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Pääkirjoitus

Paimenen Sana

Lähestymme joulun aikaa, jol-
loin Raamatusta nousee esil-
le joulun sanoma. Varmas-
ti monet uskovat ovat koke-
neet tunteita lukiessaan en-
kelien ilmestymisestä paime-
nille kedolla. Paimenet saivat 
kuulla sanoman Vapahtajasta, 
joka muutti varmasti heidän 
elämäänsä. Paimenet saivat 
kuulla myös enkelien ylistä-
vän: ”Jumalan on kunnia kor-
keuksissa, maan päällä rauha 
ihmisillä, joita hän rakastaa” 
(Luuk. 2.14).

Enkelit antoivat kaikes-
ta kunnian Jumalalle. Tämä 
on esimerkki oikeasta elämän 
asenteesta, koska kunnia kuu-
luu aina vain Jumalalle. Raa-
mattu on täynnä esimerkke-
jä tästä. ”Älä meille, Herra, älä 
meille anna kunniaa, mut-
ta anna kunnia omalle nimel-
lesi, sinä hyvä ja uskollinen!” 
(Ps. 115:1).

Seurakuntamme täytti tänä 
vuonna täydet 100 vuotta ja 
saimme viettää suurenmoi-
sen juhlan muistellen histori-

aa. Kun katsoo seurakuntam-
me historiaa voi enkelien ta-
voin todeta: kunnia Jumalalle. 
Jumalan suunnitelma ja uskol-
lisuus ovat olleet niin suurta ja 
aidosti voi todeta Jumalan ol-
leen kaiken siunauksen lähde.

Jumalan suuruus tulee esil-
le hienosti myös siinä, että 
hän käyttää välikappaleina 
pieniä ihmisiä. Seurakuntam-
me historian äärellä voi huo-
mata, kuinka Jumala on itse 
valinnut aseikseen omia pal-
velijoitaan. Tunnusomais-

ta on, että Jumalan vaikutta-
masta työstä tulee aina kun-
nia Hänelle. Ei kuitenkaan ole 
väärin iloita siitä, että Juma-
lan kanssa onnistuin toteut-
tamaan Hänen tahtoaan. His-
toria voi olla peili, jonka kaut-
ta voi nähdä, mitä Jumala on 
vaikuttanut palvelijoiden-
sa välityksellä. Tämä voi roh-
kaista jokaista uskovaa pal-
velemaan Jumalan antamilla 
lahjoilla, jotta Jumalan kun-
nia tulee esille uskovan elä-
män kautta.

Voisiko enkelien esimerk-
ki kunnian antamisesta Juma-
lalle, rohkaista meitä jokaista 
seurakuntalaista antamaan it-
semme Jumalan välikappaleik-
si, jotta voisimme tuottaa Ju-
malalle kunniaa?

Petteri Arasalo, 
pastori

Satavuotiaan seurakunnan tarina 
puhuu meille Jumalan uskollisuu-
desta, sukupolvien välisestä siuna-
uksesta ja iankaikkisesta perinnös-
tä. Ajat ja ihmiset vaihtuvat, mutta 
ikuiset asiat pysyvät. Taivaallisen 
Isän istutukset eivät kuole kuivi-
nakaan aikoina, kun niiden juuret 
ovat terveet ja ulottuvat syvälle 
elävän veden lähteille. Aina ilmes-
tyy uusia versoja ja tuoretta kau-
nista hedelmää syntyy uusien su-
kupolvien nautittavaksi.   

Jeesuksen seimen äärellä koh-
taamme saman ikuisen totuuden. 
Jumalan pelastusuunnitelma ei ole 
muuttunut aikojen alusta, vaikka 
sitä on yritetty vesittää, vastustaa tai 
tulkita toisella tavalla. Jeesus syn-
tyi maailmaan tarkkaan ilmoitettu-
na hetkenä sovittaakseen syntimme 
ja avatakseen meille yhteyden Isän 
luo. Hänen kuolemansa ja ylösnou-
semuksensa toteutuivat tarkalleen 
kirjoitusten mukaan. Samoin on ta-
pahtuva 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 seu-
rakuntansa keskellä. Hän valmistaa 
meitä tuleviin tapahtumiin sanan, 
rukouksen, profetaalisen ilmoituk-
sen ja keskinäisen yhteyden kautta. 
Ei ole mitään niin arvokasta, kestä-
vää ja turvallista kuin elämä ja ikui-
suus Jeesuksen kanssa. Tämä vah-
vistui minulle entisestään myös rak-
kaan äitini viimeisillä hetkillä. 

Saakoon Joulun Herra ja histori-
amme päähenkilö olla läsnä kodeis-
samme ja kaikissa joulutouhuissam-
me. 

Siunattua joulunaikaa

Tarja Jääskeläinen

Joulu on tullut!

Kunnia Jumalalle

Ikuisia totuuksia

Rakkauden ilmapiiri
tekee joulusta juhlan

Lapsena joulutunnelman luojiin kuu-
luivat pipareiden leipominen, lahjojen 
paketointi, kuusen koristelu ja yhdes-
sä hömpöttely perheen kanssa. Joulu-
konsertit, jouluvalojen loiste, lämpö ja 
pörrösukat sekä omien lasten innostu-
neisuus ja jännitys ovat tuoneet tun-
nelmaa aikuisena. Bonuksena toisi-
naan saatu valkoinen joulukin, jolloin 
rauhoittavaa tunnetta on luonut val-
koisten lumihiutaleiden leijailu ilmas-
sa. Niitäkin vuosia on koettu, jolloin 
maa on ollut vihreä ja kukat parhaim-
millaan. Tunnelmaa on silloin saanut 
hakea syvemmältä perinteistä.

Joulu on tullut monenlaisten tilan-
teiden keskelle elämässäni. Suuren su-
run aikaan pienen elämän menetykses-
tä johtuvan kivun ympärille. Iloisissa 
merkeissä kolmannen lapsemme synty-
män tuoman ilon keskelle. Joulu on tul-
lut suuren huolen koetellessa, sairaa-
lakäyntien ja tippaletkujen kaaoksessa, 
lapsen sairastaessa vakavasti. Jännityk-
sen ja pelon aikaan luonnonmullistuk-
sen ravistelemien mielten keskelle. Jou-
lu on tullut pandemiasta huolimatta, 
varotoimien erottaessa meidät muista. 
On se tullut myös iloisen ja jännittä-
vän 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 olosuh-
teista: Vapahtaja on syntynyt. Hänen 
kuninkuutensa kestää ikuisesti.

Millaisten olosuhteiden keskeltä 
joulun sanoma tänään sinut löytää? 

Nuoruudessani oli aika, jolloin kau-
palliseen ja traditionaaliseen jouluun 
kyllästyneenä, päätin viettää juhlapy-
hät ystäväni luona Marokossa. Lähdim-
me jouluaattona Saharan autiomaahan 
yön yli kestävälle kamelivaellukselle. 
Siellä pimeässä yössä, tähtien tuikki-
essa, tunnelma oli hyvinkin aito ja al-
kuperäinen. Lähtiessäni matkalle, van-
hempani sujauttivat pienen paketin 
laukkuuni. Nuotion lämmittäessä pien-
tä vaeltajien joukkoa, kamelien levätes-
sä ympärillämme, avasin paketin. Esiin 
tuli pieni vihreä joulukuusikynttilä. Sy-
tytin sen nuotion viereen, jolloin hiljai-
suus 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-vuoti-
aana. 

Tuona iltana Olin päässyt toiveeni 
mukaan kauas kaikesta ylimääräisestä. 
Illan pimeys, kamelien ääntelyt ja pie-
ni vihreä joulukuusikynttilä. Viivyin 
sen äärellä, kuinka Rakkaus tuli kes-
kellemme ihmisen muodossa, kaikessa 
koruttomuudessaan. Ihmiskuntaa var-
ten, sinua varten. Hän tahtoo olla si-
nua lähellä, autiomaassakin.

Sonja Tuokkola

Kolumni

Tamperelaisessa Lehdon per-
heessä joulunodotus on hy-
vässä vauhdissa jo marras-
kuun lopulla.

– Koti on lähes täydessä 
joulukoristuksessa, perheen-
äiti Noora nauraa.

Lapset Saara (10), Samuel 
(8) ja Daniel (6) sekä puoli-
vuotiaat kissasiskot Muru ja 
Nöpö riemuitsevat maja- ja 
tonttuleikeistä joulumusiikin 
soidessa Lamminpään kodis-
sa. Sen laajennustyöt ja arki 
lasten kanssa pitävät van-

hemmat kiireisinä. Mäen las-
keminen juuri sataneessa lu-
messa saa lasten posket pu-
noittamaan. 

Isä-Lauri suhtautuu lähes-
tyviin juhlapyhiin rennosti.

– Tänä vuonna olemme 
päättäneet viettää aattoa en-
simmäisen kerran vain omalla 
perheellä, kun yleensä olem-
me viettäneet sitä jomman-
kumman sukulaisten kanssa.

Molemmille vanhemmille 
tulivat jo lapsuudessa tutuik-
si isot sukujoulut. Heinäve-

deltä kotoisin olevan Nooran 
perheen joulunpyhien viet-
toon saattoi osallistua 40–50 
henkeä. Vanhemmat, isovan-
hemmat, tädit ja Nooran lap-
suudenperheessä myös enot 
ja serkut ovat olleet tärkeässä 
osassa joulunvietossa.

Lehtojen joulunvietosta ei 
tänäkään vuonna perinteitä 
puutu: joulurauhan julistus, 
joulusauna, jouluruoat, jou-
lulahjat ja jouluevankeliumin 
lukeminen kuuluvat kaikki 
perinteiseen joulunviettoon. 

Turhia painei-
ta yritetään kui-
tenkin välttää.

– Rento yhdes-
säolo on tärkeämpää 
kuin jokaisen perinteen 
ja ohjelmanumeron pilkun-
tarkka noudattaminen, Leh-
dot sanovat.

Lasten joulunodotusta tah-
dittaa Pikku Kakkosen joulu-
kalenteri, jota seurataan in-
nolla televisiosta. Ripauksen 
joulun taikaa odotukseen on 
jo useamman vuoden ajan 

tuonut naapurin pihan Tane-
li-tonttu, joka tuo joulukuus-
sa päivittäin joulukalenteriin 
aina jotain pientä ja jännittä-
vää. Mitähän se tänä vuonna 
keksii?
Teksti: Marika Karhu 
Kuva: Lehdon perhe

Kukkolan leirikeskuksen mai-
semissa kirmasi joukko iloi-
sia lapsia. Syksyn pimeyskään 
ei haitannut vauhdikasta me-
noa. Leirin johtajana oli Jas-
mine Forsberg apunaan pal-
jon uusia ja ihan huikeita ryh-
myreitä. Leikittäjät Unni ja 
Viivi huolehtivat kivasta il-
taohjelmasta ja päivän akti-
viteeteista. Ruokaa oli run-
saasti. Se oli hyvää ja maitta-

vaa, ja sitä valmisti Eilan keit-
tiötiimi. Musiikkivastaavana 
toimi Karoliina Jaakola. Lei-
rin opetusaiheena oli ”Tun-
teet pelissä”. Tapsan ja Ara-
salon Joonan pitämät raamat-
tutunnit sisälsivät opetuksen 
lisäksi näytelmän ja ryhmä-
töitä. Tunnetaitoja opeteltiin 
myös leirin eri  toiminnoissa. 
Iltojen huba-hetkissä nähtiin 
hauskoja esityksiä ja leiriläis-

ten haasteita. Iltahartauksissa 
hiljennyttiin ja kannettiin ru-
kouksin iloja ja huolia. Kiitol-
lisina Jumalalle ja monta ko-
kemusta rikkaampana pala-
simme kotiin. Monet ensiker-
talaiset jäivät innolla odot-
tamaan tulevia leirejä. Kiitos 
kaikille, jotka rukoilitte leirin 
puolesta! 
Jasmine Forsberg  
Kuva Johan Forsberg

Terveiset lasten Kaverileiriltä

Jatka lausetta

Jos jouluna ei ole lunta, kyllä joulupukki voi silti 
tulla.

Jouluna haluamme ilahduttaa rakkaita ja läheisiä.

Paras jouluruoka on lohi, peruna ja laatikot (Noo-
ra), kinkku ja laatikot (Lauri) ja maksalaatikko 
(Saara ja Samuel).

Tänä jouluna Jeesus on yhtä todellinen kuin muina-
kin päivinä.

Varma joulutunnelman tuoja on joululaulut ja 
-evankeliumi, rakkauden ilmapiiri.

Joulukirkossa käydään Saalemilla laulamassa 
joululauluja ja pidetään 
yllä joulun sanomaa.
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Tampereen Helluntaiseura-
kunnan satavuotisjuhla oli 
upea kokonaisuus mennei-
syyttä ja nykyisyyttä. Eri su-
kupolvia edustaneet juonta-
japarit kertasivat vuorollaan 
seurakunnan historiaa ja mo-
nipuolista toimintaa. Haas-
tattelut, kuvat, videot ja mu-
siikki 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 rukous-
herätykseen. Sodan ja vihan 
takaa syntyi elinvoimainen 
ja vakaa seurakunta, joka vii-
pyi rukouksessa ja vahvistui 
sanan tuntemisessa. Pyhän 
Hengen valtaamat ihmiset 

saivat hädän sieluista, ja niin 
seurakunta alkoi kasvaa pai-
kallisesti aloittaen myös lähe-
tystyön.

Noin sadan lapsen esiin-
marssi ilmapallojen ja las-
tenlaulujen siivittämänä oli 
pysäyttävä näky. Hauskojen 
muistelmien ja lastenlaulu-
potpurin jälkeen lapset läh-
tivät jatkamaan omaa juh-
laansa ylisaliin. Pyhäkoulu-
jen, kerhojen ja leirien vai-
kutus seurakunnan kasvuun 
on ollut ratkaiseva. Lasten ja 
nuorten toiminnot tavoitta-
vat edelleen tuhansia koulu-
laisia vuosittain.

Kaupungin ja seurakun-
tien tervehdykset
Tampereen kaupungin onnit-
telutervehdyksen toivat Tam-
pereen kaupunginhallituksen 
varapuheenjohtaja Kalervo 
Kummola ja elinvoimajohta-
ja Teppo Rantanen. Ranta-

nen toi samalla myös kotiseu-
rakuntansa Vapaaseurakun-
nan tervehdyksen. Kummo-
la toivoi kaupungin tekevän 
enemmän yhteistyötä seu-
rakunnan kanssa muun mu-
assa kasvavan huumeongel-
man vuoksi. Hän mainitsi te-
hokkaimpana vieroituskeino-
na lääkkeettömän hoidon ja 
uskoontulon. Helluntaikodin 
kasvattina Kummola kertoi 
vierailleensa aikoinaan usein 
Tampereella Turun helluntai-
seurakunnan nuorten kanssa. 
Evankelisluterilaisen kirkon 
tervehdyksen tuonut piispa 
Matti Repo muistutti, että 
helluntaiherätyksen kokouk-
set alkoivat Tampereella jo 
110 vuotta sitten norjalaisen 
metodistipastori Thomas Bar-
ratin vierailun jälkeen. Repo 
kiitti seurakuntaa yhteistyös-
tä, Jeesus-keskeisyydestä ja 
innokkuudesta evankeliumin 
työssä. 

Tampereen Helluntaiseu-
rakunnan johtaja Usko Katto 
tiivisti satavuotisen historian 
sanaan ”yhteys”, jonka mal-
lina on Jeesuksen kuvailema 
Isän ja Pojan yhteys (Joh 17). 

– Halu ja voima sisarten 
ja veljien väliseen yhteyteen 
löytyy läheisestä suhteesta 
Jeesukseen. Tämä yhteys ylit-
tää eroavaisuudet ja houkut-
telee muitakin mukaan. Yhte-
ydellä on hintansa, mutta se 
myös antaa kaiken, Katto sa-
noi painottaen toimivan solu-
rakenteen merkitystä.

– Hengellinen kasvu ta-
pahtuu parhaiten suhteissa. 
Olemmme tulleet isoksi seu-

rakunnaksi solujen ja pien-
ryhmien kautta.

Yhteinen päämäärä
Rukouksella ja yhteisvoimin 
rakennettu kaksituntinen juh-
la teki sadan vuoden siunauk-
sesta konkreettisen. Juhlakuo-
ron ja muusikoiden esitykset 
huipentuivat yhteiseen lau-
luun ”Oi kohta Jeesus saapuu 
päivä koittaa, mä silloin tai-
vaan kotiin muuttaa saan”. Yli 
tuhatpäinen yleisö kohotti kä-
tensä ylistykseen kuin valmii-
na lähtöön. Yhteinen päämää-
rämme on taivas! 

– Juhlimme satavuotiasta, 
mutta emme vanhusta. Seu-

Sata 
siunauksen vuotta 

100-vuotiasta seurakuntaa juhlittiin 
monen sukupolven voimin.

Pääsalin ohjelman alkupuolen las-
tenosuuden jälkeen noin 100 ilois-
ta lasta ja noin 25 ohjaajaa nou-
si kulkueena lasten omaan seura-
kunnan synttärijuhlaan ylisaliin. 
Lapsille oli järjestetty omaa juh-
lintaa seurakunnan satavuotistee-
maan liittyen: leikki- ja lauluhetki, 
kuva-arvoituksia, opetusta Jeesuk-
sesta, tarjoilua ja askartelua. Lap-
silla näytti olevan kivaa ja vauhti 
paikoin oli sen mukainen. Lisäk-
si lapset saivat lahjaksi seurakun-
nan 100-vuotisilmapallon, omate-
kemän juhlakruunun, Jees-lehden 
sekä hieman karkkia. 

Lämmin kiitos jokaiselle ohjaa-
jalle, jotka hienolla tavalla osallis-
tuitte lastenjuhlan toteutukseen.

Hienoa oli se, että perheet lapsi-
neen saivat tuoda oman arvokkaan 
osallisuuden suureen juhlaamme. 
Tapani Varuhin

Lapset juhlivat myös 100-vuotiasta 
seurakuntaa!

rakuntamme on elävä, tuore 
ja uudistuva. Kaikki alkoi ru-
kouksesta ja janosta Juma-
lan puoleen, ja Jumala vastasi 
tuoreesti. Meidät on kutsuttu 
olemaan Jeesuksen kädet ja ja-
lat kulloisessakin ajassa. Tämä 
aika tarvitsee seurakuntia, joi-
den jäsenet palavat Jeesuksel-
le, Sirpa ja Jarkko Lindqvist 
innostivat loppujuonnossaan.

Satavuotisjuhla on kat-
sottavissa seurakunnan You-
Tube-kanavalta, jonne löy-
tyy linkki myös nettisivuilta: 
tamperehelluntai.fi

Tarja Jääskeläinen 
Kuvat Jonathan Carey ja 
Tarja Jääskeläinen

Juhlan tuottaneet Sirpa ja Jarkko Lindqvist kertoivat seurakunnan syntyvaiheista.

Suuri juhlakuoro ja orkesteri kapellimestari Juha Törmän johdolla loi-
vat juhlatunnelman. 

Kalervo Kummola ja Teppo Rantanen toivat Tampe-
reen kaupungin onnittelutervehdyksen.

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

Neljän sukupolven tulkitsema juhlaruno. Alhaalla vas. 
Aino Jääskeläinen, Pirkko Sipilä, Jorma Jääskeläinen. Yl-
häällä Markus Jääskeläinen, Arja Jääskeläinen

Nuorten aikuisten musiikkiryhmä valloitti esityksillään.

Evankelistojen muistelmat: Katja Lindeman ja Eeva Seppäläinen

Usko Katto esitteli tulevaa 100-vuotishistoriikkia kirjan tekijän, Ritva Palo-ojan, kanssa. Juhlan ja historiikin 
visuaalisen ilmeen on suunnitellut Markus Rautaniemi.
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Hervannan Katukappeli ja 
Tampereen Eteläinen seura-
kunta ovat tehneet jo vuo-
sia yhteistyötä Hervannassa. 
Uusin projekti on Hervannan 
monenkirjavaa väestöä ta-
voittava toiminnallinen Koto-
Cafe Hervanta, jossa on mu-
kana myös kotouttavaa diako-
niaa edistävä KotoDia–hanke. 
Projektin puitteissa järjeste-

tään toiminnallisia perjantai-
tapahtumia Hervannan kir-
kolla. Illoissa on yhteisöllistä 
puuhailua, keskustelupajoja, 
ohjelmallinen puolituntinen 
sekä kahvila. 

Parin kuukauden välein 
järjestettävä ”perjantaiolo-
huone” on avoin kaikenikäi-
sille, sekä yksineläjille että 
perheille. 

Positiivista palautetta
Syyslomaperjantain Friday 
Together –tapahtumassa oli 
ilo nähdä niin lapsia kuin 
varttuneempiakin. Yläker-
ran kuvataideryhmässä lap-
set ja aikuiset loihtivat upei-
ta maalaustöitä ja piirroksia. 
Lasten leikkipajassa leikittiin 
palloleikkejä sekä askarrel-
tiin. Isommat pojat keskittyi-
vät biljardiin ja PlayStation-
peleihin. Elävässä kirjastossa 
syntyi keskustelua kulttuurei-
hin ja perheeseen liittyvistä 
kysymyksistä eri kielillä. Par-
turilla riitti ”asiakkaita” koko 
illaksi. Kauneuspisteellä loih-
dittiin kauniita kasvomaala-
uksia ja värikkäitä kynsiä. Ha-
linalle ja ystävänsä Late Leijo-
na kiertelivät toimintapisteis-

sä saaden runsaasti halauksia. 
Miten hyvältä se tuntuikaan 
pitkän koronaeristäytymisen 
jälkeen! 

Illan loppusolmussa laulet-
tiin Leevi Ahopellon johdol-
la ja opeteltiin kiittämistä eri 
kielillä. Afrikkalainen laulu-
esitys tempaisi pienet ja suu-
ret mukaansa. 

Illalliskeitosta ja kahvis-
ta nauttineet pöytäseurueet 
kiittelivät tapahtuman antia.

– Olemme kaivanneet täl-
laista seurakunnan taholta! 
Että saa viettää aikaa perheen 
kanssa ja tavata uusia ihmisiä, 
kuului monesta suusta. 

Myös palautelomakkeis-
sa tapahtumalle toivottiin 
jatkoa. Plussaa saivat eniten 
iloinen tunnelma, ystävien 

tapaaminen sekä toiminnal-
lisuus. 

Tavoitteena yhteys ja 
rakkauden välittäminen
Tapahtumien tavoitteena on 
luoda yhteyttä eri ikäpolvi-
en ja väestöryhmien kesken 
sekä välittää Kristuksen rak-
kautta käytännöllisellä taval-
la. Jeesukselle jokainen ihmi-
nen on rakkauden kohde. Ta-
pahtumia kehitetään saadun 
palautteen perusteella.

Seuraava KotoCafe–tapah-
tuma järjestetään rajoitusten 
puitteissa 10.12. klo 18-21. 
Silloin teemana on koko Her-
vannan joulu. Luvassa on jou-
luista ohjelmaa, toimintapis-
teitä sekä illan lopuksi Viktor 
Klimenkon konsertti. Ihmisiä 
voi kohdata erilaisissa ryh-
missä sekä koko illan avoime-
na olevassa kahvilassa.

Kiitos esirukoilijoille, tii-
miläisille ja osallistujille!
Tarja Jääskeläinen

KotoCafe Hervanta tavoittaa eri väestöryhmiä
Eri toimijoiden yhteisissä perjantai-illoissa tekemistä kaikenikäisille.

Kuvataideterapeutit Mia Wiljakka ja Niina Kala muun tiimin kanssa yläkerran taide-
pajassa.

Ensimmäinen Jeesus-bus-
si –päivä 13.11. Katukappe-
lilla 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 kah-
via sekä makkaraa nälkäisem-
mille. Laitoimme teltan pys-
tyyn. Osa jäi paistamaan mak-
karaa ja tarjoilemaan kahvia, 
loput kutsumaan ihmisiä ja 
evankelioimaan. Bussissa oli 

tilaa lämmitellä, keskustella ja 
rukoilla. Paljon hyviä keskus-
teluja ja hedelmällisiä kohtaa-
misia viriteltiin. Saatiin kertoa 
monille ihmisille, kuinka Her-
ra on hyvä! Kohtasimme kai-
kenikäisiä, suomalaisia ja ul-
komaalaistaustaisia. Monilla 
oli sydän avoimena evankeliu-
mille. Useita kutsuttiin seura-
kuntaan ja vaihdettiin yhteys-
tietoja. Oli kaikin puolin siu-
nattu iltapäivä. Sato on kyp-
sää, nyt on oikea aika julistaa 
evankeliumia!
Sanna Koskela 
Kuva Jooel Hilden

Jeesus-bussi 
Hervannassa

Jonain päivänä
ymmärrät

Hanna Kivisalo

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

32,00€

Toivon lahjoja joulupakettiin

Raamattu -
Jumalan pyhä Sana
toim. Heikki Salmela

Nimimerkkinä 
Helmipöllö

Ritva Sopanen

Vainotut -romaani
Tapani Sopanen

Ihmejuttuja - Keikka-
miehen hartauskirja 2 

Pekka Simojoki

Tänään olen elossa
Aki Hintsa, Oskari Saari

Miljoonan ihmeen yö
Paul Estabrooks

Kellonsoittaja CD
Exit

Kuppi kahvia,
tilkka toivoa
Laura Siltala

Kirjoita se kauniiksi
Elina Salminen

JP ja Sallikkalan kingi
Tytti Salo

Isoäidin iltarunot
Pia Perkiö, Tiipi Jokinen

Seinäkalenterit 2022 Päivän tunnussana 2022Joululehdet

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

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

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

28,00€ 29,00€ 27,00€ 29,90€ 27,00€

20,00€ 28,00€ 25,00€ 26,00€ 25,00€ 17,00€

9,00€7,50€9,00€
12,00€-
18,00€

7,00€

7,00€



SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 6.12.2021–14.2.2022

RUKOUSLIEKKI
joulutauolla. Rukousliekki 
kokoontuu Kellarisalissa 18.1. 
alkaen klo 17:30–18:30

PÄIVÄRUKOUS
Joulutauolla viikosta 51 eteen-
päin. Aloitamme päivärukoukset 

rukouskammiossa maanantaisin 
ja keskiviikkoisin 10.1. klo 11.

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

gmail.com tai 040-5456035.

OPISKELIJAPIIRI 
Keskiviikkoisin klo 19 Alasalissa 
lukuvuoden ajan. Puheita, panee-
leja ja keskustelua ajankohtaisis-
ta aiheista. Lisätietoja IG/FB @
opiskelijapiiri.

SOLUTYÖ
Solunjohtajakoulu alkaa 
5.2.2022. Ilmoittautuminen 
30.1.2022 verkkolomakkeella 
www.tamperehelluntai.fi/kurssit 
Lisätiedustelut Aki Mäkinen 050 
348 0081 akimaekinen@gmail.
com

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

Työmuodot tiedottavat www.tamperehelluntai.fi @tampereenhelluntaisrk @Tampereenhelluntaiseurakunta

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
Su 12.12. klo 18.00 Kuuluu Laulu 
Enkelten -joulumusiikkitapahtuma

Vko 50

Ma 13.12. klo 12.00 Senioriys-
tävät / Jouluaiheinen lounas 
-teema tilaisuus. Joululauluja / 
lyhyitä puheenvuoroja / runoja / 
Hannele Peltonen
Ti 14.12. klo 19.00 Seura-
kunta 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 Tapaninpäi-
vän jumalanpalvelus / Hannakai-
sa Shehu/ musiikki: Vainiomäen 
perhe

Vko 52

Ti 28.12. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Lähetystoimikunta / 
Meria Jokinen
Su 02.01. klo 11.00 Ehtoollis-
jumalanpalvelus / 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: Hanna-
kaisa Shehu ja Joona Salo
Pe 07.01. klo 18.00 Seurakunnan 
rukous- ja paastoviikko: Hanna-
kaisa Shehu ja Joona Salo
La 08.01. klo 11.00–13.00 Seura-
kunnan rukous- ja paastoviikko: 
Henry Mononen ja Petteri Arasalo 

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

Vko 2

Ma 10.01. klo 12.00 Senioriys-
tävät / Rukous vuoden alkaessa 
/ Hannakaisa Shehu / Marja 
Ahvenainen / lauluryhmä Sanoma 
ratkaisee
Ti 11.11. klo 19.00 Seura-
kunta 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 Lähetyssun-
nuntain jumalanpalvelus / Skidiju-
mis / 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 Jumalan-
palvelus / 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 Senioriys-
tävät / Olenko sinut pelkojeni 
kanssa / Timo Palo-oja / Pirjo 
Holm-Tattari / lauluryhmä Sano-
ma 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 Jumalanpal-
velus / Skidijumis / Hannakaisa 
Shehu / Johanna Ihonen ja Jussi 
Törmä
Su 30.01. klo 17.00 Iltakirkko 
United/ Skidikirkko

POISNUKKUNEET

Järventausta Terttu
Kivinen Maire
Nikkilä Mirja
Nieminen Tiina

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

Ma 07.02. klo 12.00 Senioriys-
tävät / Rukous läpi Suomen / 
Yhteislauluja / rukousta Suomen 
eri maakuntien puolesta / Hanne-
le Peltonen

Ti 08.02. klo 19.00 Seura-
kunta 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

SOLUNJOHTAJIEN VIIKON-
LOPPU PE–LA 28.–29.1.2022
KUKKOLAN LEIRIKESKUS
Ilmoittautuminen 23.1. men-
nessä ja lisätiedot: tampere-

helluntai.fi/solut
Solunjohtajakoulun käyneille, 

solua tällä hetkellä tai aiemmin 
johtaneille sekä solunjohta-
mista aloitteleville seurakun-

tamme jäsenille. 


