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Pääkirjoitus

Paimenen Sana

Jumalanpalvelus on ollut läpi 
kristillisen historian ajan seu-
rakuntaelämän keskus. Sii-
nä voi kokea yhteyttä Juma-
laan sekä yhteyttä toisiin us-
koviin. Jumalanpalveluksessa 
uskovat yhdessä palvovat Ju-
malaa ja saavat kokea Juma-
lan palvelevan heitä. Sanoja, 
jotka kuvaavat onnistunutta 
jumalanpalvelusta on monia, 
esimerkiksi hoitava, osallista-
va ja vuorovaikutuksellinen. 
Ilmapiiriä on vaikea kuvata 
sanallisesti, kuitenkin ihmi-
set kokevat sen. Rukoilem-
me, että meidän seurakun-
tamme jumalanpalveluksissa 

uskovat voisivat kokea Juma-
lan olevan läsnä. Siksi on tär-
keää osallistua jumalanpal-
veluksiin rukoilevalla mielel-
lä ja ajatuksella, että siunaan 
toisia. Muita  siunatessa tulee 
yleensä itsekin siunatuksi.

Ensimmäinen seurakunta 
koostui Jeesuksen löytäneis-
tä juutalaisista. Heidän ju-
malanpalveluksensa sai mal-
lia sen aikaisesta synagogaju-
malanpalveluksesta. Ensim-
mäiset kristityt viettivät ju-
malanpalvelusta kodeissaan. 
He lukivat Raamatun tekste-
jä, lauloivat ylistyspsalmeja, 
rukoilivat ja siunasivat toi-

siaan, kuuntelivat puheen ja 
tunnustivat uskonsa Juma-
laan sekä nauttivat Jeesuk-
sen asettaman ehtoollisen. 
Ensimmäisten kristittyjen ju-
malanpalveluksesta voimme 
huomata, miten jumalanpal-
veluksen elementit ovat ole-
massa, koska niiden periaat-
teet nousevat Raamatusta. 
Tämän päivän seurakunnis-
sa jumalanpalveluskulttuurit 
voivat hiukan vaihdella, mut-
ta periaatteet ovat Jumalalta.

Ensimmäinen seurakunta 
piti tärkeänä kokoontua yh-
teen sekä kodeissa että iso-
na joukkona. Tämä kertoo yh-

teyden tarpeesta. Jumala on 
asettanut siunauksensa yhte-
yteen. Uskovia ei ole tarkoi-
tettu erakoiksi vaan kulke-
maan yhteistä matkaa. Yhteys 
mahdollistaa uskossa kasva-
misen, toinen toistensa taak-
kojen kantamisen ja Jumalan 
antamien lahjojen esiin tule-
misen. Alkuseurakunnan esi-
merkin tavoin meilläkin on 
mahdollista tulla palvomaan 
Jumalaa isolla joukolla Alek-
santerinkadulle tai osallistua 
netin kautta. Soluissa yhte-
ys tapahtuu pienemmällä ko-
koonpanolla.

Psalmissa 133 kuvataan 

hienosti yhteyden siunausta: 
Miten hyvä ja kaunis onkaan 
veljesten yhteinen, sopui-
sa elämä! Se on kuin kallista 
tuoksuöljyä, joka valuu hiuk-
sista parralle, Aaronin par-
ralle, ja siitä hänen viittansa 
reunuksiin. Se on kuin aamun 
kaste, joka Hermonilta las-
keutuu Siionin huipuille. Siio-
nille Herra on antanut siuna-
uksensa: siellä on elämä, ikui-
nen elämä.

Petteri Arasalo, 
pastori

Muuttuva maailmantilanne ja elä-
män peruspilarien murtuminen 
tuovat seurakuntiimme yhä enem-
män turvattomia ja tukea tarvitse-
via ihmisiä. Se haastaa meitä miet-
timään, miten kohtaamme heitä. 
Olemmeko valmiita muuttamaan 
toimintaamme niin, että eri-ikäiset 
ja -taustaiset ihmiset kokisivat seu-
rakunnan kodikseen ja myös tur-
valliseksi kasvupaikakseen? Onko 
meillä kuulevaa korvaa ja sielun-
hoidollista osaamista? Olemmeko 
valmiita tukemaan koko ihmisyyt-
tä hengellisyyden rinnalla?

Jokainen ikäkausi on yhtä tär-
keä ja valmistaa seuraavaan elä-
mänvaiheeseen. Lapsityömme voi 
tukea lapsen perusturvallisuuden 
kehittymistä ja turvallista hengel-
listä kasvua. Nuorena kasvatellaan 
siipiä, kapinoidaan ja kokeillaan. 
Seurakunta voi tarjota mahdolli-
suuden toteuttaa itseään eri ta-
voin, esimerkiksi luovuuden kei-
noin, ja saada elinikäisiä ystäviä. 

Ruuhkavuosia elävät sekä lapsi-
perheet kipuilevat aikataulujen ja 
voimavarojen kanssa. Seurakun-

nan toimintaan ei aina tunnu löy-
tyvän aikaa. Silloin hyvä soluyh-
teys tai perheverkosto voi toimia 
hengellisen kasvun tukena. 

Aktiiviselle ja innostuneelle tu-
lisi löytyä mahdollisuus palvella 
ja kokea itsensä merkityksellisek-
si. Liian usein yhteys seurakuntaan 
katkeaa juuri siksi, että osaamiselle 
ja lahjoille ei löydy käyttöä.

Varttuneemmilla on enemmän 
aikaa ja elämänkokemusta, jota 
he voivat jakaa nuoremmille. He 
olisivat hyviä valmentajia eri toi-
minnoissa ja kriiseissäkin, mikäli 
omat solmut on selvitetty. Vanhuk-
set ovat jo pitkälle ehtineitä kruu-
nupäitä, joita tulee sanan mukaan 
kunnioittaa ja kuunnella.   
Paavali mietti kaikkea tätä sanoes-
saan, että me Rakkauteen juurtu-
neina yhdessä muiden kanssa kä-
sitämme kaiken paremmin ja ra-
kennumme Jumalan asumukseksi 
Hengessä. 

Tässä lehdessä kohtaat moninai-
sen seurakunnan. Lue ja nauti! 

Tarja Jääskeläinen

Kahden kulttuurin 
välimaastossa

Jumalanpalvelus on seurakuntaelämän ydintä

Moninainen seurakunta

Puolitoista vuotta sitten palasin Suo-
meen. Takana oli pitkä rupeama Thai-
maassa.  Toin mukanani sikäläisen 
kulttuurin  hippusia, jotka olivat  tul-
leet osaksi identiteettiäni. Alku koti-
maassa  sujui kohtalaisen hyvin, sil-
lä olihan tuttu seurakunta, omaiset  ja 
ystävät vastassa. Muutto omaan kotiin 
ja muuttotavarat Thaimaasta tekivät 
olon kotoisaksi. Niiden kautta sopeu-
tuminen oli helpompaa, kun tutut esi-
neet ja huonekalut  muistuttivat toi-
senlaisesta elämästä Thaimaan kuu-
muudessa. Muutaman kuukauden asu-
misen jälkeen, heräsin yöllä narinaan 
ja pieneen paukkeeseen. Mietin, mitä 
se mahtoi olla. Varmuuden vuoksi ru-
koilin ja sidoin pahojen henkien toi-
mintaa. Kävi kuitenkin  ilmi, että  tiik-
kihuonekaluillani oli vaikeuksia so-
peutua  erilaiseen ilmastoon. Niinpä 
löysin  monista huonekaluista pieniä 
halkeamia. Kuiva ilma ei sopinut tro-
piikin puumateriaalille. Nyt kaikissa 
huonekaluissa on thailaisia hymyrai-
toja. Onneksi mikään huonekaluista  ei 
ole hajonnut lopullisesti ja toistaisek-
si  halkeamat  ovat aika huomaamat-
tomia.

Entä miten minun on käynyt tääl-
lä  Hämeessä? Prosessi muuttua kun-
non suomalaiseksi on alkanut, ja välil-
lä on ollut kivuliaitakin vaiheita. Olen 
kaivannut thailaisten lämpöä, hauskaa  

huumoria ja yhteisöllisyyttä. Thailai-
nen välittömyys itsessäni ilmentyy 
joskus suomalaisittain  epäsopivin ky-
symyksin. Tiedän sen siitä, kun vie-
rustoveri alkaa hämmillisesti nauraa. 
Opettelen parhaillaan elämään korrek-
tisti. En vain tiedä, milloin saan leiman 
”Made in Finland”.

Pysyvyyttä elooni on tuonut hep-
realaiskirjeen sanat: ”Hän on sama ei-
len, tänään ja huomenna.” Jeesus ja 
evankeliumi  lävistävät kaikki kulttuu-
rimuurit, kielet ja rodut. Sama evanke-
liumi, jota julistetaan täällä, vaikuttaa 
myös Thaimaassa. Olen saanut nähdä, 
kuinka  uudestisyntyminen on muut-
tanut varsinkin lasten elämän. Pimeän 
ja pahojen henkien pelko sekä taikaus-
ko ovat väistyneet heidän elämästään.  
Silti thaikristittyjen kilvoittelu jatkuu 
hyvin erilaisessa kulttuurissa, mikä nä-
kyy myös  jumalanpalveluksissa.  Ilo ja 
riemu pelastuksesta  pulppuavat  hel-
posti, ja välillä äänekäs ylistyskin  lisää 
desibelejä. Mutta ei se haittaa Jumalaa, 
joka asuu lastensa kiitoksessa. Eikä se 
haittaa minuakaan, jos rautalankabän-
din musiikki on alavireistä tai nuotin 
vierestä. Mutta maassa maan tavalla! 

Meria Jokinen

Kolumni
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Päiväjumalanpalveluksissa  
uusia kasvoja

Viime syksynä pastorien ja 
vanhimpien muodostama 
seurakunnan hallitus pohti 
strategiapäivässä päiväjuma-
lanpalvelusten eli kello yh-
dentoista jumalanpalvelusten 
kehittämistä.

– Totesimme, että juma-
lanpalveluksen elementit to-
teutuvat hyvin, joten suureen 
remonttiin ei lähdetä, mutta 
pientä uudistumista tapah-
tuu, kertaa seurakunnan joh-
taja Petteri Arasalo.

Strategiapäivissä pohdit-
tiin seuraavia kysymyksiä: 
Miten otamme huomioon eri-
laisten seurakuntalaisten tar-
peet? Miten itse kukin voi-
si kokea seurakunnan kodik-
seen? Miten osaisimme en-
tistä paremmin toivottaa ih-
miset eri elämäntilanteista 
joukkoomme?

Suunnittelu ja rukous

Arasalo toteaa, että päiväju-
malanpalveluksen yhteydessä 
on monipuoliset pyhäkoulut, 
skidijumikset. Siksi jo ihmis-
ten saapuessa seurakunnalle 
ja jumalanpalveluksen alku-
osassa huomioidaan lapset ja 
perheet.

- Seurakunta on tarkoitet-
tu kaikille ihmisille ja yhteis-

kuntaluokille; kaikille kan-
sallisuuksille, kulttuureille ja 
ikäryhmille. Eri ryhmien huo-
mioiminen vaatii suunnitte-
lua ja etukäteen tehtyä val-
mistelutyötä. 

Vastuunkantajat valmiste-
levat jumalanpalvelusta ru-
koilemalla ja Jumalan kas-
voja etsimällä. Näiden lisäk-
si suunnitellaan musiikkia ja 
sitä, miten jumalanpalveluk-
sen teemaan johdatellaan. 
Seurakunnan johtaja sanoo, 
että yhteys musiikkiväen, 
juontajan ja puhujan välillä 
on olennainen osa kokonai-
suutta, sillä sen kautta tulee 
näkyviin yhteys myös juma-
lanpalveluksissa.

– Suunnitteleminen ja yh-
teinen päämäärätietoinen te-
keminen näkyy käytännössä 
rauhana ja Jumalan läsnäolo-
na yhteisessä kokoontumi-
sessa.

Juontajiksi uusia 
kasvoja
Jumalanpalvelusten juonta-
jiksi on luvassa uusia kasvoja. 
Juontajilla on myös tuottajan 
rooli yhdessä kustakin juma-
lanpalveluksesta vastuussa 
olevan pastorin kanssa.

– Juontajia ja juontajapa-
reja on lupautunut yhteensä 
kymmenkunta, Arasalo ker-
too.  

Suuria muutoksia päiväju-
malanpalveluksiin ei kuiten-
kaan ole tulossa.

– Haluamme edelleen pa-
nostaa Raamatun julistami-
seen, ja musiikki on monipuo-
lista. Pyrimme huomioimaan 
eri ryhmät eri jumalanpalve-
luksissa.

Kaikki ovat myös tervetul-
leita antamaan palautetta ti-
laisuuksista.

– Palaute auttaa kehittä-
mään jumalanpalveluksia, 
Arasalo rohkaisee.
Teksti: Marika Karhu

Aada-Sofia tyttäremme ky-
syi tätä pariin otteeseen men-
neellä viikolla. Olemme joulu-
kuussa palanneet Jordaniasta 
Suomeen asumaan toistaisek-
si, ja kodin ajatus puhututtaa 
perheessä. Seela tähyilee vielä 
usein taivaalle: 
- Milloin menemme tuonne? 
Haluan takaisin Jordaniaan. 
Palattuamme Suomeen saim-
me heti kokea perheen huo-
lenpitoa, kun tarvittavia huo-
nekaluja oli haettu ja asennet-
tu valmiiksi kotiin – ja kotikin 
kiilsi puhtauttaan! 

Mutta oma perhe ja suku ei ol-
lut ainut perhe, joka oli vas-
tassa. Sydän on lämmennyt 
syvimpiä sopukoita myöten 
lähiviikkoina, kun seurakun-
taperhe on osoittanut rakka-
uttaan. Aaro on saanut ope-
tusta lautailun saloihin las-
kettelumäessä. Meitä on au-
tettu talviurheiluvälineiden 
villissä viidakossa löytämään 
oikeanlaisia välineitä. Iisakin 
pyydettyä ”hiihtimiä” joulu-
lahjaksi hän on päässyt suk-
sien huollon oppiin seura-
kuntalaisen perheen varasto-

tilassa. Ja lasten turvaistuin 
kera ihanien jouluherkkujen 
tuotiin suoraan autoon. Kah-
via on juotu, ja mielessä ris-
teileville ajatuksille on ollut 
vastassa monia kuulevia kor-
vapareja. Seurakunta on per-
he vailla vertaa. Rukouksem-
me on, että nyt täällä Suomes-
sa ollessamme voisimme olla 
yhtä lailla siunauksena teille, 
kun te kaikki olette meille.
Johanna Lindgren

Miksi seurakunta on myös koti?

Tilaisuuksien 
suunnittelussa 
huomioidaan eri 
ryhmät entistä 
paremmin

Vuosittainen solunjohtajien 
päivä toteutettiin 29.1.2022 
etäyhteydellä ja teemana oli 
”Voittajana heikkoudessa”. 
Teema kokosi yhteen liki 50 
seurakunnan solunjohtajaa. 
Kannustava pastorikaartim-
me piti opetusosuudet Saa-
lemin yläsaliin rakennetulta 
studiolta. Kunkin alustuksen 
jälkeen osallistujat jakoivat 
ajatuksiaan Zoomissa toteu-
tetuissa pienryhmissä. Kita-
raduo Joona Salo ja Niko Nuu-
tinen johdatti päivän aikana 
osallistujat ylistykseen ja ru-
koukseen.

”Voittajan identiteetti” 
-osuudessa Hannakaisa She-
hu ja Markus Rautaniemi 
kannustivat solunjohtajia ak-
tiivisuuteen Jumalan vaikut-
taessa taustalla, mutta toimi-
maan levosta käsin, sillä Ju-
malan sanaan juurruttamisen 
kautta löytyy myös lepo. 

Valtteri Tuokkola ja Joona 
Salo puhuivat aiheesta ”Tais-
telustressi”. Se ilmenee eri-
laisina haasteina, ongelmina 
tai paineena solunjohtajan tai 
solulaisen elämässä, sillä kyse 

on myös hengellisestä sodan-
käynnistä. Tärkeää on, että 
olemme valppaina ja tunnus-
tamme Jumalalle heikkou-
temme, sillä hän on luvannut 
antaa myös voiman.

Päivän viimeisessä opetuk-
sessa Jaakko Pasanen ja Jake 
Lindqvist toivat syvemmän 
näkökulman armollisuuteen 
puhuen aiheesta ”Sinä riität”. 
Omat tunteemme ja koke-
muksemme eivät välttämättä 
vastaa todellisuutta. Riittää, 
että olet solunjohtaja, me-
net ja olet läsnä solussa. Työ 
on lopulta Jumalan ja kyse on 
Jeesuksesta.

Päivän päätteeksi saimme 
kokea yhteyttä ehtoollisen 
muodossa Petteri Arasalon ja 
Tapsa Varuhinin johdolla. So-
lunjohtajien päivä virvoitti ja 
antoi uutta intoa solujen ve-
täjille jatkaa arvokasta tehtä-
vää lukuisissa pienryhmissä 
eri puolilla kaupunkia. 

Mari Kuusjärvi

Kuva Jake 

Solunjohtajat voittajina 
heikkoudessa  
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Kattojen Etiopiaan lähtö liit-
tyy HUBiksi kutsuttuun tuo-
reeseen pohjoismaisen yh-
teistyöhön, jossa Usko on ol-
lut mukana toiminnan alusta 
lähtien.

– Suomella, Ruotsilla ja 
Norjalla on Itä-Afrikassa yh-
teensä kaksitoista tytärkirk-
koa, jotka ovat kasvaneet val-
taviksi kirkoiksi ja ovat suuria 
vaikuttajia alueillaan, Usko 
Katto taustoittaa.

Kolmen viime vuoden aika-
na Suomen, Ruotsin ja Norjan 
helluntai- ja lähetysjohtajat 
ovat tavanneet säännöllises-
ti ja keskustelleet erityises-
ti Afrikan-työstä HUBin mer-
keissä. HUB-yhteistyötä joh-
taa pohjoismainen tiimi, jo-
hon kuuluvat Kattojen lisäk-
si ruotsalaiset Bengt ja Susan 
Klingberg (Tanga, Tansania) 
ja norjalaiset Arne ja Vigdis 
Gjervoldstad (Nairobi, Kenia). 
Lisäksi sillä on pohjoismainen 
hallitus, jonka suomalaisjäse-
niä ovat Harri Hakola, Esa Hy-
vönen ja Patrik Hellström. 
HUB järjestää tapaamisia ja 
konferensseja afrikkalaisten 
tytärkirkkojen johtajien kans-
sa. Tähän mennessä niitä on 

ollut kolme: Kongon Kigalis-
sa, Etiopian Addis Abebassa ja 
viimeisin marraskuussa 2021 
Kenian Nairobissa. Siellä oli 
neljä johtajaa jokaisesta kah-
destatoista kirkosta.

– Tapaaminen oli tosi an-
toisa. Pyhä Henki oli läs-
nä voimakkaasti. Afrikkalai-
set ovat lausuneet enemmän 
kuin sydämellisesti yhteydet 
äitiseurakuntiin tervetulleik-
si. Olemme kuunnelleet tar-
kasti Afrikan seurakuntien 
edustajia, Usko Katto kertoo. 
HUB-yhteistyölle on määri-
telty kolme päätavoitetta: yh-

teyksien vahvistuminen poh-
joisen ja etelän välillä ja toi-
saalta myös pohjoisen kesken 
ja etelän kesken, johtajien 
muovaaminen uudelle aika-
kaudelle sekä uudet, yhteiset 
lähetyshaasteet. 

Arki odottaa asettumista
Jutun kirjoitushetkellä Katot 
ovat vielä Tansanian Arushas-
sa, jossa heillä on asunto en-
simmäisen kolmen kuukau-
den ajaksi. Heti Tansaniaan 
saavuttuaan he sairastivat ko-
ronaviruksen lievänä, mistä 

he ovat erityisen kiitollisia.
– Sisällissota kävi kuuma-

na Etiopiassa vielä joulukuus-
sa, ja Suomikin oli evakuoinut 
kansalaisensa maasta. Nyt ti-
lanne näyttää rauhoittuneen 
ainakin toistaiseksi. Fidakin 
sallii työntekijänsä palata sin-
ne, Katot toteavat. 

Alkuvaiheeseen liittyy 
myös viisumi- ja maassaolo-
asioiden hoitamista. Lähitule-
vaisuudessa on tiedossa mat-

kat paitsi Etiopiaan asunto-
asiaa hoitamaan, myös HUB-
tiimin seminaariin Kenian 
Mombasaan sekä pastoreita ja 
johtajia Kongoon ja Burundiin 
tapaamaan.

Kattojen tarkoituksena on 
olla Etiopiassa vuoden verran. 
Sen jälkeen he joko palaavat 
Suomeen seurakuntatyöhön tai 
jatkavat kentällä vielä hetken.

Marika Karhu 
Kuva Katon albumi

Katot Etiopiaan pohjoismaisen yhteistyön merkeissä
Vuoden 2022 alussa seurakunnan johtaja Usko Katto aloitti  
vaimonsa Tinan kanssa Etiopia-jakson. 

HUB-yhteistyö

• Perustettu 2019
• Yhteistyötä suomalaisen, ruotsalaisen ja norjalaisen hel-
luntailähetyksen kesken ja erityisesti sen tuloksena Itä-Af-
rikkaan syntyneiden kirkkojen kanssa 
• Mukana kahdeksan Afrikan maata: Burundi, Etelä-Sudan, 
Etiopia, Kongo, Kenia, Ruanda, Tansania ja Uganda

Rukousaiheita

• Asunto- ja autoasiat
• HUB-yhteistyö: oikeita tehtäviä oikeille ihmisille ja sopi-
vaa yhteistä suunnitelmaa keväälle
• HUB-tiimi: jäsenten puolesta, hyvää yhteistyötä ja tiimi-
henkeä

Hengellisestä näkökulmas-
ta haasteet ovat suuria. Evan-
kelisia kristittyjä on alle pro-
sentti japanilaisista, ja kaikki 
kirkkokunnatkin mukaan las-
kettunakin kristittyjä on vain 
noin kaksi prosenttia. Maan 
pääuskonnot ovat buddhalai-
suus ja sintolaisuus.

– Mututuntuma on, että 
uskonnon harjoituksessa tär-
keänä pidetään ulkoisia te-
koja. Myös perinteitä kunni-
oitetaan, mikä voi olla kahle, 

mutta toisaalta se saattaa aut-
taa ihmisiä sitoutumaan kris-
tinuskoon, pariskunta pohtii. 
Monoset toivovat seurakun-
talaisten rukoilevan evanke-
liumin menestymistä ja roh-
kaisua maan kristityille.

Seuraa Monosia Instagra-
missa @monosetjapanissa.

Marika Karhu

Japani kutsuu Monosia
Seurakuntamme pitkäaikai-
set Thaimaan-lähetit Ruut ja 
Henry Mononen suuntaavat 
tällä tietoa maaliskuun lopul-
la kohti uusia haasteita Japa-
niin. Alun perin tammikuun 
puolivälille suunniteltua läh-
töä jouduttiin siirtämään Ja-
panin tiukkojen koronamää-
räysten takia.

– Käymme ensin kuukau-
den työmatkalla Thaimaassa 
katsomassa, miten työ siellä 
etenee, Henry kertoo.

Viimeiset noin kolme vuot-
ta Monoset ovat olleet Suo-
messa ja Kanadassa. Japani 
on kuitenkin ollut kysymys-
merkkinä ja rukousaiheena 
heidän mielessään jo pidem-
män aikaa, syksystä 2016 läh-
tien. Henrystä tuli Fidan Japa-
nin-maakoordinaattori, missä 
ominaisuudessa hän on käy-
nyt maassa viidesti. Päätös 
Japaniin lähtemisestä tehtiin 
yhdessä vanhimmiston kanssa 
marraskuussa 2020.

– Japani on Fidan pitkä-
aikainen kohde, mutta suuri 
osa läheteistä on tullut pois. 
Samaan aikaan kun Thaimaa 
alkoi sulkeutua, Japani alkoi 
avautua meille, hän valottaa.

Kiotoon istutusprojektiin
Monoset asettuvat Japanis-
sa Kiotoon, jonka ympäristös-
sä on kuusi suomalaisen lähe-
tystyön tuloksena syntynyttä 
seurakuntaa. Lisäksi Kiotossa 
on menossa seurakunnan is-
tutusprojekti, johon Monoset 
tulevat myös paneutumaan.

– Aluksi pyrimme pääse-
mään sisään työyhteisöön, 
luomaan kontakteja ja osal-
listumaan. Japanilaisten luot-
tamusta ei ole helppo voittaa, 
he sanovat.

Toisaalta siitä saattaa olla 
hyötyä, että japanilaisen ja 
suomalaisen sielunmaisemas-
sa on paljon samaa. Molem-
mat rakastavat luontoa eivät-
kä turhaan kehuskele saavu-

tuksillaan.
Kiotossa Monoset tulevat 

työskentelemään toisen lä-
hettiperheen kanssa: Espoon 
helluntaiseurakunnan lähetit 
Taneli ja Rie Sinivirta lapsi-
neen ovat olleet maassa kym-
menisen vuotta kahdessa jak-
sossa.

Suuret hengelliset  
haasteet
Japanin ruokakulttuuri ja ani-
me on kiehtonut molempia 
Monosia jo pitkään, mutta 
uusi elämänvaihe vaatii pe-
rusteellisempaa paneutumis-
ta. Ruut on opiskellut yliopis-
tossa Japanin kulttuuria käsit-
televiä kursseja. Ruut ja Henry 
ovat opiskelleet maan histori-
aa ja taidehistoriaa sekä aloit-
taneet kieliopinnot.

– Henkilökohtainen ta-
voitteeni on, että ensi vuonna 
pärjäisin ilman tulkkia, kuu-
luu Henryn kunnianhimoinen 
tavoite.
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Valokuvataiteilija Jonathan Carey kuvaa potretteja ja pohtii hengellisyyden  
näkymätöntä puolta.

Olen 28-vuotias, Kuopios-
ta lähtöisin oleva suomalais-
amerikkalainen valokuvaa-
ja ja kuvataitelija. Olen nuo-
rempana asunut eri puolilla 
Suomea ja Iso-Britanniassa. 
Muutin Tampereelle vuonna 
2015, ja siitä lähtien olen käy-
nyt Saalemilla. Tämä seura-
kunta on ollut innovatiivinen 
erityisesti mediatyössä, joten 
olen kokenut sen kotoisaksi 
tämänkin takia. 

Teininä soitin kosketin-
soittimia ja sävelsin konemu-
siikkia, kunnes aloin valoku-
vata Fujifilm-kameralla. Sii-
tä lähtien olen halunnut ke-
hittyä erityisesti potrettien 
ottamisessa. Pikkuhiljaa ku-
vausharrastuksesta on tullut 
myös työtä: kuvaan tilaisuuk-
sia, juhlia ja potretteja, ja vii-
me vuonna opetin valokuva-
usta graafisen suunnittelun 
opiskelijoille Ikaalisissa. Olen 
maksimalisti: pidän digikuva-
uksen mahdollistamasta jäl-
kikäsittelystä. Mielenkiintoi-
simmat kuvat ovat yllättäviä 
ja saavat ajattelemaan.

Parhaillaan teen opinnäy-
tetyötä TAMK:in Degree Pro-
gramme in Media and Arts 
-tutkintoon. Ennen tätä kou-
lua olen opiskellut teologiaa, 
maantiedettä ja ympäristö-
politiikkaa sekä liiketalout-
ta. Päätös opiskella taidetta ei 
ollut itsestään selvä, sillä ala 
ei kasvatukseni puolesta ole 
koskaan tuntunut varteen-
otettavalta vaihtoehdolta.

Näyttely Galleria  
Himmelblaussa
Lopputyöhöni liittyen osal-
listun maaliskuun puolivälis-
sä avattavaan yhteisnäytte-
lyyn Galleria Himmelblaussa. 
Näyttely on jatkoa On Shores 
of Consciousness -näyttelylle 
(suom. Tietoisuuden rannoil-
la), joka on ollut esillä Kult-
tuurikahvila Laikussa ja Saa-
lemilla. Todennäköisesti kut-
sun näyttelytöitä nimellä Tie-
toisuuden mekaniikka. Käytän 
niissä muun muassa kultaisek-
si maalattuja mustikan varpu-
ja ja maalattua mallia.

Töissä käsittelen tietoisuu-
den ja hengellisyyden suhdet-
ta mystisestä näkökulmasta. 

On mielenkiintoista pohtia, 
miltä näiden asioiden näky-
mätön puoli saattaisi näyt-
tää. Se voisi olla pelottavaa ja 
käsittämätöntä, mutta myös 
luonnollista ja tuttua. Juma-
lalla on varmasti syynsä sille, 
miksi kaikkea ei voi nähdä ja 
ymmärtää.

Usein valokuvaan myös 
seurakunnalla. Osana työhar-
joitteluani tein esimerkiksi 
valokuvamuraalin seurakun-
nan 100-vuotisjuhlan kunni-
aksi. Sain myös kuvata seu-
rakunnan projektiin Seura-
kunta – Meidän oma, minun 
oma, joka löytyy seurakunnan 
nettisivuilta. Tällaiset projek-
tit ovat tärkeitä, ja on todel-

la hienoa, että kotiseurakunta 
mahdollistaa niitä.

Pidän aivan erityisesti Raa-
matun luonnehdinnasta, jon-
ka mukaan seurakunta on 
Kristuksen ruumis ja seura-
kuntayhteydessä vallitseva 
henki on toisesta maailmasta. 
Se on todellakin ihmeellistä.

Unelmani on edistää kuva-
taiteen roolia seurakunnas-
sa ja osana seurakunnan työ-
tä. Olisi myös hienoa nähdä 
enemmän samanhenkisiä ih-
misiä tällä alalla sen haasteis-
ta huolimatta.

Jonathan Carey /  
Marika Karhu

Kuvat Jonathan Carey

”Kuvataiteelle suurempi rooli seurakunnassa”

Uskomme rukouksia kuulevaan 
Jumalaan. Siksi aloitimme vuo-
den totutusti rukouksella. Vuo-
den ensimmäisellä viikolla ru-
koustilaisuuksia järjestettiin 
kahdesti vuorokaudessa mel-
kein joka päivä. Moni otti paas-
ton tueksi. Nuoret päättivät 
viikon rukousmaratoniin, jossa 
rukoiltiin lakkaamatta 24 tun-
tia.

Viikon teema oli ”Että he 

olisivat yhtä”. Vaikka tilaisuu-
det järjestettiin nyt Zoomissa, 
saimme kokea hengen yhteyt-
tä. Jumala puhuu, kun päätäm-
me yhdessä astua rukoukseen. 
Jotkut osallistuivat rukousko-
kouksiin pienellä joukolla ko-
tiin kokoontuneena. Itse sain 
osallistua mukaan Kukkolan 
leirikeskukselta. Koin miten 
uskovien yhteys vahvistaa saa-
dessani rukoustueksi perhe-

pastori Tapani Varuhinin.
Yhteyttä koettiin myös glo-

baalisti. Lauantaina oli muka-
na rukoilijoita jopa eri mante-
reilta. Esimerkiksi Usko ja Tina 
Katto sekä Ulla Sozela osal-
listuivat rukouksiin Afrikas-
ta. Nuorisotyön johtoryhmän 
jäsen Teemu Raassina kertoo 
osallistuneensa 24h rukousma-
ratonin pikkutunneille asti. 

- Alkuun hieman epäilyt-

ti, kannattaako vaihtaa yöunia 
rukoukseen. Mietin myös, että 
riittääköhän kaavaillut rukous-
aiheet vastuutuntien läpi. Lo-
pulta sain kuitenkin jälleen 
kokea valtavaa rauhaa ja var-
muutta siitä, että nyt ollaan 
asian ytimessä, mies sanoo.

Teemu totesi, että aika meni 
kuin siivillä eikä hän ehtinyt 
edes käydä kaikkia aiheita lä-
vitse. Hän koki sydämelleen 

nousseista raamatunkohdista 
erityisesti Ef. 5:16 jääneen pu-
huttelemaan: “Käyttäkää ai-
kanne oikein, sillä nämä päivät 
ovat pahoja”. 

Kun rukoilemme yhdessä, 
olemme asian ytimessä.

Jarkko Lindqvist

Vuosi alkoi rukousviikolla 

Yhteydessä ja ytimessä



6 17. helmikuuta 2022

Perjantaina 7.1. kokoonnuim-
me yhteen rukoilemaan jo 
viidettä kertaa rukousviikol-
la. Esiin oli nostettu hengel-
liset johtajat, Suomen tilan-
ne, koronatoimet, hallitus ja 
lähetystyöntekijät sekä Israel 
joitakin mainitakseni. Paljon 
tärkeitä aiheita käytiin nyt-
kin läpi, ja useat saivat rukoil-
la. Sydämestämme lauloimme 
Herralle ja rukoilimme kielil-
lä sekä ymmärryksellä. Saim-
me kokea Jumalan pyhyyttä ja 
läsnäoloa. 

- Jumala on kanssamme 
koko päivän eikä vain silloin 
kun tulemme kokoukseen, 
pastori Timo Penttilä muis-
tutti.  - Olemme Pyhän Hen-
gen temppeli ja hän haluaa 
käyttää meitä. Saamme yh-
dessä aikaan enemmän kuin 
yksin kotona.  Meidän tehtä-
vämme on rukoilla ja julistaa 
evankeliumia. 

Julistimme terveyttä ja va-
pautumista Jeesuksen veressä.

”Totisesti minä sanon teil-
le: kaikki, minkä te sidotte 
maan päällä, on oleva sidottu 
taivaassa, ja kaikki, minkä te 
päästätte maan päällä, on ole-
va päästetty taivaassa.” (Matt. 
18:18)

Tule Pyhä Henki
Viikko huipentui Tule Pyhä 
Henki! rukous- ja ylistyssun-
nuntaihin Hervannan kir-
kossa. Turvavälejä oli lisätty, 
mutta mukana oli kuitenkin 
paljon innokkaita rukoilijoita 
niillä penkkiriveillä, joilla sai 
istua. Ilmapiiri oli kodikas ra-
joituksista huolimatta. 

- On hienoa, että ihmiset 

haluavat rukoilla, Juha Koti-
saari sanoi ja jatkoi, että sun-
nuntain teeman tulisi olla 
aina uskovan elämässä. 

- Annetaan Jumalan hen-
gen johdattaa meitä tänään. 
Nyt on aika ylistää Jumalaa, 
hän innosti.

Veisasimme Herralle kiit-
täen kaikesta Jumalaa ja Isää 
Jeesuksen Kristuksen nimes-
sä. Mikki kiersi, ja ihmiset 

kertoivat kiitosaiheitaan. Nii-
tä olivat muun muassa seura-
kuntayhteys, terveys ja johda-
tus.

- Jumalan tahto tapahtuu 
elämässämme, kun rukoilem-
me. Jeesuksen nimi on pyhä, 
jakoi Säde Puurtinen ajatuk-
siaan.

Timo Penttilä saarnasi Py-
hästä Hengestä illan teemaan 
liittyen. 

- Helluntaina tuli humaus 
taivaasta ja seurakunta otti 
vastaan Pyhän Hengen. Sii-
tä alkoivat viimeiset päivät. 
Vuosi 2022 kuuluu aivan var-
masti viimeisiin päiviin, hän 
vakuutti.

- Pyhän Hengen tuli levi-
si Israelista kaikkialle maail-
maan. Tänä päivänä sama Py-
hän Hengen voima on keskel-
lämme.

Ylistyksen vuosi 
Päivi Sarjasto julisti vuoden 
2022 ylistyksen vuodeksi.

-Pahuus lisääntyy, mutta 
meidän on aika ylistää Herraa, 
sillä hän on suuri. Israelilaiset 
alkoivat erämaassa ylistää Ju-
malaa, ja vesivirrat alkoivat 
virrata. On monia tapoja ylis-
tää. Voi huutaa, taputtaa kä-
siä, jopa villiintyä, hän innos-
ti.

Lopuksi vanhimmistovel-
jet siunasivat seurakuntalai-
sia, jotka kokoontuivat eteen 
alttarille. Jotkut puhuivat en-
simmäistä kertaa kielillä ja 
täyttyivät Pyhällä Hengellä.

Sanna Koskela
Kuva Tarja Jääskeläinen

Rukousviikolla julistettiin hyviä asioita

Käytännöllistä evankeliumia
Pohjois-Afrikan Melillassa julistetaan ensin teoin, sitten sanoin.

Melilla on Espanjalle kuulu-
va itsehallintokaupunki Ma-
rokon rannikolla. Se on erityi-
nen paikka Afrikan ja Euroo-
pan välissä. Ihmisiä tulee rajan 
yli, vaikka kaupungin ympäril-
lä on viisinkertainen ja kuusi 
metriä korkea piikkilanka-ai-
ta. Tällä hetkellä raja on koko-
naan kiinni, mutta alueella on  
satoja kaupunkiin pyrkiviä. Yöt 
he viettävät hylätyissä taloissa 
tai kallioluolissa. Osa ihmisis-
tä asuu tuttujen kodeissa, jot-
kut provinssin myöntämissä 
tilapäisissä asunnoissa.

Nueva Vida –seurakunnan 
pastori ”Augusto” on auttanut 
jo 18 vuoden ajan alueen vähä-
varaisia. Kirkkorakennus jou-
duttiin purkamaan muutama 
vuosi sitten kaavoitussääntö-
jen vuoksi. Pastori asuu tontil-
la asuntovaunussa ja järjestää 
tilaisuuksia vuokrahallissa. Pi-
ha-alueella on pidetty kasteti-
laisuuksia ja vihitty aviopareja. 

Ennen pandemiaa paikalla oli 
joka viikko parisataa henkeä, 
nyt rajoitus sallii vain 10 hen-
gen tilaisuudet. Opetusta ja ru-
kousta on myös pienryhmissä 
ja whatsapp-ryhmissä.

Käytännön apu avaa 
sydämet
Seurakunta ruokkii viikossa 
120-280 ihmistä. Ruokakassi-
en teko ja jakaminen ovat päi-
vittäistä. Lähellä asuvat hake-
vat ruokaa kirkolta, muuten 
avustukset jaetaan koteihin ja 
kadulle. Pastorin pysähtyessä 
autollaan sovitussa paikassa 
hänen luokseen rientää jouk-
ko katupoikia. He saavat ruo-
kakassin ja hygieniatarvikkei-
ta sekä tarpeen mukaan vaat-
teita. Pastori on heille ”vara-
isä”, joka välittää heistä ja an-
taa toivoa. Seurakunnan tuki ja 
ruoka-apu ovat myös monien 
sairaiden vanhusten ja yksin-

huoltajaäitien elinehto. Asun-
noissa on vähän huonekalu-
ja ja niihin ei tule useinkaan 
vettä. Pienessä tilassa voi asua 
suuri perhe. 

Avustustyö on avannut mo-
nien vastustajienkin sydämet 
evankeliumille. Varoja työ-
hön tulee Marttyyrien Äänen 
(VOM), Ruokkikaa Nälkäiset 
-järjestön, Espanjan turistikir-
kon sekä yksittäisten lahjoit-
tajien kautta. Hervannan Ka-
tukappeli tukee seurakuntaa 
VOM:n kautta. 

Lähetysmatkan antia

Sain vierailla tammikuun lo-
pulla Melillassa kolmannen 
kerran. Ahvenanmaan Hellun-
taiseurakunnan lähetin, Liisa 
Gerdinin, kanssa siivosimme 
kirkkoa ja teimme ruokakasse-
ja jakaen niitä koteihin. Liisa 
opettaa kodeissa sekä kartoit-
taa ja raportoi tarvetta. Kau-

empana asuvat liikuntaestei-
set saavan hänen autossaan 
kyydin kirkkoon. 

Sunnuntain tilaisuudes-
sa 30.1. oli kymmenen seura-
kuntalaista, mutta portin ta-
kana kolkutteli parikymmentä 
tarvitsevaa. Vieraileva VOM:n 
tsekkiläinen työntekijä Petr 
Jasek kertoi olleensa 445 päi-
vää vankina Sudanissa muun 
muassa Isis-sotilaiden kanssa. 
Hänen karmiva kokemuksen-
sa koitui lopulta siunaukseksi, 
kun hän sai käsiinsä Raamatun 

ja luki sen läpi useita kertoja. 
Viimeisessä vankilassa hän sai 
opettaa Raamattua noin sadal-
le vangille ja rukoilla monien 
puolesta. 

Kaikkea tätä kuunnellessa-
ni ja katsellessani huokasin: 
Kiitos Jeesus, että annoit mi-
nun kuulla tämänkin tarinan ja 
kohdata nämäkin ihmiset! 

Tarja Jääskeläinen
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Timothy Keller
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Tampereen Helluntaiseurakunta 
Aleksanterinkatu 18, 33100 Tampere

www.tamperehelluntai.fi
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Ihmeellinen yö tavoitti koululaisia

Ihmeellinen yö seimen luo-
na Tampereen Helluntaiseura-
kunnan pääsali muuttui ensim-
mäisen joulun tapahtumapai-
kaksi, kun isoäidin tarinatuoki-
on tapahtumat heräsivät eloon 
musiikin ja kerronnan saattele-
mana. Sali täyttyi koululaisten 
uteliaista katseista, hiljaises-
ta supattelusta ja innostuneis-
ta odotuksista - olihan paikka 
monelle täysin uusi ja vieras. 
Sieltä täältä kuului uteliaiden 
koululaisten kuiskuttelua hei-
dän tavatessa joulun todellisen 
Sankarin nimeä. 

Pian sali hämärtyi ja mat-
ka ensimmäiseen jouluun, Ih-
meelliseen yöhön, sai alkaa. 
Lapset pääsivät eläytymään 
näytökseen, kun monet silmä-

parit etsivät paimenilta hukas-
sa ollutta pientä Päkä-lammas-
ta ja yhdessä pienistä tasku-
lampuista muodostettiin kirkas 
tähtitaivas valaisemaan tietä-
jien matkaa kohti seimessä ui-
nuvaa Jeesus-lasta. Yleisöstä 
kuului hyväntahtoista hihitys-
tä, mutta myös aika ajoin ker-
tomus tarjosi jännittäviä kään-
teitä - etenkin, kun tietäjät saa-
puivat mahtailevan kuningas 
Herodeksen luo. Monet kou-
lulaiset pukivatkin jännityk-
sen sanoiksi kuvaillessaan juu-
ri Herodeksen punomia juonia 
löytää todellinen, vastasynty-
nyt Vapahtaja. Loppu hyvin, 
kaikki hyvin, kun vastasynty-
neen Jeesus-lapsen luo löysi-
vät niin paimenet kuin itämaan 

tietäjätkin tuoden lahjoja Ku-
ninkaiden Kuninkaalle. 

Ihmeellistä yötä tuli katso-
maan koululaisryhmiä eri puo-
lilta Tamperetta, esimerkiksi 
Lentävänniemestä, Tammelas-
ta ja Tampereen Kristilliseltä 
koululta. Näytöksiä pidettiin 
kaksi, ja useat lapsiryhmät läh-
tivät takaisin koululle kiitosten 
saattelemana. Ilman innokkai-
ta koululaisia, mahtavaa va-
paaehtoisten apujoukkoa sekä 
tietenkin Taivaan Isän huolen-
pitoa, ikimuistoinen lastenta-
pahtuma ei olisi ollut mahdol-
linen. Kiitokset siitä kaikille!

Karoliina Jaakola

Kuva Sirpa Lindqvist



SEURAKUNNASSA TAPAHTUU14.2.2021–14.4.2022

RUKOUSLIEKKI
Rukousliekki kokoontuu Kella-
risalissa klo 17:30-18:30. Voit 
tuoda rukousaiheesi kirjallisena.

PÄIVÄRUKOUS
Rukouskammiossa maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 11.

RANGERIT
Tule mukaan ohjaajaksi - luvassa 
paljon hauskoja hetkiä! Lisätie-

dot: 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.

TARINA JATKUU -KURSSI
9.4. ja 23.4. klo 10–15. Ilmoittau-
tuminen 3.4. mennessä kairos.
tampere@gmail.com

WE-TYÖ
We-illat perjantaisin klo 19–21 
alasalissa. Talvileiri 1.3.–4.3.
We:n instagram @wordseffect

Työmuodot tiedottavat www.tamperehelluntai.fi @tampereenhelluntaisrk @Tampereenhelluntaiseurakunta

Vko 7

Ti 15.02. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Tapani Varuhin
Ke 16.02. klo 12.00 Päivätilaisuus 
/ Ritva Tiilikainen / Ilonia-kuoro
La 19.02. klo 19.00 Lost & Found 
nuorille
Su 20.02. klo 11.00 Lähetys-
sunnuntain jumalanpalvelus / 
Skidijumis / Hannakaisa Shehu / 
Johanna Ihonen ja Jussi Törmä
Su 20.02. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Ehtoollinen / Tapani 
Varuhin
Su 16.01. klo 17.00 English 
Service

Vko 8

Ma 21.02. klo 13.00 Seniorikävely 
/ Lähtö Mustalahdesta Ranta-
Tampellaan
Ti 22.02. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Lähetystoimikunta / 
Pekka Virtanen
Ke 23.02. klo 12.00 Päivätilaisuus 
/ Pekka Ylenius / Ilonia-kuoro
La 26.02. klo 19.00 Lost & Found 
nuorille
Su 27.02. klo 11.00 Jumalan-
palvelus / Skidijumis / Valtteri 
Tuokkola / Satu Hietala
Su 27.02. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Veera Tillander
Su 27.02. klo 17.00 English 
Service
Su 27.02. klo 17.00 Pirkkalan 
Kampuksen jumalanpalvelus 
Silmun aulassa

Vko 9

Ti 01.03. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Petteri Arasalo
Ke 02.03. klo 12.00 Päivätilaisuus 
/ Petteri Arasalo / Ilonia-kuoro
Su 06.03. klo 11.00 Ehtoollis-
jumalanpalvelus / Skidijumis / 
Petteri Arasalo / Ilonia-kuoro
Su 06.03. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Henry Mononen

Su 06.03. klo 17.00 English 
Service

Vko 10

Ma 07.03. klo 13.00 Seniorikä-
vely / Lähtö Heinätorilta Pispalan 
harjulle 
Ti 08.03. klo 19.00 Seura-
kunta rukoilee / Joona Salo & 
Lost&Found-nuoret
Ke 09.03. klo 12.00 Päivätilaisuus 
/ Ilonia-kuoro
La 12.03. klo 19.00 Lost & Found 
nuorille
Su 13.03. klo 11.00 Jumalan-
palvelus / Skidijumis / Markus 
Rautaniemi / 
Su 13.03. klo 17.00 Iltakirkko 
United / Skidikirkko / Hannakaisa 
Shehu
Su 13.03. klo 17.00 Pirkkalan 
Kampuksen jumalanpalvelus 
Ninan Keittiössä

Vko 11 

Ma 14.03. klo 12.00 Senioriys-
tävät / Olenko sinut pelkojeni 
kanssa / Timo Palo-oja / Pirjo 
Holm-Tattari / Lauluryhmä
Ti 15.03. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Henry Mononen
Ke 16.03. klo 12.00 Päivätilaisuus 
/ Ilonia-kuoro
La 19.03. klo 19.00 Lost & Found 
nuorille
Su 20.03. klo 11.00 Lähetys-
sunnuntain jumalanpalvelus / 
Skidijumis / Avainmedia / Veli 
Taivaallinen / Vaskikvartetti
Su 20.03. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Ehtoollinen / Veera 
Tillander
Su 20.03. klo 17.00 English 
Service

Vko 12

Ti 22.03. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Valtteri Tuokkola
Ke 23.03. klo 12.00 Päivätilaisuus 

POISNUKKUNEET

Viitanen Mirja

/ Ilonia-kuoro
La 26.03. klo 19.00 Lost & Found 
nuorille
Su 27.03. klo 11.00 Jumalan-
palvelus / Skidijumis / Tapani 
Varuhin
Su 27.03. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Jarkko Lindqvist
Su 27.03. klo 17.00 English 
Service
Su 27.03. klo 17.00 Pirkkalan 
Kampuksen jumalanpalvelus 
Silmun aulassa

Vko 13

Ma 28.03. klo 12.00 Senioriys-
tävät / Rukoillen halki Suomen 
/ Maakuntalauluja / Hannele 
Peltonen / Lauluryhmä
Ti 29.03. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Lähetystoimikunta / Lea 
ja Hannu Haapalahti
Ke 30.03. klo 12.00 Päivätilaisuus 
/ Ilonia-kuoro
La 02.04. klo 19.00 Lost & Found 
nuorille
Su 03.04. klo 11.00 Ehtoollisju-
malanpalvelus / Skidijumis / Pet-
teri Arasalo / Veera ja Veisuveljet
Su 03.04. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Tamirat Ashebir Etio-
pian Guenet-kirkon johtaja
Su 03.04. klo 17.00 English 
Service

Vko 14

Ti 05.04. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Jarkko Lindqvist
Ke 06.04. klo 12.00 Päivätilaisuus 
/ Ilonia-kuoro
La 09.04. klo 19.00 Lost & Found 
nuorille
Su 10.04. klo 11.00 Jumalanpal-
velus / Skidijumis / Hannakaisa 
Shehu / Aada ja Timo Myllymäki
Su 10.04. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko 
Su 10.04. klo 17.00 English 
Service

su 10.04. klo 17.00 Pirkkalan 
Kampuksen jumalanpalvelus 
Ninan Keittiössä

Vko 15

Ma 11.04. klo 12.00 Senioriystä-
vät / Myötätunnon voima / Timo 
Palo-oja / Martta Äijälä / Laulu-
ryhmä
Ti 12.04. klo 19.00 Seura-
kunta rukoilee / Joona Salo & 
Lost&Found nuoret
Ke 13.04. klo 12.00 Päivätilaisuus 
/ / Ilonia-kuoro
Pe 15.04. klo 11.00 Pitkäperjan-
tain ehtoollisjumalanpalvelus / Eli 
Rop
Pe 15.04. klo 15.00 Pitkäperjan-
tain musiikkijumalanpalvelus
La 16.04. klo 19.00 Lost & Found 
nuorille
Su 17.04. klo 11.00 1. Pääsiäis-
päivän jumalanpalvelus / Klaus 
Korhonen
Ma 18.04. klo 11.00 2. Pääsiäis-
päivän jumalanpalvelus / Klaus 
Korhonen

We-talvileiri  
1.–4.3.2022

Talviloma lähenee ja samalla 
we-talvileiri! Leirille pääse-
vät kaikki 2008-2006 synty-
neet, yläkouluikäiset. Leiril-
le valitettavasti mahtuu vain 
rajallinen määrä nuoria ja 
leiri on ensisijaisesti tarkoi-
tettu pirkanmaalaisille. Lei-
ristä tuee varmasti ikimuis-
toinen ja toivotamme nuo-
renne tervettulleeksi leirille.

We-talvileiri tarjoaa ylä-
kouluikäisille unohtumat-
tomia kokemuksia Kukko-
lan upeassa leirikeskukses-
sa Pälkäneellä, Konkintie 15. 
Leiripäivä sisältää ruokailut, 
raamiksia, ulko- ja sisäpele-
jä, saunomista, iltahartauden 
sekä muuta hauskanpitoa. Il-
moittaudu seurakunnan net-
tisivuilla.


