannuksena, jos konferenssi perutaan. Sain idean vesijeteistä ja
kysyin Lo&Fo:n sekä opiskelijapiirin nuorilta, että kiinnostaisiko vuokrata juhannuksena vesijettejä. Kun suurin osa
vastasi, että kiinnostaa, niin
lähdettiin ideoimaan lisää,
kertoo Ilona Vainiomäki, joka
oli suuressa roolissa viikonlopun järjestämisessä.

Rentoa ja mukavaa rajoituksista huolimatta
Juhannuksen suunnittelu vaatikin paljon pohdintaa, sil-

lä kokoontumisrajoitukset ja
vallitseva tilanne määrittivät
paljon viikonlopun toimintoja.
– Mietimme, mitä pitää ottaa huomioon, jos ylipäänsä
mitään voi toteuttaa. Kuitenkin sillä hetkellä oli vasta korkeintaan 10 hengen tapaamiset sallittuja, ja kavereiden
kanssa hengailu oli vain kaukainen unelma.
Juhannusviikonloppu kuitenkin onnistuttiin järjestämään Kukkolan leirikeskuksessa perjantaista sunnuntaihin. Se suunnattiin yli
18-vuotiaille nuorille ja pidettiin hyvin vapaamuotoisena. Osallistujat saivat käyttää

aikansa, miten halusivat. Viikonloppu osoittautui erittäin
suosituksi, sillä ilmoittautumisen avauduttua puolet paikoista täyttyivät minuutissa ja
loput kahden tunnin sisällä.

Vesijetteilyä ja joukkuepelejä
Yksi juhannuksen suurimmista vetonauloista oli vesijetteily. Kukkolaan vuokratut kaksi
vesijettiä olivat kovassa käytössä lähes koko ajan, ja monet nuoret pääsivät testaamaan menopeliä ensimmäistä
kertaa elämässään.
Tarjolla oli myös kajakkeja
ja kanootteja, joita sai lainata.
Perinteisiä joukkuepelejä, kuten lentopalloa ja jalkapalloa,
pelattiin paljon, mutta myös
uudesta Spikeball-pelistä innostuttiin oikein urakalla.

Viikonloppuna saatiin lähentyä myös Jumalan kanssa.
Iltanuotioylistykset ja nuorten
koskettavat todistukset muistuttivat Jumalan rakkaudesta
ja huolenpidosta sekä saivat
monet pohtimaan tärkeitä ja
merkityksellisiä asioita. Perjantaina seurattiin yhdessä
nettikonferenssia.
– Parasta oli se, että ihmisillä oli oikeasti tosi hauskaa
ja että pystyttiin viettämään
rento ja mukava juhannus,
jossa oli myös perinteistä helluntaitunnelmaa. Se välittyi
tällä kertaa nettikonferenssin ja nuotioylistysten kautta,
Vainiomäki kertoo.
Julia Koski
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Mätöt vuodeksi Suomeen
– Fidalla paljon onnistumisia Nepalissa

Nepalissa viisi vuotta Fidan
tehtävissä toimineet Vesa ja
Ashleigh Mättö perheineen
ovat tulleet noin vuoden mittaiselle Suomen-jaksolle heinäkuun alussa.
Mättöjen vuodet Nepalissa
ovat kuluneet erilaisten projektien parissa. Vesa on Nepalin maakoordinaattori, kun
taas vaimo Ashleigh työskentelee Fidan Aasian lastensuojeluohjelmassa.
– Oma tehtäväni on hal-

linnollinen, ja työn todelliset
sankarit ovat kylissä, kouluissa ja äitiryhmissä, Vesa kertoo vaatimattomasti viitaten
hankkeiden käytännön toteutukseen.

Hygieniatyö tuottaa
tulosta
Fidalla on Nepalissa toimintaa kolmella eri maantieteellisellä alueella viidessä eri
kunnassa. Projektit keskittyvät hygienian edistämiseen,

Venla Hämäläinen

– Suurin haaste on yksinkertaisesti köyhyys, jolla on
monia liitännäisvaikutuksia.
Näitä ovat kastijärjestelmän
vahva asema, lapsiavioliitot ja
ihmiskauppa.

Elämää koronaviruksen
jälkeen
Koronaviruksen myötä Nepal meni maaliskuun puolivälissä kiinni, kuten suurin osa
maailman maista. Rajoituksia löyhennettiin juuri ennen
Mättöjen Suomeen tuloa niin,
että esimerkiksi omalla autolla sai ajaa joka toinen päivä ja
että kymmenen hengen kokoontumiset sallittiin.
– Me olimme Nepalissakin
hyväosaisia: työmme jatkui
etänä, ja lapsemme kävivät
etäkoulua, johon suurimmalla osalla nepalilaisista ei ole
mahdollisuutta, Vesa toteaa.
Monien jo valmiiksi kädestä suuhun elävien köyhien
ihmisten toimeentulo lakka-

si, kun yhteiskunta suljettiin.
Fida reagoi nopeasti, ja hankkeita mukautettiin uutta tilannetta vastaaviksi.
– Kartoitimme heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä, ja noin 8000 henkeä sai
apupaketin, joka sisälsi muun
muassa riisiä, linssejä, suolaa,
sokeria ja saippuaa. Olemme
myös tehneet valistustyötä
puhelinsoittojen, radio-ohjelmien ja sosiaalisen median
kautta. Fidan hygieniatyö on
ajankohtaista myös nyt koronakriisin jälkimainingeissa,
pariskunta kertoo.
Juuri nyt Mättöjen on kuitenkin aika nauttia ruisleivästä ja rakkaiden seurasta Suomessa.
Lapset Rebecca, 9, William,
6, ja Elisabeth, 4, odottavat
innokkaasti koulun alkua.
Vanhemmat jatkavat Nepalin-työtä Suomesta käsin.
Marika Karhu

Tervehdys seurakunnan senioreille

Image of God
– mitä on olla Jumalan kuva?
Seurakunnan yläkoululaisten
kesän kohokohta oli We-leiri
8.-12.7. Vaikka koronarajoitukset tekivät viikosta erilaisen, se oli ikimuistoinen
niin leiriläisille kuin henkilökunnalle. Leiriläisiä oli 30 ja
henkilökuntaa noin 20. Opettajina olivat We-työn vastuunkantajat ja seurakunnan
pastorit. Leirin yhteishenki
oli mahtava.
Johtajana leiriä on mukava
järjestää kun tietää, että uusien nuorten on helppo tulla leirille ja porukkaan pääsee mukaan. Tänäkin vuonna
tämä toteutui.
Leirin teema oli Image of
God eli Jumalan kuva. Aihet-

lasten koulunkäynnin ja vuoristossa asuvien ihmisten
elinkeinon turvaamiseen.
Hygieniatyö puhtaan juomaveden ja saniteettitilojen
saamiseksi kaikille asukkaille
on jo tuottanut tulosta: projektikunnan kaikissa kotitalouksissa on vessa, ja valistustyön myötä parantuneen
hygienian ansiosta sellaiset
tarttuvat taudit kuin ripuli,
lavantauti ja kolera ovat vähentyneet tai lähes kadonneet.
– Alussa meillä oli kokonaisia kyliä ilman nykyaikaista vessaa, Vesa kertaa, ja
jatkaa muutoksen koskevan
muutamia kymmeniä tuhansia ihmisiä.
Lisäksi kolmessa kunnassa toteutetut kouluhankkeet
ovat poikineet opetusministeriön palkintoja ja vierailuja
joihinkin kouluihin. Onnistumisia on paljon, mutta työssä
on myös omat vaikeutensa.

ta käsiteltiin paljolti identiteetin ja minäkuvan kautta.
Leiripäiviin kuului opetusta, leikkejä, saunomista ja uimista, syömistä sekä Jumalan
kohtaamista. Oli hienoa nähdä hengellistä kasvua nuorissa leirin aikana.
Leiriläisten mielestä kohokohtia olivat leikitykset sekä
iltahartaudet. Uusia kavereita, uusia kokemuksia, Jumalan läsnäoloa, iloa ja riemua.
Mitä muuta tarvitaan mielettömään
leirikokemukseen?
Mieleeni jäi erityisesti yhden nuoren kommentti: ”Aina
vaan paranee!”
Heidi Linjamaa

Kevättalven
tilaisuuksista,
jolloin olemme tavanneet, on
vierähtynyt lähes 5 kuukautta. Maanantain 9.3. tilaisuuden teemana olikin sattuvasti
”Onko minusta mihinkään?”
Hannele Peltonen osoitti valaisevasti kuvien myötä, että
jokaisella on oma tärkeä paikkansa, vaikka ikää ja vaivojakin olisi tullut. Katkenneessa
kannossakin on elämää, ja sen
juurella on paljon uutta kasvillisuutta.
Keskiviikon
päivätilaisuudet pääsevät alkuun 2.9.
klo 12.00. Tosin ikäväksemme
kuoro ei esiinny, emmekä laula yhteislauluja. Kaffeitakaan

ei vielä tarjoilla. Tullaan kuitenkin joukolla mukaan
saamaan elämän leipää, Jumalan sanaa ja kokemaan rukous- ja perheyhteyttä.
Pastorit tiedottavat syyskuun alussa maanantain lounastilaisuuksista, milloin ja
miten niitä voidaan aloitella.
Tämä aika on saattanut olla
melko koettelevaa. Jos tunnet
itsesi yksinäiseksi tai jotain
apua tarvitsevaksi, voit soittaa seurakunnan Auttavaan
puhelimeen
0403623330,
jossa päivystetään ma, ke ja
pe klo 17-19. Sieltä järjestetään tarpeiden mukaan kotija kaupassakäyntejä ym. Voit

myös kertoa esirukousaiheesi.
Keskiviikon ja maanantain
tilaisuuksien järjestäjät haluavat kertoa, että kaipaamme
teitä ja yhteisiä tapaamisiamme. Rukoilemme kaikkien
seurakuntamme ikääntyneiden puolesta. Jumalan sana
vakuuttaa myös, että Jeesus
itse rukoilee puolestamme.
Jumalamme on aina sama, hamaan vanhuuteemme saakka hän kantaa, nostaa ja pelastaa. Niin hän on tehnyt,
ja niin hän tekee tulevinakin
päivinä. (Jes. 46:4)
Timo Kurkela

Visio Lite – tämän kaupungin parhaaksi
Visio Lite johdattaa seurakunnan kohti syksyn teemoja. Lokakuun 3.-4. päivä järjestettävä tapahtuma ohjaa
katsetta seurakunnan syksyn
ja ensi vuoden teemoihin. Samalle viikonlopulle suunniteltu Visio-konferenssi siirrettiin tulevaan kevääseen ja
tilalle räätälöitiin laadukasta sisältöä. Syksyn Visio Litessä kokoonnumme rukouksen ja ylistyksen ilmapiirissä
Raamatun opetuksen ja näyn

jakamisen ääreen. Vaikka tapahtuman nimessä on sana
“lite” eli kevyt, ei sisällöstä
ole tingitty. Aihe “tämän kaupungin parhaaksi” ohjaa ajatuksia ja rukouksia Jumalan
suunnitelmiin
elämäämme
varten. Uskomme viikonlopun
olevan vahva annos yhteyttä,
virkistystä ja suuntaa.
Viikonlopussa puhujavastuissa ovat seurakunnan omat
pastorit ja ylistysbändit. Tule
uudistumaan, vahvistumaan

ja saamaan tuoretta näkyä
ja tuo kaverisikin. Visio Lite
on koko seurakunnan yhteinen tapahtuma ja tilaisuudet on tarkoitettu kaikenikäisille. Lasten tilaisuudet
ovat sunnuntaina. Visio Liteen voi myös osallistua kotoa
UskoTV:n kautta.
Toivottavasti
tapaamme
lokakuussa.
Lisätietoa: visiokonferenssi.fi
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Kesätorilla ihmisten keskellä

Sirenin pariskunta
pyörittää
kesäkahvilaa
Luopioisten torilla.
Luopioisten torilla on aitoa
maalaistunnelmaa. Kojut on
pystytetty kirkon ja hautausmaan viereiselle hiekkakentälle. Torin ehdoton sydän
on kahvila, josta saa kahvin
kanssa tuoreita lettuja kotitekoisella hillolla. Valikoimassa
on myös omatekoista pullaa,
leipää ja mehua.
– Laitetaanko porkkanakurpitsa-, mansikkaraparperivain kuningatarhilloa, hymyilee Päivi Siren kahvilavaunun
luukusta. Hän pyörittää mie-

hensä Reijon kanssa lettukahvilaa toukokuun puolivälistä
syyskuun loppuun asti.
– Kymmenen vuotta sitten kahvilanpitäjä sairastui ja
pyysi minua jatkamaan. Samoihin aikoihin Reijo jäi eläkkeelle, joten tästä tuli meille
jokakesäinen projekti, Päivi
kertoo.
Ennen sitä Päivi ehti myydä viitisentoista vuotta perennantaimia ja jatkojalostettuja viljatuotteita sekä kananmunia Hämeen ja Pirkanmaan
toreilla.
Maatalouslomilla
vietiin -90 –luvulla perheen
kanssa Raamattuja ja hengellistä kirjallisuutta Venäjälle.
Nykyään Päivi ja Reijo tekevät

talvisin avustumatkoja Karjalaan.

Paikallisten yrittäjien
tukena
– Raamattu kehottaa harrastamaan sen paikkakunnan parasta, johon meidät on asetettu. Sitä koemme täällä tekevämme, kun palvelemme
ihmisiä ja siunaamme paikkakuntaa, Sirenit sanovat.
Luopioinen liitettiin Pälkäneen kuntaan muutama vuosi sitten, mikä olisi voinut
olla takaisku elinkeinoelämälle. Reilun parintuhannen
asukkaan kirkonkylä piristyy keväisin, kun torikauppi-

Yhteyspäivässä kastejuhla ja veneajelua

Katerina Saukkosen venäläinen ryhmä nautti kesäpäivästä.

Katukappelin yhteyspäivä kokosi jälleen toistasataa ihmistä pastori Timo Penttilän
mökille Valkeakoskelle heinäkuisena sunnuntaina. Viileän ajanjakson jälkeen aurinko
paistoi täydeltä terältä koko

päivän. Hygienasuositukset
täyttyivät, koska tapahtuma
pidettiin ulkona ja käsidesit
olivat käytössä. Monet seurakuntalaiset olivat tuoneet
myös ystäviään mukanaan.
Mikä voisikaan olla parempi

tapa tutustua puolin ja toisin.
– Voiko tällaista ollakaan,
ihasteli eräs ensikertalainen
katsellessaan kaunista järvimaisemaa ja ihmisten iloista
hyörinää, että pastori kutsuu
lomallaan seurakuntalaiset
kesäkotiinsa nauttimaan hyvästä ruoasta, toistensa seurasta, uimisesta ja veneajelusta. Tämä on todella siunattu
paikka, hän jatkoi.
Päivän kohokohta oli kastejuhla, jossa seitsemän ihmistä kertoi uskoontulostaan ja päätöksestään ottaa
kasteen Jeesuksen esimerkin
mukaan. Kastettavien joukossa oli suomalaisia, iranilaisia,
venäläisiä sekä yksi irakilainen.
Tarja Jääskeläinen

aat ilmestyvät paikalle. Kesäasukkaiden myötä väkimäärä
moninkertaistuu, ja tori tuo
ihmiset myös kirkonkylän
kauppoihin. Hyvänä toripäivänä asiakkaita on toistasataa.
Tori on myös kohtauspaikka. Siellä tavataan tuttuja ja
kuullaan uusimmat uutiset.
Monelle yksinasuvalle tori
on päivän pelastus. Eräskin
92-vuotias asiakas huokasi
viime keväänä:
– On se hyvä, että te tulitte.
Meidät vanhukset on sullottu
neljän seinän sisälle!
Lauantaisin
Luopioisten
torilla on elävää musiikkia;
muutaman kerran kesässä
vieraana on hengellisiä artisteja. Vapaaehtoiset muusikot
saavat palkkioksi Luopiosten

yrittäjien kustantaman lahjakortin paikalliseen ravintolaan.
Toripaikat ovat ilmaisia.
Torivalvojina Reijo ja Päivi
huolehtivat, että kaikki myyjät löytävät omat paikkansa,
ja alue jää siistiin kuntoon
päivän päätyttyä.
– Täällä saa olla ihmisenä ihmisten keskellä. Palvella
toisia ja olla osana työyhteisöä. Torikauppiaat puhaltavat
yhteen hiileen ja pitävät toistensa puolia.
Usko on esillä luontevasti. Kun Päivi sanoo tilaavansa
kaikille poutaa, muut tietävät,
mistä sitä tilataan.
Tarja Jääskeläinen
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Tarina jatkuu –kurssilla lähetystyön ja oman mission äärellä
Seurakunnassamme
järjestetään tänä syksynä ensimmäistä kertaa lähetysaiheinen
Tarina jatkuu -kurssi. Kyseessä on tiivis ja innostava tietopaketti lähetystyöstä. Lisäksi
se varustaa ja luo mahdollisuuksia hengelliselle kasvulle. Kurssi käsittelee samoja
aihealueita kuin jo noin kymmenen vuoden ajan seurakunnassamme järjestetty Kairos-kurssi, mutta on lyhyempi
ja kevyempi versio siitä. Molemmat kurssit ovat Suomessa Fidan koordinoimia.

Maailmanlaajuinen ja
monipuolinen
Suomessa
Kairos-kursseja
on järjestetty vuodesta 2008,
ja sen on käynyt tähän men-

nessä täällä yli 2000 ihmistä.
Opetusta ovat Tampereella
viime vuosina organisoineet
Teppo ja Hanna Rajala. Maailmalla kurssia on pidetty lähes
100 maassa. Kurssi haastaa ja
aktivoi ihmisiä, jotta jokainen löytäisi oman paikkansa
Jeesuksen antamassa lähetystehtävässä. Se on innostanut sekä lähetysveteraaneja ja
seurakunta-aktiiveja että niitä, joita lähetystyö ei ole aiemmin kiinnostanut.
Tarina jatkuu -kurssin tavoite ja oppimismetodit ovat
samat kuin Kairos-kurssilla.
Lyhyiden alustusten lisäksi on ryhmäkeskusteluja ja
henkilökohtaista pohdintaa.
Lähetystyön eri osa-alueet
käydään läpi alkaen raama-

tullisesta pohjasta päättyen
lähetystyön kulttuuriseen näkökulmaan. Vaikka molemmat kurssit vaativat jonkin
verran opiskelua, kurssin käyneet ovat kokeneet ne osallistumisen arvoiseksi.

Kokemuksia Kairoskurssilta

kissanpojalla”. Sanoma tuli
kohti niin henkilökohtaisesti. Mielestäni jokaisen työryhmän vetäjän tai jäsenen,
solunjohtajan tai solulaisen;
ihan kenen tahansa seurakuntalaisen olisi hyvä käydä
tämä kurssi. Suosittelen lämpimästi!

Tarina jatkuu -kurssi järjestetään seurakunnassamme 31.10. ja 14.11. Se koostuu
neljästä kahden oppitunnin
pituisesta osiosta. Ilmoittautumiset kairos.tampere@
gmail.com. Lisätietoja www.
kairoskurssi.fi/lyhytkurssit.
Teppo Rajala ja Marika Karhu

Lea Haapalahti kävi Kairoskurssin muutama vuosi sitten.
– Vaikka olin kuullut siitä
hyviä uutisia, itselläni ei ollut mitään suuria odotuksia.
Yllätyin silti todella positiivisesti. Kurssi jätti minuun
lähtemättömän jäljen. Erilaisia kursseja on tullut elämäni aikana käytyä, mutta tämä oli paras. Aivan kuin
”silmät olisivat auenneet kuin

Syyslukemista

20,00€
Näitä aikoja varten CD
EtCetera-kuoro ja
Pekka Simojoki

32,00€
Sielu virkistyy
-päivähartauskirja
Bear Grylls

25,00€
Kesyttämätön
- Evankeliumi
jälkikristillisessä ajassa

28,00€
Hyvän elämän
rakennuspuut

Vesa Ollilainen

Markku Ojanen

28,00€
Tulevaisuuden tekijät

Saara Tikkakoski, Mirjami
Ylenius-Kuosmanen ja
Raili Väisänen
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SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 17.8.2020–11.10.2020
vko 34
Ti 18.08. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee / Katja Lindeman
Pe 21.08. klo 19.00 WE-ilta
yläkouluikäisille
La 22.08. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 23.08. klo 11.00 Jumalanpalvelus /Skidijumis / Markus
Rautaniemi
Su 23.08. klo 17.00 Iltakirkko /
Skidikirkko / Hannakaisa Shehu
Su 23.08. klo 17.00 English
Service
Vko 35
Ti 25.08. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee / Lähetystoimikunta /
Arto Syrjänen
Pe 28.08. klo 19.00 WE-ilta
yläkouluikäisille
La 29.08. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 30.08. klo 11.00 Jumalanpalvelus /Skidijumis
Su 30.08. klo 17.00 Iltakirkko /
Skidikirkko / Jarkko Lindqvist
Su 30.08. klo 17.00 English
Service
Vko 36
Ti 01.09. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee
Ke 02.09. klo 12.00 Päivätilaisuus / Pekka Ylenius / Kvartetti
Heli Mäkinen, Anne Parantainen,
Timo Kurkela ja Markus Stüber
Pe 04.09. klo 18.00 Syysstartti
Pe 04.09. klo 19.00 WE-ilta
yläkouluikäisille
La 05.09. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 06.09. klo 11.00 Ehtoollisjumalanpalvelus / Skidijumis /
Usko Katto
Su 06.09. klo 17.00 Iltakirkko /
Skidikirkko / Markus Rautaniemi
Su 06.09. klo 17.00 English
Service
Vko 37
Ma 07.09. klo 18.00 Siunaa
Israelia

Ti 08.09. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee
Ke 09.09. klo 12.00 Päivätilaisuus / Petteri Arasalo / Jubilados-kvartetti
Ke 09.09. klo 19.00 Opiskelijapiiri
Pe 11.09. klo 19.00 WE-ilta
yläkouluikäisille
La 12.09. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 13.09. klo 11.00 Jumalanpalvelus /Skidijumis
Su 13.09. klo 17.00 Iltakirkko /
Skidikirkko
Su 13.09. klo 17.00 English
Service
Vko 38
Ti 15.09. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee
Ke 16.09. klo 12.00 Päivätilaisuus / Meria Jokinen / duetto
Heli Mäkinen ja Anne Parantainen
Ke 16.09. klo 19.00 Opiskelijapiiri
Pe 18.09. klo 19.00 WE-ilta
yläkouluikäisille
La 19.09. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 20.09. klo 11.00 Lähetyssunnuntain jumalanpalvelus /
Skidijumis
Su 20.09. klo 17.00 Iltakirkko /
Ehtoollinen / Skidikirkko
Su 20.09. klo 17.00 English
Service
Vko 39
Ti 22.09. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee
Ke 16.09. klo 12.00 Päivätilaisuus / Martti Ahvenainen / yksinlaulu Terhikki Katavisto-Laine
Ke 23.09. klo 19.00 Opiskelijapiiri
Pe 25.09. klo 19.00 WE-ilta
yläkouluikäisille
La 26.09. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 27.09. klo 11.00 Jumalanpalvelus /Skidijumis
Su 27.09. klo 17.00 Iltakirkko /
Skidikirkko

Työmuodot tiedottavat
SOLUTYÖ
Uskon perusteet -kurssi alkaa
12.9.2020. Kurssi on tarkoitettu
kaikille uskoville. Aiheita mm.
Lunastettu, Raamattu, rukous,
kiusaukset, kaste, seurakunta,
johdatus, Pyhä Henki, todistaminen. Ilmoittautuminen
7.9. mennessä seurakunnan
nettisivuilta tai infopisteeltä.
Lisätiedot arki-iltaisin: Mari
Lehtinen 0407232665 marilehtinen@kolumbus.fi
Uskon askelissa -kurssi alkaa
29.10.2020. Suositellaan ensin
Uskon perusteet -kurssin käy-

Su 27.09. klo 17.00 English
Service
Vko 40
Ti 29.09. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee
Ke 30.09. klo 12.00 Päivätilaisuus / Ritva Tiilikainen / duetto
Sirkka Virtanen ja Marjaana
Koskinen
Ke 30.09. klo 19.00 Opiskelijapiiri
Pe 02.10. klo 19.00 WE-ilta
yläkouluikäisille
La 03.10. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 04.10. klo 11.00 Ehtoollisjumalanpalvelus / Skidijumis
Su 04.10. klo 17.00 Iltakirkko /
Skidikirkko
Su 04.10. klo 17.00 English
Service

Seurakuntamme solunjohtajina
jo aktiivisesti toimiville tarkoitettu 1,5 vuoden pituinen Kasvun
askeleet -koulutusprosessi
alkaa 11.9.2020 Kukkolassa.
Lisätiedustelut ja ilmoittautumiset: pastori Petteri Arasalo petteri.arasalo@tamperehelluntai.fi

POISNUKKUNEET
Mäkinen Marja-Leena
Parkkonen Pauli
Vaajanen Liisa

Päivärukous
Seuraa päivärukousten alkamista seurakunnan kotisivuilta.
Rukousliekki
Ti klo 17.30 Rukouskammiossa 1.9. alkaen. Tervetuloa mukaan!
Aamurukous
Pe klo 7.00 Rukouskammiossa 4.9. alkaen.

Vko 41
Ma 05.10. klo 18.00 Siunaa
Israelia
Ti 06.10. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee
Ke 07.10. klo 12.00 Päivätilaisuus / Pertti Virolainen / Lauri
Voipio sello
Ke 07.10. klo 19.00 Opiskelijapiiri
Pe 09.10. klo 19.00 WE-ilta
yläkouluikäisille
La 10.10. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 11.10. klo 11.00 Jumalanpalvelus / Skidijumis
Su 11.10. klo 17.00 Iltakirkko /
Skidikirkko
Su 11.10. klo 17.00 English
Service
Vko 42
Ti 13.10. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee
Ke 14.10. klo 12.00 Päivätilaisuus
Ke 14.10. klo 19.00 Opiskelijapiiri
Pe 16.10. klo 19.00 WE-ilta
yläkouluikäisille

www.tamperehelluntai.fi

mistä. Mielenkiintoisia aiheita
liittyen kristilliseen ihmiskäsitykseen ja hengelliseen kasvuun.
Ilmoittautuminen 25.10. mennessä seurakunnan nettisivuilta
tai infopisteeltä. Lisätiedot: Suvi
Linjamaa-Korppi 0443147440
suvi.linjamaa@gmail.com

La 17.10. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 18.10. klo 11.00 Lähetyssunnuntain jumalanpalvelus /
Skidijumis
Su 18.10. klo 17.00 Iltakirkko /
Ehtoollinen / Skidikirkko
Su 18.10. klo 17.00 English
Service

@tampereenhelluntaisrk

PERHEPIIRI
Ma klo 10–12 Kellarisalissa 7.9.
alkaen. Keskustelua, yhdessäoloa ja arjen jakamista.
WARTIT
Pe klo 19 ylisalissa 4.9. alkaen.
WE-TYÖ
Pe klo 19 alasalissa 14.8. alkaen. Lisätiedot IG @wordseffect.
OPISKELIJAPIIRI
Ke klo 19 alasalissa lukuvuoden ajan 9.9. alkaen. Puheita, paneeleja ja keskustelua

@Tampereenhelluntaiseurakunta

ajankohtaisista aiheista. Katso
päivittyvä ohjelma IG/Fb: @
opiskelijapiiri. Tervetuloa!
KUUROT
Viittomakielisten raamattupiiri to
klo 18–21 alasalissa 13.8. alkaen. Lisätietoa Tellervo Aallos
tellervo.aallos@gmail.com,
tai tekstiviestein numeroon 050
410 2433.
SENIORIT
Ke päivätilaisuudet alkavat 2.9.
klo 12.
TARINA JATKUU -KURSSI

Kurssi on kevennetty versio
Kairos-kurssista. Sisältää
neljä kahden tunnin oppituntia
päivinä 31.10. ja 14.11. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: kairos.
tampere@gmail.com

