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Paimenen Sana

Rakkauden ilmapiiri
tekee joulusta juhlan

Kunnia Jumalalle
Lähestymme joulun aikaa, jolloin Raamatusta nousee esille joulun sanoma. Varmasti monet uskovat ovat kokeneet tunteita lukiessaan enkelien ilmestymisestä paimenille kedolla. Paimenet saivat
kuulla sanoman Vapahtajasta,
joka muutti varmasti heidän
elämäänsä. Paimenet saivat
kuulla myös enkelien ylistävän: ”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha
ihmisillä, joita hän rakastaa”
(Luuk. 2.14).

Enkelit antoivat kaikesta kunnian Jumalalle. Tämä
on esimerkki oikeasta elämän
asenteesta, koska kunnia kuuluu aina vain Jumalalle. Raamattu on täynnä esimerkkejä tästä. ”Älä meille, Herra, älä
meille anna kunniaa, mutta anna kunnia omalle nimellesi, sinä hyvä ja uskollinen!”
(Ps. 115:1).
Seurakuntamme täytti tänä
vuonna täydet 100 vuotta ja
saimme viettää suurenmoisen juhlan muistellen histori-

aa. Kun katsoo seurakuntamme historiaa voi enkelien tavoin todeta: kunnia Jumalalle.
Jumalan suunnitelma ja uskollisuus ovat olleet niin suurta ja
aidosti voi todeta Jumalan olleen kaiken siunauksen lähde.
Jumalan suuruus tulee esille hienosti myös siinä, että
hän käyttää välikappaleina
pieniä ihmisiä. Seurakuntamme historian äärellä voi huomata, kuinka Jumala on itse
valinnut aseikseen omia palvelijoitaan.
Tunnusomais-

ta on, että Jumalan vaikuttamasta työstä tulee aina kunnia Hänelle. Ei kuitenkaan ole
väärin iloita siitä, että Jumalan kanssa onnistuin toteuttamaan Hänen tahtoaan. Historia voi olla peili, jonka kautta voi nähdä, mitä Jumala on
vaikuttanut
palvelijoidensa välityksellä. Tämä voi rohkaista jokaista uskovaa palvelemaan Jumalan antamilla
lahjoilla, jotta Jumalan kunnia tulee esille uskovan elämän kautta.

Jatka lausetta

Voisiko enkelien esimerkki kunnian antamisesta Jumalalle, rohkaista meitä jokaista
seurakuntalaista antamaan itsemme Jumalan välikappaleiksi, jotta voisimme tuottaa Jumalalle kunniaa?

Jos jouluna ei ole lunta, kyllä joulupukki voi silti
tulla.
Jouluna haluamme ilahduttaa rakkaita ja läheisiä.
Paras jouluruoka on lohi, peruna ja laatikot (Noora), kinkku ja laatikot (Lauri) ja maksalaatikko
(Saara ja Samuel).

Petteri Arasalo,
pastori

Tänä jouluna Jeesus on yhtä todellinen kuin muinakin päivinä.
Varma joulutunnelman tuoja on joululaulut ja
-evankeliumi, rakkauden ilmapiiri.

Kolumni
Pääkirjoitus

Ikuisia totuuksia
Satavuotiaan seurakunnan tarina
puhuu meille Jumalan uskollisuudesta, sukupolvien välisestä siunauksesta ja iankaikkisesta perinnöstä. Ajat ja ihmiset vaihtuvat, mutta
ikuiset asiat pysyvät. Taivaallisen
Isän istutukset eivät kuole kuivinakaan aikoina, kun niiden juuret
ovat terveet ja ulottuvat syvälle
elävän veden lähteille. Aina ilmestyy uusia versoja ja tuoretta kaunista hedelmää syntyy uusien sukupolvien nautittavaksi.
Jeesuksen seimen äärellä kohtaamme saman ikuisen totuuden.
Jumalan pelastusuunnitelma ei ole
muuttunut aikojen alusta, vaikka
sitä on yritetty vesittää, vastustaa tai
tulkita toisella tavalla. Jeesus syntyi maailmaan tarkkaan ilmoitettuna hetkenä sovittaakseen syntimme
ja avatakseen meille yhteyden Isän
luo. Hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa toteutuivat tarkalleen
kirjoitusten mukaan. Samoin on tapahtuva myös hänen toinen tule-

muksensa. Ajan merkit kertovat sen
lähestyvän, mutta päivän ja hetken
tietää vain Isä yksin.
Tänään Jeesus elää ja vaikuttaa
Pyhän Hengen kautta omissaan seurakuntansa keskellä. Hän valmistaa
meitä tuleviin tapahtumiin sanan,
rukouksen, profetaalisen ilmoituksen ja keskinäisen yhteyden kautta.
Ei ole mitään niin arvokasta, kestävää ja turvallista kuin elämä ja ikuisuus Jeesuksen kanssa. Tämä vahvistui minulle entisestään myös rakkaan äitini viimeisillä hetkillä.
Saakoon Joulun Herra ja historiamme päähenkilö olla läsnä kodeissamme ja kaikissa joulutouhuissamme.
Siunattua joulunaikaa
Tarja Jääskeläinen

Joulukirkossa käydään Saalemilla laulamassa
joululauluja ja pidetään
yllä joulun sanomaa.

Joulu on tullut!
Lapsena joulutunnelman luojiin kuuluivat pipareiden leipominen, lahjojen
paketointi, kuusen koristelu ja yhdessä hömpöttely perheen kanssa. Joulukonsertit, jouluvalojen loiste, lämpö ja
pörrösukat sekä omien lasten innostuneisuus ja jännitys ovat tuoneet tunnelmaa aikuisena. Bonuksena toisinaan saatu valkoinen joulukin, jolloin
rauhoittavaa tunnetta on luonut valkoisten lumihiutaleiden leijailu ilmassa. Niitäkin vuosia on koettu, jolloin
maa on ollut vihreä ja kukat parhaimmillaan. Tunnelmaa on silloin saanut
hakea syvemmältä perinteistä.
Joulu on tullut monenlaisten tilanteiden keskelle elämässäni. Suuren surun aikaan pienen elämän menetyksestä johtuvan kivun ympärille. Iloisissa
merkeissä kolmannen lapsemme syntymän tuoman ilon keskelle. Joulu on tullut suuren huolen koetellessa, sairaalakäyntien ja tippaletkujen kaaoksessa,
lapsen sairastaessa vakavasti. Jännityksen ja pelon aikaan luonnonmullistuksen ravistelemien mielten keskelle. Joulu on tullut pandemiasta huolimatta,
varotoimien erottaessa meidät muista.
On se tullut myös iloisen ja jännittävän odotuksen, lumisen ja hulvattoman
mäenlaskun, piparkakkujen ja kinkun
tuoksuisen, monta sukupolvea yhteen
koonneen ilakoinnin keskelle.
Joulu on tullut, ja joka vuosi se tulee.
Jokaisen joulun todellinen sanoma on
ja pysyy samana huolimatta olosuhteista: Vapahtaja on syntynyt. Hänen
kuninkuutensa kestää ikuisesti.
Millaisten olosuhteiden keskeltä
joulun sanoma tänään sinut löytää?

Nuoruudessani oli aika, jolloin kaupalliseen ja traditionaaliseen jouluun
kyllästyneenä, päätin viettää juhlapyhät ystäväni luona Marokossa. Lähdimme jouluaattona Saharan autiomaahan
yön yli kestävälle kamelivaellukselle.
Siellä pimeässä yössä, tähtien tuikkiessa, tunnelma oli hyvinkin aito ja alkuperäinen. Lähtiessäni matkalle, vanhempani sujauttivat pienen paketin
laukkuuni. Nuotion lämmittäessä pientä vaeltajien joukkoa, kamelien levätessä ympärillämme, avasin paketin. Esiin
tuli pieni vihreä joulukuusikynttilä. Sytytin sen nuotion viereen, jolloin hiljaisuus laskeutui kaikkien ylle. Tunnelma
oli harras, ja pieni kynttilä vei mielen
joulun suuren sanoman ääreen.
– Jumala on niin suuri pieni, että se
mahtuu sydämeen, kuvaili tyttäreni
myöhemmin Vapahtajaamme 6-vuotiaana.
Tuona iltana Olin päässyt toiveeni
mukaan kauas kaikesta ylimääräisestä.
Illan pimeys, kamelien ääntelyt ja pieni vihreä joulukuusikynttilä. Viivyin
sen äärellä, kuinka Rakkaus tuli keskellemme ihmisen muodossa, kaikessa
koruttomuudessaan. Ihmiskuntaa varten, sinua varten. Hän tahtoo olla sinua lähellä, autiomaassakin.
Sonja Tuokkola

Tamperelaisessa Lehdon perheessä joulunodotus on hyvässä vauhdissa jo marraskuun lopulla.
– Koti on lähes täydessä
joulukoristuksessa, perheenäiti Noora nauraa.
Lapset Saara (10), Samuel
(8) ja Daniel (6) sekä puolivuotiaat kissasiskot Muru ja
Nöpö riemuitsevat maja- ja
tonttuleikeistä joulumusiikin
soidessa Lamminpään kodissa. Sen laajennustyöt ja arki
lasten kanssa pitävät van-

hemmat kiireisinä. Mäen laskeminen juuri sataneessa lumessa saa lasten posket punoittamaan.
Isä-Lauri suhtautuu lähestyviin juhlapyhiin rennosti.
– Tänä vuonna olemme
päättäneet viettää aattoa ensimmäisen kerran vain omalla
perheellä, kun yleensä olemme viettäneet sitä jommankumman sukulaisten kanssa.
Molemmille vanhemmille
tulivat jo lapsuudessa tutuiksi isot sukujoulut. Heinäve-

deltä kotoisin olevan Nooran
perheen joulunpyhien viettoon saattoi osallistua 40–50
henkeä. Vanhemmat, isovanhemmat, tädit ja Nooran lapsuudenperheessä myös enot
ja serkut ovat olleet tärkeässä
osassa joulunvietossa.
Lehtojen joulunvietosta ei
tänäkään vuonna perinteitä
puutu: joulurauhan julistus,
joulusauna, jouluruoat, joululahjat ja jouluevankeliumin
lukeminen kuuluvat kaikki
perinteiseen joulunviettoon.

Terveiset lasten Kaverileiriltä
Kukkolan leirikeskuksen maisemissa kirmasi joukko iloisia lapsia. Syksyn pimeyskään
ei haitannut vauhdikasta menoa. Leirin johtajana oli Jasmine Forsberg apunaan paljon uusia ja ihan huikeita ryhmyreitä. Leikittäjät Unni ja
Viivi huolehtivat kivasta iltaohjelmasta ja päivän aktiviteeteista. Ruokaa oli runsaasti. Se oli hyvää ja maitta-

vaa, ja sitä valmisti Eilan keittiötiimi. Musiikkivastaavana
toimi Karoliina Jaakola. Leirin opetusaiheena oli ”Tunteet pelissä”. Tapsan ja Arasalon Joonan pitämät raamattutunnit sisälsivät opetuksen
lisäksi näytelmän ja ryhmätöitä. Tunnetaitoja opeteltiin
myös leirin eri toiminnoissa.
Iltojen huba-hetkissä nähtiin
hauskoja esityksiä ja leiriläis-

ten haasteita. Iltahartauksissa
hiljennyttiin ja kannettiin rukouksin iloja ja huolia. Kiitollisina Jumalalle ja monta kokemusta rikkaampana palasimme kotiin. Monet ensikertalaiset jäivät innolla odottamaan tulevia leirejä. Kiitos
kaikille, jotka rukoilitte leirin
puolesta!
Jasmine Forsberg
Kuva Johan Forsberg

Turhia paineita yritetään kuitenkin välttää.
– Rento yhdessäolo on tärkeämpää
kuin jokaisen perinteen
ja ohjelmanumeron pilkuntarkka noudattaminen, Lehdot sanovat.
Lasten joulunodotusta tahdittaa Pikku Kakkosen joulukalenteri, jota seurataan innolla televisiosta. Ripauksen
joulun taikaa odotukseen on
jo useamman vuoden ajan

tuonut naapurin pihan Taneli-tonttu, joka tuo joulukuussa päivittäin joulukalenteriin
aina jotain pientä ja jännittävää. Mitähän se tänä vuonna
keksii?
Teksti: Marika Karhu
Kuva: Lehdon perhe
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Suuri juhlakuoro ja orkesteri kapellimestari Juha Törmän johdolla loivat juhlatunnelman.

Neljän sukupolven tulkitsema juhlaruno. Alhaalla vas.
Aino Jääskeläinen, Pirkko Sipilä, Jorma Jääskeläinen. Ylhäällä Markus Jääskeläinen, Arja Jääskeläinen

Juhlan tuottaneet Sirpa ja Jarkko Lindqvist kertoivat seurakunnan syntyvaiheista.

Sata

Evankelistojen muistelmat: Katja Lindeman ja Eeva Seppäläinen

siunauksen vuotta

Usko Katto esitteli tulevaa 100-vuotishistoriikkia kirjan tekijän, Ritva Palo-ojan, kanssa. Juhlan ja historiikin
visuaalisen ilmeen on suunnitellut Markus Rautaniemi.

100-vuotiasta seurakuntaa juhlittiin
monen sukupolven voimin.
Tampereen Helluntaiseurakunnan satavuotisjuhla oli
upea kokonaisuus menneisyyttä ja nykyisyyttä. Eri sukupolvia edustaneet juontajaparit kertasivat vuorollaan
seurakunnan historiaa ja monipuolista toimintaa. Haastattelut, kuvat, videot ja musiikki tukivat tarinaa saaden
penkissä istujan unohtamaan
ajan ja paikan. Seurakunnan
todellinen perustaja, Pyhä
Henki, puhui ja kosketti.

Sukupolvet yhdessä
Neljän sukupolven tulkitsema
Pirkko Sipilän (94 v) runo
”Puu Jumalan puutarhassa”
vei veljessodan tunnelmiin ja
sitä seuranneeseen rukousherätykseen. Sodan ja vihan
takaa syntyi elinvoimainen
ja vakaa seurakunta, joka viipyi rukouksessa ja vahvistui
sanan tuntemisessa. Pyhän
Hengen valtaamat ihmiset

saivat hädän sieluista, ja niin
seurakunta alkoi kasvaa paikallisesti aloittaen myös lähetystyön.
Noin sadan lapsen esiinmarssi ilmapallojen ja lastenlaulujen siivittämänä oli
pysäyttävä näky. Hauskojen
muistelmien ja lastenlaulupotpurin jälkeen lapset lähtivät jatkamaan omaa juhlaansa ylisaliin. Pyhäkoulujen, kerhojen ja leirien vaikutus seurakunnan kasvuun
on ollut ratkaiseva. Lasten ja
nuorten toiminnot tavoittavat edelleen tuhansia koululaisia vuosittain.

Kaupungin ja seurakuntien tervehdykset
Tampereen kaupungin onnittelutervehdyksen toivat Tampereen kaupunginhallituksen
varapuheenjohtaja Kalervo
Kummola ja elinvoimajohtaja Teppo Rantanen. Ranta-

nen toi samalla myös kotiseurakuntansa Vapaaseurakunnan tervehdyksen. Kummola toivoi kaupungin tekevän
enemmän yhteistyötä seurakunnan kanssa muun muassa kasvavan huumeongelman vuoksi. Hän mainitsi tehokkaimpana vieroituskeinona lääkkeettömän hoidon ja
uskoontulon. Helluntaikodin
kasvattina Kummola kertoi
vierailleensa aikoinaan usein
Tampereella Turun helluntaiseurakunnan nuorten kanssa.
Evankelisluterilaisen kirkon
tervehdyksen tuonut piispa
Matti Repo muistutti, että
helluntaiherätyksen kokoukset alkoivat Tampereella jo
110 vuotta sitten norjalaisen
metodistipastori Thomas Barratin vierailun jälkeen. Repo
kiitti seurakuntaa yhteistyöstä, Jeesus-keskeisyydestä ja
innokkuudesta evankeliumin
työssä.

Kalervo Kummola ja Teppo Rantanen toivat Tampereen kaupungin onnittelutervehdyksen.

Tampereen Helluntaiseurakunnan johtaja Usko Katto
tiivisti satavuotisen historian
sanaan ”yhteys”, jonka mallina on Jeesuksen kuvailema
Isän ja Pojan yhteys (Joh 17).
– Halu ja voima sisarten
ja veljien väliseen yhteyteen
löytyy läheisestä suhteesta
Jeesukseen. Tämä yhteys ylittää eroavaisuudet ja houkuttelee muitakin mukaan. Yhteydellä on hintansa, mutta se
myös antaa kaiken, Katto sanoi painottaen toimivan solurakenteen merkitystä.
– Hengellinen kasvu tapahtuu parhaiten suhteissa.
Olemmme tulleet isoksi seu-

rakunnaksi solujen ja pienryhmien kautta.

Yhteinen päämäärä
Rukouksella ja yhteisvoimin
rakennettu kaksituntinen juhla teki sadan vuoden siunauksesta konkreettisen. Juhlakuoron ja muusikoiden esitykset
huipentuivat yhteiseen lauluun ”Oi kohta Jeesus saapuu
päivä koittaa, mä silloin taivaan kotiin muuttaa saan”. Yli
tuhatpäinen yleisö kohotti kätensä ylistykseen kuin valmiina lähtöön. Yhteinen päämäärämme on taivas!
– Juhlimme satavuotiasta,
mutta emme vanhusta. Seu-

Nuorten aikuisten musiikkiryhmä valloitti esityksillään.

rakuntamme on elävä, tuore
ja uudistuva. Kaikki alkoi rukouksesta ja janosta Jumalan puoleen, ja Jumala vastasi
tuoreesti. Meidät on kutsuttu
olemaan Jeesuksen kädet ja jalat kulloisessakin ajassa. Tämä
aika tarvitsee seurakuntia, joiden jäsenet palavat Jeesukselle, Sirpa ja Jarkko Lindqvist
innostivat loppujuonnossaan.
Satavuotisjuhla on katsottavissa seurakunnan YouTube-kanavalta, jonne löytyy linkki myös nettisivuilta:
tamperehelluntai.fi
Tarja Jääskeläinen
Kuvat Jonathan Carey ja
Tarja Jääskeläinen

Lapset juhlivat myös 100-vuotiasta
seurakuntaa!
Pääsalin ohjelman alkupuolen lastenosuuden jälkeen noin 100 iloista lasta ja noin 25 ohjaajaa nousi kulkueena lasten omaan seurakunnan synttärijuhlaan ylisaliin.
Lapsille oli järjestetty omaa juhlintaa seurakunnan satavuotisteemaan liittyen: leikki- ja lauluhetki,
kuva-arvoituksia, opetusta Jeesuksesta, tarjoilua ja askartelua. Lapsilla näytti olevan kivaa ja vauhti
paikoin oli sen mukainen. Lisäksi lapset saivat lahjaksi seurakunnan 100-vuotisilmapallon, omatekemän juhlakruunun, Jees-lehden
sekä hieman karkkia.
Lämmin kiitos jokaiselle ohjaajalle, jotka hienolla tavalla osallistuitte lastenjuhlan toteutukseen.

Lapset ovat tulevaisuuden rakentajia. Juhlan musiikkikoordinaattori Apa
Ali-Löytty lauloi lasten kanssa iloisen potpurin.

Hienoa oli se, että perheet lapsineen saivat tuoda oman arvokkaan
osallisuuden suureen juhlaamme.
Tapani Varuhin
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Toivon lahjoja joulupakettiin

KotoCafe Hervanta tavoittaa eri väestöryhmiä
Eri toimijoiden yhteisissä perjantai-illoissa tekemistä kaikenikäisille.
32,00€
Raamattu Jumalan pyhä Sana
toim. Heikki Salmela

28,00€
Nimimerkkinä
Helmipöllö

29,00€
Vainotut -romaani

Ihmejuttuja - Keikkamiehen hartauskirja 2

Tapani Sopanen

Ritva Sopanen

27,00€

Pekka Simojoki

29,90€
Tänään olen elossa

Aki Hintsa, Oskari Saari

27,00€
Miljoonan ihmeen yö
Paul Estabrooks

tapaaminen sekä toiminnallisuus.

Tavoitteena yhteys ja
rakkauden välittäminen
Positiivista palautetta

Kuvataideterapeutit Mia Wiljakka ja Niina Kala muun tiimin kanssa yläkerran taidepajassa.

Hervannan Katukappeli ja
Tampereen Eteläinen seurakunta ovat tehneet jo vuosia yhteistyötä Hervannassa.
Uusin projekti on Hervannan
monenkirjavaa väestöä tavoittava toiminnallinen KotoCafe Hervanta, jossa on mukana myös kotouttavaa diakoniaa edistävä KotoDia–hanke.
Projektin puitteissa järjeste-

tään toiminnallisia perjantaitapahtumia Hervannan kirkolla. Illoissa on yhteisöllistä
puuhailua, keskustelupajoja,
ohjelmallinen puolituntinen
sekä kahvila.
Parin kuukauden välein
järjestettävä ”perjantaiolohuone” on avoin kaikenikäisille, sekä yksineläjille että
perheille.

Jeesus-bussi
Hervannassa
Ensimmäinen
Jeesus-bussi –päivä 13.11. Katukappelilla alkoi lupaavasti. Olimme
kaikki innokkaita lähtemään
liikkeelle ja iloisia siitä, että
saimme olla Herran käytössä.
Meitä oli vanhoja konkareita
ja uusia nuoria evankelistoja;
odotimme innolla mitä Jumala
tulisi tekemään. Tarjottavana
oli perinteisesti pullaa ja kahvia sekä makkaraa nälkäisemmille. Laitoimme teltan pystyyn. Osa jäi paistamaan makkaraa ja tarjoilemaan kahvia,
loput kutsumaan ihmisiä ja
evankelioimaan. Bussissa oli

tilaa lämmitellä, keskustella ja
rukoilla. Paljon hyviä keskusteluja ja hedelmällisiä kohtaamisia viriteltiin. Saatiin kertoa
monille ihmisille, kuinka Herra on hyvä! Kohtasimme kaikenikäisiä, suomalaisia ja ulkomaalaistaustaisia. Monilla
oli sydän avoimena evankeliumille. Useita kutsuttiin seurakuntaan ja vaihdettiin yhteystietoja. Oli kaikin puolin siunattu iltapäivä. Sato on kypsää, nyt on oikea aika julistaa
evankeliumia!
Sanna Koskela
Kuva Jooel Hilden

Syyslomaperjantain
Friday
Together –tapahtumassa oli
ilo nähdä niin lapsia kuin
varttuneempiakin.
Yläkerran kuvataideryhmässä lapset ja aikuiset loihtivat upeita maalaustöitä ja piirroksia.
Lasten leikkipajassa leikittiin
palloleikkejä sekä askarreltiin. Isommat pojat keskittyivät biljardiin ja PlayStationpeleihin. Elävässä kirjastossa
syntyi keskustelua kulttuureihin ja perheeseen liittyvistä
kysymyksistä eri kielillä. Parturilla riitti ”asiakkaita” koko
illaksi. Kauneuspisteellä loihdittiin kauniita kasvomaalauksia ja värikkäitä kynsiä. Halinalle ja ystävänsä Late Leijona kiertelivät toimintapisteis-

sä saaden runsaasti halauksia.
Miten hyvältä se tuntuikaan
pitkän koronaeristäytymisen
jälkeen!
Illan loppusolmussa laulettiin Leevi Ahopellon johdolla ja opeteltiin kiittämistä eri
kielillä. Afrikkalainen lauluesitys tempaisi pienet ja suuret mukaansa.
Illalliskeitosta ja kahvista nauttineet pöytäseurueet
kiittelivät tapahtuman antia.
– Olemme kaivanneet tällaista seurakunnan taholta!
Että saa viettää aikaa perheen
kanssa ja tavata uusia ihmisiä,
kuului monesta suusta.
Myös
palautelomakkeissa tapahtumalle toivottiin
jatkoa. Plussaa saivat eniten
iloinen tunnelma, ystävien

Tapahtumien tavoitteena on
luoda yhteyttä eri ikäpolvien ja väestöryhmien kesken
sekä välittää Kristuksen rakkautta käytännöllisellä tavalla. Jeesukselle jokainen ihminen on rakkauden kohde. Tapahtumia kehitetään saadun
palautteen perusteella.
Seuraava KotoCafe–tapahtuma järjestetään rajoitusten
puitteissa 10.12. klo 18-21.
Silloin teemana on koko Hervannan joulu. Luvassa on jouluista ohjelmaa, toimintapisteitä sekä illan lopuksi Viktor
Klimenkon konsertti. Ihmisiä
voi kohdata erilaisissa ryhmissä sekä koko illan avoimena olevassa kahvilassa.
Kiitos esirukoilijoille, tiimiläisille ja osallistujille!
Tarja Jääskeläinen

20,00€
Kellonsoittaja CD
Exit

28,00€
Kuppi kahvia,
tilkka toivoa
Laura Siltala

25,00€
Kirjoita se kauniiksi

26,00€
Jonain päivänä
ymmärrät

Elina Salminen

25,00€
JP ja Sallikkalan kingi

Hanna Kivisalo

Tytti Salo

17,00€
Isoäidin iltarunot

Pia Perkiö, Tiipi Jokinen

7,00€

12,00€18,00€
Seinäkalenterit 2022

9,00€

7,00€
Joululehdet

Joululehtipaketti 1 (sis. 5 kpl Kultalyhdettä) 30€
Joululehtipaketti 2 (sis. 5 kpl Hyvää Sanomaa) 30€

7,50€

9,00€

Päivän tunnussana 2022

Pieni 2 kpl / 13,00€
Isotekstinen 2 kpl / 15,00€

Avoinna joulukuussa ma-pe 10-17 • Osa tuotteista myynnissä myös verkkokaupassa!

Aleksanterinkatu 18, Tampere • 040 776 2729 • info@karismakirja.fi • www.karismakirja.fi

65. vuosikerta
Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa
Julkaisija
Tampereen Helluntaiseurakunta
Osoite
Aleksanterinkatu 18, 33100 Tampere
Toimitus
Päätoimittaja Tarja Jääskeläinen
puh. 044 555 7714
tarjastar@gmail.com

Seurakunnan pastorit
Usko Katto
usko.katto@ tamperehelluntai.fi
puh. 040 078 2521
Petteri Arasalo
petteri.arasalo@tampererehelluntai.fi
puh. 044 090 1759
Hannakaisa Shehu
hannakaisa.shehu@tamperehelluntai.fi
Jarkko Lindqvist
jarkko.lindqvist@tamperehelluntai.fi
puh. 040 512 9646

Toimituskunta
Petteri Arasalo, Lea Haapalahti, Jarkko
Lindqvist, Tapani Varuhin, Marika Karhu

Joona Salo
joona.salo@tamperehelluntai.fi
puh. 050 520 4830

Ulkoasu ja taitto
Aikamedia Oy
Jenni Blommendahl

Tapani Varuhin
tapani.varuhin@tamperehelluntai.fi
puh. 040 065 0025

Tampereen Helluntaiseurakunta
Aleksanterinkatu 18, 33100 Tampere
www.tamperehelluntai.fi
Seurakunnan toimisto
Soile Helkiö, toimistonhoitaja
toimisto@tamperehelluntai.fi
puh. 050 542 2231
Avoinna ma, ke–pe klo 10–13
sekä tiistaisin klo 17–19
Pankkitili
OP IBAN FI27 5731 2020 0130 75
viite 1300 (seurakunta)
viite 2600 (lähetystyö)
Karismakirja
puh. 040 776 2729
info@karismakirja.fi

Hervannan Katukappeli
helluntaiseurakunta
Pietilänkatu 2,
Kauppakeskus Duo, 2 krs
Timo Penttilä, puh. 040 734 1912
Juha Kotisaari, puh. 040 581 9662
www.katukappeli.com
Painopaikka: ISSN-0787-8699
Toimitus pidättää itsellään oikeuden
muokata ja lyhentää lehteen lähetettyä
aineistoa.

SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 6.12.2021–14.2.2022
Vko 49
Ti 07.12. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee / Valtteri Tuokkola
La 11.12. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 12.12. klo 15.00 Kuuluu Laulu
Enkelten -joulumusiikkitapahtuma

La 08.01. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 09.01. klo 11.00 Jumalanpalvelus / Skidijumis / Henry ja Ruut
Mononen / Monosten lähtöjuhla
Su 09.01. klo 17.00 Iltakirkko /
Skidikirkko / Hannakaisa Shehu

Su 12.12. klo 18.00 Kuuluu Laulu
Enkelten -joulumusiikkitapahtuma

Su 09.01. klo 17.00 English
Service

Vko 50

Vko 2

Ma 13.12. klo 12.00 Senioriystävät / Jouluaiheinen lounas
-teematilaisuus. Joululauluja /
lyhyitä puheenvuoroja / runoja /
Hannele Peltonen

Ma 10.01. klo 12.00 Senioriystävät / Rukous vuoden alkaessa
/ Hannakaisa Shehu / Marja
Ahvenainen / lauluryhmä Sanoma
ratkaisee

Ti 14.12. klo 19.00 Seurakunta rukoilee / Joona Salo &
Lost&Found nuoret
Ke 15.12. klo 12.00 Päivätilaisuus
/ Ritva Tiilikainen / Ilonia-kuoro
La 18.12. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 19.12. klo 15.00 Seurakunnan
joulujuhla Ihmeellinen Yö / Petteri
Arasalo
Vko 51
Ma 20.12. klo 13.00 Seniorikävely
/ Kokoontuminen Tallipihalla
Ti 21.12. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee / Petteri Arasalo
Su 26.12. klo 11.00 Tapaninpäivän jumalanpalvelus / Hannakaisa Shehu/ musiikki: Vainiomäen
perhe
Vko 52
Ti 28.12. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee / Lähetystoimikunta /
Meria Jokinen
Su 02.01. klo 11.00 Ehtoollisjumalanpalvelus / Yhteispyhis /
Petteri Arasalo
Vko 1
Ti 04.01. klo 18.00 Seurakunnan
rukous- ja paastoviikko: Valtteri
Tuokkola
Ke 05.01. klo 11.00 Seurakunnan
rukous- ja paastoviikko: Markus
Rautaniemi
Ke 05.01. klo 18.00 Seurakunnan
rukous- ja paastoviikko: Petteri
Arasalo
To 06.01. klo 11.00 Seurakunnan
rukous- ja paastoviikko: Jarkko
Lindqvist ja Tapani Varuhin
To 06.01. klo 18.00 Seurakunnan
rukous- ja paastoviikko: Jarkko
Lindqvist ja Tapani Varuhin
Pe 07.01. klo 11.00 Seurakunnan
rukous- ja paastoviikko: Hannakaisa Shehu ja Joona Salo
Pe 07.01. klo 18.00 Seurakunnan
rukous- ja paastoviikko: Hannakaisa Shehu ja Joona Salo
La 08.01. klo 11.00–13.00 Seurakunnan rukous- ja paastoviikko:
Henry Mononen ja Petteri Arasalo

Ti 11.11. klo 19.00 Seurakunta rukoilee / Joona Salo &
Lost&Found nuoret
Ke 12.01. klo 12.00 Päivätilaisuus
/ Martti Kallionpää / Ilonia-kuoro
La 15.01. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 16.01. klo 11.00 Lähetyssunnuntain jumalanpalvelus / Skidijumis / Markus Rautaniemi
Su 16.01. klo 17.00 Iltakirkko /
Skidikirkko / Ehtoollinen / Jarkko
Lindqvist
Su 16.01. klo 17.00 English
Service
Vko 3
Ma 17.01. klo 13.00 Seniorikävely
/ Lähtö Heinätorilta
Ti 18.01. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee / Tapani Varuhin
Ke 19.01. klo 12.00 Päivätilaisuus
/Avainmedia/ Marko Selkomaa ja
Niilo Närhi / Ilonia-kuoro
La 22.01. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 23.01. klo 11.00 Jumalanpalvelus / Skidijumis / Valtteri
Tuokkola
Su 23.01. klo 17.00 Iltakirkko /
Skidikirkko / Petteri Arasalo
Su 23.01. klo 17.00 English
Service
Vko 4
Ma 24.01. klo 12.00 Senioriystävät / Olenko sinut pelkojeni
kanssa / Timo Palo-oja / Pirjo
Holm-Tattari / lauluryhmä Sanoma ratkaisee
Ti 25.01. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee / Lähetystoimikunta /
Teppo Rajala
Ke 26.01. klo 12.00 Päivätilaisuus
/ Pertti Virolainen / Ilonia-kuoro
La 29.01. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 30.01. klo 11.00 Jumalanpalvelus / Skidijumis / Hannakaisa
Shehu / Johanna Ihonen ja Jussi
Törmä
Su 30.01. klo 17.00 Iltakirkko
United/ Skidikirkko

Työmuodot tiedottavat
RUKOUSLIEKKI
joulutauolla. Rukousliekki
kokoontuu Kellarisalissa 18.1.
alkaen klo 17:30–18:30
PÄIVÄRUKOUS
Joulutauolla viikosta 51 eteenpäin. Aloitamme päivärukoukset

Vko 5
Ti 01.02. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee / Jarkko Lindqvist
Ke 02.02. klo 12.00 Päivätilaisuus
/Pentti Kapanen / Ilonia-kuoro
La 05.02. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 06.02. klo 15.00 Seurakunnan
vuosijuhla
Vko 6

RANGERIT
Joulutauolla. Jatkamme jälleen
14.1. Tule mukaan ohjaajaksi –
luvassa paljon hauskoja hetkiä!
Lisätiedot: simo.romakkaniemi@

Ti 08.02. klo 19.00 Seurakunta rukoilee / Joona Salo &
Lost&Found nuoret
Ke 09.02. klo 12.00 Päivätilaisuus
La 12.02. klo 19.00 Lost & Found
nuorille
Su 13.02. klo 11.00 Jumalanpalv.
Su 13.02. klo 17.00 Iltakirkko
Su 13.02. klo 17.00 English
Service

@tampereenhelluntaisrk

Solunjohtajakoulun käyneille,
solua tällä hetkellä tai aiemmin
johtaneille sekä solunjohtamista aloitteleville seurakuntamme jäsenille.

Järventausta Terttu
Kivinen Maire
Nikkilä Mirja
Nieminen Tiina

@Tampereenhelluntaiseurakunta

SOLUTYÖ
Solunjohtajakoulu alkaa
OPISKELIJAPIIRI
5.2.2022. Ilmoittautuminen
Keskiviikkoisin klo 19 Alasalissa 30.1.2022 verkkolomakkeella
lukuvuoden ajan. Puheita, panee- www.tamperehelluntai.fi/kurssit
leja ja keskustelua ajankohtaisis- Lisätiedustelut Aki Mäkinen 050
ta aiheista. Lisätietoja IG/FB @
348 0081 akimaekinen@gmail.
opiskelijapiiri.
com
gmail.com tai 040-5456035.

Ilmoittautuminen 23.1. mennessä ja lisätiedot: tamperehelluntai.fi/solut

POISNUKKUNEET

Ma 07.02. klo 12.00 Senioriystävät / Rukous läpi Suomen /
Yhteislauluja / rukousta Suomen
eri maakuntien puolesta / Hannele Peltonen

www.tamperehelluntai.fi

rukouskammiossa maanantaisin
ja keskiviikkoisin 10.1. klo 11.

SOLUNJOHTAJIEN VIIKONLOPPU PE–LA 28.–29.1.2022
KUKKOLAN LEIRIKESKUS

TOIMISTO
Ei tiistaipäivystystä joulukuussa.
Toimisto on suljettu 20.12.–26.12.

