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Paimenen Sana

Kristuksen edustajana arjessa
Elokuussa
seurakuntamme
haluaa keskittyä teemaan:
Kristuksen edustajana arjessa. Sillä halutaan rohkaista poikkeuksellisena aikana antamaan elämä Jeesuksen johtoon. Vaikka epidemia
on puheissamme ja arjessamme koko ajan, Kristus meidän
kanssamme on paljon suurempi totuus. Hän pitää meistä huolta ja vaikuttaa ihmisiin
ympärillämme. Ehkäpä nyt
on evankeliumin kuulemisen aika, kun joutuu huolehtimaan läheisistään ja olemaan
erityisen varovainen. Sydän
on herkempi, kun kaikkia to-

tuttuja asioita ympärillämme
ravistellaan. On Jumalan aika
puhutella kansaamme. Syksy
on alkamassa ja uudet elämän
tuulet puhaltavat. Nyt kannattaa tehdä kaikki niin kuin
Herralle, myös oma työ tai vapaaehtoistyö. Näin Sana meitä kehottaa. Pyhitetään nekin
kokonaan Herralle ja joka päivä siunataan itsemme töihin.
Työkin on Jeesukselle tehtyä ja sen kautta hän vaikuttaa ympärillämme. Toisaalta työtovereihimme tai työn
kohteessa oleviin ihmisiin tai
työn tuloksien kautta laajemmin. Jumala siunaa työmme

ja saamme kokea tyydytystä
siitä. Se ei ole erillään hänen
suunnitelmastaan
elämässämme.
Evankeliumi on tarkoitettu
elettäväksi todeksi. Jos se ei
kosketa arkeamme ja jokapäiväistä elämäämme, mitä hyötyä siitä on? Jeesus on todellinen arjen haasteissa ja kivuissa, toisaalta sen iloissa ja
onnistumisissa myös. Rukous vie sydämen kivut ja huudot hänelle. Hän kuulee ne.
Vastaus tulee perheen tilanteeseen, ja ennen kaikkea hän
on meidän kanssamme tuona
kivun hetkenä. Samoin ilois-

ten asioiden jakaminen ja kiitollisuuden osoittaminen Jumalalle. Tämä luottamus Jeesukseen näkyy elämässä ulospäin. Ihmiset huomaavat sen
ja ihmettelevät sitä. Usein
tästä syntyykin keskustelua muiden kanssa ja voi kertoa ikuisesta toivosta, joka on
Jeesuksessa Kristuksessa.
Tämä kesä toi suruviestejä
poismenneiden kohdalla. Erityisesti mieleeni jäi Arne Sand
ja hänen kristusmyönteinen
elämänsä. Hän oli paimen ja
hengellinen johtaja, joka loisti Jumalan valoa ympärilleen.
Eli normaalia elämää, mutta

eli sitä Jeesukselle. Tämä näkyi hänen elämässään. Hän
oli rohkea kertomaan toivosta, jonka Jeesus antaa. Olkoon
hän meille esimerkkinä johtajista niin kuin heprealaiskirje
sanoo: ”Pitäkää mielessänne,
miten he elämänsä elivät, ja
ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne. Jeesus Kristus on
sama eilen, tänään ja ikuisesti.” (Hep. 13:7)
Usko Katto

Kolumni
Pääkirjoitus

Rauhan lapsi

Kesäherätystä
Suomen luonto on viestittänyt
tänä kesänä Luojastaan harvinaisen kauniisti ja selkeästi. Olemme saaneet nauttia ihanasta vehreydestä, kukkasista, auringosta ja
lämpimistä uimavesistä viikko toisensa jälkeen. Se on ollut kuin suloinen herätyssaarna koronan kurittamalle kansalle.
- Kuinka kukaan voisi kuvitella,
että tämä kaikki olisi syntynyt itsestään? toisteli eräs vieraamme,
joka tänä kesänä sai vahvan todistuksen sydämeensä Jumalan olemassaolosta.
Niin, miten helposti pidämmekään
kaikkea hyvää itsestäänselvänä,
mutta negatiivisista asioista lähetämme heti valituksen ylöspäin?
Kesä on tarjonnut hengähdystauon rutiineista ja samalla myös lukemattomia mahdollisuuksia luoda
suhteita. Missä muualla voimmekaan tavata ihmisiä yhtä luonnollisesti kuin uimarannalla, leikkipuistossa tai torikahvilassa. Kun sydämemme on valmis ja avoin johdatukselle, ympärillämme voi syntyä
kesäherätystä kuin itsestään ilman
mitään suoritusta tai paineita.
Tässä lehdessä kerrotaan että en-

nätysmäärä lapsia kokoontui Kukkolan leireille ja yli kolmekymmentä nuorta kastettiin kahdella fifteen-leirillä. Miten arvokkaita kokemuksia ne ovatkaan lasten
ja nuorten elämässä. Ilman alttiita ohjaajia, opettajia ja keittiöväkeä uskon elävä siemen olisi jäänyt
kylvämättä ja tämäkin kesäherätys
syntymättä.
Tuottakoon tämä kesä hyvää hedelmää meidän ja lastemme elämässä sekä seurakunnissa. Antakoon se meille edelleen intoa kylvää hyviä siemeniä sanoin ja teoin,
missä itsekukin vaikutamme. ”Ja
kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy.” (Gal.
6:9)
Siunattua syksyä
Tarja Jääskeläinen

Kanadalainen lähetyssaarnaaja Don
Richardson (1935-2018) tunnetaan
ajatuksesta, että Jumala on istuttanut
eri kulttuureihin evankeliumin siemeniä. Hän nimesi ne lunastaviksi samankaltaisuuksiksi. Richardson ei ollut löytänyt ymmärrettävää tapaa kertoa Jeesuksen sovitustyöstä Sawi-kansalle, jonka parissa työskenteli. Hän oli
jo aikeissa poistua lähetyskentältä heimotaistelujen tähden. Silloin hän löysi
lunastavan samankaltaisuuden. Se oli
ajatus niin sanotusta rauhan lapsesta.
Sawit tahtoivat solmia rauhan naapuriheimon kanssa, saadakseen pitää
vieraansa. Rauhan solmiminen tapahtui niin, että kyläläinen juoksi vihollisleiriin kantaen omaa pientä lastaan.
Osapuolet antoivat toisilleen keskuudestaan lapsen. Näin syntyi rauha kylien välille.
Richardson näki tässä avaimen
evankeliumille. Ajatus oli, että jos joku
antaa jopa poikansa viholliselleen, häneen voi luottaa. Rauha syntyi ja Sawikansa vastaanotti sanoman Jumalasta,
joka antoi Poikansa.
Luukas puhuu rauhan lapsesta tai
rauhan ihmisestä (Luuk. 10:6). Toiset
käännökset sanovat ”rauhaa rakastava” tai ”rauhan arvoinen”. Tällä tarkoitetaan ihmistä, joka suhtautuu avoimesti evankeliumin asialla oleviin ihmisiin. Rauhan lapsi on evankeliumin
leviämisen avain tietyssä ympäristössä. Veronkerääjä Leevi, Sykarin nainen,
Leegiosta vapautunut mies sekä Lyydia

purppuranmyyjä ovat esimerkkejä rauhan ihmisestä.
Elämme aikaa, jossa tarvitaan rauhan julistajia. Perkele on hajottaja
(diabolos). Se ei voi luoda, se rikkoo.
Tänä aikana uskovien rooli on olla Jumalan rauhan ja sovinnon lähettiläitä. Me Kristuksen seuraajat loistamme
kun emme suostu mukautumaan riitaisaan ja kahtia jakautuneeseen maailman henkeen. Samalla tehtävämme on
etsiä Rauhanruhtinaalle avoimia rauhan ihmisiä. Kuten Don Richardson,
etsimme lunastavia samankaltaisuuksia; avaimia, joilla evankeliumi voi levitä ihmisryhmiin, joissa sanomaa Jeesuksesta ei vielä ymmärretä. Suomi, Japani, Pirkkala ja meidän naapurustomme odottavat rauhan kenkien kopsetta.
Jarkko Lindqvist
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”Paras juhannus ikinä”

Yhteyttä Kukkolassa juhannuksena
Matkalla Tampereelta Pälkäneelle, vatsanpohjassani kutkutti jännittävä tunne. Tästä tulee paras juhannus ikinä.
Kuulin, että muutamille muillekin nuorille tämä oli ensimmäinen kerta Kukkolassa.
Kukkolan juhannus järjestettiin seurakunnan leirikeskuksessa Pälkäneellä 25.27.06.2021. Koronatilanteen
vuoksi jokavuotista Juhannuskonferenssia ei järjestetty
paikanpäällä Keuruulla. Pääsimme nauttimaan sen antimista hetkittäin netin välityksellä striimattuna.
Viikonloppu
Kukkolassa
järjestettiin pääosin nuorille aikuisille. Sen tarkoituksena oli rakentaa yhteyttä toinen toisiimme sekä Jumalaan.
Grillattiin, uitiin, saunottiin,
mentiin kanooteilla ja kajakeilla, pelailtiin, luettiin Raamattua ja ylistettiin Jumalaa.
Ohjelma oli monipuolista,

Upea leirikesä
takana
Järjestimme kaikkiaan viisi
lastenleiriä kesäkuun ja elokuun välisenä aikana. Kaikki
leireillä oli huolehdittu turvallisuudesta ja terveyteen
liittyvistä asioista mainiosti.
Lämmin kiitos teille kaikille,
jotka myötävaikutitte leirien
valmisteluun ja toteutukseen.
Erityinen kiitos myös meidän
uusille leirinjohtajille. Oli ilo
huomata, että kaikki leiritehtävät sujuivat hienosti. Kiitos myös esirukoilijoille, joiden rukoukset kantoivat paljon hedelmää. Monet lapset
saivat ihan ensikertaa kosketuksen Jeesukseen. Paljon kiitoksia myös iloisille lapsille;
ilman teidän mukanaoloanne
leirit olisivat kyllä tylsiä.
Taivaan Isälle kiitollisina
voimme todeta, että leirikesä
oli kerrassaan mahtava.
Lapsille järjestetään SyysStartti pe 3.9 klo 18. Muistattehan tulla mukaan kaikki
lapset ja lapsiperheet!
Teksti ja kuvat Tapsa

mutta sitä ei ollut myöskään
liikaa. Vapaa-aikaa jäi runsaasti, mikä mahdollisti esimerkiksi erilaisten pelien pelailun ja Raamatun tutkimisen yksin tai yhdessä.
Kävellessämme
nuotiopaikalle ylistyshetkeä varten, katsoin taivaanrantaan
ja näin kuinka auringonlasku
oli maalannut järven pinnan
pastellin sävyin. Siinä oli pieni kosketus taivasta.
- Jumala vastas rukouksiin
tän juhannuksen kautta, sekä
omassa että läheisten elämässä, kertoi viikonloppuun
osallistunut nuori aikuinen.
- Ekaa kertaa tuntu, että
kuuluu porukkaan ja on rakastettu olo. Tuntu että kaikki oli oikeesti yhtä perhettä.
Kaikenikäset oli yhdessä. Paras juhannus ikinä!
Toinen osallistuja kuvasi
kokemustaan näin:
- Mieleen jäi varmaan koko

leirikokemus kokonaisuudessaan. Se oli mun eka leiri, jossa ikinä oon ollu yötä. Parasta oli ylistyshetket nuotiolla
iltasin. Toivoisin sellasta yhteyttä enemmän myös Lost
and Found -nuorteniltoihin.
Erään osallistujan mieleen
jäi mukava meininki ja voimakas Jumalan läsnäolo.
- Parasta oli nuotioylkkäillat! Myös yösauna ja -uinti oli
ihanaa, hän hehkuttaa.
Eräs raamatunkohta tuntui
tulevan eläväksi tänä juhannuksena: “Uskovat pysyttelivät yhdessä, ja kaikki oli heille yhteistä. He myivät talonsa
ja tavaransa, ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin
kukin tarvitsi.” (Apt 2:44-45)
Yhteys oli käsinkosketeltavaa.
Julia Pusa
Kuva: Oliver Hotakainen

Rukous
osaksi arkea
We-kesäleirillä Pray it ´till
you make it oli noin 50 leiriläistä. Leirillä rohkaistiin ja
opeteltiin nuoria ottamaan
rukous osaksi arkea eri tavoin. Leirillä saatiin nähdä
suuriakin rukousvastauksia.
Leiriä johti Heidi Linjamaa
Sofia Saukkosen avustamana.
Opettajina olivat Jake, Henkka ja Jukka.
Kuva Heidi Linjamaa
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Seniorikävelyllä kaupunki tutuksi
Senioreiden kävelyt aloitettiin lokakuussa 2020 kaiken
muun kokoustoiminnan vähentyessä
seurakunnassa.
Aluksi tavattiin kerran kuukaudessa, mutta pian kävelijät päättivät kävellä joka toinen maanantai.
Arja Bergman lupautui ryhmän johtajaksi. Ensimmäisellä kerralla kiertelimme Näsin
kalliolla Arjan kertoessa Näsin linnan historiaa. Ihailimme 600 vuotta vanhaa puuta
sekä kävelijöiden runoja- ja
lauluja esiintymislavalla. Lopuksi päädyimme Tallipihaan
kahville ja yhteiseen rukoukseen kabinetissa.
Joulukuun kävelyn aloitimme Finlaysonin kauniisti somistetusta kirkosta laulamal-

la Enkeli taivaan. Arja johdatti
meidät pikkupalatsin ohi kertoen sen ja Finlaysonin historiaa Tallipihan jouluisiin maisemiin.
Yhdessä kävellen tutustuimme mukavasti ja saimme
uusia ystäviä. Näin kävelyryhmä solujen ohella muodostui
tärkeäksi sosiaaliseksi yhteydeksi muun seurakunnallisen toiminnan siirtyessä somekanaviin. Monien korkeasta iästä huolimatta kiivettiin
Pyynikin ja Pispalan harjuille
ihailemaan huikean kirkkaita
talvisen luonnon maisemia.
Keväisten loskakelien helpottaessa kesäkuun alussa
suunnattiinkin vähän kauemmas Niihamaan. Retkestä tuli
hyvin antoisa Peltosen Pekan

ja Hannelen ohjatessa lintujen tunnistamista. Merja Jokinen olikin merkinnyt muistiin
10 eri nähtyä lintua ja upean
lintukonsertin, vaikka lintujen bongausaika oli jo vähän
ohitse.
Kesän helleaalto sekä muut
kesävierailut vähensivät osallistujia, joita parhaillaan oli
pitkälle toistakymmentä.
Syyskaudella teematilaisuuksien alkaessa 13.9. ovat
kävelyt ja teema-aiheiset yhdessäolot vuorotellen kahden
viikon välein. Kaikki vanhat ja
uudet senioriystävät toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi mukaan.
Teksti ja kuva
Marja Ahvenainen

Seurakunta- ja lähetystyön veteraanit

Pertti ja Sirkka Virolainen 80 vuotta
”Ikä pitää kirkkaana mielessä sen mikä on tärkeää”
Tuoreet 80-vuotiaat Pertti
ja Sirkka-Liisa Virolainen istuvat viihtyisässä kodissaan
Lentävänniemessä. Koronan
takia vieraiden kutsumisesta puolitoista vuotta taukoa
pidettyään he uskaltautuivat viimein kutsumaan ystäviä ja sukulaisia syntymäpäivilleen. Pertti täytti vuosia
13.6., Sirkka-Liisa 27.7. Miltä
tuntuu olla 80-vuotias?
– Vanhalta, Pertti murjaisee, mutta vakavoituu muistelemaan elämää taaksepäin.
– Synnyin välirauhan aikana Tampereella, mutta koska vanhempani olivat
Karjalasta, palasimme sinne.
Jatkosodan alettua meidän
piti lähteä sieltä taas pois.
Olin vain 2-vuotias, kun menetin isäni.
Sirkka-Liisa syntyi Porissa
uskoville vanhemmille, jotka osallistuivat seurakunnan
toimintaan. Sirkan ja Pertin tiet kohtasivat seurakuntaympyröissä. Pertti palveli
kuoronjohtajana sekä soittokunnassa, johon Sirkka tuli
säestäjäksi. Ollessaan konferenssimatkalla Joensuuhun
Sirkka kuuli yhtäkkiä sanat
”Pertti se on” ja tiesi heti,
mistä oli kyse. Häitä vietettiin Raumalla 1964.

Ajalta jäi muistojen ja valokuvien lisäksi ystäviä, joista
osaan Virolaiset pitävät yhteyttä edelleen, vaikka ovat
olleet Suomessa vuodesta
1996. Myös kiinan kielen taito
on edelleen tallella, ja sitä pidetään yllä päivittäisellä kiinankielisen raamatun lukemisella.

Arjen lähetteinä

Työssä Suomessa
ja Taiwanilla
Nuori pariskunta muutti opiskelujen jälkeen Tampereelle vuonna 1972, ja perhe kasvoi Pialla ja Tomilla. Sirkka
työskenteli sairaanhoitajana
Hatanpään sairaalassa, Pertti oli kansakoulun opettaja.
Vuonna 1977 Pertti kuitenkin
jäi pois toimestaan saatuaan
kutsun palvella Tampereen
seurakunnan työntekijänä.

– Olin laittanut merkiksi,
että jos Kauko Hostikka kysyy
pastoriksi, minä lähden. Tiedossa näet oli, että Hostikan
Kauko ei oletettavasti pyydä
ketään, mies nauraa.
Lähetystyöhön lähtemisen
aika puolestaan koitti vuonna 1980. Pertillä oli kutsu lähetystyöhön, mutta Sirkka kipuili asian kanssa, sillä koki,
ettei arkuutensa vuoksi pystyisi saarnaamaan.
– Sitten erään kerran Juma-

la sanoi minulle: ”En minä sinua saarnaamaan lähetäkään,
vaan palvelemaan”, esirukoilijana tunnettu nainen iloitsee.
Virolaisten uusi koti oli
Taiwanilla, jossa he asuivat
kahdessa eri kaupungissa neljän työjakson aikana. Pertti
tiivistää lähetintyönsä merkityksen yhteen lauseeseen:
– Suurinta oli nähdä, miten sananopetus vaikuttaa
uskoon tulleissa ja saa heidät
ryhtymään työhön.

Virolaisten elämää rikastuttavat uskon ohella lapsenlapset ja ystävät. Lähetyskenttä
kulkee heidän mukanaan arjessa, sillä Pertin sanoin kaikki uskovaiset ovat lähetystyöntekijöitä. Vaimoaan hän
kutsuu hymyillen bussievankelistaksi.
– Minusta on tullut iän
myötä puhelias, ja kohtaamisia ihmisten kanssa tulee
kuin itsestään, tämä selittää
ja jatkaa: – Tiedän, ettei meillä ole enää paljon aikaa tässä
elämässä. Se pitää kirkkaana
mielessä sen, mikä on tärkeää.
Virolaisista ja muista seurakuntamme läheteistä voi lukea lisää tammikuussa ilmestyneestä kirjasta Tampereen
Helluntaiseurakunnan lähetystyö 100 vuotta.
Marika Karhu
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Kotodia-hankkeen webinaarit suosittuja
Koulutus, ohjaus
ja mentorointi
kotouttavan
diakonian tueksi
on edennyt
koronarajoituksista
huolimatta.
KOTODIA-hankkeen järjestämät koulutukset ovat olleet
tähän asti pääasiassa webinaareja, mutta myös joitakin
lähikoulutuksia on pidetty.
Molemmat on koettu hyviksi
ja hyödyllisiksi. Webinaareihin osallistuminen on ollut
helpompaa ja laajempaa, kun
taas lähikoulutus on mahdollistanut tehokkaamman vuorovaikutuksen sekä paikkakuntakohtaisen asioiden huomioimisen.
– Osallistumiskertoja on
ollut satoja; toki monet ihmiset ovat osallistuneet useisiin
koulutuksiin, kertoo hankkeen projektipäällikkö Lea
Raittila.
Haasteellista Raittilan mielestä on ollut koulutuksista tiedottaminen seurakuntien entisille ja uusille mahdollisille vapaaehtoisille. Kun
kohtaamiset seurakunnassa
puuttuvat, mainokset hukkuvat helposti tiedotusvirtaan.

Traumaymmärrystä ja
käytännön työkaluja
Katja Köykän ja Ulla Dahlenin
psykososiaalisen tuen koulutukset ovat olleet suosittuja.
Osallistujat sanovat kokevansa nyt olonsa varmemmaksi
traumataustaisten pakolais-

ten kohtaamisessa. Kulttuurien tuntemus, inklusiivisuus ja
kotoutumisen prosessit -koulutuksista on saatu käytännön
työkaluja ja koetut asiat ovat
selkeytyneet.
– Yleinen palaute on ollut,
että olisipa tällaisia koulutuksia ollut jo aikaisemmin. Toisaalta koulutukset on koettu
oikea-aikaisiksi, sillä monet
ovat tehneet työtä intensiivisesti jo vuosia, ja nyt on rauhallisempi vaihe kouluttautua
ja organisoida työtä.
Hankkeen loppukohteena
ovat kotoutumisajalla olevat
maahanmuuttajat.
Raittila
kertoo, että monista suunnitelluista toiminnoista on rajoitusten vuoksi päästy kokeilemaan vasta suomen kielen
kerhoja sekä arabian luku- ja
kirjoitustaidon opettamista

vapaaehtoisten avulla. Kansainvälisiä tapahtumia ei vielä ole voitu järjestää, mutta
koulutukset ovat tavoittaneet
laajasti.

Lisää koulutusta
ja vertaistykiryhmiä
Syksyllä pyritään aloittamaan
vertaistukiryhmiä sekä perheiden tukemista perheenyhdistämistilanteessa. Tulossa
on lisää Pia Rendicin koulutuksia, jotka valmistavat kohtaamaan
sukupuolittuneen
väkivallan uhreja ja ihmiskaupan uhreja. Katja Köykän
ja Ulla Dahlenin psykososiaalisen tuen lähikoulutukset
jatkuvat eri paikkakunnilla.
Tavoitteena on perustaa vertaistukiryhmiä traumatisoituneille.

Lea Raittila vierailee eri
hankeseurakunnissa kouluttamassa ja keskustelemassa tiimien kanssa. Häneltä saa apua
työn organisoimisessa sekä
toimintojen aloittamisessa.
– Järjestimme 11.8. Tampereella koulutuksen miehille, jotka odottavat perhettään
Suomeen. Tuo onnellinen tapahtuma on usein myös hyvin
vaikea monen vuoden odotuksen jälkeen. Etsimme tukihenkilöitä perheiden avuksi
tähän vaiheeseen, Lea kertoo.

Seurakunnilla tärkeä
rooli kotouttamisessa
Sosionomiopiskelija Veronica
Laakso on KOTODIA-hankkeen harjoittelijana tutustunut kotoutumisen tukemiseen eri näkökulmista.

– Olen oppinut paljon ja
vakuuttunut
seurakuntien
tärkeästä roolista maahanmuuttajien kotoutumisessa,
sillä ne voivat vastata käytännön tarpeiden lisäksi myös
tulijoiden hengellisiin tarpeisiin. Maahanmuuttajat tulevat seurakuntaan vapaaehtoisesti, joten heidän motivaationsa on vahva.
Veronican mukaan seurakuntien kotouttamisen tukeminen muistuttaa paljon sosiaalialalla tehtävää työtä. Hän
on huomannut monen sosiaalialan ammattilaisten työskentelyssä maahanmuuttajien
kanssa puutteita, vaikka heitä
on jo palveluiden piirissä.
– Seurakunnassa ennakkoluulot voivat vaikeuttaa kotoutumista ja maahanmuuttajiin tutustumista. Koulutus
antaa työkaluja ammattilaisille ja vapaaehtoisille sekä
auttaa osapuolia ymmärtämään toisiaan.
– Hankkeessa kiinnitetään
huomio lasten ja nuorten lisäksi myös vanhempien parisuhteeseen, elämänhallintaan sekä perheenyhdistämiseen. Työtä on paljon, mutta
uskon hankkeen tekevän kotoutumisen tukemista enemmän näkyväksi seurakunnissa, Veronica iloitsee.
KOTODIA on Sataedun eri
helluntaiseurakuntien kanssa
yhteistyössä toteuttama hanke, johon on saatu tukea tukea EU:lta. Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun asti.
Tarja Jääskeläinen

English Servicen toiminta starttaa 22. elokuuta
Seurakunnan englanninkielinen toiminta, English Service (ES), käynnistyy virallisesti jumalanpalveluksella jälleen sunnuntaina 22. elokuuta. Muuta toimintaa on ollut
siitä lähtien, kun seurakunta
avautui koronarajoitusten jälkeen kesäkuun alussa.
– Kesän aikana olemme kokoontuneet vapaammin, kertoo toiminnan koordinaattori
Sayed Tenkanen.
Sunnuntaikokousten lisäksi solut ovat jatkaneet tapaamisia rajoitusten sallimissa
rajoissa mahdollisia kesätaukoja lukuun ottamatta. Soluja on neljä: kaksi naisille, yksi
miehille ja yksi pariskunnille.
– Meillä on myös kaksi

tuoretta solunjohtajakoulutuksen suorittanutta jäsentä, Mikko ja Japeth, Tenkanen
kehaisee.

ES:n ja Iltakirkon
yhteistyö tiivistyy
Jatkossa ES:n toimintaa pyritään nivomaan enemmän yhteen muun seurakunnan toiminnan kanssa. Tätä varten
on perustettu niin sanottu iltatiimi, joka suunnittelee toimintaa yhdessä sunnuntaisin
niin ikään kello 17 pidettävän
Iltakirkon kanssa.
Tarkoitus on, että joku Iltakirkon pastoreista saarnaisi
aina kerran kuukaudessa Eng-

lish Servicessä.
Iltakirkon englanninkielinen tulkkaus auttoi osaa ES:n
kävijöitä koronarajoitusten
estäessä kokoontumiset.
English Servicen uudet
nettisivut ovat osoitteessa
https://www.tamperehelluntai.fi/englishservice/.
Facebookista ES löytyy hakusanoilla Tampereen English Service.
Marika Karhu
Kuva: Sayed Tenkanen

ES-ryhmäläiset ovat kokoontuneet rajoitusten aikana pääosin ulkona.
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Siellä missä ihmiset ovat
God is good all the
time, through the
darkest night His
light will shine.
Jumala on hyvä koko
ajan, synkimmänkin
yön läpi Hänen
valonsa loistaa...
Letkeä kantrimusiikki kantautuu korviini Hervannan Duolle asti. Suunnistaessani ääntä kohti ilmassa alkaa leijailla herkullinen kahvin ja juuri
paistetun letun tuoksu.
Katukappelin evankeliointiryhmä on pystyttänyt tarjoilukojun ja esiintymiskatoksen Hervannan vapaa-aikakeskuksen päätyyn vilkkaan
kävelyreitin varrelle. Ihmisiä
tulee ja menee; monet istahtavat kuuntelemaan puhuttelevia lauluja ja herkuttelemaan kahvilla ja letuilla. Laulujen välissä kuullaan puhetta
Jumalan rakkaudesta, elämän
tarkoituksesta ja ihmisen valinnoista.
Näin sen pitää ollakin, ajattelen. Seurakunta tavattavissa
siellä missä paikalliset ihmiset
liikkuvat. Ystävällisiä kohtaamisia ja keskusteluja, ilman
paatosta ja pakkokäännytystä.
Aurinko hellii ja Jumalan rakkaus koskettaa musiikin ja puheenvuorojen kautta.
Lähi-idästä kotoisin oleva
Omar Taleb kertoo etsineensä nuorena totuutta. Opiskellessaan koraanikoulussa hän
kiinnostui Jeesuksesta, joka
teki monenlaisia ihmeitä ja
kehotti rakastamaan vihollisia. Pyytäessään Jumalaa vahvistamaan, että hän on todellinen, Omar sai kehotuksen
rukoilla menehtyneen isoäitinsä puolesta Jeesuksen ni-

Jari Kinnusen missiona on palvella katutapahtumissa lettuja paistellen. Hän on hankkinut sitä varten ammattilaisen välineet.

Victory ToriTrio

messä. Kaikkien ihmeeksi isoäiti palasi henkiin ja eli sen
jälkeen useita vuosia. Tuon
kokemus ei koskaan unohdu.
Sen jälkeen Omar on kertonut
Jeesuksesta kaikille ja kaikkialla, missä hän liikkuu.
Victory ToriTrio Vihtori Muhujärven johdolla on jo
useita vuosia esiintynyt toreilla hyvän sanoman kanssa.
Hervannassa heitä on kuultu
tänä kesänä joka toinen lauantai. Mikrofonin takana nähdään yleensä Vihtorin lisäksi
Kyösti Blomerus, Viki ja Rosita
Nyman sekä Elina Muhujärvi.
Teksti ja kuvat:
Tarja Jääskeläinen
Monet hervantalaiset osaavat jo odottaa Katukappelin toritapahtumaa.

Kansainvälistä yhteyttä
Kesä on loman ja latautumisen aikaa. Monelle maahanmuuttajalle se voi olla myös
hyvin yksinäinen aika. Koulu tai työharjoittelu ovat tuoneet sisältöä elämään, mutta kesällä ei olekaan oikein
mitään tekemistä. Koronarajoitusten helpottaessa voisi jo tulla paikan päälle seurakuntaan, mutta sieltäkin

ovat tutut ihmiset lomalla ja työmuodot tauolla. Monet jo vuosia seurakuntaan
kuuluneet turvapaikanhakijat kamppailevat masennusta vastaan, sillä heidän hakemuksensa kristityksi kääntymisen perusteella on toistuvasti hylätty. Miten tärkeää
onkaan silloin yhteys, uskova
sisko tai veli, jolle voi soittaa

tai laittaa tekstiviestin.
Monet Katukappelin maahanmuuttajat ovat halunneet pitää yhteyttä seurakuntaan koko kesän. Maanantaisin Let´s talk –illassa on ollut tarjolla teetä ja kahvia
sekä raamantunopetusta livenä tai Teamsin kautta. Kolmena maanantaina kokoonnuttiin uimaan ja saunomaan

sekä viettämään aikaa yhdessä
Pirkkalan Pihlajaniemen saunalle. Arabian- ja espanjankieliset laulut saivat jalan nousemaan ja kädet taputtamaan.
Pelien ja tikanheiton lomassa
istahdettiin välillä aukomaan
elämän solmuja ja rukoilemaan yhdessä. Monta keskustelua käytiin saunanlauteilla
tai laiturilla istuskellen. Jotkut

aikuiset uskaltautuivat ensimmäisen kerran kokeilemaan
uimista, lapset viettivät järvessä yleensä koko illan. Paikalla nähtiin jopa uusia ystäviä. Mikä ilo olikaan nähdä
myös niitä, joihin yhteys oli
koronan aikana katkennut.
Tarja Jääskeläinen
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Seurakunnan senioritoiminnan kuulumisia
Seurakunnan senioritoiminnat, keskiviikon päivätilaisuudet ja Senioriystävien maanantaitilaisuudet,
jäivät katkolle 28.11.2020. Pitkä on siis ollut aika,
jolloin tilaisuuksia ei ole voitu järjestää vallitsevasta koronatilanteesta johtuen. Yhteisten kokoontumisten puuttuminen on ollut todennäköisesti raskasta monille senioreille.
Tällä hetkellä tilanne näyttää valoisemmalta, koska
on päätetty, että senioritilaisuudet alkavat jälleen
syyskuun alusta. Tämän tekee mahdolliseksi se, että
elokuun aikana seurakunnan vanhempi väki on saanut molemmat koronarokotukset. Pelkkä rokotus ei
kuitenkaan annan riittävää suojaa, vaan seurakunnan koronaohjeita tulee tiukasti noudattaa. Keskiviikon päivätilaisuudet alkavat heti 1.9., jolloin puhujavastuussa on Pertti Virolainen. Kokoonnumme

aluksi pääsalissa, mutta tarkoitus on siirtyä alasaliin heti, kun koronatilanne helpottuu. Hyvä uutinen kaikille tilaisuuksiin osallistujille on, että tilaisuuksien jälkeen on kahvitarjoilu entiseen tapaan.
Kasvomaskeja voidaan hieman ”löysätä” kahvia
juodessa, mutta maskit on syytä poistaa vasta, kun
on istuuduttu pöytään omalle paikalle. Jos tilanne
sen sallii, voidaan myös yhteislaulujen laulaminen
aloittaa varovasti.

Musiikkivastuussa keskiviikkoisin ovat aluksi pienryhmät, kvartetit, triot, duetot ja yksinlaulajat. Ilonia-kuoro aloittaa toimintansa heti, kun Marjaana
Koskinen on saanut kuoron harjoitettua.

Syksyn toinen tilaisuus 8.9. on teemalla ”Japanin
monet kasvot”. Tilaisuuteen saamme vieraaksi Japanin veteraanilähetit Pauli Runolinnan ja Lasse Heimosen. Paikalla ovat myös seurakuntamme tulevat
Japanin lähetit, Ruut ja Henry Mononen. Syyskuun
muita puhujia keskiviikkoisin ovat Pekka Ylenius,
Ritva Tiilikainen sekä Pertti Lehmuskoski.

Timo Kurkela

Senioriystävien teematilaisuudet alkavat maanantaina 13.9. Timo Palo-oja alustaa keskustelun aiheesta ”Mistä löydän iloa arkeen?” Tilaisuuden
päätteeksi on kahvitarjoilu.

Kirjoja pimeneviin iltoihin

9,90€
Minä olen - Kertomuksia
Jumalan nimistä

Diane Stortz, Diane le Feyer

29,00€
Tampereen
Helluntaiseurakunnan
lähetystyö 100 vuotta

29,00€
Islamin haaste

Martti Ahvenainen

Pekka Ylenius

28,00€

35,00€
Post illa
-päivähartauskirja
Jukka Norvanto

Aamunkoitto

Karen Kingsbury
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Seurakunnassa tapahtuu 16.8.2021–17.10.2021
HUOM! Noudatamme ohjeistuksia kokoontumisista, siksi tiedot voivat vaihdella. Seuraathan ajantasaista tiedotusta nettisivuiltamme.
Vko 33

Vko 36

Ma 16.08. klo 13.00 Seniorikävely
/ Lähtö Helluntaiseurakunnalta
Tammelan torille Osmonpuiston
kautta
Ti 17.08. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee/ Katja Lindeman
La 21.08. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 22.08. klo 11.00 Jumalanpalvelus / Valtteri Tuokkola / Johanna
Ihonen ja Juha Törmä / Skidijumis
Su 22.08. klo 17.00 Iltakirkko /
Hannakaisa Shehu / Skidikirkko
Su 22.08. klo 17.00 English
Service
Su 22.08. klo 17.00 Pirkkalajumis
Ninan keittiössä

Ti 07.09. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee
Ke 08.09. klo 12.00 Päivätilaisuus
/ Pauli Runolinna, Lasse Heimonen ja Henry Mononen
La 11.09. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 12.09. klo 11.00 Jumalanpalvelus / Hannakaisa Shehu /
Skidijumis
Su 12.09. klo 17.00 Iltakirkko /
Ehtoollinen / Petteri Arasalo /
Skidikirkko
Su 12.09. klo 17.00 English
Service

Vko 34
Ti 24.08. klo 18.00 Rukousviikko:
Kristuksen edustaja maailmassa
Ke 25.08. klo 11.00 Rukousviikko:
Kristuksen edustaja maailmassa
Ke 25.08. klo 18.00 Rukousviikko:
Kristuksen edustaja maailmassa
To 26.08. klo 11.00 Rukousviikko:
Kristuksen edustaja maailmassa
To 26.08. klo 18.00 Rukousviikko:
Kristuksen edustaja maailmassa
Pe 27.08. klo 11.00 Rukousviikko:
Kristuksen edustaja maailmassa
Pe 27.08. klo 18.00 Rukousviikko:
Kristuksen edustaja maailmassa
La 28.08. klo 11.00 Rukousviikko:
Kristuksen edustaja maailmassa
La 28.08. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 29.08. klo 11.00 Jumalanpalvelus / Jarkko Lindqvist / Veera ja
Mikko Tillander / Skidijumis
Su 29.08. klo 17.00 Iltakirkko
United / Päivi ja Hans Moos /
Skidikirkko
Vko 35
Ma 30.08. klo 13.00 Seniorikävely
/ Lähtö Helluntaiseurakunnalta
Ti 31.08. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee / Meria Jokinen
Ke 01.09. klo 12.00 Päivätilaisuus
/ Pertti Virolainen, Ilonia- kvartetti
Pe 03.09. klo 18.00 Syysstartti
lapsille ja perheille
La 04.09. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 05.09. klo 11.00 Ehtoollisjumalanpalvelus / Petteri Arasalo /
Skidijumis
Su 05.09. klo 17.00 Iltakirkko /
Valtteri Tuokkola / Skidikirkko
Su 05.09. klo 17.00 English
Service

Vko 37
Ma 13.09. klo 13.00 Senioriystävät / Mistä iloa elämän arjessa?
Alustaa Timo Palo-oja / Keskustelua / Lauluryhmä: Sanoma
ratkaisee
Ti 14.09. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee
Ke 15.09. klo 12.00 Päivätilaisuus
/ Pekka Ylenius, Jubilados- trio
La 18.09. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 19.09. klo 11.00 Lähetyssunnuntain jumalanpalvelus /
Skidijumis
Su 19.09. klo 17.00 Iltakirkko /
Skidikirkko
Su 19.09. klo 17.00 English
Service
Vko 38
Ti 21.09. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee
Ke 22.09. klo 12.00 Päivätilaisuus
/ Ritva Tiilikainen, Heli Mäkinen ja
Mari-Anne Parantainen
La 25.09. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 26.09. klo 11.00 Jumalanpalvelus / Skidijumis
Su 26.09. klo 17.00 Iltakirkko
United / Skidikirkko
Vko 39
Ma 27.09. klo 13.00 Seniorikävely
/ lähtö Seurakunnalta
Ti 28.09. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee
Ke 29.09. klo 12.00 Päivätilaisuus
/ Pertti Lehmuskoski, Sirkka Virtanen ja Marjaana Koskinen
La 02.10. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 03.10. klo 11.00 Ehtoollisjumalanpalvelus / musiikki: Veera ja
Mikko Tillander & bändi / Skidijumis

Työmuodot tiedottavat
PÄIVÄRUKOUS
Seuraa päivärukousten alkamista seurakunnan kotisivuilta.
RUKOUSLIEKKI
Alasalissa tiistaisin klo 17.30–
18.30. Alkaen 7.9. Olet tervetullut mukaan rukoilemaan tai olemaan rukouksen ilmapiirissä.
AAMURUKOUS
Perjantaisin klo 7.00 Rukouskammiossa. Alkaen 27.8.
PERHEPIIRI
Maanantaisin klo 10–12 Kella-

Su 03.10. klo 17.00 Iltakirkko /
Skidikirkko
Su 03.10. klo 17.00 English
Service

Skidikirkko
Su 17.10. klo 17.00 English
Service

Vko 40

Ti 19.10. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee
Ke 20.10. klo 12.00 Päivätilaisuus

Ti 05.10. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee
Ke 06.10. klo 12.00 Päivätilaisuus
/ Martti Ahvenainen, Terhikki
Katavisto-Laine
La 09.10. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 10.10. klo 11.00 Jumalanpalvelus / Skidijumis
Su 10.10. klo 17.00 Iltakirkko /
Ehtoollinen / Skidikirkko
Su 10.10. klo 17.00 English
Service
Vko 41
Ma 11.10. klo 13.00 Senioriystävät / teema-aiheinen keskustelutilaisuus / Lauluryhmä
Ti 12.10. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee
Ke 13.10. klo 12.00 Päivätilaisuus
La 16.10. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 17.10. klo 11.00 Lähetyssunnuntain jumalanpalvelus /
Skidijumis
Su 17.10. klo 17.00 Iltakirkko /
POISNUKKUNEET
Fredriksson Pekka
Kallio Tuulikki
Lintula Marja-Terttu
Rantanen Raili
Sand Arne
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Perjantai 3.9.

klo 18-20
Tampereen helluntaiseurakunta,
Aleksanterinkatu 18

TERVETULOA!

www.tamperehelluntai.fi

risalissa. Alkaen 6.9. Keskustelua, yhdessäoloa ja arjen jakamista.
RANGERIT
Rangerikerhot aloittavat 10.9.
WARTIT
Perjantaisin klo 19.15 Ylisalissa.
Alkaen 10.9.
WE-TYÖ
Perjantaisin klo 19 Alasalissa.
Lisätietoja IG @wordseffect
OPISKELIJAPIIRI
Keskiviikkoisin klo 19 Alasalissa

Vko 42

La 23.10. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 24.10. klo 11.00 Jumalanpalvelus / Skidijumis
Su 24.10. klo 17.00 Iltakirkko /
Skidikirkko
Su 24.10. klo 17.00 English
Service

@tampereenhelluntaisrk

lukuvuoden ajan. Puheita, paneeleja ja keskustelua ajankohtaisista aiheista. Lisätietoja IG/
FB @opiskelijapiiri.
SOLUTYÖ
Uusia soluja tarvitaan! Ota meihin rohkeasti yhteyttä: solukoordinaatio@gmail.com tai 050 501
3465 / Veera Tillander. Hae mukaan soluun tai päivitä solusi
tiedot: tamperehelluntai.fi/solut

@Tampereenhelluntaiseurakunta

TARINA JATKUU
Tarina jatkuu -kurssi on kevennetty versio Kairos-kurssista. Se
sisältää neljä 2 tunnin opetuskertaa. Kurssi inspiroi, kouluttaa
ja haastaa kristittyjä yhteiseen
lähetystehtävään. Se sai alkunsa
Simply Mobilizing -järjestön johtajan, Max Chismonin pitämästä
seminaarista, jonka tavoitteena
oli saada kristityt ymmärtämään
Jumalan armo kaikille kansoille.
Seminaari on uudistettu seura-

kuntien käyttöön Tarina jatkuu
-kurssiksi. Se avaa lähetystyötä raamatullisesta, historiallisesta, strategisesta ja kulttuurisesta
näkökulmasta. Kurssilla on opetusta ja pienryhmäkeskustelua,
henkilökohtaista pohdintaa sekä
rukousta saavuttamattomien
kansojen puolesta.
Kurssin ajankohta: 13.11. ja
27.11. Ilmoittautumiset/kyselyt:
kairos.tampere@gmail.com

