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Pääkirjoitus

Paimenen Sana

Raamatussa rohkaistaan Ju-
malan palvelemiseen. Usko-
van identiteetissä on jotakin, 
joka innostuu auttamaan hä-
dässä olevia. Tämä on tullut 
hienosti näkyviin haluna aut-
taa Ukrainan pakolaisia. Yksi 
seurakunnan perustehtävistä 
on rakastaa lähimmäistä, joka 
ilmenee käytännössä lähim-
mäisen palvelemisena.

Jokaista uskovaa voi uha-

ta alkuinnostuksen hiipumi-
nen, siksi tarvitaan kestävyyt-
tä Herran palvelemisessa. Uu-
dessa Testamentissa painote-
taan jokaisen uskovan yleistä 
pappeutta, siksi Sana puhuu 
paljon niistä lahjoista, joita 
Herra on uskoville antanut. 
Itse asiassa, aivan jokaisel-
la uskovalla on lahjoja, joilla 
voi palvella seurakunnan kes-
kellä. Herran palveleminen on 

jotakin sellaista, joka vaikut-
taa myös uskovan tyytyväi-
syyteen.

Hengellisten lahjojen rin-
nalle Raamattu nostaa niin 
kutsuttuja palvelulahjoja. Täl-
laisia lahjoja ovat muun mu-
assa avustaminen, kehot-
taminen ja laupeuden har-
joittaminen. Tämän kaltai-
set lahjat ovat tärkeitä, jotta 
seurakunta voisi hyvin. Myös 

syntymälahja tai opeteltu tai-
to voi muodostua asiaksi, jon-
ka kautta voi palvella Jumalaa. 
Tärkeintä on antaa itsensä ja 
lahjansa Jumalan käyttöön, 
silloin lahja alkaa toimimaan. 

Jumala ei anna lahjoja ko-
risteeksi, vaan ne on tarkoi-
tettu käyttöön. Kuten soitti-
men voi virittää soimaan kau-
niisti, uskovakin voi virittää 
lahjansa toimimaan. Seura-

kunta on kuin orkesteri, jossa 
monet lahjat voivat olla käy-
tössä kauniissa harmoniassa. 
Jumalan palveleminen on ää-
rettömän arvokasta, koska sil-
lä on vaikutusta ikuisuuteen 
asti.

Petteri Arasalo, 
pastori

Ihmettelemme uutiskuvia; tuhottu-
ja koteja, pakenevia perheitä, äitejä 
ja lapsia. Hetki sitten nämä ihmiset 
olivat meille tuntemattomia toises-
sa maassa ja elivät rauhassa omaa 
elämäänsä. Tänään he istuvat jär-
kyttyneinä olohuoneissamme, kir-
koissamme ja kouluissamme. Heil-
tä on viety kaikki se, minkä varaan 
he olivat maallisen elämänsä ra-
kentaneet. Vain siksi, että joku, jol-
la on valtaa, oli käyttänyt sitä vää-
rin. Samalla kun sydämemme sär-
kyy heidän puolestaan, mielissäm-
me nousee myös toisenlaisia tun-
teita. Alamme helposti syytellä ja 
jakaa ihmisiä mielipiteiden mukaan 
eri leireihin. Tuomitessamme toisia 
autamme itseämme ja muita katke-
roitumaan edistäen näin todellisen 
vihollisemme suunnitelmaa.

Kristittyinä meitä ei ole kutsuttu 
taistelemaan ihmistä vastaan vaan 
pimeyden valtiasta vastaan. Tun-
teaksemme sen juonet ja pysyäk-
semme pystyssä, meille on annettu 
taisteluvarustus. Tuo varustus on 

Jeesus itse, joka purki vihollisuu-
den ja toi rauhan kansojen välille. 
(Ef 6:11)

Jos tunnemme vihollisemme, 
voimme nähdä ohi ihmisten ja ti-
lanteiden, joita se käyttää. Samal-
la tarvitsemme lujaa luottamus-
ta Jumalan hyvyyteen pysyäksem-
me toimintakuntoisina ja sisäises-
ti voittajina. Mitä enemmän olem-
me oppineet tuntemaan Jumalan 
uskollisuutta vaikeuksissa, sitä 
enemmän luotamme hänen rak-
kauteensa myös tulevaisuudessa. 

Seurakunnilla on nyt otollinen 
tilanne osoittaa Kristuksen rak-
kautta sanoin ja teoin. Omalla esi-
merkillään Jeesus on kutsunut mei-
dät rakentamaan siltoja ja hajotta-
maan muureja. Hän uhrasi itsensä 
ja raivasi tien Jumalan luo. Meidän 
uhrauksemme ja vaikeatkin ko-
kemuksemme voivat nyt muuttua 
teiksi, joiden kautta muut voivat 
löytää Rauhanruhtinaan.  

Tarja Jääskeläinen

Kiovan helluntaiseurakunnat ovat 
Tampereen Helluntaiseurakunnan  
ystävyysseurakuntia

Kestäväisyys palvelemisessa

Rakennetaan siltoja, ei muureja

Ukraina oli Neuvostoliiton aikana Ju-
malan leipäaitta slaavilaisille kansoil-
le. Kolmannes Neuvostoliiton hellun-
tailaisista asui Ukrainassa. Heillä oli 
näky viedä evankeliumi ja perustaa 
seurakuntia aina Siperiaa ja Neuvosto-
liiton Kauko-Itää myöten. Jumala siu-
nasi työn. Toinen ukrainalaisten lähe-
tystyöntekijöiden aalto lähti Ukrainan 
itsenäistyttyä 90-luvun alussa. Sen he-
delmänä syntyivät Venäjän suurimmat 
helluntaiseurakunnat, joiden pasto-
reista kasvoi Venäjän Helluntaikirkon 
nykyinen johto. Ilman ukrainalaisten 
kuuliaisuutta Venäjällä ei olisi tänään 
voimakasta seurakuntakasvua.  

Vuonna 1987 Kiovan Kariernajaka-
dun seurakunta lähetti viestin, että he 
haluaisivat rakentaa yhteyden Tam-
pereen Helluntaiseurakuntaan. Kos-
ka Kiova on Tampereen ystävyyskau-
punki, vanhimmisto vastasi kutsuun 
myönteisesti. 

Pekka Ylenius ja Eino Hankkio löy-
sivät Kariernajakatu 44:ssä kokoon-
tuvan seurakunnan, jonka pastori oli 
Vladimir Ozeruka. Silloin 700-jäseni-
nen seurakunta ahtautui omakotita-
loon tehtyyn rukoushuoneeseen mo-
nien jäädessä ulkopuolelle. Vladimir 
ja Dusja Ozerukan tulivat vierailul-
le Tampereelle tutustumaan Suomen 
hengelliseen työhön. Vuoden 1988 ai-
kana tamperelaiset vierailivat kahdes-
ti Kiovassa vieden lahjaksi Raamattuja, 

kirjallisuutta ja arvokkaat ehtoollisvä-
lineet. Seurakuntiemme välille syntyi 
lämmin ystävyys. Vuosien aikana pas-
tori- ja kuorovierailuja on tehty mo-
lempiin suuntiin. Olemme tukeneet 
seurakunnan rukoushuonehankkeita. 
Vuonna 1989 saadun vientiluvan ansi-
osta lahjoitimme Kiovan 12 seurakun-
nalle 21080 Raamattua, lasten kuva-
raamattuja ja muuta kirjallisuutta.

Olemme kulkeneet yhdessä jo 35 
vuotta. He ovat osa meitä, sisariamme 
ja veljiämme. Heidän hätänsä on mei-
dän hätämme. Haluamme auttaa heitä 
nyt sodan repiessä maata, kulkea ru-
kouksin heidän rinnallaan ja olla aika-
naan rakentamassa hajonneita seura-
kuntia. Rukoillaan ukrainalaisten puo-
lesta. Rukoillaan, että Jumala kätkisi 
läsnäoloonsa jokaisen omansa ja varje-
lisi pastoreita ja uskovia heidän autta-
essaan lähimmäisiään. Rukoillaan, että 
sota loppusi ja Ukraina voisi säilyä it-
senäisenä ja säilyttää 30 vuotta sitten 
saadun toimintavapautensa.  

Pekka Ylenius

Kolumni
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Tänä keväänä 
Tampereen hellun-
taiseurakunnassa 
halutaan korostaa 
Raamatun merkitystä 
uskoville. 
Veera Tillander, mistä on 
kyse?

– Raamattu ja sen sisäl-
tö on ollut viime aikoina pal-
jon esillä mediassa. Ihmisten 
mielenkiinto Raamattua koh-

taan on herännyt. Nyt on hyvä 
hetki tarttua Raamattuun, tu-
tustua siihen ja tutkia sitä, jos 
tuntee sen vain pintapuoli-
sesti. Raamatun tunteva osaa 
arvioida lukemaansa ja kuule-
maansa, eikä niele purematta 
mitä tahansa.

Miksi Raamatun tärkeyttä 
täytyy nostaa esiin – onko 
se päässyt unohtumaan us-
kovilta? 

– Aina on hyvä muistuttaa 
hengellisen elämän ja kasvun 
tärkeimmistä elementeistä. 
Raamattu on niistä yksi. Kun 
Raamattua lukee, oppii tunte-
maan Jumalaa ja Jumalan tah-
toa yksilöihmistä ja seurakun-
taa kohtaan. Jumala puhuu 
Raamatun kautta ihmiselle. 

Miten korostus näkyy käy-
tännön seurakuntaelä-
mässä? 

– Tämän kevätkauden aa-
mujumalanpalveluksissa ja 
iltakirkoissa käymme saar-
noissa koko Raamatun lävitse. 
Jumalan pelastussuunnitel-
ma näkyy läpi Raamatun sen 
alusta loppuun asti. Raamattu 
voidaan jaotella erilaisiin kir-
jallisuuslajeihin. Itselleni osui 
historialliset kirjat ja niistä 
Ruutin kirja, josta saarnaan 
huhtikuun lopulla aamujuma-
lanpalveluksessa.

Miten seurakuntalaisia voi-
daan kannustaa lukemaan 
enemmän Raamattua?

– Raamatun tutkimiseen 
tuo mielekkyyttä tekstin ym-
märtämiseen auttavat opuk-
set, kuten kommentaariraa-
mattu, ja kurssit. On todella 
mielenkiintoista, kuinka jo-
kin kirja voi aueta ihan uudel-
la tavalla, kun saa tietoa siitä, 
millaiseen historialliseen ti-
lanteeseen ja tarpeeseen kirja 
on aikoinaan kirjoitettu. Us-
kon, että nyt keväällä pidet-
tävät saarnat aiheesta rohkai-
sevat monia tarttumaan Raa-
mattuun uudelleen tai entistä 
useammin.

Minkä neuvon antaisit us-
kovalle, jonka raamatunlu-

ku on elämän kiireiden tai 
muiden syiden takia jäänyt 
vähemmälle?

– Raamattuappi puheli-
messa on helppo tapa pitää 
Raamattu menossa muka-
na. Tällainen on esimerkik-
si YouVersion. Sen voi kaivaa 
esille bussimatkalla kouluun 
tai töihin ja lukea sieltä päi-
vän jakeen. Jos on pidempi 
bussimatka, ehtii tutkimaan 
ja mietiskelemään koko lu-
kua, johon päivän jae sisäl-
tyy. Itse tykkään lukea raa-
mattua aamuisin samalla kun 
syön aamupalaa ja juon kupin 
cappuccinoa. Voi tehdä pää-
töksen katsoa uutiset ja vies-
tit vasta, kun on saanut ensin 
aamun annoksen sanaa. Luen 
tällä hetkellä kommentaari-
raamattua lävitse. Se etenee 
hitaasti, kun tutkin ja mutus-
telen jae jakeelta, mutta tär-
keintä ei ole suorittaminen 
vaan sisäistäminen. Sanan-
laskuissa (119:103) sanotaan: 
”Kuinka suloisia ovatkaan sa-
nasi kielelläni, hunajaa make-
ampia suussani!”

Marika Karhu 

Onko sinua jännittä-
nyt tulla seurakun-
nan tilaisuuksiin tau-
on jälkeen? 

Aina ei ole helppoa palata ta-
kaisin yhteyteen. Vaihtoeh-
toiset tavat pitää uskoa yllä 
ovat jo ehtineet muotoutua 
kuukausien saatossa. Joissa-
kin tapauksissa solukin on ol-
lut tauolla. Me kuitenkin tar-
vitsemme toisiamme ja yh-
teistä jumalanpalvelusta. 
Keskinäinen yhteys on ihan 
Jumalan suunnitelman yti-
messä. Mikä avuksi? Keräsim-
me kahdeksan erilaista tapaa 
palata yhteyteen. Valitse siel-
tä itselle sopiva!

1. Ota uusi näkökulma tut-
tuun asiaan. Aivomme tot-
tuvat toistuviin asioihin. Sik-
si on hyvä aika ajoin sekoittaa 
pakkaa. Kun tulet jumalan-
palvelukseen, mitäpä jos me-
nisit istumaan aivan muualle 
kuin ennen tai vaikkapa te-
kisit muistiinpanot saarnas-

ta? Mieti jo etukäteen ainakin 
kaksi asiaa, joissa toimit uu-
della tavalla.

2. Odota Herran kohtaamis-
ta Jumala puhuu koko ajan, 
mutta on eri asia olemmeko 
kuulolla. Tule vakuuttuneena, 
että Hän puhuu sinulle. Sy-
däntä voi valmistaa kuulemi-
seen esimerkiksi rukoilemalla 
vastuunkantajien puolesta.

3. Järjestä kiva päivä poru-
kalla. Sunnuntaista voi ra-
kentaa viikon parhaan päivän 
koko perheelle tai kaveripo-
rukalle. Ennen jumalanpalve-
lusta hyvä aamiainen. Iltapäi-
vää on mukava jatkaa syömäl-
lä kaikille mieluista ruokaa ja 
jonkun kivan tekemisen mer-
keissä esimerkiksi liikkumalla 
tai kulttuurin äärellä.

4. Tule kohtaamaan. Entäpä 

jos tulisit seurakuntaperheen 
kokoontumiseen ajatuksenasi 
olla se yksi uskova, joka huo-
maa yksin käytävällä seisovan 
ihmisen? Tule mukaan aja-
tuksena tervehtiä tai tutustua 
ainakin yhteen itselle tunte-
mattomaan ihmiseen. 

5. Tule toteuttamaan. Yksi 
hyvä keino varmistaa, että tu-
lee käytyä jumalanpalveluk-
sissa on hakeutua vastuun-
kantajaksi. Näin tulet mukaan 
ainakin kerran kuussa. Ehkä 
voisit olla avuksi kahviossa, 
järjestyksen valvojana tai jos-
sain muussa? (palvelu@tam-
perehelluntai.fi)
 
6. Pyydä kaveri mukaan. 
Joku voi ilahtua pyynnöstä 
tulla tilaisuuksiin, esimerkik-
si kuuntelemaan hengellis-
tä musiikkia. Pääsiäinen an-
taa tähän luonnollisen tilai-
suuden. Pitkäperjantaina jär-
jestämme musiikkijumalan-
palveluksen, jossa pääsiäisen 
sanomaa avataan laulajien ja 

suuren orkesterin voimin. 
 
7. Tutustu uuteen asi-
aan. Tutustu konkreettises-
ti johonkin uuteen. Pirkkalan 
kampus kokoontuu helppo-
jen yhteyksien ja parkkimah-
dollisuuksien päässä. Jumalan 
kohtaamisen viikonloppua 
vietetään 6.-7.5. leirikeskuk-
sessa. Niin ikään Kukkolassa 
järjestetään 13.-15.5. talkoo-
viikonloppu. Ilmoittaudu mu-
kaan osoitteessa tamperehel-
luntai.fi/leirit
 
8. Tule lepäämään. Vaikka 
jumalanpalveluksen nimestä 
voi saada kuvan että me pal-
velemme Jumalaa, asia on toi-
sin päin. Jeesus sanoo edel-
leen: “Tulkaa minun tyköni 
kaikki te työn ja kuormien uu-
vuttamat.” Kotiin voi tulla täy-
sin ilman vastuita ja velvoit-
teita. Jumala kaipaa saada vir-
voittaa ja ilahduttaa sinua. 
Tule levähtämään!

Jarkko Lindqvist

Sofija Saukkonen

Takaisin yhteyteen!

Raamatun merkityksen korostaminen  
seurakunnan sydämellä



4 15. huhtikuuta 2022

Tärkeintä on inspiroi-
da ihmisiä.

Kevät on kasvun aikaa, ja 
seurakunta kasvattaa taas 
tänä keväänä uusia solun-
johtajia. Solunjohtajakou-
lun kymmenisen vuotta sit-
ten käynyt, ja nyt sitä neljät-
tä kertaa johtava Aki Mäkinen 
kertoo, että kurssi on jokai-
selle, joka haluaa kasvaa hen-
gelliseen johtajuuteen.

– Kurssilla opitaan käytän-
töä ja hengellistä puolta, ku-
ten Raamatun tulkintaa. Tär-
kein tehtävä on kuitenkin 
inspiroida ihmisiä, jotka ha-
luavat johtaa solua, Mäkinen 
miettii.

Koulu rakentuu yhdeksästä 
parituntisesta, joista kahdek-
san on opetusta. Opettajina 
toimii seurakunnan pastorei-
ta ja muita pitkään solutyös-
sä olleita.

– Pyrimme siihen, että 
opetus on interaktiivista, jot-
ta saadaan aikaan hyviä kes-
kusteluja, hän toteaa.

Seuraavan kerran kurs-
si järjestetään keväällä 2023. 

Mäkisen lisäksi kurssia johtaa 
Sanna Kauppinen.

Vaikea tausta voimava-
rana
Kari Mäkelä osallistuu solun-
johtajakouluun toista kertaa, 
sillä edelliskerralla jäi suorit-
tamatta yksi kerta.

– Ajattelin, että minulla 
voisi olla annettavaa, jos joku 
on kokenut elämässä samoja 
asioita kuin minä, hän viittaa 
alkoholismitaustaansa.

Mäkelä on tällä hetkellä so-
lussa jäsenenä. Hänelle solu 
on tärkeä ikkuna seurakun-
taan. 

– Solun lisäksi käyn eläk-
keellä olevan pastorin kanssa 
aamupalalla kerran viikossa, 
mies kertoo. 

Mäkelä toivoo, että solun-
johtajakoulun kävisi useam-
pi, joka tulee samanlaisesta 
taustasta kuin hän.

Uusia solunjohtajia eri-
laisiin tarpeisiin
Seurakuntaan muutama vuo-
si sitten liittynyt Päivi Reso 
osallistuu solunjohtajakou-

luun parhaillaan. Aiemmin 
hän on ollut toisaalla solussa 
ja solunjohtajana.

– Haluaisin perustaa solun, 
jossa tapaamisaika ei ole kiin-
teä ja joka sopisi paremmin 
meille vuorotyöläisille, hän 
toteaa.

Reso on saanut koulus-
sa selkeämmän kuvan oman 

seurakunnan solujen toimin-
nasta sekä tietoa siitä, mistä 
solunjohtaja saa itse tukea.

– Solunjohtajakoulu ei 
mene hukkaan, vaikka huo-

maisi, että juuri nyt ei ole aika 
aloittaa omaa solua, hän kan-
nustaa.

Solunjohtajakoulusta val-
mistuu huhtikuussa myös 
nuorisotyössä mukana ole-
va Sofija Saukkonen. Hänelle 
solu on paikka, johon voi tul-
la omana itsenään, levätä ja 
viettää aikaa samanlaisen ar-
vomaailman jakavien ihmis-
ten kanssa.

– Meidän pastori Joona Salo 
suositteli solunjohtajakoulua. 
Lisäksi tutustuin nuortenlei-
rillä muutamaan nuorempaan 
tyttöön, joiden kanssa tulim-
me hyvin juttuun, ja jotka oli-
vat solua vailla, nainen ker-
too.

Suunnitelmissa on perus-
taa uusi solu näiden tyttöjen 
kanssa.

Saukkonen on kokenut 
opettajien antamat konkreet-
tiset esimerkit erityisen hyö-
dyllisiksi.

– Opimme, miten toimia 
konfliktitilanteissa ja miten 
sitouttaa solulaisia Raamatun 
esimerkin mukaan.

Solunjohtaja myös auttaa 

omia solulaisiaan kasvamaan 
vuorollaan solunjohtajiksi.

– Solunjohtajakoulu on 
niille, jotka ovat valmiita ot-
tamaan hengellistä vastuuta 
muista, hän toteaa.

Marika Karhu

Solunjohtajakoulusta valmistuu  
hengellisiä vastuunkantajia

Talven We-leiriä vie-
tettiin teemalla Free 
x radicals.

Yläkoululaisten talvileiristä 
nautittiin Kukkolassa maa-
liskuun alussa yli 44 leiriläi-
sen ja 25 henkilökuntalaisen 
voimin. Leirin johtajana toimi 
tällä kertaa Helsingistä Tam-
pereelle kotiutunut nuoriso-
työn konkari Rasmus Päärni, 
ja hänen tukenaan palveli So-
fija Saukkonen. Opetuksista 
vastasivat Jukka Sipilä ja We-
työn johtaja Heidi Linjamaa. 

Usein leireillä palvellut 
Päärni kertoo ettei leiriin val-
mistautuminen mennyt ihan 
ilman jännitystä. Hän kertoo 
tehneensä kovasti työtä ja ru-
koilleensa paljon ennen leiriä. 

- Rukous helpotti pääseen 
vapaaksi turhasta stressistä. 
Hyvä tiimi ja Tampereen lei-
rien valmis sapluuna helpotti, 
Päärni jatkoi. 

- Yksi leirin mieleenpai-
nuvimmista asioista oli näh-
dä nuorissa leirin aikana esiin 

kuoriutunut rentoutus ja eloi-
suus sekä jano Jumalan puo-
leen.

Avointa Jumalan etsi-
mistä
Leirin opetusten suunnitte-
lusta vastannut Sipilä kertoo 
WE Free x Radicals -nimen 
tarkoittavan, että ollaan va-
paita mutta myös radikaaleja 
tässä ajassa. 

- Käytiin Danielin kirjan ta-
rinoita läpi ja puhuimme siitä, 
miten voimme selvitä haasta-
vista ajoista. 

Myös leirin johtaja Rasmus 
kertoi rohkaistuneensa ope-
tuksista. 

- Aihe on tuttu, mutta Da-
nielin luonne ja se, miten Ju-
mala häntä halusi käyttää, 
puhuttelivat tuoreesti. 

Erityiskiitosta annet-
tiin nuorille tarkkaavaisesta 
kuuntelusta.  

Iltahartaudessa vieraillut 
Iida Paavilainen toteaa naut-
tineensa leirin ihanasta ilma-
piiristä. 

- Huomasin nuorten ole-
van avoimia Jumalan etsimi-
selle, kun puolen tunnin ru-
koustilaisuus venähti pari-
tuntiseksi.

Kokonaisuudessaan leiri oli 
onnistunut. Siitä kuuluu suu-
ri kiitos We-työn uskollisil-
le vastuunkantajille ja esiru-
koilijoille. Pidetään työ ruko-

uksissa jatkossakin. Tästä on 
hyvä jatkaa! 

Jarkko Lindqvist

Vapaat ja radikaalit nuoret

Sofija Saukkonen

Päivi Reso

Sofija Saukkonen
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Mitä uskovana van-
hempana eniten toi-
vot lapsillesi? Ehkä 
vastaat, että he saisi-
vat elää Jumalan lap-
sina. 
Voimmeko vaikuttaa lapsesi 
uskossa kasvamiseen ja säily-
miseen? Amerikkalainen Bar-
na-tutkimusryhmä (www.bar-
na.org) on tehnyt lukuisia tut-
kimuksia siitä, millainen van-
hemmuus tukee lasten kasvua 
aktiivisiksi kristityiksi. Erääs-
sä tuhansia uskovia perheitä 
koskevassa haastattelututki-
muksessa kartoitettiin tun-
tomerkkejä perheille, joiden 
prioriteeteissa lasten uskon-
elämän tukeminen oli etusi-
jalla, ja joiden lasten elämäs-
sä usko vahvistui omakohtai-
seksi. Aikuisina samat lapset 
löysivät palvelupaikan seura-
kunnassa. Tutkimusraportti 
kutsui näitä vanhempia val-
lankumouksellisiksi vanhem-
miksi, koska heidän arvonsa 
ja elämäntapansa poikkesivat 
vahvasti ympäristöstä. 

Vallankumoukselliset 
vanhemmat
Vallankumoukselliset van-

hemmat tiedostivat, että hei-
dän elämäntehtävänä on hei-
jastaa Jumalan luonnetta. He 
tiesivät, että Jumalan luomas-
sa maailmassa on olemassa 
moraalisia absoluutteja, joi-
ta ei voi rikkoa ilman seura-
uksia. He uskoivat, että Juma-
la on tarkoittanut heidät pal-
velemaan erityisellä tavalla. 
Elämä lasten kanssa oli tällä 
hetkellä heidän palvelutehtä-
vänsä, johon heillä oli määrä-
aika eli lapsen lapsuusaika. 

Vallankumoukselliset van-
hemmat kokivat lapset tär-
keimmäksi maalliseksi teh-
täväksi, ja heillä oli syvä rak-
kaus lapsia kohtaan. Lasten 
kanssa vietettiin aikaa vähin-
tään puolitoista tuntia päivit-
täin. Suomalaisten tutkimus-
ten mukaan peruskoululais-
ten vanhemmilla on neljä mi-
nuuttia aikaa kohdata lapsia 
päivässä.  

Vanhempien arkielämä 
Usein toinen vanhempi oli 
kotona lasten ollessa pieniä 
ja vielä kouluikäisiäkin. Van-
hemmat kokivat olevansa val-
mentajia. Perheissä keskustel-
tiin paljon. Keskusteluissa nä-
kyivät vanhempien arvot. Ne 

vaikuttivat heidän elämänva-
lintoihinsa. Vanhemmat mal-
linsivat omalla elämällään 
elämän prioriteetteja ja sitä, 
miten heidän uskonsa ja ar-
vonsa näkyvät arkipäivässä. 

Vanhemmat halusivat 
muuttaa maailmaa pienin vai-
kuttavin askelin. Se näkyi 
luonnon suojelemisena, mui-
den auttamisena, heikommista 
huolehtimisena. Vanhempien 
esimerkki ja keskustelut lasten 
kanssa välittivät näitä arvo-
ja myös lapsille. Vanhempien 
elämässä näkyi rakkaus, kuu-
liaisuus, palvelualttius, myö-
täeläminen, armollisuus, hyvä 
kansalaisuus, inhimillisyys 
ja kunnioitus. Vanhempien 
malli vaikuttaa lapseen. Tut-
kimusten mukaan 60% opitaan 
katselemalla ja havainnoimal-
la luotettavaa ihmistä. 

Vanhemman tehtävä 
Vallankumoukselliset van-
hemmat valikoivat mediaa ja 
vaikuttavat lasten kaverei-
den valintaan sekä kaverei-
hin. Lasten kaverit olivat ter-
vetulleita kotiin. Vanhemmat 
halusivat tutustua heihin. He 
viettivät aikaa ja osallistuivat 
yhteiseen tekemiseen lasten-

sa ystävien kanssa. Monesti 
kaverit lähtivät myös perheen 
kanssa kirkkoon tai seurakun-
nan tapahtumiin. 

Raamatullisella vanhem-
muudella on kolme tehtävää. 
Yksi tavoite on auttaa las-
ta ymmärtämään ja ajatte-
lemaan keskustelujen avul-
la. Näin lapsi osaa ja uskal-
taa olla itsenäinen ajattelija, 
vaikka enemmistö kavereis-
ta olisikin eri mieltä. Toiseksi 
vanhemman tehtävä on muo-
kata lapsen luonnetta. Tämä 
on yksinkertaisesti kaikkea 
sitä kasvatustyötä, jota jou-
dumme tekemään koko lap-
suuden ajan. Kolmas tehtä-
vämme on edistää lapsen suh-
detta Jumalaan.

Perhe ja hengellinen 
elämä 
Vallankumoukselliset van-
hemmat osallistuivat sään-
nöllisesti perheensä kans-
sa seurakuntansa jumalan-
palveluksiin. Lapset näkivät, 
miten vanhemmat hoitivat 
omaa hengellistä elämään-
sä. Rukous ja raamatunlu-
ku kuuluivat perheen yhtei-
siin iltahetkiin. Tavoitteena 
ei ole vain lapsen pelastumi-

nen, vaan opetuslapseksi tu-
leminen sekä Jumalan henki-
lökohtainen tunteminen (to 
know God). Hän eläisi yhtey-
dessä hänen kanssaan rikas-
ta hengellistä elämää ja op-
pisi kuulemaan Jumalan ään-
tä sekä noudattamaan hänen 
tahtoaan. 

Lasten kanssa rukoillaan ja 
heille kerrotaan rukousvasta-
uksista. Vanhemmat auttavat 
lasta tunnistamaan omia lah-
jojaan ja tukevat niiden kehit-
tämistä Jumalan suunnittele-
maa palvelustehtävää varten. 
Lapset ohjataan toisten pal-
velemiseen, ja sitä tehdään 
myös yhdessä lasten kans-
sa. Mitä enemmän lapsi saa 
uskovassa kodissa vanhempi-
en rakkautta ja huolenpitoa, 
sitä voimakkaammin hän sa-
maistuu siihen, mitä vanhem-
mat pitävät tärkeänä ja myö-
hemmin sitoutuu  vanhempi-
en uskoon.  

Terveen yhteiskuntaelä-
män perusta on lapsistaan 
huolehtivissa perheissä. Las-
ten hengellisen elämän kehto 
on uskovissa perheissä.

Saara Kinnunen 
(Kädenojennus-lehti 1/2009)

Perhe ja lapsen hengellinen elämä

Tampere täyttyy toukokuussa 
urheilun ystävistä, kun jääkie-
kon MM-kisat pelataan Nokia 
Arenalla. Samaan aikaan Fin-
nish Hockey Ministry ja E-
Compass järjestävät kaupun-
gissa toistakymmentä hen-
gellistä tapahtumaa, joissa on 
mukana suomalaisia kristitty-
jä jääkiekkoilijoita.

- Jeesuksen käsky ”Menkää 
kaikkeen maailmaan” käsittää 
myös ihmisten harrastukset ja 
kiinnostuksen kohteet. Hen-
gellinen sanoma täytyy olla 
tarjolla siellä missä tapahtuu, 
muistuttaa E-Compassin toi-
minnanjohtaja Leevi Ahopel-
to. Hän kertoo, että joka päivä 
ennen Suomen peliä kristitty-
jä pelaajia voi tavata kohden-
netuissa lounastapahtumissa. 

Ajatus MM-kisan oheista-
pahtumasta syntyi molempi-
en järjestäjien taholla samoi-
hin aikoihin. Parin viikon ru-
kouksen jälkeen varattiin tor-
nihotellista kokoustila sekä 
veturitallit.  

- Tuntuu siltä, että olem-
me tekemässä oikeita asioita. 
Tampereen kaupunki on il-
maissut toivovansa, että suu-
resta kisatapahtumasta tuli-
si kaupungin eri toimijoiden 
yhteinen. Kaikki eivät mahdu 
jäähalliin eikä pubeihin, jo-
ten nyt on seurakunnan aika, 
Ahopelto innostaa.

Tampereen Helluntaiseu-
rakunnassa järjestetään MM-
kisajumalanpalvelus sunnun-
taina 22.5. klo 17. 

Tilaisuudessa puhuu Aku 

Lehtonen, joka on ensimmäi-
siä NHL:ssa pelanneista suo-
malaisista kiekkoilijoista. Li-
säksi kuullaan kiekkomiesten 
todistuksia sekä tarinoita voi-
toista ja tappioista.

Musiikista vastaa Hellun-
taiseurakunnan yhdistetyt 
musiikkivoimat Lasse Heikki-
län johdolla. Paikalle on bus-
sikuljetus kisahotellilta. 

Tarja Jääskeläinen 

MM-kisajumalanpalvelus 
Tampereen Helluntaiseura-
kunnassa

Find the lost - show the way - Lift them up

E-C  mpass
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Hervannan kir-
kon ja Hervannan 
Katukappelin järjestä-
mät perjantaitapah-
tumat ovat löytäneet 
paikkansa.  
Maaliskuun Friday Together 
-illassa 10.3. oli noin 160 ih-
mistä, joista 50 ukrainalaista. 
Tunnelma oli lämminhenki-
nen ja välitön. 

Monet ukrainalaiset olivat 
olleet Suomessa vasta muu-
taman päivän.  Aikuiset näyt-
tivät vakavilta, mutta lap-
set juoksivat kilpaa Pandan 
ja Leijonan halattaviksi sekä 

ottamaan selfietä. Kuulimme 
koskettavia kokemuksia mat-
kalta. Jotkut olivat nukkuneet 
ensimmäisen kerran koko yön 
kunnolla pitkään aikaan. Po-
jat jonottivat parturiin, mutta 
ihan kaikki eivät ehtineet saa-
da vuoroa illan aikana. Afrik-
kalaistyttöjen kynsistudiossa 
riitti tungosta. 

Taidepajassa saivat pens-
selit kyytiä ja seinälle ilmes-
tyi toinen toistaan upeampia 
luomuksia. Askartelut ja eri-
laiset pelit innostivat nuoria 
ja lapsia. 

Elävässä kirjastossa kuul-
tiin afganistanilaisen vaaka-
haitarin soittoa, sekä keskus-
teltiin afrikkalaisista kehto-
lauluista, kotipuutarhan kas-
veista ja suursiivouspäivistä. 

Tapahtuman keskiössä on 
kahvila, josta sai lämpimien 
juomien lisäksi keittoruokaa. 
Siellä syntyi spontaaneja kes-
kusteluja ja kohtaamisia.  

Loppuillan ohjelmaan kuu-
lui rukousvartti Ukrainan 
puolesta. Hervannan pap-
pi Kirsi Kniivilä alkoi soit-
taa huilulla Ukrainan kansal-

lislaulua, jolloin yleisö nou-
si seisomaan. Vihtori ToriTri-
on hauskat musiikkiesitykset 
sekä puheenvuorot tempaisi-
vat mukaansa niin lapset kuin 
aikuisetkin. 

Kaikille tarkoitettu tapah-
tuma veti myös Hervannan 

kantaväestöä, mikä osoit-
taa yhteentulemiselle olevan 
tarvetta. Seuraava KotoCafen 
järjestämä Friday Together on 
vappuviikolla.   

Tarja Jääskeläinen 

Perjantai yhdessä seurakunnalla

Sain Jumalan kutsun tulla siu-
naamaan Israelia maaliskuus-
sa 2006, jolloin teimme en-
simmäisen matkamme Israe-
liin. Menimme Jerusalemissa 
hotellihuoneeseen, jossa kak-
si samassa ryhmässä ollut-
ta pariskuntaa olivat rukoile-
massa. Toinen uskon veljistä 
profetoi, että Jumalalla on si-

nulle mielenkiintoinen tehtä-
vä. Tajusin silloin, että se tu-
lee liittymään Israeliin. 

Petri ja Tarja Peltonen 
aloittivat kesällä 2006 Katu-
kappelissa pitämään Israel-
rukouksia. Pääsin mukaan 
heidän kanssaan vetämään 
rukoustilaisuuksia. Seuraa-
vana vuonna Peltoset lähti-

vät Intia-aktioon, ja vastuu 
Israel- rukousten järjestämi-
sestä siirtyi minulle. 

Jumalan tahto on, että seura-
kunnat rukoilevat Israelin puo-
lesta. Haluan erityisesti haastaa 
uskovia nuoria tähän tärkeään 
tehtävään. Erityisen tärkeäksi 
koen rukoilla, että juutalaiset 
alkavat ottamaan evankeliumin 
vastaan ja tunnustavat Yeshuan 
messiaakseen. 

Juutalaisten paluu
Elämme myös aikoja, jol-

loin Raamatun profetiat juu-
talaisten paluusta toteutuvat. 
Siksi on tärkeää valmistel-
la heidän paluutaan Jumalan 
heille tarkoittamaan maahan 
rukouksin. Israel elää myös 
jatkuvat sodan uhan ja ter-
rorismin alla. Viimeiset vii-
kon aikana 11 israelilaista on 
kuollut terrorihyökkäysten 
takia. 

Hervannassa olemme jär-
jestäneet jo vuosia keväällä 
Shavuot-juhlia helluntain ai-
koihin. Syksyllä Lehtimajan-
juhlan aikana järjestämme 
Sukkot-juhlan. On hyvä seu-
rakunnassa viettää näitä Raa-
matussa mainittuja Herran 
juhlia. Lisäksi olemme use-
an vuoden aikana järjestäneet 
kahden seurakunnan kanssa 
vuorotellen Aliyah -rukous-
päiviä, jolloin keskitymme 
rukoilemaan juutalaisten pa-
luun puolesta. 

Ensimmäinen Israelin mat-
kamme muutti meidän elä-
määmme todella paljon. 
Olemme lähes joka viikko 
mukana rukoilemassa Isra-
elin puolesta. Sydämessäm-
me haluamme matkustaa joka 
vuosi Israeliin, mutta parin 
viime vuoden aikana  korona 
on estänyt suunnitelmat. Lä-
hes joka päivä tulee seurattua 

mitä mediassa kerrotaan Isra-
elista. TV7:än Israelin uuti-
set ovat tosi tärkeitä, jotta saa 
oikeata tietoa mitä Israelissa 
tapahtuu. 

"Sinun muureillesi, Jerusa-
lem, minä asetan vartijat; äl-
kööt he milloinkaan vaietko, 
ei päivällä eikä yöllä. Te, jotka 
ylistätte Herraa, älkää itsel-
lenne lepoa suoko." (Jes. 62:6)

Olavi Rajahalme

Sinun muureillesi, Jerusalem,  
minä asetan vartijat 

F R I D A Y  T O G E T H E R
P E R J A N T A I  Y H D E S S Ä

2 9 . 4 .  K L O  1 8 - 2 1
H E R V A N N A N  K I R K O S S A

PELEJÄ, LEIKKIÄ, TAIDETTA, PARTURI, ELÄVÄ KIRJASTO,
KESKUSTELUA, RUKOUSTA, MUSIIKKIA, KAHVILA YM.

T E R V E T U L O A ! W E L C O M E ! د ی د م آ ش و خ Д О Б Р О
П О Ж А Л О В А Т Ь ًال ه س و ًال ه أ ¡ B I E N V E N I D O !
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LAAJA VALIKOIMA KÄYTETTYJÄ
HENGELLISIÄ KIRJOJA

AVOINNA TI–PE 10–17, ALEKSANTERINKATU 18

Kevätsiivous käynnissä?
Otamme vastaan vanhoja hengellisiä kirjoja.

KÄYTETTYJÄ KIRJOJA MYÖS VERKKOKAUPASSA KARISMAKIRJA.FI

26.–29.4.2022

Tervetuloa perheet, 
lapset ja varhaisnuoret!
• PERHEPIIRI on tarkoitettu äi-
deille ja isille sekä heidän pienille 
lapsilleen (0–3-vuotiaille). Mikä-
li kaipaat elämääsi lisää läheisiä 
ihmissuhteita, läsnäoloa ja hy-
vinvointia sekä viihtyisän hetken 
lapsesi kanssa seurakunnassa, olet 
lämpimästi tervetullut mukaan!

• SEIMI on avoinna jumalanpal-
veluksien yhteydessä 0–2-vuoti-
aille ja heidän huoltajilleen kel-
larikäytävässä. Pääsalin jumalan-
palvelus näkyy television kautta 
Seimeen. 

• SKIDIJUMIS alkaa klo 11.20 
Alasalissa yhteisellä aloituksel-
la. Skidijumis on tarkoitettu 3-11 
-vuotiaille lapsille. Lapset oppivat 
kuulemalla, tekemällä ja harjoit-
telemalla soveltamaan Raamatun 
totuuksia omaan elämäänsä kulle-
kin ikäryhmälle sopivalla tavalla. 
Ryhmissä on myös hyvä mahdolli-
suus tutustua muihin saman ikäi-
siin lapsiin, joiden kanssa on kiva 
kulkea seurakunnassa.

• SKIDIKIRKON jokainen ker-
ta aloitetaan hengellisellä osiolla, 
johon kuuluu raamattuhetki, lau-
lu ja rukous. Aloituksen jälkeen on 
toiminnallinen osuus ja lopuksi 
lyhyt kertaus Raamatun opetuk-
sesta. Saapuvat ja lähtevät huol-
tajan seurassa. Skidikirkon ovet 
avautuvat klo 16.45. Varsinainen 

ohjelma alkaa klo 17.00. Vanhem-
mat noutavat alle kouluikäiset 
lapset klo 18.30. Koululaiset lähe-
tetään vanhempien luokse Iltakir-
kon päätyttyä.

• WARTIT 5.–6. -luokkalaisille 
perjantaisin klo 19.15–20.30 Yli-
salissa. Käynti porttikongin kaut-
ta.Illan ohjelmassa on porukan 
kiinnostuksen mukaan esimer-
kiksi: kokkausta, urheilua, pele-
jä, musiikkia, draamaa tai tanssia. 
Mitä muuta haluaisit? Kahvilasta 
saa ostaa kokkiryhmän tuotoksia 
pientä korvausta vastaan. Ilta lop-
puu yhteiseen hetkeen. Wartti-il-
lassa saa viipyä klo 21 saakka.

• ROYAL RANGERS perjantai-
sin 17.30–19.00. Partiotyyppistä 
kerhotoimintaa 7–17 -vuotiaille. 
Kuinka tehdään ruokaa metsässä? 
Miten pelataan läpsyä? Mikä on 
lempilaulusi? Osaatko ja tykkäät-
kö leipoa? Näitä ja monia muita 
taitoja ja kivoja juttuja opitaan ja 
tehdään rangereissa – urheilua, 
askartelua, erätaitoja ja paljon 
muuta. Kokoonnumme perjantai-
sin yhteisen tekemisen äärelle ja 
opimme samalla Jumalasta.

Tampereen Helluntaiseurakunta, 
Aleksanterinkatu 18

tamperehelluntai.fi/lapset



SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 14.4.–14.6.2022

RUKOUSLIEKKI
Tervetuloa rukoilemaan yhdes-
sä Rukousliekkiin tiistaisin klo 
17.30–18.30 Kellarisaliin 24.5. 
asti. Ei kokoontumista 19.4. 

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.

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

Työmuodot tiedottavat www.tamperehelluntai.fi @tampereenhelluntaisrk @Tampereenhelluntaiseurakunta

Vko 15
Ma 11.04. klo 12.00 Senioriys-
tävät / Myötätunnon voima / 
Timo Palo-oja / Martta Äijälä / 
Lauluryhmä
Ti 12.04. klo 19.00 Seura-
kunta rukoilee / Joona Salo & 
Lost&Found nuoret
Ke 13.04. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Eli Rop / David Macharia / 
Ilonia-kuoro
Pe 15.04. klo 11.00 Pitkäperjan-
tain ehtoollisjumalanpalvelus / Eli 
Rop ja David Macharia / Anna-
Ilona Vainiomäki
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 / Viktoria Vainiomäki
Su 17.04. klo 17.00 English 
Service on Easter and Holy 
Communion

Vko 16
Ma 18.04. klo 11.00 2. Pääsiäis-
päivän jumalanpalvelus / Klaus 
Korhonen / Ilonia-oktetti
Ti 19.04. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Katja Lindeman
Ke 20.04. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Leevi Launonen / Ilonia-
kuoro
To 21.04. klo 16.00 Raamattu-
tunti /Evankelistat Kyösti ja Tanja 
Nyman 
To 21.04. klo 18.00 Evankeliumin 
ilta / mukana mm. Kyösti ja Tanja 
Nyman Kauhajoelta, Allan Palm, 
Keijo Svart
La 23.04. klo 19.00 Lost & Found 
nuorille
Su 24.04. klo 11.00 Jumalan-
palvelus / Skidijumis / Veera 
Tillander
Su 24.04. klo 17.00 Iltakirkko 
United / Skidikirkko / Valtteri 
Tuokkola
Su 24.04. klo 17.00 Pirkkalan 
kampuksen jumalanpalvelus 
Silmun aulassa

Vko 17
Ma 25.04. klo 12.00 Senioriystä-
vät / Yksinäisyys ja ikääntyminen 
/ Teuvo Toivanen / Timo Kurkela 
/ Lauluryhmä
Ti 26.04. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Lähetystoimikunta / 
Pentti Kapanen
Ke 27.04. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Marja Viitanen / Ilonia-
kuoro
La 30.04. klo 19.00 Lost & Found 
nuorille
Su 01.05. klo 11.00 Ehtoollisju-
malanpalvelus / Skidijumis / Pet-
teri Arasalo / Veera ja Veisuveljet
Su 01.05. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Markus Rautaniemi
Su 01.05. klo 17.00 English 
Service 

Vko 18
Ma 02.05. klo 13.00 Seniori-
kävely / Lähtö lintukävelylle 
seurakunnalta henkilöautoilla 
Iidesjärvelle
Ti 03.05. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Sari Jaakola
Ke 04.05. klo 12.00 Päivätilai-
suus /Yhteislauluja / Trio-veljet
La 07.05. klo 19.00 Lost & Found 
nuorille
Su 08.05. klo 11.00 Jumalan-
palvelus / Skidijumis / Jarkko 
Lindqvist / King’s Kids
Su 08.05. klo 17.00 English 
Service

Vko 19
Ma 09.05. klo 12.00 Senioriys-
tävät / Tuolijumppa / Terveys- ja 
liikuntatottumukset / omia koke-
muksia / Arja Bergman
Ti 10.05. klo 19.00 Seura-
kunta rukoilee / Joona Salo & 
Lost&Found nuoret
Ke 11.05. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Ilonia-kuoro
La 14.05. klo 19.00 Lost & Found 
nuorille
Su 15.05. 11.00 Lähetyssunnun-
tain jumalanpalvelus / Skidijumis 
/ Hannakaisa Shehu / Johanna 
Ihonen ja Jussi Törmä
Su 15.05. klo 17.00 Iltakirkko / 
Ehtoollinen /Skidikirkko / Petteri 
Arasalo 
Su 15.05. klo 17.00 English 
Service
Su 15.05. klo 17.00 Pirkkalan 
Kampuksen jumalanpalvelus 
Ninan Keittiössä

Vko 20 
Ma 16.05. klo 13.00 Seniorikä-
vely / Tesoman sini- ja valko-
vuokkorinteet / Lähtö Kauppa-
keskus Vesterin pysäkiltä, bussit 
7,8,13,26 ja lähijuna 
Ti 17.05. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Katja Lindeman 
Ke 18.05. klo 12.00 Päiväti-
laisuus / Eeva Seppäläinen / 
Ilonia-kuoro
La 21.05. klo 19.00 Lost & Found 
nuorille
Su 22.05. klo 11.00 Jumalan-
palvelus / Skidijumis / Jaakko 
Pasanen / Susan Yli-Knuuttila ja 
Lasse Heikkilä 
Su 22.05. klo 17.00 Iltakirk-
ko teemalla: Usko ja Urheilu / 
Skidikirkko / mukana mm. Leevi 
Ahopelto, Lasse Heikkilä 
Su 22.05. klo 17.00 English 
Service and Holy Communion

Vko 21
Ma 23.05. klo 12.00 Senioriys-
tävät / Kevätkauden päätös / 
Lähetyskäskyn toteutumisen ny-
kytilanne / lähettien haastatteluja
Ti 24.05. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Valtteri Tuokkola 

POISNUKKUNEET

Ketola Anneli
Laht Tarmo
Pärmäkoski Aili

Ke 25.05. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Ilonia-kuoro
La 28.05. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 29.05. klo 11.00 Jumalan-
palvelus / Skidijumis / Markus 
Rautaniemi / Valkian Korinttimu-
sikaalin promomusiikki
Su 29.05. klo 17.00 Iltakirkko 
United / Skidikirkko / Valtteri 
Tuokkola

Vko 22
Ti 31.05. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Lähetystoimikunta / 
Arto Syrjänen
La 04.06. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 05.06. klo 11.00 Ehtoollis-
jumalanpalvelus / Skidijumis / 

Petteri Arasalo 
Su 05.06. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Pentti Kapanen
Su 05.06. klo 17.00 English 
Service
su 05.06. klo 17.00 Pirkkalan 
Kampuksen jumalanpalvelus 
Ninan Keittiössä

Vko 23
Ma 06.06. klo 13.00 Seniorikä-
vely / Pikku-Ahveniston luonto-
polku ja laavu / Lähtö Ylöjärven 
liikekeskus, bussit 28 ja 80
Ti 07.06. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee  
La 11.06. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 12.06. klo 17.00 Kesäkirkko / 
Skidikirkko 

Su 12.06. klo 17.00 English 
Service

Vko 24
Ti 14.06. klo 19.00 Seura-
kunta rukoilee / Joona Salo & 
Lost&Found nuoret
La 18.06. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 19.06. klo 17.00 Kesäkirkko / 
Skidikirkko
su 19.06. klo 17.00 English 
Service 

Lasten- ja varhaisnuorten leirit 2022
Lue lisää tamperehelluntai.fi/leirit

• Royal Rangers -leiri Vaakaniemessä 13.–15.5.2022
• Mix-leiri seurakunnassa 6.–9.6.2022 (alakoululaisille)
• Skidileiri Kukkolassa 28.–30.6.2022 (1.–3.-luokkalaisille)
• Minileiri Kukkolassa 2.7.2022 klo 10–19 (alle kouluikäisille 

lapsille yhdessä vanhemman tai isovanhemman kanssa)
• Wartti-leiri Kukkolassa 4.–7.7.2022 (4.–6.-luokkalaisille)
• Lasten syysleiri Kukkolassa 17.–19.10.2022 (alakoululaisille)


