5

21

3
Lähetystyön 100-vuotisjuhlan
tunnelmia

4
Kokoontumiset alkoivat
Pirkkalan Kampuksella

5

6

Paluu normaaliin
– Halataan kun tavataan!

Never again
– Elämän marssi Tampereella
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Paimenen Sana

Valloittava seurakunta
Helluntaiseurakuntien
yhteinen strategia ”Valloittava
seurakunta - Suomen helluntaiseurakunnat 2035” on julkaistu. Strategia suuntaa ajatukset 15 vuotta eteenpäin.
Tulevaisuuden
pohtiminen
voi tuntua kaukaiselta; toisaalta jos kääntää ajatukset
ajassa taaksepäin 15 vuotta,
aika voi tuntua hyvin lyhyeltä. Mitä pitäisi tapahtua strategiakaudella?
Yleistavoite on: Vuonna
2035 Suomen helluntaiseura-

kunnat ovat elämää sykkivä
yhteisö, joka uskoo, kasvaa ja
vaikuttaa rohkeasti. Yleistavoite on dynaaminen ja haastava; siksi tavoite on jaettu
kolmeen
osatavoitteeseen:
olemme 1) hyvinvoiva yhteisö
2) missionaalinen yhteisö 3)
hyvin johdettu yhteisö.
Millainen voisi olla hyvinvoiva yhteisö? Eri ikäryhmissä voidaan kokea osallisuutta.
Tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntalaisilla on omakohtainen kokemus kuulumises-

ta yhteisöön, jossa kunnioitetaan jokaista seurakunnan
jäsentä. Helluntaiseurakunnissa on myös tärkeää, että
voimme kokea hengellisyyden olevan elävää sekä tunnetervettä ja olemme valmiita
pitämään huolta toisistamme.
Millainen voisi olla missionaalinen yhteisö? Helluntailainen identiteetti saa aikaan
halua elinvoimaiseen lähetystyöhön. Paikallisella tasolla tavoitetaan uusia ihmisiä
ottaen huomioon eri kult-

tuurit ja hyödynnetään uutta
viestintäteknologiaa luovasti. Opetuslapseuttaminen on
päämäärätietoista ja ihmissuhdekeskeistä. Tästä hyvä
esimerkki on solunäky.
Millainen voisi olla hyvin
johdettu yhteisö? Kyse on palvelevasta johtajuudesta, josta
Jeesus itse antoi mallin. Kristuksen antamat lahjat ovat
laajasti käytössä sekä veljillä että sisarilla. Johtajuuden
tulisi olla myös uudistuvaa
ja ikäpolvia yhdistävää. Hyvä

johtajuus verkostoituu tärkeiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Viestinnän tulisi
olla suunnitelmallista ja laadukasta.
Jos Herramme tulo viipyy,
on mielenkiintoista nähdä,
mitkä strategian osa-alueet
rikastuttavat rakasta seurakuntaamme.
Petteri Arasalo

Kolumni

Avaa purkki ja kurkista
sisään

Pääkirjoitus

Käytännöllistä rakkautta
Kristillisille
arvoille
rakentunut Suomi on ollut monelle uskonsa tähden vainotulle turvapaikka
ja länsimaisen demokratian mallimaa. Lähetystyömme tuloksena kristinuskon vaikutus on muuttanut miljoonien ihmisten elämän
ja arjen turvallisemmaksi myös
muissa maissa. Valitettavasti oman
vapautemme ja hyvinvointimme
todellinen perusta on alkanut hämärtyä, sillä julkisessa keskustelussa kristilliset arvot leimataan
nykyään vanhanaikaisiksi ja Raamattua puolustavat ihmiset vihamielisiksi, jopa rasisteiksi. Tätä puhutaan rakkauden ja ihmisoikeuksien nimissä antamatta tilaa perinteiselle ajattelulle.
Jeesus kuvasi tätä aikaa toteamalla, että valitutkin eksytetään.
Paavali kehottaa meitä tekemään
kutsumuksemme ja valitsemisemme lujaksi, jotta emme lankeaisi
pois Kristuksen rakkaudesta.
Viime päivinä olen saanut seurata Pohjois-Afrikassa Kristuksen
rakkauden käytännöllistä sovellusta. Se tarjoillaan ruoka- tai vaa-

tekassin muodossa kotiovelle, kadunkulmaan tai luolansuulle ystävällisen hymyn kera. Yksinäisen
vanhuksen silmät alkavat tuikkia
ja kodittoman nuoren kasvot kirkastuvat. Lapset hyppivät ilosta ja
väsynyt äiti purkaa sydäntään. Sairaan puolesta rukoillaan ja hänen
huoliaan kuunnellaan. Vihamieliset naapurit muuttavat käytöstään
saadessaan polttopulloja vastaan
ruokaa ja välittämistä.
Olemmekohan me länsimaissa
unohtaneet jotain oleellista käytännöllisen evankeliumin voimasta istuessamme hienoissa kokouksissamme? Jos armon sanomalle
ei löydy kosketuspintaa arjessa, se
voi jäädä monen kohdalla sanahelinäksi. Kristuksen rakkaus on tarkoitettu kaikille luoduille kaikkialla maailmassa lajittelematta ihmisiä rodun, aseman tai asenteen
mukaan. Rakkauden kieli voi vaihdella, mutta viesti ja Lähettäjä ovat
samat.
Tarja Jääskeläinen

Kerron teille purkkiin ahdetusta ystävästäni. Hän on hauska, lähes koomikko, sosiaalinen ekstrovertti, maailmanmatkaaja. Hän on valinnut julkisen uran, jossa ei voi kulkea henkilökohtaiset heikkoudet edellä. Häneen
myös suhtaudutaan kaiken edellä kuvatun mukaan, valitettavasti.
Minulle hän ei koskaan ole ollut
hauska, pinnallinen pellehermanni.
Enemmänkin syvällinen, toiset huomioiva ajattelija, joka saa minut tuntemaan oloni turvalliseksi. Hän palvelee,
venyy, näkee vaivaa ja keskittyy vierellään kulkevaan.
Me olemme hyviä pukemaan toisemme erilaisiin rooliasuihin. Teemme
olettamuksia, koska luulemme tuntevamme toisemme. Päätämme etukäteen mitä toinen ajattelee tai miksi
toimii niin kuin toimii. Sorrumme siis
määrittelyyn, aidon vuorovaikutuksen sijaan. Leimaamme sokeasti, painamme valitettavan kapeaan muottiin, paistamme valmiiksi ja syömme
ennakkoon. Saatammepa sulloa Jumalammekin purkkiin, liimata päälle etiketin ja kirjoittaa siihen oletuksemme,
meni syteen tai saveen.
Mutta oletko huomannut tätä: joka
kerta, kun avaamme purkin ja tutkimme ennakkoluulottomasti sen sisältöä,
alkaa sieltä nousta tuoksuja, makuja,
elämyksiä, puhdasta rikkautta! Millaista rikkautta tuon esiin Jumalastani?
Millaisen Jumalan minä tunnen? Millaisen Jumalan annan lapsilleni? Entä
naapureilleni? Millaista Jumalaa seu-

rakuntamme esittelee tälle maailmalle?
Tässä verrattain lyhyessä ihmiselämän ajassa Jumala tulee säilyttämään
itsellään ja ympärillään tietyn mysteerin. Samalla Hän kutsuu meitä etsimään itseään koko elämämme ajan.
Hän kutsuu
tutkimaan, ihmettelemään, löytämään, kyselemään, innostumaan.
Profeetta Hoosea sen tiivisti hienosti: ”Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen nousunsa
on varma kuin aamurusko, hän tulee
meille kuin sade, kuin kevätsade, joka
kostuttaa maan.” (Hoos.6:3)
Olettamukset köyhdyttävät, mutta vuorovaikutus rikastuttaa. Tämä on
totta suhteessa toisiimme, ja suhteessa Jumalaan. Aion tarkastella omien
purkkieni etikettejä – tai ennen kaikkea niiden
sisältöä. Minun Jumalani on niin
suuri ja suurenmoinen, että yksi ihmiselämä ei riitä tutustuakseni Häneen
täydellisesti. Mutta ihastellessani Jeesuksen olemusta ja persoonaa, löydän
Hänestä uutta ammennettavaa, ihan
joka päivä.
Hannakaisa Shehu
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Lähetystyön 100-vuotisjuhla
toi yhteen monta tarinaa
Euroopan jakson merkitystä arvioituaan Pirjo näki
unen. Siinä hän murehti Itävallan kotiin jääneistä kukista,
joita kukaan ei ollut kastellut
moneen vuoteen. Unessa hän
avasi Itävallan kodin oven, ja
näki sen olevan täynnä hyvinvoivia kukkasia.
– Ei ole tärkeää, olemmeko
istuttajia vai kastelijoita; Jumala antaa kasvun, Pentti totesi.

Suomalais-ugrilaiset
kansat

Lähetit lauloivat Pertti Virolaisen johdolla ”Maan ääriin vie sanoma kallis”.

Jeesus kutsuu
edelleen lähtemään,
lähettämään ja
palvelemaan.
Lähetystyön 100-vuotisjuhlassa 15.8. nähtiin joukko kentällä olleita lähettejä, kuultiin
muistelmia ja tervehdyksiä
sekä nykyisten lähettien videoesittely. Innostavan juhlan
juonsivat Usko ja Tina Katto.

Avustamisen armolahja
Tampereelta tehtiin 1980-luvulla aktioita bussilla Euroopan halki Intiaan asti. Aasiaaktioiden isä ja veteraani Kari
Harri puhui juhlassa avustamisen armolahjasta.
- Aktiolaiset ovat avustajia,
joista voi tulla mitä tahansa.
Paavalin lähetystyötä avustaneesta Timoteuksesta kasvoi
apostoli ja Moosesta avustaneesta Joosuasta kansanjohtaja. Aktiolaiset voittavat sieluja
ja ovat esimerkkinä paikallisille. He tuovat lähetystyön kotiseurakuntansa ruohonjuuritasolle. Aktiolaisten oma elämä
muuttuu ja kutsumus varmistuu. Noin 60 % Aasia-aktioissa
olleista on tullut lähettejä.
Love for Kids aktiotyön
konkari Milja Koljonen kiitti

seurakuntaa aktiolaisten puolesta.
– Meille on annettu tilaa ja
näkyämme on tuettu. Love for
Kids –aktioiden lisäksi Tampereelta on lähetetty tiedusteluja rukousaktioita sekä autettu
käytännössä. Aktiotyö yhdistää koko seurakuntaa. Täällä
on rakennettu autoja, kudottu
villasukkia ja juotu Tampereen
kalleimpia kahveja lähetyksen
hyväksi.

Koulutyötä Etelä-Amerikassa
Juhlan musiikista vastannut Leevi Ahopelto on tehnyt merkittävän jakson Tampereen koulutyössä. Hän kertoi saaneensa näyn suomalaisen koulutyömallin viemisestä Etelä-Amerikkaan. Kuuden
vuoden Etelä-Amerikan projekti oli johdatusta alusta alkaen.
- Vuonna 2005 perulainen
mies kuuli Saalemissa minun
kertovan lähdöstäni EteläAmerikkaan. Kokouksen jälkeen hän toi minulle Perun
varaopetusministerin yhteystiedot, ja niin ovet avautuivat
monien ihmeiden kautta, Leevi kertoi.

Seurakuntatyötä
Afrikassa ja kirjanpitoa
Aasiassa
Hilkka Kontinen ja hänen
edesmennyt puolisonsa Aarne lähetettiin aikoinaan Keniaan tuuraamaan Rajahalmeen
perhettä Suomi-loman ajaksi.
Työ ja uusi kulttuuri valloittivat. Swahilin kielen oppimisen
myötä ystävyys afrikkalaisten
kanssa syveni. Myöhemmin
Kontiset palvelivat Korun raamattukoululla, Länsi-Keniassa
ja Kisiissä.
– En antaisi Kenian 28 vuodesta yhtään hetkeä pois. Lähetyskutsu ei vanhene koskaan, Hilkka vakuutti.
USA:sta tullut Mari Mc David o.s. Arponen kertoi saaneensa lähetyskutsun Kari
Harrin puhuessa Tampereella vuonna 1978. Viisi vuotta
myöhemmin hän lensi Hongkongiin Asian Outreach –lähetysjärjestön kirjanpitäjäksi. Suomen lomalla Mari sai
kehotuksen jatkaa Kaija Kossin työtä. Seurakunnan historiikista ilmeni, että Tiibetiin
lähetystyöhön matkalla ollut
Kaija oli menehtynyt Ruotsissa. Myöhemmin avioliiton
myötä Amerikkaan muuttanut
Mari sai etätyön lähetysjärjes-

tössä Tiibetin buddhalaisten
keskuudessa, 50 vuotta Kaija
Kossin lähdön jälkeen.

Maahanmuuttajia ja
lapsia Euroopassa
Pentti Kapanen kertoi perheensä kahdesta työkaudesta
maahanmuuttajien sekä lasten parissa Itävallan Grazissa. He jakoivat Raamattuja ja
Uusia Testamentteja yli 30 eri
kielellä ja olivat mukana afrikkalaisen sekä monikulttuurisen seurakunnan synnyssä.
Pirjon aloittaman lastentyön
kautta tavoitettiin lapsia ja
heidän vanhempiaan.

Anne Kuosmanen muistutti, että raamatunkäännöstyö
on kaiken hengellisen työn
pohja. Hän on toiminut vuodesta 2000 Komin Raamatunkäännösinstituutissa Venäjällä. Komisyrjääninkielisen Uuden Testamentin ansiosta on
syntynyt kyläseurakunta ja
Psalmien kirjan avulla kristityt ovat oppineet rukoilemaan
omalla kielellään. Komipermjakinkielinen Uusi Testamentti valmistui 2019, ja Psalmien
kirja on työn alla.
Syktyvkarin seurakunnan
pastori Daniel Popov toi videotervehdyksen suomi-ugrityöstä. Hän kiitti Pekka
Yleniusta ja tamperelaisia
raamattuseminaareista, erityisesti Pyhän Hengen kasteopetuksesta, jotka ovat olleet
tärkeitä seurakunnan kasvulle.
Tampereen tuki oli merkittävä myös rukoushuoneprojektissa. Aktiolaiset tulivat Komin orpokoteihin ja auttoivat
leirityössä. Leiriläiset ovat nyt
seurakuntien jäseniä.

Jatkuu seuraavalla sivulla

Lähetyshistoria 100 vuotta –kirjan tekijä Pekka Ylenius sai kiitoskukkaset Usko ja Tina
Katolta.
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Kokoontumiset alkoivat
uunituoreella Pirkkalan Kampuksella
Kuluvan vuoden
alussa seurakunta
laajeni uudella
toimipisteellä,
Pirkkalan
Kampuksella.
Uusi yhteisö on pari vuotta kestäneiden neuvotteluiden hedelmä. Sen taustalla on
helluntaikirkkoseurakunnaksi rekisteröidyn Tampereen
Kristillisen Yhteisön sulautuminen Tampereen Helluntaiseurakuntaan.

Kokouksia Veskassa ja
yhteislukiolla
– Tampereen Kristillinen Yhteisö oli vuonna 1988 perustettu
helluntaiseurakunta,
joka syntyi uudenlaisen ylistysmusiikin tehdessä tuloaan
Suomeen, taustoittaa kampuspastori Jaakko Pasanen.
Koronarajoitusten
takia
Pirkkalan Kampuksen toiminta käynnistyi keväällä etärukousilloilla, ja varsinaiset kokoontumiset alkoivat elokuun
puolessavälissä. Jumalanpalvelus on joka toinen sunnuntai kello 17. Sen lisäksi joka
toinen maanantai kokoontuu C. S. Lewisin tuotantoon
keskittyvä lukupiiri. Jumalanpalveluksissa on käynyt 30–
40 henkeä, lukupiirissä kymmenkunta.
Pasanen toimi Tampereen
Kristillisen Yhteisön pastorina vuodesta 2015 lähtien, jolloin hän muutti perheineen

Ensimmäinen kokous pidettiin Kauppakeskus Veskassa.

Kuopiosta Pirkkalaan. TKY:n
ja Tampereen Helluntaiseurakunnan yhdistymisen myötä
hänestä tuli Tampereen Helluntaiseurakunnan kampuspastori.
– Kyseessä ei kuitenkaan
ole suora jatkumo Tampereen
Kristilliselle Yhteisölle, Pasanen tähdentää ja painottaa,
että Kampus on kiinteä osa
seurakuntaa. Näin esimerkiksi seurakunnan muutkin pastorit ovat Pirkkalan Kampuksen pastoreita.
Pasasen työnkuvaan Tampereen Helluntaiseurakunnan
pastorina kuuluu kampustyön
lisäksi
Message-raamattukoulusta vastaaminen.

Miksi juuri Pirkkala?
Tampereen Helluntaiseurakunnalla on aiemminkin ollut
toimintaa Härmälän–Pirkkalan-alueella. On esimerkiksi
ollut alueelle nimetty evankelista. Toisaalta uuden toimipisteen sijainti on ”peritty”
TKY:ltä.
– Haluamme vastata Härmälän ja Pirkkalan alueen ihmisten hengelliseen etsintään, Pasanen kertoo.
Uudella toimipisteellä ei
ainakaan vielä ole omia tiloja, vaan jumalanpalveluksia
on pidetty elokuusta lähtien
vuorotellen Pirkkalan yhteislukio Silmun tiloissa ja Ninan

Jatkuu edelliseltä sivulta

Fidan yhteistyö

Leevi Ahopelto ryhmineen vastasi juhlan musiikista.

Fidan Aasian aluejohtaja Ruut
Mononen toi terveiset Fidasta, jonka kanssa tehdään yhteistyötä 50 eri maassa. Ruut
iloitsi seniorilähettien kertomuksista.
– Voisimme kirjoittaa oman
uskonsankareiden luvun, hän
sanoi viitaten Hebr. 11. lukuun. Jumala on antanut meille monenlaisia maita varustaen lähettimme erilaisilla lahjoilla. Seurakunnan tuki on ollut tärkeää ja Pyhän Hengen
vaikuttamaa.
- Ei jätetä tätä historiak-

Jake Lindqvist on innostunut Pirkkalan
kampuksesta.

Keittiö -nimisessä ravintolassa Veskassa.
Kauppakeskus Veskaan liittyy profeetallinen uni, jonka
pastori Jake Lindqvist näki
joitakin vuosia sitten. Siinä
tämä oli pastori Hannakaisa
Shehun kanssa Veskan lähellä järjestämässä hengellistä
tilaisuutta.
– Viikossa on päiviä, jolloin Alesanterinkadun tilojen käyttövaste on lähes täysi.
Kampustoiminnalla voidaan
mahdollisesti vastata myös
seurakunnan tilantarpeeseen,
Pasanen toivoo.
Vaikka Pirkkalan Kampus
on avoin kaikille, sen erityinen kohderyhmä on kolme-

nelikymppiset aikuiset ja lapsiperheet. Pasasella ja hänen
vaimollaan on itselläänkin 4-,
8- ja 10-vuotiaat pojat.
– Kasaamme tällä hetkellä
johtosolua, ja siinä on mukana aiemmin Keuruulla nuorisopastorina toiminut Jonna
Havukainen, Pasanen lisää.
Uusi toimipiste jakaa emäseurakunnan näyn ja pyrkii vahvistamaan ja laajentamaan sen soluverkostoa.

si vaan katsotaan tulevaisuuteen. Toivon näkeväni seuraavassa lähetysjuhlassa nuoria
lavalla, Ruut innosti.

na. Nyt heitä on ollut viidessä
maanosassa ja 40 eri maassa,
mutta lisää ihmisiä tarvitaan,
Pekka haastoi.
- Tarvitsemme muutosvalmiutta, koska kaikki muuttuu.
Jos mukaudumme maailmaan,
se johtaa uskon kylmenemiseen ja lähetysnäyn sammumiseen. Jeesus palkkaa vielä
viimeisellä tunnilla ja maksaa
kaikille saman palkan. Haluammeko nauttia Jumalan siunauksista vain itse? Pidätkö kiinni viidestä leivästäsi ja
kahdesta kalastasi, vai haluatko ne 12 korillista?

Pyhä Henki johtaa
Juhlapuhuja Pekka Ylenius
muistutti, että lähetystyön
johtaja on Pyhä Henki (Apt.
1:8). Hän kertoi Rokan perheestä, joka lähti uskossa Japaniin, ja osti perheelle liput
Hongkongiin asti. Loppumatkan liput saatiin hankittua,
kun kiinalainen postimerkkikeräilijä osti Rokan Suomimerkkikokoelman.
- Kaija Kossi oli kuin maahan kylvetty vehnänjyvä. Hänen jälkeensä saimme lähettää 10 lähettiä 10 vuoden aika-

Marika Karhu
Kuvat Sirpa Lindqvist
ja Jonathan Carey

Tarja Jääskeläinen
Kuvat Rauno Nytorp
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”Sä oot huippu” valloitti Koskipuiston

SyysStarttitapahtuma keräsi
jälleen ilahduttavan
paljon perheitä ja
lapsia.
Suomalaisia syyssäitä uhmaten järjestimme SyysStartin
osittain puistossa. Se osoittautui oikeaksi ratkaisuksi.
Kun oranssit ”Sä oot huippu” -ilmapallot täyttivät Koskipuiston, saimme kohdata
myös muita puistossa olevia

perheitä. Tapahtumamme oli
kaksiosainen; ensin lastenjuhla pääsalissa ja sitten aktiviteetit Koskipuistossa. Pääsalin lennokas ja mukaansa
tempaava ohjelma oli koottu monista pienistä osasista. Musasta vastasivat Saara
ja Laura sekä lapsista koottu
lauluryhmä. Taidokkaasti liikkuva King`s Kids - ryhmä esiintyi myös. Lisäksi saimme nähdä kivan näytelmän ja kuulla
pienen opettavaisen puheen

Hannakaisalta. Ennen puistoon siirtymistä saimme aulassa nauttia Eilan leipomista
herkuista.  
Aktiviteeteista ulkona Koskipuistossa vastasivat pääosin rangerit. Keppihevosradalla riitti tungosta, ja monilla muillakin toimintapaikoilla oli säpinää ja vauhtia. Pienemmät lapset saivat nauttia
Pikku-Kakkosen puiston eri
vempaimista. Yksi järjestäjistä kommentoi:

- Mulle syysstartti on aina
syksyn kivojen rutiinien ja
harrastusten lähtölaukaus. Se
on tärkeä tapahtuma, joka kerää yhteen isomman porukan
ja jossa luodaan juuri sitä yhteisötunnetta, joka tekee seurakuntaperheen.
Iso kiitos kaikille, jotka tavalla tai toisella olitte mukana tapahtuman järjestelyissä.
Tämänkin syksyn eri lastentoiminnoissa lapset löytävät
uusia kavereita ja vanhemmat

tutustuvat toisiinsa. Joten
tullaan ja tuodaan lapsia seurakuntaan. Tervetuloa maanantaisin Perhepiiriin, perjantaisin Rangereihin ja Wartteihin sekä sunnuntaisin Skidijumikseen ja Skidikirkkoon!
Tarkemmat tiedot ja ajat lasten toiminnoista seurakuntamme nettisivuilla.
Milka, Jasmine, Essi ja Tapsa
Kuvat Pekka Männistö

Halataan kun tavataan
Seurakuntalaiset
kertovat, miltä
pandemia-aika
tuntui uskon
näkökulmasta, ja
millaista oli palata
seurakuntaan.

pitkä aika. Vapaaehtoistehtävätkin diakonian parissa, solutyössä ja keittiöllä ovat nyt
jatkuneet rajoitusten sallimissa puitteissa. Seurakunta
on minulle tärkeä. Olen kiitollinen, että saan olla osa tätä
seurakuntaperhettä.

Salme Yli-Hietanen:

Miika Korppi:

Koronan alussa tilanne oli
outo ja uusi, koska sen seurauksista ja pituudesta ei ollut
mitään tietoa. En kumminkaan ollut peloissani koska
noudatin ohjeita, ja muuhun
en voinutkaan vaikuttaa. Rajoitukset opettivat sen, että
rauhallinen olo kotona on
täysipainoista elämää. Seurakuntalaisten
tapaaminen
jäi rajoitusten ollessa päällä tietysti vähemmälle kuin
normaalisti, mutta yhteyksiä
oli kuitenkin puhelimitse ja
lenkkipolullakin. Tämän vuoden elokuussa tulin mukaan
tilaisuuksiin, joten taukoa oli

Korona-aika oli toki seurakuntayhteyden
kannalta
haastava, epäilemättä. Toki
etäjumalanpalvelusten musiikkitiimissä palveleminen
tarjosi jonkinlaista yhteyttä
koronasta huolimatta. Kuulun koulukuntaan, jotka eivät
oikein osaa yhtyä stream-kokouksiin, muuta kuin opetuksellisessa näkökulmassa. Toisaalta uskon näkökulmasta
oli jopa virkistävää olla pakotettuna pois normaaleista
seurakuntarutiineista. Se antoi hyvää perspektiiviä omaan
henkilökohtaiseen uskoon ja
jumalasuhteeseen. Niitä ei

Miika ja Matias palvelivat nettiohjelmatiimissä koronasulun aikana.

voinut korvikkeellisesti elää
seurakunnan
tilaisuuksien
kautta.
Omat odotukseni paluussa
normaaliin ovat kategoriassa
ihmiset. On ihanaa päästä jälleen kokoontumaan samanhenkisten ihmisten kanssa
yhteisen asian äärelle ja sekä
tapaamaan ihmisiä ennen ja
jälkeen tilaisuuksien. Haluan
sanoa muille seurakuntalai-

sille, että halataan kun tavataan! Sitten kun saa taas halata.

Matias Heikkilä:
Seurakunnan tuottama sisältö, kuten stream-jumalanpalvelukset ja muu oli aluksi
isossa osassa. Mulla oli koko
ajan kuitenkin uskovia lähellä, niin keskustelut ja yhtei-

set rukoukset oli tukena. Tein
myös seurakunnalla podcasteja ja Iltakirkkoja etänä, niin
seurakunta ei tuntunut kovin
etäiseltä. Aleksanterinkadulla
tuli käytyä ainakin parin viikon välein. Aika ei siis häirinnyt mun uskoa. Mut aina seurakunnan tiloissa käyminen
tuntui tärkeältä. Usko realisoitui, kun tajusi, että meitähän on muitakin.
Odotan lähitulevaisuudelta,
että pääsee palvelemaan aktiivisesti, ja että pääsee moikkaileen ihmisiä jumalanpalveluksen jälkeen. Se yhdessä
tekeminen on kyllä vahvistavaa. Toivon myös, että saatais
uusia ihmisiä palvelemaan.
Haluan tsempata kaikkia tuleen seurakunnalle. Se on sen
arvoista!
Koonnut Jarkko Lindqvist
Kuva Sirpa Lindqvist
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Never again – Elämän marssi
Israelin puolesta
ja antisemitismiä
vastaan marssi
Tampereella
parisataa osallistujaa.
Aurinko paistoi, liput liehuivat ja sofarit soivat 18. syyskuuta, kun liityimme yhteen
marssien läpi kaupungin Israelin puolesta mielessämme
yksi lause: Ei enää koskaan!

Elämän julistamista ja
rukousta
Tilaisuus alkoi Risto Huvilan
lukiessa Israelin suurlähettilään Hagit Ben-Yaakovin
terveiset. Tämä oli huolissaan
juutalaisvastaisen agendan lisääntyessä eri puolilla maailmaa. Hän kertoi arvostavansa ystävyyttämme ja aktiivisuuttamme julistaessamme
elämää ja antaessamme holokaustin uhreille äänen.
Seuraavaksi kuulimme viime keväästä Elämän marssi
ry:n hallituksessa toimineen
Olavi Rajahalmeen haastattelun. Hän on muun muassa perustanut suuren suosion saaneen Facebook-ryhmän
nimeltä Rukousryhmä Israelin puolesta. Olavi on toiminut aktiivisesti marssin jär-

jestäjänä ja pitänyt yllä Israelrukouspiiriä niin netissä kuin
omassa seurakunnassaan.

Lähi-idän ainut demokratia
Kansanedustaja Sari Tanus ilmaisi tukensa marssille
ja oli ilahtunut, kuinka moni
oli lähtenyt liikkeelle antisemitismiä vastaan.
- Vain sellaiset yhteiskunnat joissa aidosti kunnioitetaan elämää, voivat menestyä, Tanus sanoi. Hän kertoi
olevansa iloinen, että Suomen ja Israelin suhteet ovat
pääsääntöisesti hyvät, mutta toivoi niiden olevan vielä
tiiviimmät. Tanus oli pahoillaan siitä, että YK ja Euroopan
unioni jatkuvasti tuomitsevat
Israelin.
- Israel on Lähi-idän ainut
demokratia. Maassa vallitsee
vapaus, jollaista ei muslimimaissa ole, Tanus sanoi.
Hän myös pohti sitä, kuinka
palestiinalaishallinnon
kouluissa on Israel-vastaista
opetusta, ja kuinka jo pieniä
lapsia kannustetaan väkivaltaan.
- Rauhaa ei rakenneta terrorismia ihannoimalla. Parasta on rukoilla sekä Lähi-idän
että Suomen päättäjien puolesta.

Tammelantorin lavalla vas. Olavi Rajahalme (Katukappeli), Ilkka Vakkuri (Israelin Ystävät), Ethel Salutskij (Keren Kajemet Finland),
Sari Tanus (KD), Kari Teittinen (EM pj), Risto Huvila (EM vpj) ja Varpu Haavisto (YAPS Finland)

Antisemitismi on rasismia
Kirjallisuus- ja nuorisovaikuttaja Varpu Haavisto kertoi
antisemitismin olevan vanhimpia rasismin muotoja.
- Todellisuudessa rasismin
vastaisuus YK:ssa on suurinta antisemitismia. On yleistä, että sionismi samaistetaan
rasismiin, hän sanoi viitaten
Dourbanin rasismin vastaiseen konferenssiin, joka on

yksiselitteisesti
tuominnut
Israelin.
- Israel tarvitsee meitä
kaikkia, Haavisto sanoi. Suomen tulisi seisoa Israelin rinnalla ei vain sanoissa, vaan
myös teoissa.
Elämän Marssi ry perustettiin vuonna 2020 missionaan
kunnioittaa holokaustin uhrien muistoa ja holokaustista
hengissä selvinneitä.
Yhdistyksen arvoihin kuu-

luvat menneisyyden selvittely
sekä tekijä- ja uhrisukupolven
eheytyminen ja sovinnonteko. Tavoitteena on olla vaikenematta ja osoittaa välittämistä antisemitismin lisääntyessä. Yhdistys julistaa Raamatun arvojen mukaista tehtävää siunata Israelia.
Sanna Koskela
Kuva Tarja Jääskeläinen

Sukkot-juhla Hervannassa
Tampereen eteläinen seurakunta ja Hervannan Katukappeli järjestivät Sukkot-juhlan
Hervannan kirkossa 26. syyskuuta. Vierailevana puhujana oli Suomi-Israel Yhdistysten liiton puheenjohtaja Risto Huvila ja musiikissa lauluryhmä Uusi laulu.
Huvila kertoi Jumalan antaneen hänelle erityisen rakkauden
Israelia
kohtaan
vuonna 2005. Sen jälkeen hän
on aktiivisesti tutkinut Israelin raamatullista ja poliittista historiaa. Hän on myös
kirjoittanut ja luennoinut Israelista sekä puhunut sen
puolesta mediassa. Huvilan
esikoiskirja Israelin ihme ja
presidentti Truman julkaistiin
vuonna 2019.

Kansat vaeltavat
Jerusalemiin
Risto Huvila avasi raamatullisten juhlien merkitystä ja
luki Nehemian kirjasta ohjeet
lehtimajanjuhlan
vietosta.
Myös Uusi Testamentti nostaa
Sukkotin tärkeäksi juhlaksi, ja
Jeesuskin juhli sitä.
- Sakarja ennustaa, että kaikki kansat hyökkäävät Jerusalemia vastaan, ja jäännökset
niistä tulevat vuosittain Jerusalemiin lehtimajanjuhlille.
Tuhansien kristittyjen vuosittainen kokoontuminen Jerusalemiin on tästä profetaalinen ilmentymä.
Huvilan mukaan kansojen kääntymistä Israelia vastaan valmistellaan poliitti-

Risto Huvila

silla areenoilla. Hän ilmaisi
huolensa Suomesta, joka vuoden 2015 jälkeen ei ole kertaakaan puolustanut Israelia
YK:n äänestyksissä. Myös Yhdysvalloissa Israelin kannatus

on laskenut nuorten keskuudessa.
- Profeetta Hesekielin mukaan Jumala sanoo näyttävänsä pyhyytensä erityisesti
Israeliin palaavissa juutalai-

sissa (Hes. 20:41). Jos Israel
on Jumalalle niin tärkeä, niin
eikö sen pitäisi liikuttaa myös
meitä? Huvila kysyi.
Juhlan juontanut Tarja Jääskeläinen muistutti, että kaikkien maailman kansojen joukosta Jumala on valinnut Israelin siunatakseen muita kansoja.Jos ei olisi Israelia, meillä ei olisi tietoa Jeesuksesta
eikä pelastusta synneistä hänen ristinkuolemansa kautta.
Kristinusko on tuonut maahamme siunauksen ja sivistyksen, puhumattakaan eri
alojen innovaatioista, joita
hyödynnämme päivittäin.
Tarja Jääskeläinen
Kuva Tarja Jääskeläinen
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Arne Sandin muisto elää

Pitkäaikainen
seurakunnan jäsen Arne Sand kuoli 19.6. kotonaan Kangasalla. Kun voimat olivat vähitellen hiipuneet, viimeisinä viikkoinaan hän odotti jo pian

pääsevänsä taivaan kotiin.
Omaisten lisäksi monet seurakuntalaiset jäivät kaipaamaan luotettavaa ja kannustavaa isähahmoa.
Arne syntyi Tampereella
Anna ja Gunnar Sandin esikoisena 25.7.1930. Junanlähettäjän poika haaveili veturinkuljettajan
ammatista. Kahdeksanvuotiaana Arne
sai seurakseen pikkuveljen.
Jo kansakoulun opettaja kylvi uskon siemenen oppilaansa
sisimpään. Sota-aikaan Arne
kävi keskikoulun Klassillisessa lyseossa. Opintie oli kivikkoinen, mutta teksti koulun
seinällä puhutteli: ”Herran
pelko on viisauden alku”. Kun
Clasun pihalla järjestettiin

telttakokouksia, 15-vuotias
nuorimies teki uskonratkaisun. Hän osallistui ensin Vapaakirkon tilaisuuksiin, kunnes vuonna 1950 kävi kasteella ja liittyi Saalem-seurakuntaan.
Arne hakeutui myöhemmin
Turun teknilliseen opistoon,
ja Turusta löytyi vaimo, Hanna. Arne valmistui koneinsinööriksi, ja vuonna 1958 vietettiin häitä. Ensimmäinen
koti oli hiljattain valmistuneen Saalem-rukoushuoneen
siivessä. Perheeseen syntyi
kaksi lasta, Juhani ja Sirpa.
Työelämässä Arne toimi
pitkään Tampereen Verkatehtaalla (Tamfelt Oy) henkilöstötehtävissä. Myös seu-

rakunnassa kertyi vastuuta,
kolehdinkeräämisestä alkaen.
Viestintuojaa taitettiin lapsuudenkotini olohuoneessa
leikkaa-liimaa -menetelmällä, kun Arne oli lehden päätoimittaja 1970-luvun alusta lähtien. Lisäksi hän toimi
pitkän jakson vanhimmistossa sekä hallituksen puheenjohtajana. Hän oli avarakatseinen ja halusi toimia seurakunnan kokonaisuuden hyväksi. Arne rohkaisi lukuisia
nuoria eteenpäin sekä työelämässä että seurakunnassa.
Hän opetti arjen kristillisyyttä ja pyrki elämään niin kuin
opetti.
Vastuiden paineista Arne
palautui luonnossa liikkuen.

Kun hän jäi varhaiseläkkeelle
1991, aikaa jäi lastenlapsille,
myöhemmin myös neljännelle polvelle. Vaimon sairastuttua hän hoiti vielä omaishoitajan tehtävää. Arne oli loppuun asti elämässä kiinni. Jokainen vieras sai osansa kiitollisuudesta ja rohkaisusta.
Vaikka isäni kantoi huolta
perheestä ja seurakunnasta,
luottamus taivaan Isään vahvistui, ja sitä hän halusi välittää eteenpäin. Arnen muisteluun sopii lupaus: Joka aamu
Herran armo on uusi, suuri on
Hänen uskollisuutensa (Valit.
3:23).
Sirpa Törmä

SYKSYN UUTUUKSIA

12,00€
Lammas, missä olet?
Corien Oranje,
Marieke Ten Berge

32,00€
Satakunnasta
”kaikkeen maailmaan”
toim. Anneli Jerkku

23,90€
Läsnä - Olet enemmän
kuin aavistat
Tommy Hellsten

32,00€
Raamattu - Jumalan pyhä
Sana, Suomen helluntailiikkeen opetuksia – Osa 1
toim. Heikki Salmela

25,00€
Kutsumus koetuksella
toim. Waltteri Haapala,
Juha Lehtonen
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Tapahtuu seurakunnassa 13.10.2021– 5.12.2021
HUOM! Noudatamme ohjeistuksia kokoontumisista, siksi tiedot voivat vaihdella. Seuraathan ajantasaista tiedotusta nettisivuiltamme.
Vko 41
Ma 11.10. klo 12.00 Senioriystävät / Läsnäolo ja vuorovaikutus
- Anneli Hankkio, Martta Äijälä /
ruokailu / lauluryhmä / keskustelua
Ti 12.10. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee / Joona Salo & nuoret
Ke 13.10. klo 12.00 Päivätilaisuus / Martti Ahvenainen /
Terhikki Katavisto-Laine
La 16.10. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 17.10. klo 11.00 Lähetyssunnuntain jumalanpalvelus /
Skidijumis / Martti Ahvenaisen
kirjan julkaisu / Johanna Ihonen
ja Jussi Törmä
Su 17.10. klo 17.00 Iltakirkko /
Skidikirkko
Su 17.10. klo 17.00 English
Service
Su 17.10. klo 17.00 Pirkkalan
Kampuksen jumalanpalvelus
Ninan Keittiössä Veskassa
Vko 42
Ti 19.10. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee / Henry Mononen
Ke 20.10. klo 12.00 Päivätilaisuus / Pekka Ylenius / Iloniakuoro
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 / Jarkko Lindqvist
Su 24.10. klo 17.00 English
Service
Vko 43
Ma 25.10. klo 13.00 Seniorikävely / Lähtö Helluntaiseurakunnalta
Ti 26.10. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee / Lähetystoimikunta
Ke 27.10. klo 12.00 Päivätilaisuus / Eeva Seppäläinen /
Ilonia-kuoro
La 30.10. klo 11.00 Lähetyksen
toimintapäivä
La 30.10. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 31.10. klo 11.00 Jumalanpalvelus / Skidijumis / David
Sterling / Jubilados
Su 31.10. klo 17.00 Iltakirkko
United / Skidikirkko
Su 31.10. klo 17.00 Pirkkalan
Kampuksen jumalanpalvelus
Pirkkalan lukiolla Silmussa
Vko 44
Ti 02.11. klo 19.00 Seurakunta

rukoilee / Jarkko Lindqvist
Ke 03.11. klo 12.00 Päivätilaisuus / Reima Flytström / Iloniakuoro
La 06.11. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 07.11. klo 11.00 Ehtoollisjumalanpalvelus / Skidijumis /
Petteri Arasalo
Su 07.11. klo 17.00 Iltakirkko /
Skidikirkko
Su 07.11. klo 17.00 English
Service
Vko 45
Ma 08.11. klo 12.00 Senioriystävät / Mistä apua arkeen - Lähitorin esittely: Riitta Kuismanen,
Pirjo Holm-Tattari / ruokailu /
lauluryhmä / keskustelua
Ti 09.11. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee/ Joona Salo & nuoret
Ke 10.11. klo 12.00 Päivätilaisuus / Hannakaisa Shehu /
Ilonia-kuoro
La 13.11. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 14.11. klo 11.00 Jumalanpalvelus / Skidijumis
Su 14.11. klo 17.00 Iltakirkko /
Ehtoollinen / Skidikirkko
Su 14.11. klo 17.00 English
Service
Su 14.11. klo 17.00 Pirkkalan
Kampuksen jumalanpalvelus
Ninan Keittiössä Veskassa
Vko 46
Ti 16.11. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee / Tapani Varuhin
Ke 17.11. klo 12.00 Päivätilaisuus / Teuvo Toivanen / Iloniakuoro
La 20.11. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 21.11. klo 15.00 100-vuotisjuhla
Vko 47
Ma 22.11. klo 13.00 Seniorikävely / Lähtö Helluntaiseurakunnalta
Ti 23.11. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee / Katja Lindeman
Ke 24.11. klo 12.00 Päivätilaisuus / Jaakko Pasanen / Iloniakuoro
La 27.11. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 28.11. klo 11.00 Jumalanpalvelus / Skidijumis / Valtteri
Tuokkola
Su 28.11. klo 17.00 Iltakirkko
United/ Skidikirkko
Su 28.11. klo 17.00 Pirkkalan

Työmuodot tiedottavat
RUKOUSLIEKKI
tiistaisin klo 17.30–18.30
12.10.-30.11.2021 Alasalissa.
AAMURUKOUS
Perjantaisin klo 7.00 Rukouskammiossa.
PÄIVÄRUKOUS
ma ja ke klo 11.

Kampuksen jumalanpalvelus
Pirkkalan lukiolla Silmussa
Vko 48
Ti 30.11. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee / Lähetystoimikunta
Ke 01.12. klo 12.00 Päivätilaisuus / Ilonia-kuoro
La 04.12. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 05.12. klo 11.00 Ehtoollisjumalanpalvelus / Skidijumis /
Johanna Ihonen ja Jussi Törmä
Su 05.12. klo 17.00 Iltakirkko /
Skidikirkko
Su 05.12. klo 17.00 English
Service
Vko 49
Ti 07.12. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee / Valtteri Tuokkola
Ke 08.12. klo 12.00 Päivätilaisuus / Ilonia-kuoro
Su 12.12. klo 15.00 Joulumusiikkitapahtuma
Su 12.12. klo 18.00 Joulumusiikkitapahtuma
Vko 50
Ma 13.12. klo 12.00 Senioriystävät / Joululounas ja jouluaiheista
ohjelmaa
Ti 14.12. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee / Joona Salo & nuoret
Ke 15.12. klo 12.00 Päivätilaisuus / Ilonia-kuoro
La 18.12. klo 19.00 Lost &
Found nuorille
Su 19.12. klo 15.00 Seurakunnan joulujuhla
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PERHEPIIRI
Maanantaisin klo 10–12 Kellarisalissa. Keskustelua, yhdessäoloa ja arjen jakamista.
WARTIT
Perjantaisin klo 19.15 Ylisalissa.
RANGERIT
Tule mukaan ohjaajaksi - luvassa paljon hauskoja hetkiä! Lisätiedot: simo.romakkaniemi@

@tampereenhelluntaisrk

gmail.com tai 040-5456035.
WE-TYÖ
Perjantaisin klo 19 Alasalissa.
Lisätietoja IG @wordseffect
OPISKELIJAPIIRI
Keskiviikkoisin klo 19 Alasalissa
lukuvuoden ajan. Puheita, paneeleja ja keskustelua ajankohtaisista aiheista. Lisätietoja IG/
FB @opiskelijapiiri.

@Tampereenhelluntaiseurakunta

SOLUTYÖ
Uusia soluja tarvitaan! Ota rohkeasti yhteyttä: solukoordinaatio@gmail.com tai 050 501 3465
/ Veera Tillander. Hae mukaan
soluun tai päivitä solusi tiedot:
tamperehelluntai.fi/solut
USKON ASKELISSA -KURSSI
Alkaa la 30.10. Kaikille Uskon
perusteet -kurssin käyneille.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen

25.10. mennessä: tamperehelluntai.fi/kurssit
TARINA JATKUU
Kevennetty versio Kairos-kurssista. La 13.11. ja 27.11. Sisältää neljä 2 tunnin oppituntia.
Lisätietoa tamperehelluntai.fi/
kurssit. Ilmoittautumiset/kyselyt:
kairos.tampere@gmail.com

