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Pääkirjoitus

Paimenen Sana

Raamatussa puhutaan pal-
jon viisaudesta. Esimerkiksi 
Vanhassa Testamentissa Sa-
nanlaskujen kirja on täynnä 
viisautta, ja viisaus on kes-
keinen teema myös Uudessa 
testamentissa. Jokapäiväises-
sä elämässä tarvitsemme ihan 
tavallista viisautta. Huomat-
tavaa on kuitenkin, että Raa-
matun määrittelemä viisaus 
on monesti erilaista kuin nk. 
inhimillinen viisaus. Paava-
li sanoo, että kristittyjen vii-
saus on joskus jopa hulluutta 
ei-uskovien mielestä (1. Kor. 
1:18). Jokainen uskova tarvit-
see siis viisautta elämän eri 
osa-alueilla, ja sitä on tarjol-

la: ”Jos kuitenkin joltakulta 
teistä puuttuu viisautta, pyy-
täköön sitä Jumalalta. Hän on 
saava pyytämänsä, sillä Juma-
la antaa auliisti kaikille, ke-
tään soimaamatta” (Jaak. 1:5).

Jumala on luonut meistä 
ihmisistä ajattelevia ainut-
laatuisia persoonia. Päivittäin 
arjessa teemme tärkeitä pää-
töksiä käyttämällä järkeäm-
me. Seurakunnassa teemme 
myös viisaita valintoja ihan 
arkisissa asioissa. Esimer-
kiksi, otamme koronaohjeet 
mahdollisimman hyvin huo-
mioon, että riski sairastumi-
selle olisi mahdollisimman 
vähäinen. On hyvä rukoilla 

Jumalalta viisautta aivan arki-
siin asioihin. Raamatussa Joo-
sefin elämä on hyvä esimerkki 
siitä, kuinka Jumalan antama 
viisaus vaikutti koko yhteis-
kuntaan.

Millaista on sellainen vii-
saus, johon maallinen päätte-
ly ei riitä? Esimerkiksi maalli-
nen viisaus ei ymmärrä ihmis-
tä, joka panostaa elämänsä 
lähetystyöhön vaikeissa ja 
joskus vaarallisissa oloissa 
kertoakseen evankeliumia. 
Tai tämä maailma ei ymmärrä 
joitakin raamatullisia arvoja, 
joiden varaan uskova raken-
taa elämäänsä. Siksi Paava-
li sanoi, että: ”Puhe rististä 

on hulluutta niiden mielestä, 
jotka joutuvat kadotukseen, 
mutta meille, jotka pelastum-
me, se on Jumalan voima” (1. 
Kor. 1:18).

Jumalan vaikuttama viisa-
us ottaa huomioon iankaik-
kisuusnäkökulman. Elänkö 
elämääni niin, että voin vai-
kuttaa jonkun ihmisen ian-
kaikkiseen kohtaloon? Jos on 
halukkuutta kertoa evankeli-
umia Jeesuksesta, Jumala an-
taa aivan varmasti viisautta 
toimia. Sanonta ”viisas voit-
taa sielun”, ohjaa oikeaan ta-
paan välittää Jumalan rakkau-
den sanomaa.

Ihmiset muodostavat seu-

rakunnan, ja seurakunnan ra-
kentaminen vaatii viisautta 
meiltä kaikilta. Miten kohda-
ta lähimmäinen oikealla ta-
valla? Miten voin löytää oman 
paikkani seurakunnassa? Mi-
ten rakennan armollista ilma-
piiriä seurakunnan keskelle? 
Nämä ovat esimerkkejä kysy-
myksistä, joiden ratkaisuun ei 
aina inhimillinen viisaus rii-
tä. Jumalan vaikuttaman vii-
sauden kautta voimme aut-
taa seurakuntaa rakentumaan 
yksi ihminen kerrallaan.

Petteri Arasalo

Yhteiskunnan yllättävät muutok-
set ja rajoitukset aiheuttavat ihmi-
sille epävarmuutta ja pelkoa tule-
vasta. Puhe Jumalan hyvyydestä ja 
rakkaudesta voi kuulostaa kaukai-
selta, jos häntä ei tunneta persoo-
nana eikä hänen sanaansa kunni-
oiteta.  

Myös uskovainen voi menettää 
sisäisen rauhansa, jos huomaamat-
taan mukautuu maailman murhei-
siin ja kiinnittää mielensä vain nä-
kyviin asioihin. 

Suomen suurimmassa nuorten-
illassa rohkaistiin kiinnittämään 
katse näkymättömään Jumalan 
valtakuntaan, joka ei muutu aiko-
jen eikä arvojen muuttuessa.

Paavali neuvoo meitä muuttu-
maan jatkuvasti mielenuudistuk-
sen kautta, jotta opimme tunte-
maan Jumalan tahtoa. Se tapah-
tuu kurottautumalla kohti Pyhää 
Henkeä ja viettämällä aikaa hänen 
kanssaan. Pyhän Hengen jatkuvasti 
uudistava ja inspiroiva voima syn-
nyttää meissä toivoa, uusia aja-
tuksia ja ideoita. Tämä tapahtuu 

sisäisessä levossa, mutta aktivoi 
toimimaan Jumalan tahdon mu-
kaan. Psalmi 105 kehoittaa kysy-
mään Herraa ja hänen voimaansa 
sekä etsimään aina hänen kasvo-
jaan. Voimme uudistua jatkuvasti, 
jos olemme jatkuvasti janoisia hä-
nen puoleensa. Mikä voimavara ja 
mahdollisuus!

Jumala on luonut sinut ja minut 
rakkautensa voimalla ja valinnut 
meidät seurakuntana ilmentämään 
hänen hyvyyttään. Voisiko Visio 
Litessä julkaistu kampanja 100 asi-
aa Tampereen parhaaksi olla ajan-
kohtaisempi kuin juuri nyt?

Itse Kaikkivaltias on luvannut 
suojella ja varjella meitä kaikil-
la teillämme, kun viihdymme hä-
nen seurassaan. Tämä on nähtävis-
sä myös vuosijuhliaan viettäneen 
pastori Petteri Arasalon, torievan-
kelistojen sekä lähettiperheiden 
elämässä. 

Innostavia lukuhetkiä!

Tarja Jääskeläinen

Mittaa kahdesti, leikkaa kerran

Tarvitsemme viisautta 

Pyhän Hengen uudistava voima

Tämä on tärkeä ohje rakentamisessa, 
mutta jos sitä ei noudata kiireen vuok-
si, huomaa usein käyvän niin, että jou-
tuu leikkaamaan useamman kerran. 

Kiireen tunne nousee usein halusta 
saada jotakin äkkiä aikaiseksi. Halu-
amme säästää aikaa ja energiaa, halu-
amme olla tehokkaita. Kuitenkin usein 
käy toisinpäin. Joudumme mones-
ti korjaamaan kiireellä tehdyt asiat ja 
joskus jopa purkamaan. Eräs lähetti sa-
noi aikoinaan: jos laittaa nappeja kiin-
ni paidassa ja menee väärään reikään, 
täytyy aloittaa ihan alusta. 

Raamatussa näyttää siltä, ettei Ju-
malalla ole kiire. Kun seuraa Jeesus-
ta evankeliumeissa, välillä tulee jopa 
mieleen kysyä, oliko Jeesus tehokas 
ajankäyttäjä. Tilanteissa, joissa hän oli 
väkijoukkojen ympäröimänä ja hänellä 
oli mahdollisuus vaikuttaa, hän vetäy-
tyi tungoksesta keskittyäkseen opetus-
lapsiinsa. 

Luulen, että Jeesuksenkin aikana 
olivat samanlaiset lainalaisuudet kii-
reen ja työn välillä. Siksi onkin lohdut-
tavaa, että Jeesus sanoi:

”Tulkaa minun luokseni, kaikki te, 
jotka teette raskasta työtä ja kannatte 
taakkoja, niin minä annan teille levon. 
Ottakaa minun ikeeni päällenne ja op-
pikaa minusta, sillä minä olen sävyisä 
ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydät-
te levon sielullenne, sillä minun ikee-
ni on sopiva ja minun kuormani on ke-
vyt.” (Matt 11:28-30)

Minkälaiselta näyttää sinun arkesi? 
Kuvaako sitä sana kiire? 

Joskushan on niin, että elämme hy-
vin kiireistä aikaa ja tuntuu, että on 
vaan kahlattava läpi. Kaikkeen ei rii-
tä aika. Voisiko kuitenkin ajatella, että 
elämän ja seurakunnan ydinasiat olisi-
vat sellaisia, johon paneudumme ajan 
kanssa silloinkin. 

Tänä syksynä seurakuntateemamme 
on rakentaminen. Haluamme olla ra-
kentamassa seurakuntaa hyvään suun-
taan. Tähän tarvitaan aikaa. Me kat-
somme tulevaisuuteen. Ei vain tähän tai 
ensi vuoteen tai seuraavaan, vaan pit-
källe tulevaisuuteen. Haluamme, että 
seurakuntamme vaikutus Tampereella 
jatkaa kasvua kestävään suuntaan.

Siksi on hienoa tiedostaa ja tun-
nustaa, että Jumala on se, joka määrää 
suunnan, antaa työkalut ja asettaa tah-
din. 

Tämä syksy voi olla levollista ja an-
toisaa haasteidenkin keskellä, kun an-
namme Jumalan kuljettaa meitä Hänen 
rakennustyömaallaan. 

Henry Mononen

Kolumni
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Jeesus-keskeisyys on seurakuntakeskeisyyttä

Visio Litessä 
mietittiin Tampereen 
parasta. 

- Tulin uskoon, kun eräs naa-
purini päätti pitää kotikadul-
laan hengellisen tilaisuuden. 
En voinut olla kuulematta sa-
nomaa, vaikka yritin tunkea 
peittoa korviini. Hän teki par-
haansa omalle kadulleen ja 
yhteisölleen. Siitä tuli minun 
kohtaamiseni Jeesuksen kans-
sa.

Näin seurakuntamme keit-
tiöllä hääräävä solujohtaja 
Sunitha Ahonen todisti Ilta-
kirkossa uskoontulostaan lap-
sena Intiassa. Hän päätti ker-
tomuksensa kysymällä: mikä 
on parasta, mitä me voimme 
tehdä kaupunkimme hyväksi?

Paikan päällä tai koti-
sohvalla
Seurakunnassamme järjes-
tettiin lokakuun alussa Visio 
Lite -konferenssi esimakuna 
keväälle kaavaillusta Visio-
konferenssista. Konferenssien 
idea on muistuttaa meitä yh-
teisestä visiostamme. 

- Tahdoimme luoda ihmisil-
le tilaa innostua epävarmas-
ta tilanteesta huolimatta pie-
nemmän ja kotisohvaltakin 
seurattavan tapahtuman muo-
dossa, sanoo järjestelyistä vas-
tannut Milka Myllynen. 

- Seurakunnan väljät tilat ja 
hyvä tekniikka mahdollistavat 
laadukkaan ja turvallisen ta-
pahtuman. 

Tilanne ja riskit arvioitiin 
huolellisesti. Istumista ja liik-
kumista koskevista rajoituk-
sista pidettiin huolta ja sii-
vousta lisättiin tapahtuman 
ajaksi. Visio Litessä oli myös 
maskisuositus.

Alasaliin oli varattu mah-
dollisuus tilaisuuksien seuraa-
miseen screenien välityksel-
lä. Iso osa seurakuntalaisista 
nautti kuitenkin tapahtumas-
ta etäyhteyden kautta kotona. 
Silti varsinkin iltaisin paikal-
la oli väkeä salin täydeltä, sen 
mukaan kuin koronaväljyys 
antoi myötä.

Tämän kaupungin par-
haaksi 
Seurakunnan johtaja Usko 
Katto aloitti tapahtuman al-
leviivaamalla tämän syksyn ja 
ensi kevään Vision teemaa Tä-
män kaupungin parhaaksi. 

- Toimikaa sen kaupungin 
parhaaksi, johon Minä olen 
teidät siirtänyt, pastori Katto 
muistutti viitaten Jumalan sa-
noihin Nehemian kirjassa. 

- Jeesus on parasta tälle 
kaupungille. Haluamme puhua 
hyvää erityisesti sen ihmisille. 

Tampereen siunaamisella ja 
yhteisellä rukouksella oli kes-
keinen osa tapahtumassa.  

 

Raamattutunnit syvensi-
vät antia  
- Eläkää ja vaikuttakaa siellä, 
missä olette, pastori Petteri 
Arasalo rohkaisi Jeremian kir-
jan sanomaan vedoten. Juma-
la on meidän kanssamme ihan 
tavallisessa elämässä. Aito us-
kova muuttaa maailmaa juuri 
arjessa.

Mediapastori Markus Rau-
taniemi opetti Nehemian kir-
jan avulla seurakunnan raken-
tamisen haasteista. 

- Moni ei edes ymmärrä, 
kuinka paljon tarvitsee seura-
kuntaa, hän kuvasi nykykris-
tittyjen mentaliteettia. Hän 
lainasi kanadalaista raama-
tuntutkijaa J.I Packeria: 

- Jos haluaa olla Jeesus-kes-
keinen, niin silloin on seura-
kuntakeskeinen, koska seura-
kunta on Jeesuksen sydämellä. 
Vihollinen koettaa saada mei-
dät lopettamaan seurakunnan 
rakentamisen ja keskittymään 
vain oman elämän rakentami-
seen. Rautaniemen mukaan 
seurakunnan rakentaminen 
on pääasiassa yhteyden raken-
tamista. 

- Vihollinen vihaa uskovien 

keskinäistä ystävyyttä, ruko-
usta ja yhteyttä. Tämän ajan 
henki on, että olen itse itsel-
leni paimen, opettaja ja pappi. 
Jeesus-keskeisyys vie meidät 
seurakuntaan ja laittamaan 
toiset ihmiset keskiöön. 

Innostavat tilaisuudet
Lauantai huipentui nuortenil-
taan, jossa kuulimme innos-
tavia todistuksia ja kehotusta 
oman paikan ottamiseen. 

Pastori Katon sunnuntai-
päivän saarna vahvisti luotta-

musta Hyvään Paimeneen.
- Jeesus tiesi, mitä on olla 

ihminen; niin kuin sinä ja 
minä. Hän tunsi ja tiesi jo-
kaikisen mutkan ja kaikki puo-
let ihmisyydestä. 

- Onko seurakuntaan tule-
misen edessä kuin vallihauta? 
Onko niin, että sekin, joka us-
kaltautuu uimaan vallihaudan 
yli, saa kuulan päähänsä? pas-
tori Hannakaisa Shehu herät-
teli.

Helposti rakennamme seu-
rakunnasta ja uskonelämäs-
tämme turvapaikan, johon 

muilla ei ole pääsyä. Tarkoitus 
olisi kuitenkin, että Jeesus oli-
si kaikkien helposti saatavilla.

Laadukas toteutus
Tapahtuma oli ammattimai-
sesti järjestetty, ja mediasi-
sällön korkea laatu riemastut-
ti. Käytännönvastaava Sanna 
Kauppisen mukaan parasta oli 
nähdä niin monen olevan val-
mis palvelemaan ja antamaan 
aikaansa.

- Ilman huippuja vapaa-
ehtoisia emme olisi saaneet 
tehtyä tällaista tapahtumaa, 
Kauppinen kuittaa. Myös käy-
tävän taidenäyttely ja hienot 
Visio-heijastimet saivat hy-
välle tuulelle. Suuret kiitokset 
kuuluvat järjestävälle tiimille 
sekä musiikki-, tekniikka- ja 
mediaväelle. 

Tapahtuma jätti veden kie-
lelle kevään Visio-tapahtumaa 
ajatellen. Mukana ovat silloin 
muun muassa Neea Perho, 
Jukka Kakriainen, Sara Saarela 
ja Timo Raassina sekä Tampe-
reen tutut pastorit. Laita ka-
lenteriin myös 16-18.4.2021 
- Tämän kaupungin parhaaksi. 

Visio Liten tilaisuudet 
on nähtävissä osoit-
teessa uskotv.fi

Jarkko Lindqvist

100-asiaa – Kaikille mahdollisuus 
kaupungin palvelemiseen

Seurakunnan näky ”Jokainen rakastaa” ja 
syksyn sekä kevään Visio konferenssien tee-
ma tämän ”Tämän kaupungin parhaaksi” ei-
vät ole pelkkiä sanoja. Aiomme käytännös-
sä tehdä jotain hyvää tämän kaupungin par-
haaksi.

100-asiaa on kampanja, jossa rohkaisem-
me seurakuntalaisia keksimään jonkin ta-
van millä siunata Tamperetta. Jokainen saa 

suunnitella ja ilmoittaa oman projektin, jon-
ka toteuttaa yhdessä jonkun toisen kanssa. 
Voit myös ilmoittautua mukaan olemassa 
oleviin projekteihin.

Mukaan voi tulla esimerkiksi soluna tai 
muulla kaveriporukalla. Projektiksi voi il-
moittaa vaikka oman taloyhtiön pihan hara-
voinnin tai roskien keräämisen kaupungista. 
Se voi olla taideprojekti tai jotain vanhuksi-
en auttamiseksi - melkein mitä vain. 

Kampanja on mitä parhain tapa juhlia 
ensi vuonna 100 vuotta täyttävää seurakun-
taamme. Olemme olemassa tätä kaupunkia 
varten. Projektia toteuttaessamme voimme 
sulkea kaupunkimme ihmisiä siunauksiin. 
Tampere voitetaan rukoillen ja hyvää teh-
den. Ilmoittaudu mukaan: tamperehellun-
tai.fi/100asiaa

Jarkko Lindqvist

Kuva Simo Romakkaniemi

Sunnuntaina siunattiin Tampereen lapsia ja laulettiin ”Me tahdomme nähdä Jeesuksen”. Visio Lite Ensemble -ryhmän vahvistuk-
sena Miira ja Inka (oik).
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Pyhä Henki liikkuu 
myös Zoomin kautta.

Tampereen Helluntaiseura-
kunnalla järjestettiin 5. syys-
kuuta Suomen suurin nuor-
tenilta -tapahtuma. Tapah-
tumaan osallistui tuhansia 
nuoria ympäri Suomea. Tilai-
suutta ei kuitenkaan järjes-
tetty vanhaan tuttuun tapaan, 
vaan tilanteesta johtuen nuo-
ret kokoontuivat oman paik-
kakuntansa nuorteniltaan ja 
osallistuivat Zoomin ja You-
Tuben välityksellä. Mukana 
oli noin 40 eri seurakunnan 
nuoret. Tampereen Saalemil-
le kokoontuivat Tampereen 

ja Pirkanmaan nuoria, josta 
välitettiin striimi livenä eri 
seurakuntiin sekä muille net-
tikatsojille. Saimme todeta, 
että Pyhä Henki liikkuu myös 
Zoomin kautta.

Teemana Näkymätön
Illan aikana tapahtui vaikka 
mitä: esityksiä, zoom skabo-
ja, videoita, opetuksia, ylis-
tystä ja rukousta. Nuortenil-
lan räjäytti pystyyn Jodahe 
vetämällä omia mielettömiä 
kappaleitaan. Tästä siirryttiin 
virtuaaliseen seurakuntien 
väliseen Zoom-osioon Virtu-
al Mega Action Boom! Pakko 

myöntää, että tässä hetkessä 
tuli täyteen viikon naurut. Il-
lan teemana oli Näkymätön, 
josta Niklas Niemelä ja Joona 
Salo toivat pöytään mielettö-
mät opetukset. “Emmekä me 
kiinnitä katsettamme näky-
vään vaan näkymättömään, 
sillä näkyvä kestää vain ai-
kansa, mutta näkymätön ikui-
sesti” (2 Kor. 4:18). 

- Jumalalla on suunnitel-
ma tehdä Jumalan valtakun-
taa näkyväksi seurakuntansa 
kautta, niin että pahuus, jota 
näemme ympärillämme ja 
omassa elämässämme, kato-
aa, julisti Joona Salo.

Suomi on herätyksen 
äärellä
Nuortenillan aikana pääsim-
me kohtaamaan Jumalan läs-
näoloa ja Pyhän Hengen joh-
datusta. Ylistyksessä oli Atro 
Hietalan johtama huikea bän-
di. Ylistyksen teemana oli Jee-
suksen armo ja rakkaus. Etu-
oikeutettuina Jumalan lapsi-
na saimme julistaa ja kokea 
armoa, vapautta, rakkautta, 
sovitusta ja pelastusta.

Oli mieletöntä nähdä kuin-
ka moni nuori Suomessa pa-
laa aidosti ja rohkeasti Jee-
sukselle. Kuinka moni nuori 
on valmis rakentamaan Hä-
nen valtakuntaansa ja ylistä-
mään Korkeimman nimeä. Il-
lan aikana pääsimme viettä-
mään hauskoja hetkiä, mutta 
myös pysähtymään Jumalan 
läsnäoloon ja rukoukseen.

Tällainen ilta on sanoin-

kuvaamattoman tärkeä meil-
le nuorille. Muiden nuorten 
kohtaaminen ja yhteyksien 
luominen sekä samojen ar-
vojen jakaminen tuo nuoril-
le turvaa sekä hyvin tarpeel-
lista verkostoitumista. Uskon 
myös, että tällainen suu-
ri nuortenilta on iso siunaus 
kaikille Suomen nuorille. Us-
komme, että Suomi on ison 
herätyksen äärellä. Tällainen 
tapahtuma, joka on kohdis-
tettu Suomen nuorille, on as-
kel oikeaan suuntaan. Nuoret 
tarvitsevat rohkaisua ja tukea 
rakentaakseen Jumalan valta-
kuntaa enemmän. Olen kiitol-
linen siitä, että jopa tällaiseen 
aikaan saatiin järjestettyä 
näin mahtava ja inspiroiva ta-
pahtuma.

Sanna Stolberg

Lasten syksy on käynnistynyt

Suomen suurin nuortenilta

Iloksemme kevään 
pienen tauon jälkeen 
olemme saaneet 
jälleen käyntiin 
kaikki lapsi- ja 
perhetyön toiminnot. 

Kesän kolme leiriä saatiin jär-
jestettyä, ja monille lapsille 
leirit olivatkin kesän koho-
kohta. Skidijumis Online -oh-
jelmat ja -perhehartaudet toi-
vat keväällä ja kesällä mah-
dollisuuden perheille kivaan 
yhteiseen raamattuhetkeen 
internetin äärellä.

Turvallisuus 
ennen kaikkea 
Nyt syksyllä vallitsevan epi-
demian aikana lapsityön toi-
minnan on oltava erityi-
sen luotettavaa ja turvallis-

ta. Tämä on haastanut meitä 
miettimään, miten voimme 
luoda lapsille mahdollisim-
man turvallisen toimintaym-
päristön seurakuntaan. Tähän 
on kuulunut erityisjärjeste-
lyjä sekä seurakunnassa että 
Kukkolan leirikeskuksessa. 
Yhteistyö lapsityön toimijoi-

den  ja vanhempien välillä on 
tehostunut. Edellytämme las-
ten vanhemmilta, että jokai-
nen lapsi tulee täysin tervee-
nä lapsitoimintoihin. Samaa 
edellytämme myös lapsityön 
ohjaajilta. Ennen toiminnan 
alkua pestään kädet, ja kai-
kessa toiminnassa huolehdi-

taan käsidesin käytöstä. Myös 
kokoontumisiin ja turvavälien 
pitämiseen on kiinnitetty eri-
tyistä huomiota.

Toimintainfo ja 
Covid-19 ohjeet
Skidisjumis alkaa sunnuntai-
na klo 11 Alasalissa. Kuukau-
den ensimmäisenä sunnun-
taina (ehtoollisjumalanpal-
velus) Skidijumis on klo 11 
Ylisalissa. Yhteisaloituksen 
jälkeen lapset siirtyvät oman 
ikäryhmän opetustilaan. Ti-
laisuuden jälkeen lapset hae-
taan suoraan ikäryhmän toi-
minnasta.
Skidikirkko alkaa 3-11 -vuo-
tiaiden yhteisaloituksella klo 
17 Ylisalissa. Yhteisaloituk-
sen jälkeen 3-5 -vuotiaat siir-
tyvät pienten ryhmään Kella-
risaliin, josta lapset tulee ha-
kea heti iltakirkon päätyttyä. 

• Rangerit kokoontuvat ryh-
mittäin seurakunnan sisäpi-
halle perjantaisin klo 17.30 
(Huom! Uudisasukkaat pe 
vasta klo 17.45.)
• Wartit kokoontuvat perjan-
taisin klo 19-21 Ylisalissa
• Perhepiiri kokoontuu maa-
nantaisin klo 10-12 Kellarisa-
lissa

Kaikissa kokoontumisissa 
on samat perusohjeet:

1) Tule toimintaan vain 
täysin terveenä

2) Pese kädet ja käytä käsi-
desiä ennen toiminnan alkua 
ja sen lopuksi

3) Huolehdi turvallisuusvä-
leistä ohjeiden mukaisesti

Lapsi- ja perhetyön 
johtoryhmä

N
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 L
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sa
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n

Tapani Varuhin
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Lindgrenit Jordaniassa: 
erämaa on alkanut kukkia

Lentokentät Jordaniassa me-
nivät kiinni jo muutaman tar-
tunnan jälkeen. Evakuoin-
ti Suomeen tuntui turhalta, 
koska Lindgrenit eivät ole ris-
kiryhmäläisiä. Lentokenttien 
sulun takia olisi ollut myös 
mahdoton palata maahan.  

Maaliskuussa Jordania otti 
käyttöön koko joukon rajoi-
tuksia, joilla rajoitettiin ih-
misten vapautta radikaalisti. 
Oli ulkonaliikkumiskieltoja, ja 

auton ajaminen oli kiellettyä 
noin kahden kuukauden ajan.

– Vain pienet ruokakaupat 
ja apteekit olivat auki. Ruo-
kakaupoissa sai jonottaa tun-
tikausia. Valtio lähetti leipä-
autoja, ja naapurit tappelivat 
keskenloppuvasta leivästä, 
Lindgrenit kertovat.

Rajoituksista esimerkiksi 
maskipakko kodin ulkopuo-
lella liikuttaessa on edelleen 
voimassa sakko- tai vankeus-

rangaistuksen uhalla. Kau-
pungissa maskin käyttöä val-
votaan tarkkaan.

Iloa uusista mahdolli-
suuksista
Toukokuussa rajoitukset al-
koivat hellittää, ja lapset Aaro 
(10), Aada-Sofia (7), Iisak (4) 
ja Seela (2) saivat poistua ko-
toa kaksi kuukautta kestä-
neen ”kotiarestin” jälkeen. 
Heinäkuussa kaupunkien vä-
linen liikenne avattiin uudel-
leen.

– Pääsimme muutamaksi 
päiväksi Akabanlahdelle ui-
maan – samaan ratkaisuun oli 
päätynyt myös moni jorda-
nialainen perhe!

Vanhemmat kokevat tii-
viisti kotona vietetyn ajan 
myös lujittaneen sisarussuh-
teita ja vapauttaneen luovaa 
energiaa.

– Tuo aika opetti meille 
kaikille kärsivällisyyttä – kau-
niisti sanottuna, pariskunta 
vitsailee.

Lisäksi tilanne on avannut 

mahdollisuuden pitää lasten 
raamattu-kerhoa ja musiikki-
iltoja ystäväperheen luona.

Ovet aukeavat ajallaan
Käytännön työ kenttäkohteis-
sa on edelleen katkolla. Toi-
minnan laajentamiseen liit-
tyvät toimiluvat ja Johannan 
työlupa seisovat.

Lindgrenien lasten kou-
lut avattiin pidennetyn kesä-
loman jälkeen vihdoin syys-
kuun toisella viikolla, mutta 
jo viiden koulupäivän jälkeen 
4.–11. -luokkalaisten opetuk-
sessa siirryttiin jälleen etä-
opetukseen.

– Tuleville päiville ennus-
tetaan 4000–5000 uutta päi-
vittäistä tapausta, Johanna ja 
Matti kertaavat uutisointia.

Lindgrenien mukaan vää-
rää tietoa on paljon liikkeellä. 
Beduiinit esimerkiksi usko-
vat, että koronaan sairastuvat 
vain kaupungeissa asuvat rik-
kaat ihmiset, jotka eivät syö 
riittävästi valkosipulia ja pe-
runaa.

Elokuussa Lindgreneillä 
tuli täyteen vuosi Jordaniassa 
sen jälkeen, kun he palasivat 
Lähi-itään lähes kaksi vuot-
ta kestäneen Suomen-jakson 
jälkeen. Tämänhetkisen tilan-
teen epävarmuudesta huoli-
matta he katsovat luottavai-
sina eteenpäin: ovet aukeavat 
aina ajallaan.

– Armoa on se, että laak-
sosta saa ajoittain kivuta vuo-
relle katsomaan näköalaa. 
Tällöin laakso maalautuu sil-
mien eteen kauniina maise-
man vaihteluna. Saattaa jopa 
nähdä, miten vuoren rinnettä 
pitkin solisee puro, joka kul-
kee laakson pohjalla kulkema-
si kivikkoisen polun vierellä. 
Ja vaikka ympäristö näyttäisi 
kiviseltä, erämaa on alkanut 
kukkia, Johanna tiivistää.

Marika Karhu

JORDANIA sijaitsee Lähi-idässä. Naa-
pureita Irak, Israel, Saudi-Arabia ja Syy-
ria. Väkiluku 10 milj. Valtaosa arabeja 
(jordanialaiset, palestiinalaiset ja bedu-
iinit.) Virallinen kieli arabia.

Kuva Lindgrenit

Kuva G
ift Sozela

Vuosi sitten matkaan lähte-
neet Gift ja Ulla Sozela sekä 
lapset Zoe (8), Sonia (6) ja Joel 
(3) ovat asettuneet Giftin ko-
timaahan Malawiin. Heidän 
työnsä nuorten parissa on 
alkanut hyvin. He ovat aut-
taneet perustamaan nuorille 
tytöille käsipallojoukkueen ja 
pojille kaksi jalkapallojoukku-
etta. Treenien jälkeen haluk-
kaita kutsutaan raamattutuo-
kioihin, joita Sozelat vetävät.

– Raamattupiireissä käy 
myös muslimiperheiden nuo-
ria. Sydämeni iloitsee, kun 
toisesta uskonnosta tulevat 
nuoret ovat kiinnostuneet op-
pimaan Raamattua, Gift heh-
kuttaa.

Sozeloiden tuoreella kuu-
lumisvideolla nähdään nuor-
ten itsensä todistuksia sii-
tä, miten Jumala on toiminut 
heidän elämässään.

– Ennen olin vaikea tytär 
vanhemmilleni, kertoo eräs 
nuori, ja jatkaa nyt auttavan-

sa vanhempiaan treenien jäl-
keen ja lukevansa Raamattua 
myös kotona vanhempiensa 
kanssa.

Myös urheilulla on ollut 
positiivisia vaikutuksia nuor-
ten elämään. Eräs nuorimies 
kertoo, että ennen hänellä ei 
ollut mitään tekemistä, mutta 
nyt urheilu tuo sisältöä ja uu-
sia ystäviä hänen elämäänsä.

Evankeliointimatkoja ja 
rukousaiheita
Viime aikoina Sozelat ovat al-
kaneet käydä evankelioimas-
sa vaikeakulkuisen matkan 
päässä sijaitsevan kylän asuk-
kaita. Kylässä käydään joka 
viikonloppu lainamaasturilla.

– Rukousaiheena on saada 
oma maasturi, sillä sadekau-
den aikaan kyläteistä tulee ai-
van mahdottomia, Ulla mai-
nitsee.

Reissut saivat alkunsa hei-
näkuun alussa järjestetystä 

kampanjasta, jonka seurauk-
sena monet kyläläiset alkoi-
vat seurata Jeesusta. Käyn-
neillä opetetaan uskon perus-
asioita.

– Olemme jakaneet heille 
Raamattuja, ja uudet uskovat 
ovat tosi innokkaita, Ulla sa-
noo.

Etäkoulu lisää teiniras-
kauksia
Koronavirus sulki Malawin 
koulut maaliskuussa puolek-
si vuodeksi. Paremmissa kou-
luissa opetus on toteutettu 
etänä, ja Sozeloiden englan-
ninkielistä koulua käyvät tyt-
täret ovat opiskelleet kotoa 
käsin.

– Valitettavasti koulujen 
kiinniolo on lisännyt teiniras-
kauksien määrää entisestään, 
pariskunta harmittelee.

Myös Sozeloiden työmuo-
dot olivat reilun kuukauden 
tauolla, kun hallitus kielsi 

kaikki yli kymmenen henki-
lön kokoontumiset.

Vaikka odotettu Suomessa 
käynti ei tänä kesänä onnis-
tunut, Sozelat iloitsevat siitä, 
ettei koronavirus ole levinnyt 
Malawissa räjähdysmäisesti.

– Jumala on todella varjel-
lut Malawia, sillä ihmisten so-
siaalinen eristäytyminen on 
ollut puutteellista ja valtion 
varautuminen kriisiin ontu-
vaa, he toteavat.

Sozelat pyytävät seura-

kuntaa rukoilemaan, että Ju-
mala antaisi heille viisautta 
ja strategoita, vahvistaisi uu-
sia uskovia ja nostaisi heidän 
joukostaan uuden sukupolven 
johtajia.
Marika Karhu

MALAWI sijaitsee Etelä-Afrikassa. 
Naapurimaat Tansania, Mosambik ja 
Sambia. Väkiluku noin 20 milj. Viralli-
nen kieli englanti. Yleisin paikallinen kieli 
chicheŵa. Lisäksi tusina muita kieliä.

Sozelan perheen vuosi Malawissa: 
Työ menee eteenpäin, koronan vaikutus jäänyt 
vähäiseksi
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Victory Toritrio tavoittaa kaduilla ja toreilla
”Ihmisillä on kova tarve puhua”
Tammelantorilla on iloinen 
meininki. Kojut pursuavat ke-
sän satoa ja torikahvilat ovat 
täynnä. Raitista ilmaa ja au-
rinkoa riittää. Esiintymisla-
valta kuuluu letkeä kantrimu-
siikki: ”Laulan Hänestä ken 
vetten päällä kulki...”  Victo-
ry Toritrio on päässyt vauh-
tiin. Lavan edessä on hulppea 
Trike-moottoripyörä, jonka 
peräkärryssä on tuotu äänen-
toistolaitteet.

Keybordin takana Vihto-
ri Muhujärvi juttelee laulujen 
lomassa Jeesuksesta. Hetken 
kuluttua Rosita Nyman ker-
too, miten Jeesus on muutta-
nut hänen elämänsä. Sen jäl-
keen hän jalkautuu ihmisten 
pariin ystävänsä Ulla Sippo-
lan kanssa. 

– Ihmisillä on tarve puhua 
ja rukousaiheita on paljon, he 
kertovat.

Iloista musiikkia 
Hervannan torilla soi sama 
sävel ja sanoma. Kojulla tar-
joillaan kahvia ja makka-
raa. Moni saa käteensä kut-
sun Katukappeliin. Ohikulki-
jat istahtavat katukiveyksille 
kuuntelemaan. 

– Mukavaa, kun musiikki 

on iloista eikä virrenveisuuta. 
Eikä tuota laulajaa päältä päin 
uskovaiseksi luulisi, mut-
ta kyllä sen puheesta kuulee, 
eräs rouva pohtii.

Farkkuasuisella Vihtorilla 
on länkkärihattu ja pitkä po-
ninhäntä. Laulajat Kyösti Blo-
merus ja Vihtori Nyman sekä 
kitaristi Feija Lindeman ovat 
pukeutuneet suoriin housui-
hin ja kauluspaitaan. 

– Onhan meillä hauska 
kontrasti, mutta tämän ryh-
män kanssa on ilo työsken-
nellä. Ilman uskollista tiimiä 
tästä ei tulisi mitään, Vihtori 
hymyilee.

Kokoonpanon kolmas to-
rikausi viivästyi hieman ra-
joitusten vuoksi. Mukana eri 
paikkakunnilla ovat olleet 
myös Rosita ja Vihtorin vaimo 
Elina. Pienemmillä toreilla 

ihmiset osallistuvat ja jäävät 
enemmän juttelemaan.

Evankeliumi liikuttaa
Talvisin gospelryhmällä on 
kuukausivuoro Hervannan 
Duon ylä-aulassa. Musiikki ja 
pullakahvit vetävät ihmisiä. 
Tärkeimmän osuuden teke-
vät Vihtorin mielestä ne, jot-
ka kohtaavat heitä. Sunnun-

taisin tiimi palvelee lauluin 
ja todistuksin Tampereen eri 
seurakunnissa. Evankeliumi 
on pitänyt heistä monet liik-
keellä uskoontulosta asti. 
Vihtori löysi Jeesuksen vuon-
na 1987. 

– Ensin kuljettiin ovelta 
ovelle, sitten tarjoiltiin sop-
paa Monttu-tiimissä. Vanki-
lakeikkoja Suomessa ja Venä-
jällä on kertynyt satoja. Olen 
nähnyt, miten Jumala muut-
ti isäni ja sen jälkeen moni-
en muiden elämän vankilassa, 
Vihtori iloitsee.

Tarja Jääskeläinen

Kuvat Tarja Jääskeläinen

Tammelantorin lavalla vas. Vihtori Muhujärvi, Feija Lindeman, Rosita ja Vihtori Nyman sekä Kyösti Blomerus.

Vihtori Muhujärvi
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Tampereella 1970 syntyneen 
Petteri Arasalon elämäs-
sä tapahtui suuria muutoksia 
-80 –luvun lopulla. Hän tuli 
uskoon asuessaan Forssassa 
18-vuotiaana nähtyään radi-
kaalin muutoksen uskoontul-
leen sukulaisensa elämässä. 
Forssan Helluntaiseurakun-
nassa Petteri rakastui Min-
naan. Nyt heillä on takana jo 
31 vuotta onnellista avioliit-
toa ja sen hedelmänä  lap-
set Joona 29 v, Miika 26 v ja 
Hanna 23 v.   

Opintoja 
ja seurakuntatyötä
Petterin sydän paloi halusta 
kertoa evankeliumia ja pal-
vella seurakuntaa. Vuonna 
1993 hän aloitti opinnot Iso 
Kirja –opistossa. Ensimmäi-
nen seurakuntapastorin vir-
ka aukeni Raahessa keväällä 
1995. Sen jälkeen hän on pal-
vellut Lahden, Seinäjoen ja 
Vaasan helluntaiseurakunnis-
sa pastorina sekä vuoden ver-

ran kokoaikaisena opettajana 
Iso Kirja –opistossa. Tampe-
reen Helluntaiseurakunnan 
pastorina hän on toiminut 
elokuusta 2010 asti. 

Petterillä on teologian 
maisterin tutkinto Walesin 
yliopistosta. 

- Seurakunta on minulle ra-
kas. Haluan palvella Kristuk-
sen ruumista niillä lahjoilla, 
joita Hän on minulle antanut, 
Petteri summaa.

Juhlat 
kotiseurakunnassa 
Rakkaus Jeesukseen, seura-
kuntaan ja perheeseen välit-
tyi Petterin 50-vuotisjuhlissa 
Tampereella 19.9. Lämpimien 
ja humorististen puheenvuo-
rojen välissä kuultiin kosket-
tavia lauluja sekä pastori Mat-
ti Karvisen juhlasaarna. 

Tunnelma oli hauska ja 
harras yhtäaikaa. Ystävät, 
työkaverit ja järjestökollegat 
olivat yhtä mieltä siitä, että 
Petterin sydän on kultaa. Hän 

ei puhu pahaa kenestäkään, 
mutta pyrkii aina rohkaise-
maan ja kannustamaan mui-
ta. Juhlan juontanut Minna-
vaimo ilmoitti tekevänsä Pet-
terinsä vuoksi mitä vain. 

Fidan, IK-opiston, Suomen 
Helluntaikirkon ja HELP ryn 
tervehdysten mukaan herä-
tyksemme piirissä harvalla on 
vastaava järjestötyökokemus 
kuin Petterillä. Rauhallisel-
la mutta tehokkaalla toimin-
nallaan hän siirtää osaamista 
myös seuraavalle sukupolvel-
le. 

Seurakunnassa Petteri aut-
taa ihmisiä löytämään lahjan-
sa, kutsumuksensa ja paik-
kansa. Opettajana ja omalla 
esimerkillään hän rohkaisee 
jatkuvaan opiskeluun ja it-
sensä kehittämiseen. 

Petterin hengellistä kasvua 
edistävät kirjat Te saatte voi-
man, Hengen lahjat seurakun-
nassa sekä kirjanen Turvalli-
sesti taivastiellä tukevat IK-
opiston ja seurakuntien työtä.

Uusin teos Aina huonolla 

omallatunnolla? – askelia ar-
moon ja tasapainoon on val-
mistumassa yhteistyössä Sir-
pa Törmän kanssa.

Kalastusta ja kuntoilua
Työnohjauksen ammattilai-
nen huolehtii muiden jaksa-
misesta voimaantuen samalla 
itsekin. Kalakaverit ja sauna-

porukka hehkuttivat juhlas-
sa ystävänsä ominaisuuksia 
runon, räpin ja kuvaesitysten 
kera.

Vaari opetti Petterin kalas-
tamaan jo pikkupoikana. Va-
paa-ajastaan hän varaa yleen-
sä kalastuspäivän tai muuta-
man päivän kalastusmatkan 
ystävien kanssa johonkin lo-
hijoelle. Tänä kesänä Pette-
rin ennätyssaalis oli 40 kuhaa 
kolmen tunnin aikana. Viime 
vuonna virveliin tarttui 11,5 –
kiloinen lohi. Saalista jaetaan 
yhdessä.  

Vapaapäivät ja harrastuk-
set auttavat irtautumaan työ-
kuvioista. Kunnostaan Petteri 
huolehtii hölkkäämällä muu-
taman kerran viikossa yksin 
tai Minnan kanssa. Jaksami-
sessa hän painottaa erityisesti 
oman hartauselämän merki-
tystä, sillä ”kyse on aina suh-
teesta Jeesukseen”.  

Tarja Jääskeläinen

Pastori, kirjailija, kalastaja
Petteri Arasalo 50 vuotta
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Vuosi sitten Petterin virveliin tarttui 11,5 –kiloinen lohi.

Juhlassa musisoivat Johanna Ihonen & Törmän perhe sekä Joona Salo.



vko 42

Ma 12.10. klo 12.00 Senioriystä-
vien teematilaisuus ”kokemuksia 
Korona-ajalta” pääsalissa, ei 
ruokailua
Ti 13.10. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Jarkko Lindqvist
Ke 14.10. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Aino ja Juhani Happonen
La 17.10. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 18.10. klo 11.00 Lähetyssun-
nuntain jumalanpalvelus /Skidiju-
mis / Jarkko Lindqvist / Miika ja 
Juha Törmä ja Johanna Ihonen 
Su 18.10. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Ehtoollinen / Henry 
Mononen
Su 18.10. klo 17.00 English 
Service

Vko 43

Ma 19.10. klo 13.00 Senioriys-
tävien kaupunkikävely / Lähtö 
rukoushuoneelta
Ti 20.10. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Henry Mononen
Ke 21.10. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Eeva Seppäläinen / Trio 
Jubilados
Ke 21.10. klo 19.00 Opiskelija-
piiri
Pe 23.10. klo 19.00 WE-ilta 
yläkouluikäisille
La 24.10. klo 11.00 Lähetyksen 
toimintapäivä 
La 24.10. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 25.10. klo 11.00 Jumalan-
palvelus / Skidijumis / Petteri 
Arasalo / Lasse Heikkilä ja Susan 
Yli-Knuutila
Su 25.10. klo 17.00 Iltakirkko 
United / Skidikirkko / Jarkko 
Lindqvist

Vko 44

Ti 27.10. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Lähetystoimikunta / 
Meria Jokinen
Ke 28.10. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Hannakaisa Shehu / Heli 
& Anne duetto
Ke 28.10. klo 19.00 Opiskelija-
piiri
Pe 30.10. klo 19.00 WE-ilta 
yläkouluikäisille 
La 31.10. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 01.11. klo 11.00 Ehtoollis-
jumalanpalvelus / Skidijumis 
/ Usko Katto / Veera ja Mikko 

Tillander & Band
Su 01.11. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Hannakaisa Shehu
Su 01.11. klo 17.00 English 
Service

Vko 45

Ma 02.11. klo 18.00 Siunaa 
Israelia
Ti 03.11. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Tapani Varuhin
Ke 04.11. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Marja Viitanen /yksinlaulu 
Ilkka Mikkola
Ke 04.11. klo 19.00 Opiskelija-
piiri
Pe 06.11. klo 19.00 WE-ilta 
yläkouluikäisille
La 07.11. klo 13.00 Jarmo Mak-
kosen muistojuhla 
La 07.11. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 08.11. klo 11.00 Jumalan-
palvelus / Perhekirkko / Tapani 
Varuhin
Su 08.11. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Usko Katto
Su 08.11. klo 17.00 English 
Service

Vko 46

Ma 09.11. klo 12.00 Senioriystä-
vien teematilaisuus ”Päivän sana 
-Rohkaisun sanoja” pääsalissa, 
ei ruokailua
Ti 10.11. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Henry Mononen
Ke 11.11. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Avainmedia / Niilo Närhi ja 
Aaron Ibrahim
Ke 11.11. klo 19.00 Opiskelija-
piiri
To 12.11. klo 18.00 Suuri Jeesus
Pe 13.11. klo 19.00 WE-ilta 
yläkouluikäisille 
La 14.11. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 15.11. klo 11.00 Lähetys-
sunnuntain jumalanpalvelus / 
Skidijumis / Juha ja Miika Törmä, 
Johanna Ihonen 
Su 15.11. klo 17.00 Iltakirkko / 
Ehtoollinen / Skidikirkko
Su 15.11. klo 17.00 English 
Service

Vko 47

Ma 16.11. klo 13.00 Senioriys-
tävien kaupunkikävely / Lähtö 
rukoushuoneen edestä
Ti 17.11. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee

Ke 18.11. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Juha Kotisaari ja tiimi / 
duetto Sirkka Virtanen ja Marjaa-
na Koskinen
Ke 18.11. klo 19.00 Opiskelija-
piiri
Pe 20.11. klo 19.00 WE-ilta 
yläkouluikäisille 
La 21.11. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 22.11. klo 11.00 Jumalan-
palvelus /Skidijumis /musiikki: 
AMen-kuoro
Su 22.11. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko
Su 22.11. klo 17.00 English 
Service

Vko 48 

Ti 24.11. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Lähetystoimikunta / 
Tuokkolat
Ke 25.11. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Pentti Kapanen / yksinlau-
lu Terhikki Katavisto-Laine
Ke 25.11. klo 19.00 Opiskelija-
piiri
Pe 27.11. klo 19.00 WE-ilta 
yläkouluikäisille 
La 28.11. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 29.11. klo 11.00 Jumalanpal-
velus / Skidijumis
Su 29.11. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko
Su 29.11. klo 17.00 English 
Service

Vko 49

Ti 01.12. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee
Ke 02.12. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Ulla Järvilehto / Ilonia-
kvartetti
Ke 02.12. klo 19.00 Opiskelija-
piiri
Pe 04.12. klo 19.00 WE-ilta 
yläkouluikäisille 
La 05.12. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 06.12. klo 11.00 Ehtoollis-
jumalanpalvelus / Skidijumis/ 
Juha Törmä ja kvartetti/ Lähe-
tysmyyjäiset jumalanpalveluksen 
jälkeen
Su 06.12. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko
Su 06.12. klo 17.00 English 
Service

Vko 50

Ma 07.12. klo 12.00 Senioriys-

tävien teematilaisuus ”Rukous 
arjessa”
pääsalissa, ei ruokailua
Ma 07.12. klo 18.00 Siunaa 
Israelia
Ti 08.12. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee
Ke 09.12. klo 12.00 Päivätilai-
suus

Ke 09.12. klo 19.00 Opiskelija-
piiri
Pe 11.12. klo 19.00 WE-ilta 
yläkouluikäisille 
La 12.12. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille / Joulujuhla
Su 13.12. klo 11.00 Lähetys-
sunnuntain jumalanpalvelus /
Skidijumis
Su 13.12. klo 15.00 Joulumusiik-
kitapahtuma 1
Su 13.12. klo 18.00 Joulumusiik-
kitapahtuma 2

SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 12.10.2020–6.12.2020

SOLUTYÖ
Uskon askelissa -kurssi alkaa 
29.10.2020. Suositellaan Uskon 
perusteet -kurssin käymistä 
ennen tätä kurssia. Kurssilla 
käsitellään monia mielenkiin-
toisia aiheita liittyen kristilliseen 
ihmiskäsitykseen ja hengelli-
seen kasvuun. Ilmoittautuminen 
25.10. mennessä seurakunnan 
nettisivuilta tai infopisteeltä. 
Lisätiedustelut: Suvi Linjamaa-
Korppi 0443147440 suvi.
linjamaa@gmail.com

PERHEPIIRI
Maanantaisin klo 10–12 Kellari-
salissa. Keskustelua, yhdessä-
olo ja arjen jakamista.

WARTIT
Perjantaisin klo 19.15 Ylisalissa

WE-TYÖ
Perjantaisin klo 19 Alasalissa. 
Lisätietoja IG @wordseffect
OPISKELIJAPIIRI 
Keskiviikkoisin klo 19 Alasa-
lissa lukuvuoden ajan. Puhei-

ta, paneeleja ja keskustelua 
ajankohtaisista aiheista. Katso 
päivittyvä ohjelma IG/Fb: @
opiskelijapiiri. Tervetuloa!

KUUROT
Viittomakielisten raamattupiiri 
torstaisin klo 18–21 Alasalissa. 
Lisätietoa Tellervo Aallos teller-
vo.aallos[@]gmail.com,
tai tekstiviestein numeroon 050 
410 2433.

SENIORIT 
Keskiviikon päivätilaisuudet jat-
kuvat klo 12. Tosin ikäväksem-
me ilman kuoroa, yhteislauluja 
ja kahveja.

TARINA JATKUU -KURSSI 
Kurssi on kevennetty versio 
Kairos-kurssista. Sisältää neljä 
2 tunnin oppituntia. Kurssin 
ajankohta: 31.10. ja 14.11. 
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: 
kairos.tampere@gmail.com

RUKOUSLIEKKI
Alasalissa ti klo 17.30–18.30. 
Tämän vuoden viimeinen kerta 
8.12. Olet tervetullut mukaan 
rukoileman tai olemaan ruko-
uksen ilmapiirissä. Muistamme 
turvallisuusohjeet ja noudatam-
me niitä.

Työmuodot tiedottavat www.tamperehelluntai.fi @tampereenhelluntaisrk @Tampereenhelluntaiseurakunta

POISNUKKUNEET

Alanen Aino
Toivokoski Reijo
Ylinen Jukka


