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Pääkirjoitus

Paimenen Sana

Seurakunnan jumalanpalve
lukset siirtyivät jälleen net
tiin joulukuun alusta. Tämä 
jatkuu ainakin loppiaiseen 
saakka. Otamme koronara
joitukset tarkasti huomioon 
toiminnassamme. Haluam
me, että sairaalat eivät täyty 
eikä seurakuntamme ole le
vityspesäke. Koronavirus le
viää maailmalla ja Suomessa. 
Monet kuolevat siihen, ja ro
kotteetkin ovat vielä matkal
la. Jumala kuitenkin valvoo 
ja hallitsee kaikkea. Häneen 
saamme laittaa vahvan luot
tamuksen. 

Miten sitten hoitaa hengel
listä elämää näissä poikkeus
oloissa? Tärkeää on oman 
Jeesussuhteen hoitaminen; 
päivittäiset rukous ja raa
mattuhetket Jumalan kans
sa. Moni onkin sanonut, että 
koronaaikana Jumala on kut
sunut taas takaisin henkilö
kohtaiseen rukouselämään. 
Se piristää ja vahvistaa usko
vaa. Toinen tärkeä asia on us
kovien yhteyden hoitaminen. 
Tätä voi tehdä solun tai pien
ryhmän kautta. Ne voivat ko
koontua kymmenen hengen 
ryhmissä maskin kanssa, jos 

terveys sallii niiden käytön. 
Ja totta kai voi kokoontua us
kovan ystävän kanssa kotona 
kahdestaankin. Näin voi jakaa 
omaa elämää ja kysymyksiään 
sekä kokea ystävien huolenpi
toa ja yhteyttä. 

Seurakunnan nettilähetyk
set ja media ylipäätään pal
velevat jokaista. Jumalanpal
veluksiin satsataan ja niitä 
lähetetään internetin kautta. 
Joulunajan tapahtumat tule
vat netistä. Niitä voi katsoa ja 
osallistua yhdessä perheen tai 
ystävän kanssa. Seurakunta 
kokoontuu edelleen ja vahvis

tuu yhteisestä uskosta. Media 
palvelee uskovia eri tarpeissa. 
Eriikäisille löytyy omaa oh
jelmaa, samoin uskosta kiin
nostuneille. On podcasteja, 
perusasioitavideoita, aamu
hartauksia ja opetusaiheita 
uskosta. Koronaaika ei poista 
seurakuntayhteyttä eikä hen
gellistä kaipausta sydämis
sämme. Jumala johtaa meitä 
takaisin ytimeen ja uudistaa 
meidät. 

Joulu on perinteisesti hil
jentymisen ja pysähtymi
sen aikaa, nyt erityisesti tänä 
poikkeusaikana. Ota aikaa Ju

malan kanssa. Anna hänen 
puhua sinulle ja koskettaa sy
däntäsi. Anna perheesi ja ys
täväsi kokea uskovien yhteyt
tä. Joulussa on kysymys Jee
suksesta. Hän täyttää sisäisen 
janomme ja rakkauden näl
kämme. Hänen huolenpitonsa 
on parasta elämässä, ja hänen 
rakkautensa hoitaa syvimmät 
osat sisällämme. 

Siunattua Joulua kaikille!

Usko Katto

Lahjaksi saamani kirkasvalolamp
pu sai minut pohtimaan, miten tär
keä asia valo onkaan, etenkin täl
laisena vuodenaikana.

Ihminen tarvitsee valoa herä
täkseen, nähdäkseen ja liikkuak
seen oikeaan suuntaan. Hän tar
vitsee valoa myös jaksaakseen ja 
pitääkseen yllä toivoa. Valo lisää 
turvallisuuden tunnetta ja paljas
taa pimeyden piilot.

Kaamoksen ja synkkien uutisten 
keskellä joulu on tervetullut valon 
juhla. Hyvän joulun toivotukset ja 
lahjat valaisevat mielen. Valoa tuo
vat myös ystävällinen hymy, joulu
tervehdys, puhelinsoitto tai teksti
viesti ”Olen ajatellut sinua”.

Jeesuksen syntymähetkellä maa
ilmaan syttyi pelastuksen valo. Hä
nen mukanaan tuli toivo kaikil
le kansoille, valkeus pakanoille ja 
kirkkaus Israelille. Miten toivotto
mia olisimmekaan ilman Jeesusta!

Raamattu kertoo tästä ajasta ja 
seurakunnan tehtävästä: ”Pime
ys peittää maan ja synkeys kan
sat, mutta sinun ylitsesi koittaa 

Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen 
kunniansa. Kansat vaeltavat sinun 
valkeuttasi kohti, kuninkaat si
nun koitteesi kirkkautta kohti”(Jes 
60:1–3).

Seurakuntana meidät on pantu 
kansojen valkeudeksi. Ymmärräm
meköhän aina tehtävämme arvon? 
Millaista valoa kannamme? Heijas
tammeko enemmän itseämme kuin 
Jumalaa? Kristuksen rakkauden 
valo vetää puoleensa ihmisiä lä
heltä ja kaukaa, kuin muinoin tähti 
itämaan tietäjiä.

Tässä lehdessä luemme media
työn uusista tuulista ja lähetystyön 
tapahtumista. Puhumme kotoutta
misen mahdollisuuksista ja lähim
mäisen huomioimisesta. Kaikel
la tällä levitämme valoa. Saakoon 
joulun sanoma kohottaa sydämem
me ja mielemme rajoitusten ylä
puolelle, valon valtakuntaan. 

Ihanaa joulua!

Tarja Jääskeläinen

Jotain uutta

Koronaepidemia hiljentää Joulun elämää

Valo tuo toivoa

”Olen valmis palvelemaan kotiseurakunnassa.”

Meria Jokinen Thaimaasta eläkkeelle

Vuoden alussa kirjoittelin tänne aiheel
la ”Katso minä teen uutta”. Olin koke
nut että tähän vuoteen liittyy jotain 
uutta, jokin uusi asia. Tästä inspiroitu
neena kirjoitin myös sosiaaliseen me
diaan sanat ”new thing”, uusi asia. Joku 
kyseli tuleeko meille perheenlisäys tä, 
mutta kyse ei ollut siitä. En edes tien
nyt mistä oli kyse, mutta koin, että Ju
malalla on jotain tiedossa.

Jo aikaisemmin vuoden 2019 syk
syllä helluntaikirkon strategiaryhmäs
sä eräs osallistujista sanoi, että meidän 
tulisi myös olla valmiita johonkin täy
sin arvaamattomaan. Historia tuntee 
käsitteen nimeltä musta joutsen. Se 
on jokin ilmiö, jota ei osattu ennakoi
da, mutta joka vaikuttaa voimakkaasti 
tulevaisuuteen. Helluntailiikkeen stra
tegiaprosessissa haluttiin huomioida 
profeetallinen ”villi kortti”. Edessä voi 
olla myös jotain ihan uutta, johon ai
noastaan Jumala voi meitä valmistaa. 
Vuosi 2020 todellakin toi uusia asioita.

Kun nyt katselen taaksepäin, minus
ta tuntuu että ainakin yksi uusi asia, 
josta Jumala puhui, liittyy mediatyö
hön. Tänä vuonna siirryimme aikaan, 
jossa seurakunnan media on vahvasti 
mukana ihmisten arjessa. Sanoman ää
rellä on uusia ihmisiä, ja työn tulokse
na on tapahtunut myös uskoontuloja. 
Meidät pakotti mediatyön esiinmars
siin maailmanlaajuinen pandemia. Ai
van kuin alkuseurakuntakin lähti liik
keelle ”kaikkeen maailmaan” vasta pa
kon edessä.

Sain myös kesälomalla idean koski
en ikäisiäni entisiä seurakuntanuoria 

ja porukkaa, joka 90 ja 2000luvulla 
kävi gospelkonserteissa. Laitoin pys
tyyn facebookryhmän, joka kokoaa 
yhteen tätä kohderyhmää. Pian syntyi 
useamman tuhannen yhteisöksi kasva
nut foorumi, joka kokoaa yhteen niin 
uskovia kuin ei uskoviakin. Nyt suun
nitellaan jo podcastohjelmaa tälle 
ryhmälle. Keskustelu netissä on jos
kus villiä, mutta pinnan alla kylvetään 
hyviä siemeniä ja rakennetaan suhtei
ta. Joillekin ryhmä on ollut ensimmäi
nen kontakti uskonasioihin pitkiin ai
koihin. 

Jumala tekee uutta. Siis me teem
me uutta. Meidät on kutsuttu rohkeas
ti tekemään uutta juuri nyt. Ihmeiden 
paikka on siellä, minne ikinä Juma
la onkaan sinut laittanut, ja missä iki
nä tilanteessa juuri nyt olet. Voit olla 
tekemässä unelmista totta Jumalan 
kanssa. Tänään on uusi päivä. Rukoile 
Jumalaa avaamaan sinun silmäsi käsil
lä oleville mahdollisuuksille.

Jarkko Lindqvist

Kolumni

Neljäkymmentä 
vuotta Thaimaassa 
työskennellyt Meria 
”Meetu” Jokinen 
jäi eläkkeelle. 
Lähetystyö oli hänelle 
elämäntehtävä ja 
pikkutyttönä saatu 
kutsu.

– Näin 8vuotiaana ilmestyk
sen, jossa minulla oli valkoi
nen puku, hän muistaa ja tote
aa vasta myöhemmin ymmär
täneensä puvun viitanneen 
sairaanhoitajan asuun.

Meria opiskelikin sairaan
hoitajaksi ja lähti pari vuotta 
valmistumisensa jälkeen töi
hin pakolaisleirin sairaalaan 
Thaimaahan. Suomessa käy
dyn raamattukoulun jälkeen 
seurakunta päätti lähettää 
hänet Thaimaahan lähetys
työhön 1983.

– Jumalalla oli sormensa 
pelissä, sillä tuohon aikaan 
lähetyskäsky ymmärrettiin 
muodossa ”menkää kaikkeen 
Keniaan”, Meria hymyilee.

Suurimman osan elämän
työstään Meria teki oppilas
kotityössä PohjoisThaimaas
sa. Hän toimi siellä köyhien 
ja orpojen oppilaskotilasten 

koordinaattorina.
– Uusille lähtijöille neuvoi

sin, että selusta on turvattava 
esirukouksin. Lisäksi lähetin 
ei pidä koskaan olla työn kär
kenä, hän muistuttaa.

Mieli palaa aurinkoon
Kun Meetun eläkejuhlaa vie
tettiin marraskuisessa lä
hetysjumalanpalvelukses
sa 15.11.2020, puheenvuoron 
käyttivät Fidan Aasian alue
johtajana toimiva Ruut Mo
nonen ja seurakunnan johta

va pastori Usko Katto. Thai
maassa työskenteleville 
Ruutille ja hänen miehelleen 
Henrylle Meria on ollut men
tori.

– Meriaa arvostetaan, ja 
pastorit kuuntelevat häntä, 
Ruut Mononen totesi. Juh
littava sai lahjaksi orkidean 
muistuttamaan toisesta koti
maastaan.

– Hän on jämäkkä, rohkea, 
sosiaalinen, johtaja, opettaja, 
julistaja, Usko Katto puoles
taan luetteli.

Meria kiitti seurakuntaa 

hyvästä yhteistyöstä ja esi
rukouksesta. Sen jälkeen hän 
saarnasi vanhurskauden haar
niskasta.

Tänä vuonna Meria viettää 
kaamosaikaa Suomessa en
simmäistä kertaa kymmeneen 
vuoteen. Kirkasvalolamppu 
on hankittu paikkaamaan pa
hinta auringonikävää. Mieli 
palaa kuitenkin myös adven
tinaikaan Thaimaahan.

– Joulukuu on kiireinen 
kuukausi seurakunnassa ja 
oppilaskodeissa. Jouluun sat
sataan paljon: on ulkoilmako

kouksia ja seurakunnan omia 
kokouksia, joululaulujen lau
lamista ovilla, jouluaihei
sia draamoja ja esityksiä, hän 
kertaa.

Vaikka Meria on nyt eläk
keellä, hän on luvannut Her
ralleen olla edelleen siellä, 
missä tarvitaan.

– Aloitan tammikuussa so
lunjohtajana ja olen lupau
tunut johtajuuskoulutuksen 
mentoriksi, helluntaikirkon 
tuore senioripastori iloitsee.

Marika Karhu

Oppilaskodin lapsia joulujuhlassa vuonna 2019.Pitkäkaulakarenin asussa.

Meria Jokisen henkilö kohtainen albumi

Moosit teltantekijä
taustalla ja kontakteilla 
Helimissioniin.

Seurakunnan rukouslähetit 
Päivi ja Hansjürgen Moos val
mistautuvat  ensimmäiseen 
jouluunsa uudessa kotimaas
saan Sveitsissä. 

– Tämä on ensimmäinen 
joulumme Sveitsissä emme
kä vielä tiedä, millaista täällä 
on, pariskunta kertoo, ja jat
kaa viettävänsä joulua yleen
sä sinkkuystävien kanssa.

Moosit muuttivat Sveitsiin 
tammikuussa Hansin koti
maasta Saksasta työskennel
läkseen lähetysjärjestö Heli
missionissa, jonka sveitsiläi
nen lähetystyöntekijä Ernie 
Tanner perusti vuonna 1971. 
Järjestö tekee työtä helikopte
reilla alueilla, joissa on vaikea 
liikkua muilla kulkuneuvoilla. 
Moosit työskentelevät järjes
tön pääkonttorissa.

– Minä aloitin työn Heli

missionissa jo aiemmin kon
sulttina Saksasta käsin. Toi
min projektipäällikkönä ja 
laatupäällikkönä, Hans ker
too.

Hänen työnsä sisältää 
muun muassa kriisinhallinta
suunnitelmien tekoa, katast
rofiin varautumisen suunnit
telua, järjestön käyttämien 
helikopterien sertifiointia ja 
materiaalivirran optimointia.

Päivi toimii Helimissio
nin tapahtumanjärjestäjänä. 
Hänen tehtäviinsä kuuluvat 
myös lastensuojelu ja työnte
kijöiden hyvinvointi. 

– Työntekijöistä huoleh
dimme mieheni kanssa yh
dessä, ja yksi osa tehtävää on 
vierailla kentillä. Marraskuuk
si suunniteltu Madagaskarin 
matka peruuntui koronaviruk
sen takia, Päivi sanoo.

Sydämen kutsu 
tärkein
Lähetystyö on aina ollut lä
hellä Päivin ja Hansjürgenin 
sydäntä. He tapasivat toisen
sa kielikurssilla ollessaan tel
tantekijöinä Lähiidässä. Kai
nuusta lähtöisin oleva Päi
vi oli opiskellut Tampereella 
kauppaopistossa, Hansjürgen 
oli telekommunikaatioon eri
koistunut insinööri. Helimis
sioniin he päätyivät kontakti
en kautta.

– Ystävä arabimaiden ajoil
ta oli töissä Helimissionilla, ja 
siellä oli minun profiiliini so
piva paikka auki, Hans kertaa.

Sveitsin toimistolla on yh
deksän työntekijää. Järjestöl
lä on toimistot myös Saksas
sa, Yhdysvalloissa, Kanadassa 
ja Brasiliassa, sekä muutama 
etänä töitä tekevä henkilö.

– Aamuisin rukoilemme 
koko Helimissionperheen 
puolesta. Siihen kuuluvat 
myös työn tukijat, sanoo Päivi 

viitaten sekä rahalliseen että 
rukoustukeen.

– Jo teltantekijäaikanamme 
koimme rukouksen tärkeyden. 
Kun vaikeat tilanteet eskaloi
tuivat, rukous avasi ovia, Hans 
jatkaa.

Helimissionilla on tarvetta 
eritoten lentäjille ja mekaani
koille. Usein lentäjät ovat sa
malla mekaanikkoja, sillä jos 
he ovat tiettömien taipaleiden 
takana ja helikopteri menee 
rikki, he joutuvat korjaamaan 
sen itse.

Lentäjien lisäksi tarvitaan 
myös vapaaehtoistyöntekijöi
tä esimerkiksi rakentamiseen, 
teknisiin töihin ja perheiden 
tukemiseen. Juuri nyt etsitään 
kotikoulun pitäjää Madagas
karilla olevan lähettiperheen 
lapsille.

– Tärkeintä on sydämen 
kutsu lähetystyöhön, paris
kunta tiivistää.

Marika Karhu

Helikopterilla apua tiettömien taipaleiden taakse

Päivi ja Hansjürgen Moosin sydän sykkii lähetystyölle.

Simon Tanner, Helimission
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Musiikkipitoisessa 
muistojuhlassa 
kuultiin ystäviä ja 
työtovereita.

Lauantaina 7.11.2020 järjes
tettiin Saalemilla seurakun
nan pitkäaikaisen pastorin 
Jarmo Makkosen muistojuhla. 
Hän siirtyi ajasta ikuisuuteen 
71vuotiaana jo toukokuussa, 
mutta koronaviruksen leviä
misen hillitsemistä varten an
netut kokoontumisrajoitukset 
estivät muistojuhlan pitämi
sen tuolloin.

Seurakunnan johtavan pas
torin Usko Katon lisäksi Jar
moa muisteli tilaisuudessa lä
hetyspastori Pekka Ylenius. 
Molemmat totesivat Jarmon 
olleen ilmiömäinen puhuja ja 
ansioitunut raamatunopetta
ja, joka luki paljon.

– Äitinsä puolelta venä
läistä sukua olleella Jarmolla 
oli slaavilainen luonne. Usein 
hän itki puhuessaan, Usko 
Katto kertoi.

– Jarmo oli tunneihminen, 
mutta hän osasi myös nolla
ta itsensä hämmästyttävän 

nopeasti, mainitsi puolestaan 
Pekka Ylenius.

Pastoriystävien puheen
vuoroissa korostui, että Jar
mon sydän sykki erityisen 
lämpimästi Venäjälle ja Val
koVenäjälle sekä ylipäänsä 
slaavilaisille kansoille. Hän 
vieraili näissä maissa lukui
sia kertoja. Lisäksi hän kävi 
saarnaamassa useissa slaavi
laisissa seurakunnissa Yhdys
valloissa. Monet noista mat
koista Jarmo teki Seinäjoen 
helluntaiseurakunnan johta
van pastorin Martti Kallion
pään kanssa.

– Kun matkustetaan yh
dessä, todellinen luonne tulee 
väkisin esille. Jarmon kanssa 
ei tullut koskaan ristiriitoja, 
tämä iloitsi.

Puheenvuoron käytti myös 
Jarmon hyvä ystävä, Avain
median entinen toiminnan
johtaja Jouko Rajala. Hän 
muisteli viimeistä kertaa, kun 
oli tavannut Jarmon vuoden 
2020 alussa. Tuolloin Jarmon 
sairautta ei ollut vielä todettu.

– Jarmo puhui silloin itkien 
armosta, jonka oli kohdannut 

nuorena miehenä, hän sanoi, 
ja kertoi keskustelleensa Jar
mon kanssa viimeisen kerran 
puhelimessa vielä kuolinpäi
vän aamuna 2. toukokuuta.

Lyhyen mutta rankan sai
rauden ilmettyä Jarmo suun
nitteli vielä matkaa Yhdysval
tojen Alaskaan. Ylhäällä oli 
kuitenkin päätetty toisin.

– Taivaalliset vaunut vei
vätkin Jarmon taivaaseen, 
Martti Kallionpää toisti kiitol
lisena Jarmon itsensä jäähy
väissanat.

– Hän sai lähteä ilman pit
kää sairastelua, kuten oli ru
koillut, kertoi Pekka Ylenius.

Tilaisuudessa lauluja esitti
vät Johanna Ihonen Juha Tör
män säestyksellä sekä seniori
kvartetti. Martti Ahvenainen 
esitti huuliharpulla sikermän 
vanhoja hengellisiä lauluja. 
Jukka Oksanen lausui Jarmon 
muistolle kirjoittamansa ru
non.

Marika Karhu

Makkosta muisteltiin lämpimin sanoin

Jarmo Makkosta muisteltiin sanoin 
ja sävelin.

Seurakunnan media
työ nousi viime 
kevään poikkeus
olojen aikana 
siiville. Digikanavien 
kävijämäärät ovat 
moninkertaistuneet.

Karanteenikevään 2020 poik
keusolot pakottivat seura
kunnan ottamaan digiloikkia. 
Tämä näkyi seurakuntamme 
digikanavien kävijämäärien 
moninkertaistumisella. Esi
merkiksi Youtubekanavam
me kuukausittaiset kävijä
määrät nousivat aiemmista 
sadoista kävijöistä kymmeniin 
tuhansiin. Ilman av ja me
diatyössä palvelevien panosta 
tämä ei olisi ollut mahdollista. 
Mediatyö nousi siiville.

Mediatyö noteerattu 
laajasti
Digikanaviemme seuraajina ei 
ole ollut ainoastaan tampere
laisia, vaan olemme saaneet 
olla hengellisen sisällön tar

joajana monelle ympäri suo
mea ja maailmaa. Tampereen 
Helluntaiseurakunnan me
diatyö on noteerattu Hellun
taikirkon valtakunnallisten 
toimijoiden kesken. Olemme 
saaneet olla tuomassa tervet
tä hengellistä sanomaa kes
kelle epävakaita aikoja.

Jo vuonna 2014 tehtyyn 
toimintasuunnitelmaan oli 
kirjattu tavoitteeksi vuodel
le 2020, ehkä hieman utopis
tisestikin, että olisimme esi
merkki ja merkittävä vaikut
taja mediatyössä ja uusien 
kanavien käytössä. Nyt tämä 
näky on toteutunut.

Mukaan kasvavaan 
mediatyöhön?
Media ja AValan osaajien 
taitoja on tarvittu ja tarvi
taan nyt enemmän kuin kos
kaan. Haluamme olla tuot
tamassa laadukasta sisältöä. 
Seurakunnassa pääsee oppi
maan ja palvelemaan media
taloista tutuilla nimikkeillä 
kuten tuottaja, käsikirjoittaja, 

kuvaaja, monikameraohjaa
ja, editoija, miksaaja, äänit
täjä, äänen käsittelijä, valo
teknikko, valaisija, graafikko, 
animaattori, esitysteknikko ja 
monilla muilla.

Ääntä ja videota
Kevään ja kesän ahkeroimme 
hengellisen videomateriaalin 
tekemisessä. Perusasioitavi

deosarja luotiin seurakunnan 
ulkopuolisia silmällä pitäen. 
Mitä mieltä? sarjassa pureu
duttiin ajankohtaisiin kristil
lisiin teemoihin.

Esimerkiksi työmatkalais
ten iloksi olemme tuottaneet 
erilaista äänisisältöjä kuten 
podcasteja, aamuhartauk
sia ja äänihartauksia. Suosit
tu Visiopodcast on ohjelma, 
jonka jaksoissa haastatellaan 

mielenkiintoisia kutsuvierai
ta aikamme ilmiöistä. Kuusi 
kertaa viikossa ilmestyvä Aa
muhartaus on tullut monelle 
tutuksi tavaksi aloittaa päivä. 
Äänihartaus taas on hyvä esi
merkiksi solujen alussa kuun
neltavaksi tarkoitettu lyhyt 
johdanto seurakunnassa tällä 
hetkellä käsiteltäviin teemoi
hin. Raamattupodcastissa 
uppoudutaan Raamatun ope
tukseen.

Joulukalenteri 2020
Joulukuussa nettisivuilla ja 
somessa on ilmestynyt joulu
kalenteri, joka on tehty lapsil
le ja kaikille lapsenmielisille. 
Joka aamu aukeaa uusi luukku. 
Muista käydä kurkkaamassa.

Seurakunnan mediatuotan
non löydät nettisivuiltamme 
www.tamperehelluntai.fi/me
dia ja voit seurata Tampereen 
Helluntaiseurakuntaa Face
bookissa, Instagramissa, You
Tubessa ja Spotifyssa. 

Jos haluat mukaan media
työhön, ole rohkeasti yhtey
dessä mediapastori Markus 
Rautaniemeen:  markus.rau
taniemi@tamperehelluntai.fi

Markus Rautaniemi ja Jarkko 
Lindqvist

Karanteenikevään 
siunaus

Visio-podcastin juontajat Hanna Lamula ja Matias Heikkilä sekä Jarkko 
Lindqvist.

Hanna Lamula

Yhteensä 35 lasta (7–10 v) 
kirmasi syyslomalla Kuk
kolan maisemissa kol
men päivän ajan. Syksyn 
pimeyskään ei haitannut 
vauhdikasta menoa. Turval
lisuusohjeita noudatettiin 
ihailtavan tarkasti ohjaaji
en valvonnassa. Kiitos Ju
malalle, leirillä ei ollut yh
tään koronatartuntaa eikä 
muita sairastumisia. Leiri
pomona oli Joona Kaura
nen apunaan Anna Laineen 
valmentamat ryhmyrit, jot
ka huolehtivat hyvin jokai
sesta lapsesta. Kiputätinä 
oli Anneli Hankkio, ja sii
vouksen hoiti SirkkaLii
sa Toimela. Leikittäjät Essi, 
Unni ja Veikko huolehti
vat iltaohjelmasta ja päi
vän aktiviteeteista.  Ruoka 
oli runsasta, hyvää ja mait
tavaa,  olihan Eilan keittiö

tiimi taas vauhdissa. Iso kii
tos heille ja Taivaan Isälle. 
Jumalan sanan ruokaa tar
joiltiin teemalla ”Jeesus on 
paras ystävämme”.  Tapsan 
raamattutunnit sisälsivät 
aina hauskan haasteen, lii
kunnallisen musiikkihet
ken, opetuksen, rukouksen 
ja  jännittävän Kahootki
sailun. Iltojen hubahetkis
sä nähtiin hauskoja esityk
siä ja leiriläisten haasteita. 
Iltahartauksissa hiljennyt
tiin ja kannettiin rukouksin 
iloja ja huolia. Kiitollisina ja 
monta kokemusta rikkaam
pana palasimme kotiin. 
Monet ensikertalaiset jäivät 
innolla odottamaan tulevia 
leirejä. Kiitos kaikille, jotka 
rukoilitte leirin puolesta!

Joona Kauranen

Kaverileirillä jokainen 
sai huomion

Ystävyys on tärkeä osa ih
misen elämää. Etenkin kas
vuvaiheessa, kun etsimme 
suuntaa elämälle, ystävyys 
voi vaikuttaa hyvin pal
jon. Siksi WEleirillä loka
kuussa otimme aiheen lei
rin teemaksi. Käsittelimme 
sitä, mikä tekee hyvän ys
tävän ja onko meillä riittä
västi sellaisia ympärilläm
me, jotka kannustavat ja 
tukevat hyvään suuntaan. 
Toisaalta puhuimme myös 
siitä, miten olla hyvä ys
tävä muille. Iltaisin sitten 
painotimme Pyhän Hen
gen tärkeyttä elämässä, ja 
oli paljon aikaa yhteisruko
ukselle ja jakamiselle. Ope
tuksesta vastasi Henry Mo
nonen, Milka Myllynen ja 
Jukka Sipilä. Leirin johta
jana toimi Veikka Katto ja 
pääemäntänä Riitta Sand. 

Koronan tähden oli tar
peen luoda turvaohjeet ja 
rajata, mitä pystymme te
kemään leirillä niin, että 
noudatamme rajoituksia. 
Kuitenkaan se ei pilan
nut mitenkään leirin ilma

piiriä, vaan kaikki 45 leiri
läistä saivat monipuolisen 
leirikokemuksen ja ennen 
kaikkea mahdollisuuden 
vahvistua uskossaan. Sii
tä saikin kuulla viimeisenä 
iltana, kun mikki oli avoin, 
ja moni leiriläinen nousi 
kertomaan, kuinka Jumala 
oli vaikuttanut hänen elä
määnsä leirin aikana. Myös 
moni henkilökunnasta ha
lusi jakaa kokemuksiaan 
Jumalan huolenpidosta ja 
avusta. Oli hienoa nähdä, 
kuinka leirillä oli hyvä yh
teishenki alusta loppuun, 
ja miten sitoutunutta hen
kilökunta oli huolehtimaan 
leiriläisten hyvinvoinnista.

WEtyö on seurakun
tamme yksi tärkeä työmuo
to, jossa saamme olla vai
kuttamassa ihmisen elä
män suuntaan tärkeässä 
iässä. Tämä leiri taas osoit
ti sen, kuinka hienoja nuo
ria meillä on kasvamassa 
seurakunnan keskellä. Tu
levaisuus näyttää hyvältä!
Henry Mononen

Seurakunnasta voi 
tulla aidosti kaikkien 
kansojen koti. 

Seurakunnat ja vapaaehtoiset 
ovat tehneet intensiivistä työ
tä maahanmuuttajien parissa 
jo pitkään. Vuonna 2015 työ 
alkoi monissa seurakunnis
sa uutena, ja tarve tulijoiden 
elämänhallinnan tukemiseen 
ja vapaaehtoisten koulutta
miseen ilmeni. Tarve siirtyä 
erillisestä maahanmuuttaja
työstä koko seurakuntaa kos
kevaan mukaan ottamiseen ja 
osallistavaan toimintatapaan 
on myös huomattu. 

Vastaanottokeskusten sul
kemisen vuoksi monet siir
tyvät nyt muualle, ja toisaal
ta seurakuntiimme ilmestyy 
ihmisiä aivan uusista maista. 
Muutoksesta on tullut pysy
vää, ja se vaatii sopeuttamista.

– Isäntinä meidän tulisi 
huomioida nämä ihmiset ja 
olla vieraanvaraisia, muistut
taa Tampereen Helluntaiseu
rakunnan kansainvälisen työn 
johtaja Lea Raittila.

Hänen mukaansa suoma
laisten ja ulkomaalaisten vä
linen vuorovaikutus on yhä 
haastavaa kielitaidostakin 
huolimatta.

– Kaikille luonteva suhtau
tuminen ulkomaalaisiin ei ole 
automaattista, joten seura
kunnan on hyvä systemaat
tisesti järjestää kohtaamisti
lanteita. Opettaminen ja esi
merkin kautta johtaminen 
ovat avainasemassa.

Koulutusta seurakunnan 
johdolle ja vapaaehtoi-
sille
Lea Raittila toimii projekti
päällikkönä Satakunnan kou
lutuskuntayhtymä Sataedun 
hallinnoimassa KotoDia
hankkeessa, jonka tavoittee
na on lisätä osaamista kotou
tumisajalla olevien maahan
muuttajien kohtaamisessa ja 
tukemisessa.  Mukana ovat 
Suomen helluntaikirkko, FIDA 
International sekä Tampe
reen, Hervannan, Vammalan, 
Hämeenlinnan, Lahden, Jo
ensuun, Kuopion, Mikkelin ja 
Oulun helluntaiseurakunnat. 
Hanke toteutetaan Sisäminis
teriön Turvapaikka, maahan
muutto ja kotouttamisrahas
ton tuella 1.7.20–31.12.2022.

– Järjestämme koulutuksia 
seurakuntien johdolle ja va
paaehtoisille sekä kaikille ai

heesta kiinnostuneille. Aloi
tamme uusia toimintoja ja ke
hitämme nykyisiä. Luomme 
malleja, joita voi hyödyntää 
myös laajemmin. Haaveena 
on saada käyntiin esimerkik
si psykososiaalisen tuen ver
taisryhmät ja äidinkielisen lu
kutaidon vertaisoppimisryh
mät, Lea luettelee.

Toiminnan linkittyminen 
kotoutumisen tukemiseen luo 
mielekkyyttä ja auttaa yllä
pitämään motivaatiota sekä 
kehittämään toimintoja. Pai
kallinen ja maanlaajuinen 
verkostoituminen tuo jatku
vuutta ja paikkaa tukiverkon 
reikiä. Karttunutta tietoa ja 
taitoa jaetaan. Samalla tue
taan vapaaehtoisten jaksa
mista ja tehtävässä kehitty
mistä. Koulutukset ovat hank
keen jälkeen käytettävissä 
kaikissa seurakunnissa. 

Evankeliumi kuuluu 
kaikille  
Lea Raittila koki jo lapsena, 
että evankeliumi kuuluu kai
kille, ja sitä voidaan kertoa 
monin tavoin.

– Työssäni voin hyödyntää 
kokemuksiani ulkomailla asu
misesta. Ehkä tämä vain osui 
kohdalle eikä vaadi taitoja, 
joita minulla ei ole, Lea pohtii.

Hänen mukaansa jokai
sen tulisi kuulla evankeliumi 
ymmärrettävällä tavalla. Jot
ta ihminen voi oppia Raamat
tua ja kristillistä elämää, hän 
tarvitsee tukea myös muussa 
elämässään. Kun eri kulttuu

reista tulleet ihmiset kuulevat 
pelastuksesta ja näkevät eri
laisen, välittävän tavan elää, 
he kertovat siitä perheelleen 
ja ystävilleen. Niille, joihin 
meillä ei ole kontaktia. 

– Tässä työssä ollaan koko 
ajan pelastussanoman perus
asioiden äärellä, joten ne py
syvät itsellekin tuoreina. On 
hienoa olla ensimmäinen, 
joka kertoo jollekin Jeesuk
sesta. Jumala muuttaa ihmis
ten elämää. 

Kansainvälinen työ on kai
kesta suunnittelusta huoli
matta usein ennakoimatonta 
ja tietyllä tavalla epäsäännöl
listä, joten rukousta tarvitaan. 

– Ihmisten ongelmat ylit
tävät usein meidän vaikutus
mahdollisuutemme, mutta 
Jumala voi, Lea kiittää.

Hänen huolenaan ovat eri
tyisesti ne monet ulkomaa
laiset, jotka eivät ole vielä tu
tustuneet suomalaisiin seura
kunnassa. 

 – Yksinäisyys on suun
natonta, ja se ajaa etsimään 
kontakteja muualta tai muut
tamaan paikkakuntaa. 

– Haaveeni on seurakun
ta, jossa kaikille löytyy kon
takteja, kavereita, yhdessä 
tekemistä ja paikka palvella. 
On niin paljon elämänkoke
musta, taitoja ja lahjoja, joilla 
voimme palvella toisiamme. 
Eri kulttuurit ja kielet ovat 
rikkaus – annetaan niiden nä
kyä ja kuulua!

Tarja Jääskeläinen

KotoDia-hanke tukee 
kulttuurien vuorovaikutusta

WE-leirillä puhuttiin 
ystävyydestä

KotoDia –hankkeen projektipäällikkö Lea Raittila kouluttaa ja mentoroi 
seurakuntia kansainvälisessä työssä.

Sirpa Lindqvist
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Hervannan Katu
kappeli on kutsu
nut seurakunnan 
johtavaksi pastorik
si Juha Kotisaaren 
Tampereen Hellun tai
seurakunnasta. Hän 
aloittaa tehtävässä 
vuoden 2021 alusta.

Seurakunnan kasvaessa ja 
työn monipuolistuessa Katu
kappelissa on jo pitemmän ai
kaa ollut tarvetta kokoaikai
selle pastorille, joka toimisi 
pastori Timo Penttilän ja van
himmiston rinnalla. Asiaa on 
rukoiltu ja koettu, että vas
taus on tullut. 

Katukappelia perusta-
massa
Juha Kotisaari on monille seu
rakuntalaisille tuttu. Hän oli 
perustamassa Hervannan Ka
tukappelia 90luvulla Timo 
Penttilän seurakuntanäyn 
pohjalta ja johti työtä usei
ta vuosia. Ennen sitä Hervan
nassa oli pidetty kotiryhmiä 
ja hengellisiä kokouksia Tam
pereen Helluntaiseurakunnan 
kautta. 

— Ne vuodet olivat työn
täyteisiä ja hengellisesti voi
makkaita. Kokoustoiminta 
oli runsasta ja vaimoni Ar
jan vastuut varsinkin musiik

kipuolella olivat merkittäviä. 
Katukappelilla alkoi jo silloin 
monia työmuotoja kuten ul
komaalaistyö, kuurojen toi
minta ja romaninuorten ta
voittaminen. Se oli perheel
lemme hyvin hektistä aikaa.

– Ulkomaalaisten runsas 
asuminen Hervannassa näkyi 
jo silloin Katukappelin toi
minnassa ja ymmärsin sen 
kuuluvan luontevana osana 
tulevan seurakunnan olemuk
seen, Kotisaari kertoo. 

Raamattukoulua ja 
lähetystyötä
Vuonna 2001 Juha Kotisaari 
jätti vastuun Timo Penttilälle 
ja keskittyi Elämä ja Palvelu 
Raamattukoulun johtamiseen 
Tampereen Helluntaiseura
kunnassa. Vuodesta 2006 läh
tien hän on tehnyt Very lähe
tysyhdistyksen kautta evan
kelioimis ja avustustyötä 
Venäjällä sekä Baltiassa. Me
dian ja muun toiminnan kaut
ta on tavoitettu myös juuta
laisia sekä romaneja. Vuonna 
2017 aloitettiin eri seurakun
tien kanssa Suuri Jeesus ti
laisuudet. Tampereen Hellun
taiseurakunnassa Juha on pal
vellut kokouskohtaisesti sekä 
raamattukoulun opetustyös
sä. Parin viimeisen vuoden ai
kana hän kertoo kokeneensa 
halua palvella enemmän ju

listustyössä Suomessa. 
– Olen ajatellut, että jos 

joku seurakunta pyytää minua 
palvelemaan, niin suhtaudun 
asiaan vakavasti. Katukappe
lilta tullut kutsu vahvistui ru
koillessani asian puolesta.

Juha kertoo aina arvosta
neensa Katukappelin toimin
taa. 

– Seurakunta on kokoonsa 
nähden monipuolisesti ja laa
jalti vaikuttava. Sillä on vah
va lähetystyöpanostus, ja toi
minta on osoittautunut vire
äksi ja kestäväksi.

Tulevaa toimintaa suunni
tellaan yhdessä seurakunnan 
vanhinten kanssa. 

– Oma osuuteni on palvella 
sen armon mukaan, minkä Ju
mala on antanut osana Kris

tuksen ruumista. Rukoukseni 
on, että Pyhä Henki saa johtaa 
kaikessa. 

Ympyrä sulkeutuu
Alkuvaiheessa Juha halu
aa tutustua paremmin seura
kunnan sykkeeseen, toimin
tamuotoihin ja sen jäseniin. 
Eräänlainen ympyrän sulkeu
tuminen tuntuu hyvältä. 

— Vaimoni Arja sanoi, että 
”kuin olisi kotiin tullut”, kun 
kävimme viimeksi Hervannan 
kokouksessa. On helppo tulla 
mukaan, kun on jo paljon hie
noja tuttuja ihmisiä eri yhte
yksistä. 

Katukappelissa toivotetaan 
Kotisaaret lämpimästi terve
tulleiksi. 

– Juha on ollut synnyttä
mässä tätä seurakuntaa, ja 
nyt Jumala on  jälleen puhu
nut hänelle Hervannan työs
tä. Uskon, että tämä on meil
le iso siunaus. Nyt on Jumalan 
aika, iloitsee oman toimensa 
ohella pastorin työtä jatkava 
Timo Penttilä. 

– Koemme, että Pyhä Hen
ki on vaikuttanut sekä Juhan 
että meidän sydämissämme. 
Juhalla on pitkä kokemus seu
rakuntatyöstä pastorina, raa
matunopettajana ja erilais
ten tapahtumien järjestäjänä. 
Hän myös tuntee Katukappe
lin työn alkumetreiltä saakka, 
tiivistää vanhin Jukka Kajava.

Tarja Jääskeläinen

Juha Kotisaari Hervannan 
Katukappelin johtavaksi 
pastoriksi

Marraskuun lauantaina kol
misenkymmentä seurakun
nan vapaaehtoistyöntekijää 
sai oppia päihdeongelmista, 
niiden taustoista ja toipumi
sesta. Kouluttaja Timo Katon 
johdolla pohdittiin, miten toi
pujaa voidaan tukea ja miten 
hoidetaan ongelmien juuri
syitä. Opetuksessa korostui

vat armollinen kohtaaminen, 
kuunteleminen ja tosioiden 
tunnustaminen. Jokainen ih
minen on arvokas ongelmista 
riippumatta. Oma halu kun
toutua, Jumalan lapsen iden
titeetti ja vertaisten tuki ovat 
avaimia toipumiseen.

Muistiin merkitsi Sirpa

Tampereen Helluntaiseurakunnan 
sielunhoitotyön uutisia:

Riippuvuuksista kärsivän 
auttamisessa tarvitaan 
rinnallakulkijoita

Kotisaaren albumi

Shutterstock
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RUKOUSLIEKKI
Alasalissa tiistaisin klo 
17.30–18.30. Rukousliekki-ilta 
on vuonna 2021 seuraavan 
kerran 12.01. Olet tervetullut 
mukaan rukoileman tai olemaan 
rukouksen ilmapiirissä. 
Muistamme turvallisuusohjeet ja 
noudatamme niitä.

WARTIT
joulutauolla. Jatkamme 15.1. 
perjantaisin klo 19.15 Ylisalissa

RANGERIT
Rangerien kevätkausi alkaa 
8.1.2021 ja loppuu 7.5.2021

WE-TYÖ
Jatkamme perjantaisin 8.1. 
alkaen klo 19 Alasalissa. 
Lisätietoja IG @wordseffect

OPISKELIJAPIIRI 
Keskiviikkoisin klo 19 Alasalissa 
lukuvuoden ajan. Puheita, pa-
neeleja ja keskustelua ajankoh-
taisista aiheista. Katso päivitty-
vä ohjelma IG/Fb: 

@opiskelijapiiri. Tervetuloa!

SOLUTYÖ
Solunjohtajien päivä la 
23.1.2021 klo 9–15.30 Tampe-
reen Helluntaiseurakunnassa.
Kerran vuodessa järjestettävä 
Solunjohtajien viikonloppu on 
tänä vuonna Solunjohtajien 
päivä. Tilaisuus on tarkoitettu 
kaikille solunjohtajakoulun käy-
neille, solua tällä hetkellä tai 
aiemmin johtaneille sekä solun-
johtamista aloitteleville seura-
kuntamme jäsenille. Mukana on 

seurakuntamme pastoreita ja 
solutyön vastuuhenkilöitä. Päivä 
sisältää ajankohtaista opetusta, 
Jumalan läsnäolossa yhdessä 
viipymistä rukoillen sekä yhteyt-
tä vahvistavia keskusteluita ja 
kohtaamisia.

Ilmoittautuminen 17.1.2021 
mennessä tamperehelluntai.fi/
solut/

Lisätiedustelut: Katja 
Lindeman katja.anneli.
lindeman@gmail.com / 045 869 
7371

SOLUNJOHTAJAKOULU 
4.2.–10.4.2021
Jos haluat kasvaa hengelliseen 
johtajuuteen ja aloittaa oman 
solun, tämä kurssi on sinua 
varten. 

Lisätietoja kurssin 
aikatauluista, sisällöstä ja 
pääsyvaatimuksista sekä 
ilmoittautuminen 29.1.2021 
mennessä tamperehelluntai.fi/
kurssit/

Lisätiedustelut: Aki Mäkinen 
aki.maekinen@gmail.com / 
050 348 0081

Työmuodot tiedottavat www.tamperehelluntai.fi @tampereenhelluntaisrk @Tampereenhelluntaiseurakunta

POISNUKKUNEET

Kekäläinen Simo

Vko 50

Ti 08.12. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee /Nuoret ja Joona 
Salo VAIN ZOOMISSA, linkki 
nettisivuilta
Su 13.12. klo 11.00 
Jumalanpalvelus VAIN 
NETTILÄHETYS
Su 13.12. klo 15.00 
Joulumusiikkitapahtuma 
Beetlehemin tähti VAIN 
NETTILÄHETYS

Vko 51

Ma 14.12. klo 13.00 
Senioriystävien kaupunkikävely 
Tallipihalle/ Lähtö 
rukoushuoneelta
Ti 15.12. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Jaakko Pasanen ja 
Pirkkalan Kampus-työ Vain 
ZOOMISSA, linkki nettisivuilta
Su 20.12. klo 15.00 
Seurakunnan joulujuhla vain 
NETTILÄHETYKSENÄ

Vko 52

Ti 22.12. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Tapani Varuhin VAIN 
ZOOMISSA, linkki nettisivuilta
Pe 25.12. klo 10.00 
Joulujumalanpalvelus VAIN 
NETTILÄHETYS
Su 27.12. klo 11.00 
Jumalanpalvelus / Petteri 
Arasalo VAIN NETTILÄHETYS

Vko 53

Ti 29.12. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Lähetystoimikunta / 
Teppo Rajala VAIN ZOOMISSA, 
linkki nettisivuilta
Su 03.01. klo 11.00 
Ehtoollisjumalanpalvelus /
Usko Katto / AMen-kuoro VAIN 
NETTILÄHETYS

Vko 1

Ke 06.01. klo 10.00 Seurakunnan 
rukous- ja paastoviikko Jumalan 
käsissä
Ke 06.01. klo 18.00 Seurakunnan 
rukous- ja paastoviikko Jumalan 
käsissä
To 07.01. klo 10.00 Seurakunnan 
rukous- ja paastoviikko Jumalan 
käsissä
To 07.01. klo 18.00 Seurakunnan 
rukous- ja paastoviikko Jumalan 
käsissä
Pe 08.01. klo 10.00 Seurakunnan 
rukous- ja paastoviikko Jumalan 
käsissä
Pe 08.01. klo 18.00 Seurakunnan 
rukous- ja paastoviikko Jumalan 
käsissä
Pe 08.01. klo 19.00 WE-ilta 

yläkouluikäisille 
La 09.01. klo 10.00–14.00 
Seurakunnan rukous- ja 
paastoviikko Jumalan käsissä
La 09.01. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 10.01. klo 11.00 
Jumalanpalvelus / Skidijumis /
Jarkko Lindqvist 
Su 10.01. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Kaste / Hannakaisa 
Shehu
Su 10.01. klo 17.00 English 
Service

Vko 2

Ma 11.01. klo 13.00 
Senioriystävät / Erilaisuuden 
hyväksyminen yhteydessä / 
Teuvo Toivanen / Mieskvartetti 
Sanoma ratkaisee
Ti 12.01. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee
Ke 13.01. klo 12.00 
Päivätilaisuus / Pertti Virolainen / 
Ilonia-kvartetti
Ke 13.01. klo 19.00 
Opiskelijapiiri
Pe 15.01. klo 19.00 WE-ilta 
yläkouluikäisille 
La 16.01. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 17.01. klo 11.00 
Lähetyssunnuntain 
jumalanpalvelus /Skidijumis 
/ Valtteri Tuokkola / musiikki: 
Jubilados 
Su 17.01. klo 17.00 Iltakirkko 
UNITED / Ehtoollinen / 
Skidikirkko / Ashley Mättö

Vko 3 

Ma 18.01. klo 13.00 Eläkeläisten 
kävelyretki Pyynikillä / Lähtö 
Pyynikintorilta
Ti 19.01. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee 
Ke 20.01. klo 12.00 
Päivätilaisuus / Pekka Ylenius / 
duetto Heli & Anne
Ke 20.01. klo 19.00 
Opiskelijapiiri
Pe 22.01. klo 19.00 WE-ilta 
yläkouluikäisille 
La 23.01. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 24.01. klo 11.00 
Jumalanpalvelus / Skidijumis / 
Hannakaisa Shehu / musiikki: 
Juha Törmä ja Johanna Ihonen
Su 24.01. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Markus Rautaniemi
Su 24.01. klo 17.00 English 
Service

Vko 4

Ti 26.01. klo 19.00 Seurakunta 

rukoilee / Lähetystoimikunta / 
Pentti Kapanen
Ke 27.01. klo 12.00 
Päivätilaisuus / Pertti 
Lehmuskoski / Satu Sipilä 
/ duetto Sirkka Virtanen ja 
Marjaana Koskinen
Ke 27.01. klo 19.00 
Opiskelijapiiri
Pe 29.01. klo 19.00 WE-ilta 
yläkouluikäisille 
La 30.01. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 31.01. klo 11.00 
Jumalanpalvelus / Skidijumis/ 
musiikki: AMen-kuoro
Su 31.01. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Henry Mononen
Su 31.01. klo 17.00 English 
Service

Vko 5

Ma 01.02. klo 18.00 Siunaa 
Israelia

Ti 02.02. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee
Ke 03.02. klo 12.00 
Päivätilaisuus / Juha Kotisaari 
ja tiimi / Eija Riikola ja Vihtori 
Muhujärvi
Ke 03.22. klo 19.00 
Opiskelijapiiri
Pe 05.02. klo 19.00 WE-ilta 
yläkouluikäisille 
La 06.02. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille / 
Su 07.02. klo 11.00 
Ehtoollisjumalanpalvelus /
Skidijumis / musiikki: Niko 
Nuutinen & Crew
Su 07.02. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko
Su 07.02. klo 17.00 English 
Service

Vko 6 

Ma 08.02. klo 13.00 
Senioriystävät /Kysytään 

Raamatusta. Vastaajina Martti 
Ahvenainen ja Petteri Arasalo, 
Lauluryhmä
Ti 09.02. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee
Ke 10.02. klo 12.00 
Päivätilaisuus / Martti Kallionpää 
/ Jubilados-trio
Ke 10.02. klo 19.00 
Opiskelijapiiri
Pe 12.02. klo 19.00 WE-ilta 
yläkouluikäisille 
La 13.02. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 14.02. klo 11.00 
Jumalanpalvelus /Skidijumis 
Su 14.02. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko
Su 14.02. klo 17.00 English 
Service


