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Pääkirjoitus

Paimenen Sana

Epidemiatilanne on pitänyt 
seurakuntamme kokoontu-
miset tauolla jo puoli vuot-
ta. Jäsenet ovat voineet seu-
rata jumalanpalveluksia in-
ternetin ja youtuben kautta. 
Myös sometiedotus on tullut 
monille tutuksi. Tapaamisen 
ja kohtaamisen puuttuminen 
on haitannut yhteyttämme, 
ja kaipuu kokoontumisiin on 
kasvanut. Kiitos, että olet jak-
sanut olla aktiivinen striima-
tuissa kokouksissa. Internet 
on toiminut kuitenkin henki-
reikänä. Toivottavasti saam-
me kesällä luvan kokoontua 

ja pääsemme taas normaalis-
ti Aleksanterinkadulle. Kesä-
leirit ovat jo alkamassa, joten 
toive tästä vapaudesta on to-
dellinen.

Jumalan huolenpito ja us-
kollisuus ovat olleet suur-
ta sulkemisen aikana. Monet 
ovat kokeneet erityistä ruko-
uksen ja hiljentymisen aikaa. 
Immanuel on luvannut olla 
kanssamme joka päivä maa-
ilman loppuun asti. Jeesus on 
tullut yksinäisyyteen ja ta-
paamisen kaipuuseen. Hänen 
armonsa riittää sinullekin.

Tiedotusvälineet sanovat, 

et tä ro ko tusvastaisuus on 
nousussa. Tämä onkin ihme-
tyksen aihe. Olemmehan luot-
taneet lääketieteeseen tähän 
asti. Parasta siinä ovat olleet 
rokotukset moniin sairauk-
siin ja kulkutauteihin. Ne on 
pystytty voittamaan rokotus-
ohjelman avulla. Tekniikka on 
kehittynyt niin, että rokotteet 
pystytään saamaan nopeasti 
kaikkien ulottuville. Rokotus-
ta miettiessä kannattaa harki-
ta ennen kaikkia muita ihmi-
siä, ei vain omaa terveyttä. Jos 
saan viruksen, itse todennä-
köisesti selviän, mutta lähei-

seni saattaa joutua sairaalaan 
tai kuolla. Rokotus on yhtei-
nen asia ja hyödyttää läheisiä 
ihmisiä. On totta, että joilla-
kin harvoilla ihmisillä on ro-
kotuksiin allergisia reaktioita, 
ja lääkärit kieltävät sen toisil-
ta. Suurin osa kuitenkin pystyy 
ne ottamaan ja hyödyntämään 
yhteistä hyvää. 

Joku lääkäri sanoi, että ro-
kotusvastaisuus on kulkutau-
timyönteistä. Tällä hän viitta-
si siihen, että taudit leviävät 
ilman laajaa kattavuutta. Nyt 
ei kannata olla itsekäs vaan 
ajatella yhteistä vastuuta. Ju-

malaan luottava ihminen us-
kaltaa ottaa rokotteen niin 
kuin ennenkin. Jos et kykene 
terveyssyistä ottamaan roko-
tetta, Jumala suojelee ja var-
jelee sinua - varsinkin muiden 
rokotusten avulla. Voimme 
mennä turvallisella mielellä 
kesäämme eteenpäin. Terve-
tuloa jälleen innokkaasti ko-
koontumisiin heti, kun ovet 
aukeavat.

Usko Katto

Juuri nyt iloitsemme koronarajoi-
tusten helpottumisesta ja mahdol-
lisuudesta kokoontua yhteen. Toi-
saalta, pitkän tauon jälkeen tarvit-
semme tiettyä ryhtiliikettä. Net-
tisurffailun sijaan joudumme so-
vittamaan aikataulumme oman 
seurakunnan aikatauluun ja pai-
kalle tulemiseen. 

Miksi fyysinen yhteys on niin 
tärkeää? Siksi, että yhteen tulevat 
ja yhdessä toimivat ihmiset koke-
vat aidompaa yhteyttä. Kuulumi-
sen tunne syntyy vuorovaikutuk-
sesta.

Jokainen meistä voi tuoda yhte-
yteen oman osuutensa muiden ra-
kennukseksi. Sinun läsnäolosi, hy-
mysi ja halauksesi voi saada toisen 
tuntemaan itsensä hyväksytyksi ja 
päinvastoin. Antaessaan saa. 

Yhteys on luopumista omasta 
yksityisyydestä toisten hyväksi. Se 
vaatii halua ja kiinnostusta tutus-
tua toisiin ihmisiin. Kykyä kuun-
nella ja kunnioittaa erilaisuut-
ta, hyväksyä keskeneräisyyttä ja 
suostua oppimaan yhdessä. Yhteys 
Kristukseen tuo yhteyden myös ih-
misten välille. Keskinäinen rakkaus 
on opetuslapsen tuntomerkki. 

Juhannuksena kokoonnumme 
vielä Nettikonffaan verkon väli-
tyksellä. Siitä huolimatta tai ehkä 
juuri siksi konferenssin teemaksi 
on valittu ”Yhdessä”. Verkkoyhteys 
haastaa ja toisaalta helpottaa osal-
listumista. Ohjelmat lähetetään 
suorana tietyn aikataulun mukaan, 
mutta osallistumispaikan voi kukin 
valita itse.

Yhteyden teema näkyy konfe-
renssin ohjelmassa yli suku polvi- 
ja kulttuurirajojen. Tarjolla on mo-
nipuolinen kattaus jumalanpal-
veluksista ja opetustilaisuuksista 
aina lasten ja nuorten tilaisuuksiin.

Konffastudiossa keskustellaan 
tilaisuuksien tauoilla ajankohtai-
sista aiheista, kuten monikulttuu-
risesta seurakunnasta, käytännön 
ekumeniasta, avioliitosta ja pari-
suhteesta, Euroopan romanilähe-
tystyöstä sekä valloittavasta seura-
kunnasta. Nettikonffaa voi seura-
ta maksutta juhannuskonferenssin 
nettisivuilta, UskoTV:n kanavalta 
sekä Facebookista. Ihanaa juhan-
nusjuhlaa!

Tarja Jääskeläinen

Luotanko Jumalaan vai otanko rokotuksen?

Yhteys on auki

Missä on Jumalan valtakunta? 

Lapsi on kipeänä kotona. Taas jon-
kun läheisen uskovan avioliitto rakoi-
lee. Rukoilimme ja julistimme Juma-
lan tahdon mukaista muutosta, mutta 
mitään ei tapahtunut. Miksi ihmees-
sä Jeesus sanoi: ”Aika on täyttynyt, ja 
Jumalan valtakunta on tullut lähelle. 
Kääntykää ja uskokaa evankeliumi.” 
(Mark. 1:15). Ei kauheasti näytä siltä, 
että tuo valtakunta olisi totta. 

Elän keskellä tätä ristiriitaa. Olisin 
vähintäänkin todellisuuspakoinen, jos 
väittäisin Jumalan valtakunnan olevan 
täydellisesti kaikkialla, missä vain us-
kotaan riittävästi. Jumalan valtakunta 
on jo tullut, mutta ei kuitenkaan vie-
lä täydellisesti (Luuk. 17:19; Mark 9:1). 
Meille tuottaa kivuliaita hankaluuksia 
ymmärtää, miksi välillä tapahtuu sel-
keitä Jumalan valtakunnan läpimurto-
ja ja miksi toisinaan ei sinne päinkään. 
Minunkin täytyy taas muistuttaa itseä-
ni, että on parasta kääntyä Herran puo-
leen ja tunnustaa ihmisyyteni. En tie-
dä kaikkea, en ymmärrä kaikkea enkä 
ihan oikeasti välitäkään kaikesta. Ju-
mala tietää ja ymmärtää ja on täydelli-
sen hyvä. Lopulta kaikki tulee olemaan 
hyvin Hänen tahtonsa mukaisesti, vii-
meistään Jeesuksen toisen tulemuksen 
myötä. 

Jumalan valtakunta ei leviä poliitti-
sin ohjelmin, väkivalloin eikä ihmisvii-
saudella, vaan evankeliumin julistuk-
sen ja Jumalan Pyhän Hengen vaiku-
tuksen kautta. Totta kai olisi upeaa ja 
kaikille parasta, jos poliittiset järjestel-

mät, lait ja yhteiskunta heijastaisivat 
Jumalan valtakunnan arvoja ja todelli-
suutta. Jumalan valtakunta on kuiten-
kin tässäkin ajassa hengellinen valta-
kunta, joten emme pysty rakentamaan 
sitä minkään muun kuin Pyhän Hen-
gen toiminnan varaan. Koen lohdutus-
ta, kun ymmärrän näitä asioita edes 
vähän. Epätäydellisessä maailmassa, 
sekavissakin elämätilanteissa ja pime-
nevässä yhteiskunnassa Jumalan val-
takunta on voimassaan keskellämme. 

Taas joudun harjoittelemaan lap-
senkaltaista luottamusta Jumalan hy-
vyyteen ja lupauksiin. Menen hoita-
maan kipeää lastani enkä unohda ru-
koilla hänen puolestaan, vaikka juuri 
nyt ei tapahtuisikaan mitään. 

Jaakko Pasanen 
Pirkkalan kampuspastori

Kolumni
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Visiosta virkistyneinä 
tamperelaisia tavoittamaan

Keväällä järjestetty 
Visio-konferenssi oli 
odotettu tapahtuma, 
johon kutsuttiin 
seurakuntalaisia 
innostumaan 
Jumalan 
rakkaudesta omaa 
kaupunkiamme 
kohtaan.

Huhtikuun puolivälissä seu-
rakuntamme jäsenet istuivat 
kotisohvillaan koko viikonlo-
pun katselemassa televisio-
ta ja räpläämässä älypuhelin-
ta. Kiitos Herralle! Laitteiden 
kautta seurattiin nimittäin Vi-
sio-konferenssia, jossa pyörit-
tiin Tämän kaupungin parhaak-
si -teeman ympärillä. Osallis-
tujien mielessä pyöri varmasti 

kysymyksiä omasta tehtävästä, 
näyn jakamisesta sekä kenties 
myös voimavarojen riittävyy-
destä. Varmasti Jumala siunasi 
monia selkiyttämällä suuntaa, 
kutsumalla rukoukseen tai jol-
lakin muulla Isällemme tyypil-
lisellä yllätyksellisellä tavalla.

Kelaamme nyt aikaa hieman 
taaksepäin ja muistelemme, 
millainen tapahtuma konfe-
renssi olikaan. Kuuntelemme 
myös, mitä siitä on sanottu.

Ammattimainen toteutus
Kuten kaikki muukin viimei-
sen vuoden aikana, myös ke-
väinen Visio-konferenssi vaati 
järjestäjiltään aivan uudenlai-
sia haasteita ja ratkaisuja. 

- Suunnittelu ja järjeste-
ly olivat erinomaisia. Osaami-

sen taso oli ammattimaista. 
On hienoa, että seurakunnasta 
löytyy näin paljon kykyä ja tai-
toa toteuttaa näin monipuo-
linen tapahtuma, arvioi eräs 
Visio-konferenssissa palvellut 
muusikko. 

Hän kiittelee taitavaa ohja-
usta ja  erityisesti lauantai-il-
lan solunjohtajien Zoom-ko-
kousta, jollaista emme ehkä 
olisi saaneet tavallisissa olois-
sa nähdä. Luovuus ja osaami-
nen saivat nousta esiin poikke-
usolojen puristuksissa.

Osallistujatkin virittäytyi-
vät Visio-tunnelmaan kukin 
omalla tavallaan etäyhteyk-
sien kautta. Tekijäjoukon ja 
osallistujien panos kertoo sii-
tä, miten tärkeänä seurakun-
taa pidetään ja miten haluam-
me toimia seurakuntana tä-

män kaupungin parhaaksi. 
- Tosi kiva, että perjantain 

iltanuotiolla rukoiltiin paik-
kakunnan ja eri ihmisryhmi-
en puolesta, kommentoi eräs 
osallistuja.

Lahja kaupungille
Visio-konferenssi oli totut-
tuun tapaan koko viikonlopun 
kestävä monipuolinen tapah-
tuma. Perjantain avajaisillas-
sa teema oli Lahja kaupungil-
le. Avajaisten jälkeen rukoil-
tiin ja ylistettiin iltanuotiolla. 
Lauantaina ohjelmaa oli niin 
lapsille kuin aikuisillekin. Päi-
vä alkoi muskarilla ja jatkui pa-
neelikeskustelulla sekä paril-
la kokouksella. Saimme kuulla 
virkistävää, haastavaa ja kos-
kettavaa opetusta. Lauantai 

päättyi perinteisesti nuorten 
karkeloihin. Nella, nuortenil-
lan tuottaja kommentoi: 

- Tunnelma oli hyvä ja rento 
koko projektin ajan! Koronasta 
huolimatta pidettiin hyvä fii-
lis yllä eikä annettu lannistaa. 
Toteutus oli aivan huippuluok-
kaa! Ohjelma oli monipuolista 
ja viihdyttävää.

Ohjelmaosuuksien välissä-
kin oli ohjelmaa. Pastori Jake 
Lindqvist luotsasi lauantain 
kisastudiota, jossa Visio-pu-
hujien ja esimerkiksi Visio-po-
dcastin tekijöiden kanssa käy-
tiin lyhyitä keskusteluita, jois-
ta ei kuitenkaan puuttunut sy-
viä pohdintoja ja inspiroivia 
ajatuksia. Konferenssifiilis ei 
siis varmasti päässyt lopahta-
maan, jos vain pysytteli viesti-
mien äärellä.

Jippu muistutti ihmisyy-
den varjoista
Musiikkia oli tarjolla seura-
kunnan kolmen erilaisen ko-
koonpanon soittamana. Mo-
nelle laulujen kuunteleminen 
oli virkistävää. Visio-konfe-
renssin päätteeksi saimme tul-
la kosketetuiksi Jipun syvälle 
ihmisyyden rosoihin pureutu-
van musiikin kautta. Eräs Vi-
sion osallistujista kertoi, että 
rehellisesti elämää kuvaavat 
laulut koskettivat arjessa vä-
synyttä sydäntä. Jippu esiinty-
jäksi konferenssiin kuin nenä 
päähän. Lauluissa tuotiin esiin 
sellaisia ihmisiä, joita meidän-
kin kaupungissamme on ja joi-
ta Jumala rakastaa pakahdut-
tavan syvästi: mustan ajan 
keskellä kauas pois lähtenyt 
isä, onneton äiti, humalainen 
veli ja yksinäinen sisko.

Kaipaus yhteyteen kas-
voi
Onnistunut tapahtuma herätti 
myös huomaamaan, että fyy-
sisen kontaktin puuttuminen 
ei ole ihmiselle hyväksi. Pa-
lautteiden mukaan Visiokon-
ferenssi sai kaipaamaan enem-
män yhteyttä kaikkien muiden 
kanssa seurakunnassa paikan 
päällä. Tapahtumasta inspi-
roituneina saammekin nyt ko-
koontua yhteen, rukoilla ja 
toimia tämän kaupungin par-
haaksi - yhdessä seurakuntana.

Teksti: Iida Petälä
Kuvat: Jonathan Carey
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Olemme kokeneet kutsua ja 
paloa lähetystyöhön koko 
uskossa olomme ajan. Se on 
aina ollut mielissämme ja sy-
dämissämme. Kutsu kosket-
taa koko maailmaa. Tuntuu, 
kuin jokaiseen maahan olisi 
kutsu. Johtaessani seurakun-
tamme lähetystyötä tämä on 
toteutunut. Seurakunnallam-
me on laaja näky eri kansois-
ta. Lähettejämme on sekä Aa-
siassa, Euroopassa, Lähi-Idäs-
sä että Afrikassa. 

Nyt elämänvaiheemme 
on muuttunut sopivaksi teh-
dä hiukan enemmän ja konk-
reettisemmin. Olemme kah-
destaan, lapset ovat muutta-
neet maailmalle. Esitimme 
seurakunnan hallitukselle ha-
lumme pienestä tauosta seu-
rakuntatyöstä ja lähetyshaas-
teesta. Olenkin tehnyt Itä-Af-
rikan johtajuuskonsultaatiota 
työni ohessa. Olen matkus-
tanut eri maissa ja tavannut 
kirkkokuntien johtajia ja kou-
luttanut pastoreita. Tuokko-
lan perheen Suomen jakson 
pidentyessä päätimme ehdot-
taa lähtöä Afrikkaan. Tällä ta-
valla Valtteri Tuokkola saisi 
seurakuntapastorin työtä sik-
si ajaksi, kun perheen täytyy 
olla Suomessa. 

Vanhimmat ja pastorit kan-
nattivat ehdotustamme ko-
kosydämisesti. He siunasivat 

ratkaisuamme ja kokivat sen 
seurakunnalle hyväksi. Juma-
la oli selkeästi mukana. Koti-
seurakuntamme pastorit Pet-
teri Arasalon johdolla teke-
vät saumatonta yhteistyötä 
ja kulkevat samaan suuntaan. 
Minulla ei ollut mitään huolta 
tänne jäävästä seurakunnas-
ta. Kaikki sujuisi hyvin ja seu-
rakunta rakentuisi. 

Afrikan tytärkirkkojen 
tukemista
Hallitus päätti lähettää mei-
dät Addis Abebaan, Etiopiaan 
vuoden 2022 alusta vuoden 
jaksolle. Vaimoni Tina ottaa 
TAYS:sta virkavapauden vuo-
deksi. Aloitan lähetysjaksoa 
tosin jo tänä syksynä syys-
kuusta alkaen. Teen matkoja 
Afrikkaan täältä käsin. Kui-
tenkin vielä johdan 100-vuo-
tisjuhlatoimikuntia ja lähe-
tystyötämme tämän vuoden 
ajan. 

Toimenkuvamme on ty-
tärkirkkojemme johtajuuden 
tukemista. Keskustelemme 
polttavista teologisista kysy-
myksistä, rohkaisemme hen-
gellisessä johtajuudessa, au-
tamme heimokonflikteissa 
ja tuemme uusien sukupol-
vien nousemista johtajuu-
teen. Pidämme seminaareja 
ja missiokonferensseja. Kou-

lutamme pastoreita. Työm-
me kattaa Etiopian kaksi hel-
luntaikirkkoa, joissa on yli 11 
miljoonaa jäsentä. Teemme 
työtä myös Keniassa, Tansa-
niassa ja Ugandanssa. 

Pohjoismainen yhteis-
työprojekti
Olemme yhteistyössä Poh-
joismaisten helluntaikirkko-
jen kanssa. Ruotsin ja Norjan 
seurakuntien kanssa teemme 
historiallista uutta kumppa-
nuusohjelmaa. Tämä jo kolme 
vuotta sitten alkanut yhteis-
työ syvenee ja laajenee tule-
vana vuonna. Kumppanuus-
ohjelma auttaa nimenomaan 
tytärkirkkojemme johtajuus-
rakenteita. 

Rukoillaan Itä-Afrikan ja 
Etiopian puolesta, että Juma-
lan työ voisi levitä saavutta-
mattomien kansanryhmien 
pariin. Rukoillaan myös rau-
haa ja yhteyttä helluntaikirk-
koihin. Muistakaa meitä ru-
kouksin, että voisimme olla 
sillä paikalla, johon Jumala on 
meidät kutsunut. Esirukous-
tesi kautta hän tuo meille hie-
noja voittoja. 

Usko ja Tina Katto
Kuva: Timo Katto

Afrikan seurakunnat tarvitsevat tukea
Pohjoismainen yhteistyöprojekti

Seurakunnan historian tekeminen hyvässä vauhdissa
Lähdimme tekemään histo-
riikkia, mutta päädyimmekin 
luomaan historiallisen luke-
miston. Rungon kirjalle an-
taa arkistotutkimukseen poh-
jautuva katsaus seurakunnan 
sataan vuoteen, mutta moni-
puoliseksi kirjan tekevät ar-
tikkelit, joita kirjaan tulee yli 
60. Ne vievät lukijan sisälle 
seurakunnan eri toimintoihin, 
tapahtuma- ja henkilömuis-
telmiin sekä seurakuntalais-
ten hengellisiin kokemuksiin. 
Lisäksi lukija pääsee tutustu-
maan 34 henkilöesittelyssä 
seurakunnan entisiin ja nykyi-
siin vaikuttajiin. He kertovat 
muun muassa, miten saivat 
kutsun tehtäväänsä ja mikä 
on heille hengellisessä työssä 
merkityksellistä.

Historian teko ei siis ole yh-
den ihmisen uurastus, vaan 
noin 80 henkilöä on anta-

nut oman panoksensa. Kirjan 
tekstien kielihuolto on hyvis-
sä käsissä, kun Sirpa Törmä 

otti tehtävän vastaan. Lisäksi 
kirjan muotoutumiseen ovat 
vaikuttaneet lukuisat tiedon-

antajat, kuvien etsijät ja lai-
naajat. 

Tällä hetkellä kirjan sisäl-

tö on erillisartikkelien osal-
ta lähes valmis, mutta histo-
riateksti on vielä vaiheessa. 
Sen tekemisessä saan apua oh-
jausryhmältä. Erityisen mer-
kityksellistä minulle on joh-
tavan pastorimme Usko Katon 
tuki sekä Pekka Yleniuksen 
paneutuminen ja panostami-
nen. Pekka on kuin kävelevä 
muistikirja, joka on painanut 
mieleensä seurakunnan vai-
heet sen syntymästä saakka.

Kirjan taittajaksi saimme 
Markus Rautaniemen, jolla on 
kuvataiteilijan (amk) ammat-
titutkinto ja kokemusta graa-
fisena suunnittelijana ennen 
pastorin työtä sekä pastorina 
seurakunnan viestinnän pa-
rissa. Hänen kanssaan on hyvä 
jatkaa aina maaliin asti.

Ritva Palo-oja
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Seurakuntaa onnisti, kun arkkitehdiksi saatiin kaupungin yliarkkitehti Bertel Strömmer. 
Hänellä oli takanaan pitkä menestynyt ura. Hän oli toiminut muun muassa Tampereen 
kaupunginarkkitehtina vuosina 1918–1953. Strömmer otti vastaan erilaisten rakennusten 
suunnitteluhaasteita. Hän suunnitteli pitkälle toista sataa rakennusta, sekä yksityisiä että 
julkisia rakennuksia, muun muassa tuotantolaitoksia, liikerakennuksia, hotelleita, koulura-
kennuksia, sairaaloita ja muistomerkkejä. Tunnettuja Strömmerin töitä Tampereella ovat 
muun muassa Hotelli Tammer ja Linja-autoasema. Vihkiäisjuhlassa Strömmer mainitsi, 
että ”tämä rukoushuone on rakenteeltaan hyvin erikoislaatuinen”, ja toivoi, ”että se antaisi 
oikeat kehykset työlle, jota täällä tehdään.”39

Seurakunnan rakennushankkeen onnistuminen oli ihme. Rakennuksen kokonaiskustan-
nusarvio oli noin 100 000 000 markkaa, mutta rakentamisen myötä kustannukset nousi-
vat jonkin verran. Mittasuhteiltaan temppeli oli aikanaan Tampereen hengellisistä ko-
koustiloista suurin. Siinä oli aikansa modernia tekniikkaa niin ilmastoinnissa kuin valais-
tuksessakin. Rakennuksen kokonaistilavuus oli noin 14 500 m3. Kokoushuoneen järjeste-
lyissä noudatettiin uutta, entisistä poikkeavaa tyyliä. Se näkyi muun muassa puhujapai-
kan, kuoron ja kastealtaan sijoittelussa.40

Kokoussalin sisustamiseen saatiin paljon lahjoituksia, muun muassa yhdysvaltalaisen 
Rudolph Wurlitzer Companyn valmistamat sähköurut, ikkunaverhot, kuorin punaiset 
verhot, huonekaluja, tauluja ja tekstiilejä.41Kuva 15

Ferdinand Turunen kirjoitti maaliskuussa 1958 Viestin Tuojan artikkelissaan 
”Saalem-Temppeli valmis”:

Saalem-seurakunnan yli 37 vuotta kestänyt ”siirtolaisaika” on päättynyt. Majailtuaan 
useissa vuokrahuoneistoissa, kauimmin n. 30 vuotta VPK:n ”puusalissa” pääsee seura-
kunta muuttamaan uuteen omaan huoneistoon maalisk. 29 p:nä. Tästä päivästä alkaa 
uusi jakso seurakunnan elämässä, jonka toivomme muodostuvan joka suhteessa seurakun-

 ■ Vihdoin Viestin Tuojan numerossa 
2/1958 voitiin seurakunnalle ilmoittaa 
ilouutinen: Ovet avautuvat. Lehden 
kannessa on piirretty kuva rukoushuo-
neesta. 

 ■ Rukoushuone täyttyi vihkiäisjuhlassa 
30.3.1958 viimeistä paikkaa myöten. 
THKA. 

 ■ Osa juhlivasta yleisöstä seurasi vih-
kiäisjuhlaa eteisaulan puolelta.

 ■ Uutuuttaan hohtavan rukoushuo-
neen ovet avautuivat seurakunnalle 
29.3.1958. Yliarkkitehti Bertel Ström-
merin suunnittelema upea temppeli oli 
avautuessaan Tampereen suurin juma-
lanpalvelustila. Saliin mahtui istumaan 
1300 henkilöä. THKA. 

Markus Rautaniemen tekemä taittoluonnos sivusta, jossa kerrotaan rukoushuoneen valmistumisesta ja juhlakokouksista vuonna 
1958.
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Uudistettu Message 
-opetuslapseuskoulu 
jatkaa syksyllä 
Tampereella.

Message on Raamattuun juur-
tumisen ja jumalasuhteen ra-
kentumisen paikka. Uusi ope-
tussuunnitelma mahdollis-
taa mukaan tulemisen, vaik-
ka taustalla olisi aikaisempia 
opintoja seurakunnan ope-
tuslapseuskoulussa, mutta si-
sältö sopii myös ensikertalai-
selle. Koulua voi käydä myös 
työn ohella, sillä opiskelu ta-
pahtuu maanantaista keski-
viikkoon kello 9-13. Message 
kestää vain syyslukukauden.

Uusi MessagePLUS 
-linja
Uudistetun Messagen lisäksi 
nyt starttaa uusi vuoden kes-
tävä opintokokonaisuus Mes-
sagePLUS. Ohjelma sisältää 
sekä Messagekoulun, seura-
kunnassa annettavaa men-
torointia että teologisia li-
säopintoja IK-opiston Core-
Monimuoto -linjan opintojen 
avulla. MessagePLUS -opin-
tokokonaisuuden aikana voi 
suorittaa IK-opiston Core-
monimuoto -opintoja arvo-
sanoin, jolloin opiskelijan on 
mahdollista hakea opinto-
tukea. Tukikuukausien mää-

rä riippuu opiskeltavien ai-
neiden määrästä. Core-mo-
nimuoto-linja sisältää samo-
ja aineita kuin Keuruulla tai 
Helsingissä toteutettava Co-
re1-linja, mutta suurin osa 
opinnoista voidaan toteut-
taa verkko-opintona. Luku-
kaudessa on keskimäärin kol-
me kahden päivän lähijaksoa 
Keuruulla. MessagePLUS tar-
joaa opintopiirin Core-moni-
muotolinjan verkko-opinto-
jen tueksi.

MessagePLUS tarjoaa mah-
dollisuuden kasvaa mukavas-
sa ilmapiirissä Tampereen 
helluntaiseurakunnassa ja 
opiskella samanaikaisesti IK-
opiston Core-monimuoto-oh-
jelman avulla teologisia opin-
toja. Suunnitelmissa on kehit-
tää MessagePLUS -ohjelmaa 
siten, että jatkossa IK-opiston 
Core-Monimuoto-ohjelman 
avulla myös toisen vuoden 
opinnot olisivat mahdollisia. 

Erityistä IK-opistossa on, 
että sen kautta on mahdollis-
ta opiskella teologisia opin-
toja jopa ylempään korkea-
koulututkintoon (MA) asti. 
Korkeakoulututkinnot toteu-
tetaan yhteistyössä austra-
lialaisen kansainvälisesti ar-
vostetun Alphacrucis Col-
legen kautta. MessagePLUS 
-ohjelma mahdollistaa tämän 
opintopolun aloittamisen ko-
tiseurakunnasta käsin.

Näky MessagePLUS:n kal-
taisesta raamattukoulun teo-
logisesta opintopiiristä syn-
tyi, kun huomasimme, että 
monelle muutto Keuruulle IK-
opistoon oli haaste. Nyt raa-
mattuopinnoissa eteneminen 
on mahdolliseksi jokaiselle. 
Asiaa auttaa myös IK-opiston 
monimuoto-opintopolkujen 
kehittyminen. 

Ilmoittautuminen 18.7.2021 
mennessä. Lisätiedot ja ilmoit-
tautuminen: messagekoulu.fi

Syvemmälle Sanaan – Message uudistuu

 5

Uusi lähetystuli

Seurakunnallamme on lähe-
tysstrategia tuleville vuosil-
le aina 2024 asti. Sen ydinaja-
tuksena on uusi lähetystuli. Se 
puhuu Pyhän Hengen sytyttä-
mästä ja johtamasta lähetys-
työstä. Tarvitsemme tuon uu-
den tulen sydämiimme. Tär-

keintä on jatkuva rukous, joka 
ohjaa lähetystyön johtamista 
ja lähettien lähtemistä. Ru-
kous sävyttää koko seurakun-
tamme lähetyselämää. Se on 
keskeinen tekijä lähetystulen 
palamisessa. 

Uusi lähetystuli -strategia 

painottuu kolmeen näkyyn: 
nuoret, maahanmuuttajat ja 
opetuslapseuttaminen. Nämä 
eivät ole ainoita asioita lähe-
tystyössämme vaan erityis-
kohteita tämän jakson aika-
na. Jos lähetystuli palaa uute-
na, se koskettaa väkisin nuo-
ria. Nuoret saavat kutsun Ju-
malalta ja lähtevät. Samoin 
globaalit ammattilaiset val-
mistautuvat lähtemään oman 
ammattinsa varjolla. Maa-
hanmuuttajat ovat uusi ryh-
mä seurakunnassamme. He 
kantavat huolta omista kan-
soistaan. Välitämme lähetys-
näkyä heille ja varustamme 
heitä lähtemään. Afganistan, 
Irak, Iran ja Syyria ovat täy-
sin avoinna heille. Opetus-
lapseuttaminen on seurakun-

tamme näyn ydintä. Haluam-
me lähetystyömme olevan 
Jeesuksen opetuslasten teke-
mistä Matteuksen lähetyskäs-
kyn mukaisesti (Matt. 28:18-
20.) Kun teemme nuorista ja 
maahanmuuttajista hänen 
opetuslapsiaan, he luonnolli-
sesti lähtevät lähetyskentille.

Keskeiset periaatteet lähe-
tystyössämme ovat moninai-
set. Ne koskettavat erityises-
ti nuorten löytämistä lähet-
täjiksi ja lähtijöiksi. Rukoi-
lemme tätä ja teemme käy-
tännössä asioita tämän eteen. 
Kairos-kurssi on yksi keskei-
nen lähetystyöhön sytyttäjä 
kohteena nimenomaan saa-
vuttamattomat kansanryh-
mät. Korostamme lähetyskäs-
kyn toteuttamista tärkeimpä-

nä periaatteena, jopa ennen 
diakonian tekemistä. Työm-
me on kokonaisvaltaista, 
mutta evankeliumi ensin -pe-
riaatteella. Korostamme lähe-
tyskasvatusta kaikenikäisille 
seurakunnan sisällä. Pyrim-
me kasvattamaan lähetysrak-
kautta ja huolehdimme hyvin 
läheteistämme. Lähettihuolto 
pitää sisällään tiimiajattelun 
ja turvalliset rakenteet. Media 
on mukana lähetyskohteis-
sa, ja sitä kehitetään tulevai-
suuden näköaloja vastaavaka-
si. Syttyköön uusi lähetystuli 
seurakunnassamme niin, että 
rakkaus sydämissämme vaatii 
lähtemistä ja lähettämistä!

Usko Katto

Tein itse ensimmäiset IK-
opiston kurssit Messagen 
edeltäjässä Elämä ja Palve-
lu -raamattukoulussa. Opis-
kelijoille tarjottiin muu-
tamia kansainvälisiä teo-
logisia kursseja, jotka sain 
myöhemmin hyväksiluet-
tua. Oma polkuni johti ai-
kanaan kahdelle pidemmäl-
le opintojaksolle IK-opis-
toon ja sen myötä alempaan 
korkeakoulututkintoon. Ai-
kanaan jatkoin monimuo-

to-opintoina suoritettaviin 
maisteriopintoihin. 

Raamattuopinnoista on 
hyötyä jokaiselle uskovalle, 
vaikkei tähtäisi kokoaikai-
seen hengelliseen työhön. 
Tässä ajassa korostuu tar-
ve uskon perusteiden tunte-
miselle. Uskon Messagen ja 
MessagePLUSsan vastaavan 
tähän tarpeeseen.

- Jarkko Lindqvist

Uusi lähetystuli

NÄKYNÄ:
• Nuoret
•Maahanmuuttajat
• Opetuslapseuttaminen

__________________________________
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”Kotiryhmä on paras 
paikka kokea, hoitaa 
ja luoda yhteyttä.”

Päivi Sarjasto on johtanut ko-
tonaan kokoontuvaa Katu-
kappelin naisten solua vuo-
desta 2014. 

Sarjaston soluilloissa on 
selkeä järjestys. Ensimmäinen 
tunti kahvitellaan ja herkutel-
laan, toinen tunti luetaan sa-
naa ja keskustellaan vuorossa 
olevan solulaisen alustuksen 
pohjalta. Lopuksi rukoillaan. 
Perjantai-iltaan ajoittuva solu 
saattaa venähtää joskus puo-
leen yöhön. 

- Jokainen saa halutessaan 
henkilökohtaista rukouspal-
velua. Joskus loppuilta voi 
mennä yhden ihmisen kuun-
telemiseen ja palvelemiseen, 
Sarjasto kertoo. 

Korona-aikana naiset ovat 
kokoontuneet säännöllisesti 
turvavälejä ja maskisuositus-
ta noudattaen. Poikkeusaika-
na kotiryhmä on koettu en-
tistä tärkeämmäksi, ja lähes 
kaikki ovat olleet paikalla.

- Olemme käyneet läpi jo-
tain kirjaa, esimerkiksi uuden 
luomuksen voimasta. Olem-
me myös käsitelleet Uuden 
Testamentin kirjoja, parhail-
laan perehdymme Apostoli-
en tekoihin. Joskus kuunte-
lemme ajankohtaisiin aihei-
siin liittyvää opetusta tai kat-
somme opetusvideon. Nyky-
ään nautimme myös yhdessä 
ehtoollista.

Avain kasvuun ja sitou-
tumiseen
Pienryhmällä on Päivin mu-
kaan suuri merkitys yksilöus-
kovan kasvulle ja sitoutumi-
selle. Hän uskoo sen yhä ko-
rostuvan tulevaisuudessa. 

- Solussa voi tutustua seu-
rakuntalaisiin ja seurakun-
taan. Siellä saa uusia ystäviä 
ja mahdollisuuden harjoitella 
armolahjojen käyttöä. Sanaa 
tutkittaessa uskaltaa kysyä 
”tyhmiäkin” kysymyksiä. Ma-
sentunut alkaa innostua tois-
ten innostuksesta ja toivo al-
kaa palata. 

- Olemme opetelleet nais-
ten kanssa hyvän tavan men-

nä yhdessä kokoukseen joka 
sunnuntai, sillä sanankuulos-
sa säännöllisesti käyvät ihmi-
set voivat yleensä hyvin, Päivi 
virnistää.

Solulaiset myös palvelevat 
yhdessä. He vastaavat seura-
kunnan sunnuntaikahvituk-
sesta kerran kuukaudessa. 

- Konferenssimatkat eri 
kaupunkeihin Suomessa ja 
Ruotsissa ovat olleet virkis-
täviä. Aremmatkin ovat us-

kaltautuneet lähteä mukaan. 
Kerran vietimme yhdessä 
myös pääsiäistä, Päivi kertoo.

Paras tapa rakentaa 
seurakuntaa
Päivi Sarjasto pääsi itse so-
lun kautta nuorena uskovana 
luontevasti seurakuntaan si-
sälle. 

- Halusin alkaa myös itse 
rakentaa omalta osaltani seu-

rakuntaa ja koin, että solutyö 
on paras tapa tehdä se. Solun-
johtajana voin itsekin kasvaa 
ihmissuhteissa, opettajana ja 
rukoilijana.  

- Solu on paras paikka ko-
kea, hoitaa ja luoda yhteyttä. 
Se luo pohjaa seurakunnan 
yhteydelle. Ihmiset kaipaavat 
jopa enemmän yhteyttä kuin 
voideltua ylistystä tai vahvaa 
sananjulistusta. Tulla kohda-
tuksi on tämän ajan suurin 
tarve, Päivi analysoi. 

Hän uskoo, että tuleva he-
rätys on ruohon juuritason 
heratys. Seurakunnan kynnys 
on monesti liian korkea, mut-
ta etsivät ihmiset tulevat ko-
teihin. 

- Haluan, että kotini on 
avoinna, ja soluiltana jokai-
nen kiinnostunut voi tulla tu-
tustumaan kristittyihin sekä 
kokemaan Jumalan läsnäoloa.  
Toivon, että jokaisella jäse-
nellä olisi oma solu, ja että 
kaikki halukkaat uudet jä-
senet pääsisivät välittömästi 
soluyhteyteen. 

– Haluaisin rohkaista so-
lujohtajiksi niin aikuisia kuin 
nuoriakin, Päivi hehkuttaa.

Sitoutumista ja ystä-
vyyttä
Päivi Mahkonen kertoo ko-
tiryhmän kiinnittäneen hänet 
seurakuntaan. 

- Tunnen solun kodikseni 
ja olen osa sitä. Solussa olen 
tutustunut syvemmin seu-
rakunnan jäseniin. Solu on 
myös lujittanut ja tasapainot-
tanut uskoani. Raamatun lu-
keminen, ylistäminen ja eri-
tyisesti yhdessä rukoilemi-

nen ovat olleet tärkeitä asi-
oita varsinkin korona-aikana. 
Yhteys toisten kanssa on kul-
lanarvoista. Solu on ollut kuin 
perhe ja tuonut virvoittavan  
tuulahduksen korona-ajan 
yksinäisyyteen. Se on kanna-
tellut, vahvistanut, opettanut, 
lohduttanut ja virvoittanut 
tänä haasteellisina aikana. 

Katja Schwarz-Lindeman 
on käynyt Päivin solussa yli 
neljä vuotta, heti Katukappe-
liin liittymisensä jälkeen.   

- Olen saanut todellisia ja 
rakastavia ystäviä. Tunnem-
me toisemme  eri tavalla kuin 
seurakunnassa ja rakennam-
me toisiamme. Solussa saan 
tukea ja rukousapua vaikeuk-
sissa. Meillä on myös haus-
kaa ja pidämme yhteyttä so-
lun ulkopuolellakin. Ilmapii-
ri on vapaa ja rakastava. Saa 
olla sellainen kuin on, ihan 
väsyneenäkin. Kuuntelemme 
opetusta, ylistämme, rukoi-
lemme ja laulamme. Saamme 
vapaasti harjoitella armolah-
jojen käyttöä ja puhjeta kuk-
kaan. Rukoushetkissä tapah-
tuu usein ihmeitä. Solu on us-
konelämälleni tärkeä; en pär-
jäisi ilman sitä.  

Naiset kehuvat kilpaa myös 
solunjohtajaansa.  

– Päivi on lämmin ja rakas-
tava, hengellinen ihminen, 
joka on omistautunut soluasi-
alle sekä ylistykselle. Hänel-
lä on tietoa ja kykyä opettaa 
Raamattua ja ohjata meitä oi-
keaan suuntaan. 

Teksti ja kuvat:
Tarja Jääskeläinen

Solutoiminta rakentaa koko seurakuntaa

Yhteys on ilo! Päivi Sarjasto (edessä), Päivi Mahkonen ja Riitta-Liisa Kassinen.

Solulaisia ja ystäviä koolla. Katja Schwartz-Lindeman toinen oikealta.
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Valoa ja iloa lapsiperheille!
Pitkän odotuksen jälkeen toi-
votamme kaikki perheet ja 
lapset tervetulleiksi seura-
kuntaamme. Kiitämme Juma-
laa, että saamme taas ava-
ta heille suunnatun toimin-
tamme melko täyspainoisena. 
Viime syksyn ja kevään aikana 
olemme toki pitäneet kaikki 
mahdolliset lastentoiminnat 
auki rajoitusten mukaises-
ti. Perhepiiri, Wartit ja Ran-
gerit ovat toimineet pienem-
missä ryhmissä myös keväällä 
2021. Kokoontumisrajoituk-
set ovat pitäneet Skidijumik-
sen ja Skidikirkon tauolla vii-
me marraskuusta lähtien. On-
neksi olemme saaneet tilalle 
lastenohjemia kuten Skidiju-
mis Online, Skidien meiningit 

ja perhehartaudet. Iso kiitos 
niiden tuottajille! 

Perheet ja lapset ovat tär-
keä osa seurakuntaa. Heidän 
on saatava tuntea itsensä ter-
vetulleiksi. Lapsi- ja perhe-
työmme on määritellyt arvot 
ja tavoitteet vastatakseen tä-
hän haasteeseen. Haluamme 
tukea lasten kasvua kokonais-
valtaisesti ja välittää heille 
Jumalan rakkautta kiteyttäen 
tavoitteen neljään asiaan:

1) Fokus Jeesuksessa. Raa-
matunkertomusten, näytel-
mien ja ylistyksen kautta vä-
litämme lapsille, että Juma-
la rakastaa heitä, ja he voivat 
oppia tuntemaan Jeesuksen 
henkilökohtaisesti. 2) Jokai-
nen lapsi on ainutlaatuinen, 

suuri ihme ja meille tärkeä. 
Tarjoamme turvallisen ym-
päristön viihtyä, olla ja kas-
vaa. 3) Ystävyys on tärkeää. 
Uskomme, että lapset, joilla 
on kavereita seurakunnassa, 
viihtyvät siellä. Lapset voivat 
rakentaa hyviä ystävyyssuh-
teita toisiin lapsiin sekä oh-
jaajiin. 4) Seurakunnan lap-
sitoiminnan tulisi olla mie-
lekästä. Jumala on antanut 
jokaiselle lapselle kykyjä ja 
kiinnostuksen kohteita. Kes-
keistä on lapsen oma osallis-
tuminen ja tekeminen. Pelien, 
puuhan, askartelun, musiikin 
ja liikunnallisten tehtävien 
kautta lapsi saa olla aktiivi-
sesti mukana.  

LASTEN KESÄLEIRIT 2021 
(ilmoittaudu netissä seurakunnan leirisivulla)

• Mix-päiväleiri 1.–4. –luokka-asteen käyneille 
seurakunnan tiloissa. 7.–10.6. Leiri täynnä.

• Skidi-leiri 1.–2. –luokka-asteen käyneille Kukkolassa 
28.−29.6.

• Junnu-leiri 3.−4. –luokka-asteen käyneille Kukkolassa 
30.6.−2.7.

• Wartti-leiri 5.−6. –luokka-asteen käyneille Kukkolassa 
7.−10.7. Leiri täynnä. 

• Royal Rangers -leiri 22.-25.7. Kesän suurin seikkailu on 
edessä Vaakaniemessä. Ilmoittautuminen ja lisätiedot 
Simo Romakkaniemi puh. 040 545 6035.

LAPSIPERHEILLE SYKSYLLÄ 2021
• SyysStartti pe 3.9. klo 18-20 koko perheen tapahtuma

• Perhepiiri alkaa ma 6.9. klo 10

• Royal Rangers alkaa pe 3.9. klo 18 

• Skidijumis alkaa su 1.8. klo 11.20 

• Skidikirkko alkaa su 15.8. klo 15



Seurakunnassa tapahtuu 15.6.2021–15.8.2021

vko 24

Ti 15.06. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee /Hannakaisa Shehu
La 19.06. klo 19.00 Lost & Found 
/ seuraa ilmoittelua @lostand-
foundtre 
Su 20.06. klo 17.00 Kesäkirkko / 
Hannakaisa Shehu / Juha Törmä 
ja Johanna Ihonen 

Vko 25

Ma 21.06. klo 13.00 Seniori-
kävely / Lähtö Mustalahden 
satamasta
Ti 22.06. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Valtteri Tuokkola
Su 27.06. klo 11.00 Juhannus-
konferenssin ehtoollisjuhla 
VAIN NETTILÄHETYS: juhannus-
konferenssi.fi 

Vko 26

Ti 29.06. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Lähetystoimikunta / 
Arto Syrjänen
La 03.07. klo 19.00 Lost & 
Found / seuraa ilmoittelua @
lostandfoundtre Su 04.07. klo 
17.00 Kesäkirkko / Ehtoollinen / 
Skidikirkko / Petteri Arasalo

Vko 27 

Ma 05.07. klo 13.00 Seniorikä-
vely / Lähtö Heinätorilta autoilla 
Arboretumiin
Ti 06.07. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Petteri Arasalo
La 10.07. klo 19.00 Lost & Found 
/ seuraa ilmoittelua @lostand-
foundtre
Su 11.07. klo 17.00 Kesäkirkko / 
Tapani Varuhin / musiikki: Susan 
Yli-Knuuttila ja Lasse Heikkilä

Vko 28

Ti 13.07. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Tapani Varuhin
La 17.07. klo 19.00 Lost & Found 
/ seuraa ilmoittelua @lostand-
foundtre
Su 18.07. klo 17.00 Kesäkirkko 
/ Eeva Seppäläinen / Johanna 
Ihonen ja Juha Törmä

Vko 29

Ma 19.07. klo 13.00 Seniorikä-
vely / Lähtö Heinätorilta autoilla 
Epilään
Ti 20.07. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Petteri Arasalo
La 24.07. klo 19.00 Lost & Found 
/ seuraa ilmoittelua @lostand-
foundtre Su 25.07. klo 17.00 
Kesäkirkko / Jarkko Lindqvist / 
musiikki: Jubilados

Vko 30 

Ti 27.07. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Jarkko Lindqvist

La 31.07. klo 19.00 Lost & Found 
/ seuraa ilmoittelua @lostand-
foundtre
Su 01.08. klo 11.00 Ehtoollis-
jumalanpalvelus / Skidijumis / 
Meria Jokinen

Vko 31

Ma 02.08. klo 13.00 Seniorikäve-
ly / Lähtö seurakunnalta autoilla 
Kauppiin
Ti 03.08. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee  
La 07.08. klo 19.00 Lost & Found 
nuorille 
Su 08.08. klo 11.00 Jumalanpal-
velus / Skidijumis / Usko Katto / 
lasten siunaaminen koulutielle

Vko 32

Ti 10.08. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee
La 14.08. klo 19.00 Lost & Found 
nuorille
Su 15.08. klo 15.00 Lähetysjuhla 
100 vuotta / Skidikirkko /Pekka 
Ylenius

Vko 33

Ma 16.08. klo 13.00 Seniorikäve-
ly / Lähtö seurakunnalta
Ti 17.08. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee
La 21.08. klo 19.00 Lost & Found 
nuorille
Su 22.08. klo 11.00 Jumalan-
palvelus /Skidijumis / Valtteri 
Tuokkola / Johanna Ihonen ja 
Juha Törmä
Su 22.08. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Hannakaisa Shehu 
Su 22.08 klo 17.00 English 
Service

English Service

June 19th 2 PM - 5 PM (place: 
Suomensaari)
July 11th 2 PM - 5 PM (place: 
TBD)
July 25th 2 PM - 5 PM (place: 
TBD)
August 8th 2 PM - 5 PM (place: 
TBD)

Huom! Seurakunnan vuosi-
kokous pidetään 20.6. klo 16. 
Ilmoitamme kokouksesta juma-
lanpalveluksessa, ilmoitustaululla 
ja viikkoilmoituksista sääntöjen 
määräämällä tavalla.

HUOM! Noudatamme ohjeistuksia kokoontumisista, siksi tiedot voivat vaihdella. Seuraathan ajantasaista tiedotusta nettisivuiltamme.

POISNUKKUNEET

Kuosmanen Mikko
Nieminen Raili
Piili Lilja
Ruohotie Pentti

LOST & FOUND

KesäLost & Foundit nuorille 
kesä-heinäkuun ajan: rukousta 

ja kesäpelejä sisällä ja ulkona. 
Seuraa ilmoittelua @lostand-
foundtre

RANGERIT

Kesätauolla. Aloitamme kauden 
syksyllä Syystartilla 3.9.

RUKOUSLIEKKI
Kesäaikana Rukousliekki on 
tauolla. Aloitamme kokoontumi-
set 7.9. klo 17.30 – 18.30 tilan-
teen salliessa

SOLUTYÖ

Uusia soluja tarvitaan! Ota mei-
hin rohkeasti yhteyttä:
solukoordinaatio@gmail.com tai 
050 501 3465 / Veera Tillander. 
Hae mukaan soluun tai päivitä 
solusi tiedot: tamperehelluntai.
fi/solut

WE-TYÖ

WE-toimintaa rajoitetusti. Seu-
raa ilmoittelu Instagramissa @
wordseffect.
Kukkola fifteen 2 17.– 22.6.
WE kesäleiri 31.7.– 4.8.
Ilmoittautumiset
www.tamperehelluntai.fi/leirit/

Työmuodot tiedottavat www.tamperehelluntai.fi @tampereenhelluntaisrk @Tampereenhelluntaiseurakunta

Toimiston kesän aukiolo
Toimisto on suljettu 5.–18.7. Ei tiistaipäivystystä 

heinäkuussa

SUURI
SEIKKAILU

Kesän suurin seikkailu on edessä! Ilmoittautumiset oman
tukikohdan kautta, omien ohjaajien kanssa.

Leirillä majoitutaan teltoissa luonnon helmassa. Luvassa ikimuistoinen
leiri yhdessä ystävien kanssa. Kaikille rangereille ekastaluokasta alkaen.

Aloitus torstaina klo 15 ja lähtö sunnuntaina klo 12.30

22.-25.7.
2021

Vaakaniem
i

Lisätiedot: Omalta ohjaajalta tai www.royalrangers.fi

HU IPPU
LASTEN JA PERHEIDEN

SYYSSTARTTI

S Ä  O O T Perjantai 3.9.

Tampereen helluntaiseurakunta,
Aleksanterinkatu 18

klo 18-20

TERVETULOA! 

Pääemäntä 
vaihtuu

Eila Ali-Löytty on 
valittu seurakunnan 
pääemännäksi seu-
raavaksi kahdeksi 
vuodeksi.

Leena Stüber toimii mie-
hensä Markuksen kanssa 
edelleen keittiön huoltoteh-
tävissä.


