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Pääkirjoitus

Paimenen Sana

Olen viime aikoina pohti-
nut Mooseksen lain kymmen-
tä käskyä. Kuinka hyvin sinä 
muistat ne?

Rippikoulussa käskyt piti 
osata ulkoa. Rippipappini oh-
jeisti, että virheetöntä mono-
logityyppistä suoritusta tär-
keämpää on ymmärtää käsky-
jen sisältö. Ohje oli hyvä, mut-
ta kului aikaa ennen kuin opin 
sisäistämään käskyjen merki-
tystä. Jumala antoi kymme-
nen käskyä suojellakseen ih-
misen ja kokonaisten kanso-

jen elämää ja osoittaakseen 
millaisilla ehdoilla ihmisten 
keskinäinen elämä toimisi.

Muistatko kolmannen käs-
kyn? Se kuuluu näin: ”Muis-
ta pyhittää lepopäivä. Kuu-
si päivää tee työtä ja toimita 
kaikki askareesi; mutta seit-
semäs päivä on Herran, si-
nun Jumalasi, sapatti; silloin 
älä mitään askaretta toimita, 
älä sinä älköönkä sinun poi-
kasi tai tyttäresi, sinun pal-
velijasi tai palvelijattaresi tai 
juhtasi älköönkä muukalaise-

si, joka sinun porteissasi on. 
Sillä kuutena päivänä Her-
ra teki taivaan ja maan ja me-
ren ja kaikki, mitä niissä on, 
mutta seitsemäntenä päivä-
nä hän lepäsi; sentähden Her-
ra siunasi lepopäivän ja pyhit-
ti sen.” (2 Moos. 20:8–11)

Tämä Jumalan antama käs-
ky viettää lepopäivä ei ole 
historialliseen aikaan sijoit-
tuva vaatimus täyttää juuta-
lainen laki, vaan sillä on edel-
leen ihmisen elämää suojele-
va merkitys. 

Se perustuu luomisjärjes-
tykseen, sillä työt tehtyään 
Jumala itse lepäsi: ”Näin tuli-
vat valmiiksi taivas ja maa ja 
kaikki mitä niissä on. Juma-
la oli saanut työnsä päätök-
seen, ja seitsemäntenä päivä-
nä hän lepäsi kaikesta työs-
tään. Ja Jumala siunasi seitse-
männen päivän ja pyhitti sen, 
koska hän sinä päivänä lepäsi 
kaikesta luomistyöstään.” (1 
Moos 2:1-3)

Miten sinä vietät lepopäi-
vää? Minä pysähdyn, annan 

töiden odottaa, laitan puheli-
men sivuun. Annan huomion 
ja ajan perheelleni. Laitamme 
ruokaa, kutsumme mukaan lä-
heisiä ystäviä. Ravitsen itseäni 
Jumalan Sanalla. Menen met-
sän siimekseen, tai suuntaan 
merelle nähdäkseni, kuinka 
tuulet liikuttavat syviä vesiä. 

On hyvä erottaa aikaa ar-
vostaaksemme Jumalan an-
tamia lahjoja, kuullaksemme 
hiljaisuudessa Pyhän puhetta.
Hannakaisa Shehu

Kevään juhlapäivien, helatorstain 
ja helluntain, tapahtumilla on  vah-
va viesti nykyseurakunnalle. Nuo 
tapahtumat mullistivat aikoinaan 
opetuslasten elämän. He näkivät 
Jeesuksen nousevan fyysisesti ylös 
taivaaseen, ja kymmenen päivän 
kuluttua he saivat vastaanottaa hä-
nen lupaamansa lahjan eli Pyhän 
Hengen voiman taivaasta. Opetus-
lapset tiesivät, että kaikki tämä ta-
pahtui siksi, koska heidän tulisi vie-
dä Jumalan valtakunnan evanke-
liumi kaikille kansoille. Myös me 
olemme päässeet osalliseksi sa-
masta sanomasta ja maailmanlaa-
juisesta tehtävästä Pyhän Hengen 
kautta.

Sotien, vainojen ja muiden uh-
kakuvien keskellä seurakunta to-
teuttaa edelleen vahvasti Jeesuk-
sen antamaa lähetyskäskyä. Mo-
nosten uusi työkenttä, Virolaisten 
elämäntarina ja edesmenneen Satu 
Cottrellin uskomaton palvelutyö 
ovat tästä esimerkkejä. 

Vapun ulkoilmatapahtumat Tam-
pereella muistuttivat ihmisiä Juma-

lan valtakunnasta ja toivat seura-
kunnan näkyväksi. Rohkeat ja raik-
kaat kiekkomiesten todistukset 
MM-kisojen aikana kertoivat uskon 
todellisuudesta tänään, tässä ja nyt. 
Sinun ja minun tavallinen elämäm-
me ja arjen kohtaamisemme voivat 
olla jollekin viesti toivosta ja Juma-
lan rakkaudesta.

Ympärillämme puhjennut kau-
nis kesä muistuttaa meitä ikuises-
ta Luojasta ja armon auringosta, 
joka yhä paistaa kaikille ihmisille 
kaikkialla maailmassa. Se on kuin 
kutsukortti hänen läheisyyteen-
sä ja valtakuntaansa meissä, minkä 
voi aivan erityisesti kokea luonnon 
keskellä. 

Tänä vuonna voimme pitkän 
tauon jälkeen kokoontua joukol-
la juhannuskonferenssiin Keuruul-
le rakentumaan yhteisestä uskosta. 
Juhlien teema Rakasta lähimmäis-
täsi on ehkä paras ja ajankohtainen 
tapa rakentaa Jumalan valtakuntaa, 
jonka ohessa itsekin saamme kai-
ken, mitä tarvitsemme. 
Tarja Jääskeläinen

Ensitunnelmia 
Japanista

Sinä päivänä Hän lepäsi kaikesta

Jumalan valtakuntaa rakentamassa

Suljen silmäni ja kuuntelen kaskai-
den laulua. Ääni muistuttaa minua sii-
tä, että olen Japanissa. Annan vienon 
kesätuulen hyväillä kasvojani, ja sydä-
meni on täynnä kiitollisuutta. 

Meille on muodostunut päivittäi-
seksi tavaksi piipahtaa Kioton läpi vir-
taavan Kamogawa-joen rannalla, py-
sähtyä keskellä arjen kiireitä ja kuulos-
tella omia tunteita. Covid-pandemia 
sulki Japanin rajat ja odotimme tän-
ne muuttamista Suomessa miltei puo-
litoista vuotta. Siksi ei olekaan ihme, 
ettei sydän ja mieli ole täysin vielä si-
säistänyt sitä, että saapuessamme Ja-
paniin 21.4. muutimme tänne pitkäk-
si aikaa. Ensimmäiset viikot ovat sisäl-
täneet paljon käytännön elämän ja ar-
jen asioiden hoitamista ja tuntuu, et-
tei loppua näy vielä vähään aikaan. 
Kutsummekin tätä ajanjaksoa leikki-
sästi ”Crash landing time”. Tärkeintä 
on asettua edes pinnallisesti: rekiste-
röityä paikallisvirastoon, hankkia pu-
helinliittymät, vuokrata asunto, ostaa 
perushuonekalut, löytää ruokakauppa, 
varautua maanjäristykseen, tietää lä-
hin sairaala ja roskien vientipäivä jäte-
astiaan jne.  Toimiva arki koostuu lu-
kemattomista pienistä asioista, joita 
emme enää hetken kuluttua edes ajat-
tele, ja joista muodostuu meille tuttu 
ja turvallinen arki, mukavuusvyöhyke. 
Vielä odotamme sitä päivää, kun voim-
me sanoa, että arki toimii. Olemme 
kuitenkin päättäneet nauttia ja inspi-
roitua tästä ajanjaksosta. Voimme op-
pia uutta eikä meidän tarvitsekaan tie-

tää kaikkea. Saa olla keskeneräinen. 
Saa kysellä. 

Työskentelemme täällä Kansain 
alueella toimivien helluntaiseurakun-
tien työyhteydessä. Ensimmäinen ta-
voitteemme on tutustua seurakuntiin 
ja alueen työntekijöihin. Yksi osa tätä 
on eri jumalanpalveluksissa vieraile-
minen. Sunnuntai onkin meille tällä 
hetkellä seikkailu, kun matkustamme 
junalla tai nyssellä aina uuteen paik-
kaan ja tapaamme uusia ihmisiä. Kaik-
ki ovat ottaneet meidät sydämellisesti 
vastaan. Iloitsemme, että täälläkin ih-
miset uskaltavat jälleen vähitellen ko-
koontua yhteen. Nettijumalanpalve-
lukset ovat hieno mahdollisuus, mutta 
yksinäisyyden voittamiseen tarvitaan 
enemmän aitoja kohtaamisia. 

Tänä vuonna meitä on erityisesti 
puhutellut se, että Jeesus tuli ihmiseksi 
asumaan ihmisten keskelle. Halumme 
on tulla elämään Kiotossa kiotolais-
ten keskuudessa. Olemme jo tutustu-
neet joihinkin tämän alueen ihmisiin 
ja viettäneet heidän kanssaan aikaa. 
Emme kuitenkaan voi sanoa, että ym-
märtäisimme vielä kiotolaista elämän-
tapaa. Katsotaan, mitä opimme siitä 
tämän ensimmäisen vuoden aikana. 
Ruut & Henry Mononen

Kolumni
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MM-kisajumalan-
palveluksessa roh-
kaistiin esirukoilijoita 
ja muistutettiin elä-
män ainutkertaisuu-
desta.
Sunnuntaina 22.5.2022, ta-
san viikkoa ennen Suomen 
järjestämien miesten jääkie-
kon MM-kisojen huipentu-
mista, pidettiin Aleksante-
rinkadulla kisajumalanpalve-
lus. Musiikkiin oli panostettu 
täysillä. Armolliseen ilmapii-
riin johdatteli jousi-, puhal-
lin- ja lyömäsoitinmuusikoi-
den ja laulajien sekä maest-
ro Lasse Heikkilän ja ka-
pellimestari Juha Törmän 
johdolla yhdessä laulettu 
Amazing Grace.

Esiintymislavalla kannet-
tiin sulassa sovussa niin Suo-
men kuin eri seurajoukkuei-
den värejä.

– Itse en uskaltanut lait-
taa Kärppien paitaa päälleni, 
seurakunnan johtaja Pette-
ri Arasalo nauratti kuulijoita.

Edeltä valmistettu tie
Tilaisuuden juontanut Leevi 
Ahopelto kertoi tapahtuman 
taustoista:

– Ajoin loppuvuodesta 2021 
uuden jäähallin ohi ja ajatte-
lin, että MM-kisojen aikaan 
pitäisi järjestää hengellisiä ta-
pahtumia. Jätin asian rukoil-
tavaksi muutamalle ihmiselle 
ja puhuin siitä myös Jari Hy-
tin kanssa. Jari kertoi, että he 
ovat hockey-miesten (Finnish 
Hockey Ministries, kristitty-
jen kiekkoilijoiden verkosto) 
kanssa miettineet samaa.

– Haluamme kertoa ihmi-
sille, että elämä on suurem-
pi kuin peli, tiivisti SM-liigas-
sa 70–80 -luvulla vaikuttanut 
Jari Hytti.

Ahopellon E-Compass -jär-
jestö ja Finnish Hockey Mi-
nistries ideoivat kisajumalan-
palveluksen sekä Torni-ho-
tellissa 25.5. pidetyn Golden 
Gospel Night –tapahtuman. 
Selvisi, että Tampereen kau-
punki olikin toivonut järjes-
töiltä apua oheistapahtumien 
järjestämisessä. 

– Vastasimme kaupungin 
toi veeseen jo ennen kuin kuu-
limme siitä, Ahopelto myhäi-
lee.

Entisten kiekkoilijoiden 
puheenvuoroja
Kisajumalanpalveluksessa 
kuultiin puheenvuoroja en-
tisiltä kiekkoilijoita, jotka 
edustivat eri sukupolvia, mut-
ta joita yhdisti usko.

Suomen parhaisiin maali-
vahteihin 80-luvulla kuulu-
nut ja pitkään myös Pohjois-
Amerikassa pelannut Hannu 

Kamppuri tarinoi elämänsä 
hauskoista ja pysäyttävistäkin 
tapahtumista. Moottoriurhei-
lusta nauttiva mies sanoi it-
sekin käyneensä lähellä kuo-
lemaa useammin kuin kerran.

– Jumala salli väärät valin-
nat, jotta nöyrtyisin etsimään 
häntä, Kamppuri totesi.

Pääosin 90-luvulla SM-lii-
gassa pelannut Mika Arvaja 
kertoi, miten menestys nousi 
nuorella miehellä päähän. Vai-
mo yritti viedä miestään hen-
gellisiin tilaisuuksiin, mutta 
tämän aika ei ollut vielä kypsä. 

– Hyvin menneen peli jäl-
keen sitä tuntee itsensä voit-
tamattomaksi. Toisaalta huo-
non pelin jälkeen kaikki muis-
tuttavat virheestäsi, hän ker-
toi ammattipelaajan henki-
sestä vuoristoradasta.

Pääpuheenvuoron käyt-
ti Tampereen oma mies, Suo-
messa pääosin Tapparassa ja 

NHL:ssäkin pelannut enti-
nen laitahyökkääjä ja nyky-
ään seurakunnan maallikko-
työntekijänä toimiva Antero 
Lehtonen.

Lehtonen korosti Raamat-
tua elämän suunnannäyttä-
jänä.

– Ruumiillisesta harjoi-
tuksesta on hyötyä vain vä-
hän, mutta jumalisuudesta on 
hyötyä kaikkeen, hän siteera-
si Paavalia.

Lehtosen ja muiden mies-
ten puheenvuoroissa koros-
tui esirukoilijoiden merkitys. 
Lehtonen rohkaisi erityisesti 
äitejä jatkamaan lannistumat-
ta tärkeää rukoustyötä lasten 
ja lastenlasten puolesta.

– Raamattu sanoo ”älä pel-
kää” 366 kertaa siksi, että 
vuodessa on 365 päivää, ja 
vielä yksi päälle, hän sanaili.
Marika Karhu

Peliä suurempi elämä
Kiekkomiehet vas. Jari Hytti, Miko Malkamäki, Mika Arvaja, Petri Aaltonen, Hannu Kamppuri, Timo Penttilä, Antero Lehtonen ja Pekka Leimu. Juontaja Leevi Ahopellon ja kisaorkesterin yhteisesitys.

Odotettu aviopari-
risteily toteutui parin 
vuoden tauon jälkeen 
huhtikuun lopulla.

Risteilyyn osallistui 22 aviopa-
ria, joista noin puolet oli ollut 
samaisella risteilyllä aiemmin-
kin. Lauantai-iltana saimme 
orientoitua risteilyn teemoi-
hin musiikin, toiminnallisten 
tehtävien ja pienen puheen-
vuoron kautta. Sunnuntain 
ohjelmassa oli kaksi omin ko-
kemuksin maustettua luentoa 
Johanna ja Matti Lindgrenil-

tä, jotka puhuivat yhteydestä 
muun muassa luottamuksen ja 
epäluottamuksen kehän avul-
la. Aviopariristeilyjen yksi ko-
hokohdista eli paneelikeskus-
telu sai kehuja tälläkin kertaa. 
Mukana keskustelemassa oli 
kolme vastuuparia eli Ihoset, 
Varuhinit ja Lindgrenit. Toi-
minnallisista tehtävistä vas-
tuussa ollut Hanna Porrassal-
mi luotsasi keskustelua. 

Risteilyllä ensimmäistä 
kertaa mukana olleet Laura 
ja Leevi Oranen olivat läh-
teneet mukaan avoimin mie-

lin, kun olivat nähneet alle-
kirjoittaneen mainoksen Kan-
gasalan rangerien Whatsapp-
ryhmässä. – Oli hyvä pysähtyä 
miettimään, mitkä omat toi-
mintatavat lisäävät yhteyttä 
ja luottamusta toiseen ja mit-
kä taas etäännyttävät meitä 
avioparina. Nuori pari kehui 
risteilyn avointa ilmapiiriä. 

– Ryhmän kesken pystyt-
tiin huumorin kautta käsitte-
lemään vaikeitakin asioita, ja 
saimme yhdessä nauraa ar-
jen haasteille, joiden kanssa 
jokainen varmasti arjessa it-

sekseen tuskailee. Pariskunta 
kertoo ehtineensä mainosta-
maan risteilyä kavereilleen jo 
tulevaisuutta ajatellen.

Elina ja Joni Heikkinen 
olivat aviopariristeilyllä jo 
toista kertaa ja rukoilivat etu-
käteen yhdessä, että risteily 
olisi heille jollain tapaa mer-
kityksellinen. Kahden aikui-
sen lapsen vanhemmat koki-
vat, että rukouksiin vastattiin. 

– Aviopariristeily ylitti kaik-
ki odotuksemme. Koimme, että 
Jumala avasi meille luento-
jen ja niitä täydentävien pien-

ten tehtävien avulla aivan uu-
sia asioita. Uskomme, että lä-
hipäivinä tulemme ymmärtä-
mään vielä selvemmin, miten 
suurista asioista on kysymys. 
Omien pelkojen ja tunteiden 
kohtaaminen oli meille ensisi-
jaisen tärkeää. Olemme olleet 
useissa avioparitapahtumissa. 
Tämä risteily nousi meidän lis-
tamme kärkeen. Todella hyvin 
suunniteltu kokonaisuus, jossa 
erilaiset ihmiset otettiin huo-
mioon usealla eri tasolla.
Johanna Ihonen

Suhteessa syvemmälle

Kuva: Tarja Jääskeläinen Kuva:  Alexei Dragel
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Seurakuntamme ta-
voite on olla relevant-
ti seurakunta, ja tätä 
seurakunnan näkyä 
seuraten päätimme 
järjestää vapputapah-
tuman Laikunlavalle 
Keskustorilla.

Tapahtuman tarkoituksena oli 
tuoda evankeliumia kaupun-
kilaisille ja rohkaista omaa 
seurakuntaamme lähtemään 
seurakuntarakennuksen ovi-
en ulkopuolelle. Tapahtuma 
keräsikin Laikunlavan ympä-
ristön täyteen kuulijoita vau-
vasta vaariin. Seurakuntam-
me Lost & Found -nuortenil-
loissamme on tapana, että jo-
kaisen kuukauden viimeise-
nä lauantaina on normaalista 
hiukan poikkeava ilta. Ideoi-
tiin molemmat Joel Mutilan 
kanssa oman päämme sisäl-
lä samaa asiaa, eli vanhojen, 
jo klassikoiksi muodostunei-
den gospel genreen kuuluvien 
kappaleiden esittämistä Lost 
& Found -illoissa. Lopulta 

saimme kuulla nuorteniltojen 
ylistyskoordinaattorilta, Vik-
toria Vainiomäeltä, että meil-
lä oli molemmilla sama idea. 
Ja siitä se sitten lähti. 

Seurakunta näkyväksi 
katukuvassa
Aloitimme tapahtuman suun-
nitellun noin neljä kuukaut-
ta ennen vappua. Nuoriso-
pastorimme otti heti yhteyt-
tä Tampereen Kaupunkiin ja 
saimme varattua Laikunlavan 
käyttöömme vappupäiväksi. 
Tapahtumaan saimme seu-
rakuntamme vapaaehtoisis-
ta todella taitavat muusikot, 
miksaajat sekä puhujat. Jär-
jestelyissä korvaamattomana 
apuna oli myös nuortenilto-
jen yksi keittiötiimeistä, joka 
toi paikalle simaa ja omate-
koisia munkkeja. Ennen ta-
pahtumaa seurakunnan nuo-
ret kertoivat siitä keskustas-
sa kulkeville ihmisille. Ta-
pahtuman toteuttaminen 
sujui kokonaisuudessaan to-
della hyvin ja sujuvasti. Yh-
teistyö oli mutkatonta kaik-

kien kanssa eikä mitään suu-
ria ongelmia tullut vastaan. 
Vastaanotto oli meidän jär-
jestäjien näkökulmasta iloi-
nen, innostunut ja kaivattu. 
Tapahtumalla on ollut myös 
tiedettävästi vaikutusta kau-
punkilaisiin. Olemme kuul-
leet, että se on myös rohkais-
sut uskovia ja avannut silmiä 
seurakuntiemme näkyvyyden 
suhteen katukuvassa. Eläm-
me maailmassa, joka teoil-
laan ja tapahtumillaan huu-
taa rakkautta ja ymmärrystä. 
Hengelliset kysymykset tule-
vat seuraavien vuosien aika-
na todella relevanteiksi. Tar-
vitsemme lisää näkyvyyttä 
seurakunnille, jotta ihmiset 
osaavat tulla kysymyksien-
sä kanssa paikkaan, josta voi 
saada vastauksia. Haluam-
me rohkaista kaikkia lukijoita 
olemaan avoimia tässä maail-
massa rakkautta kaipaaville. 
Keskustelkaa, rukoilkaa ja ju-
listakaa, jotta ihmiset oppisi-
vat tuntemaan Jeesuksen.
Joel Mutila ja Anna-Ilona 
Vainiomäki 

Vappu goes gospel  
-tapahtuma

Vuorokauden 
mittainen leiri 
sisälsi lyhyitä 
alustuksia sekä 
paljon rukousta.
Arjen hektisyys ja haasteet 
jäivät taka-alalle, kun saa-

vuimme toukokuisena viikon-
loppuna Kukkolan leirikes-
kukseen.  

Tapahtumaan osallistu-
nut Atte Koskinen oli saanut 
vinkin omalta solunjohtajal-
taan. Hänestä oli hienoa kuul-
la tuttujen ´naamojen` puhu-

van leirillä ihan uskon perus-
asioista omakohtaisesti, ja se 
kosketti. Monien kanssa tuli 
puhuttua ihan muutenkin, 
mitä ei normaalisti kokouk-
sissa käydessä tapahdu. 

– Erityisesti jäi mieleen Ja-
ken puhe siitä, miten meidän 
uskovina on tarkoitus ihan 
aina vain uudestaan tulla ris-
tin luo syntiemme, vajavai-
suutemme, ahdistuksemme 
ihan kaiken kanssa mikä pai-
naa. Ja jättää ne sinne, Jeesuk-
selle. Ei ihan helppo tehtävä, 
mutta kuitenkin helpoin tapa 
elää. Jumala lähestyi minua 
tämän viikonlopun aikana. 
Tulin muistutetuksi siitä, että 
Hänellä on se punainen lanka 
myös minun elämääni varten. 
Kunhan vain tuon sen Hänel-
le. Se oli lohdullista ja var-
maan paras juttu minulle vii-
konlopussa. Vaikutus on aina-
kin tällä viikolla ollut se, että 
olen kokenut pystyväni levol-
lisemmin suhtautumaan ar-
kipäivän haasteisiin. Jumalan 
kera. Suosittelen tällaista vii-

konloppua kenelle vain, joka 
haluaa tulla Jumalan kohtaa-
maksi ja ehkä myös tavata sy-
vemmin joitakin seurakun-
talaisia kuin vain kokousten 
kautta, Atte sanoo.

Tietoinen valinta
Esirukoilijana palvelleen Pia 
Montin-Niemen mielestä 
parasta oli tietoinen valinta 
keskittyä ja olla Jumalan läs-
näolossa: 

– Sai kuunnella ja avata sy-
däntä ymmärtämään syvem-
min, kuinka suuri Jumala on. 
Kaikkivaltias. Opetustuokiot 
olivat erinomaisia. Rukous-
hetkissä sai oikeasti keskit-
tyä vuorovaikutukseen Isän 
kanssa. Tunnelma oli muka-
van kotoinen. Samalla kun sy-
dän avautui Pyhän läsnäolos-
sa, myös silmät tekivät ympä-
röivästä luonnosta enemmän 
huomioita kuin tavallisesti, 
eli aistit virittäytyivät otta-
maan vastaan.

Leirin johtajat Matias ja 
Eeva Heikkilä kertovat täl-

laisille viikonlopuille olevan 
tarvetta. 

– Me olemme itsekin ja-
nonneet juuri tällaista. Se, 
että aidosti Jumalaa janoavat 
ihmiset tulevat yhteen, on us-
komattoman otollinen ase-
telma Jumalalle tehdä työ-
tä meissä sekä syventää suh-
detta toisiimme ja Jumalaan. 
Tällaisessa viikonlopussa yh-
distyvät sekä omasta arjesta 
irtaantuminen että Jumalal-
le ajan eriyttäminen. Paras-
ta antia on laajemman seu-
rakuntayhteyden ja yksittäis-
ten ystävyyssuhteiden lisäk-
si ryhmässä Jumalan etsimi-
nen ja sen artikuloiminen, 
että me kaikki oikeasti halu-
taan enemmän Jumalaa. Se 
on kaunista ja uniikilla tavalla 
uskoa vahvistavaa ja syventä-
vää. Tästä on helppo ottaa pa-
loja myös omaan arkeen niin, 
että muistot ja kokemukset 
sekä vahvistunut usko kanta-
vat omassa arjessa.
Veera Tillander

Jumalan kohtaamisen viikonloppu

Kuva: Rosa Koops

Kuva: Matias Heikkilä
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Toukokuun viimeisessä juma-
lanpalveluksessa Sirkka-Lii-
sa ja Pertti Virolainen itki-
vät ilon kyyneleitä, kun hei-
dän muistelmansa Taiwanin 
ajoilta ja monilta muilta elä-
mänvaiheilta on vihdoin saa-
tu yksien kansien väliin.

– Tuskin tästä on taloudel-
lista hyötyä kirjan kirjoitta-
jalle sen paremmin kuin kir-
jan päähenkilöillekään, mutta 
kirja on lunastanut paikkansa, 
mikäli se voi vahvistaa jonkun 
uskoa, lisätä luottamusta Ju-
malaan tai joku löytää uskon 
sen kautta, Pertti Virolainen 
sanaili kiitospuheessaan.

Kirja Iloa ja kyyneleitä on 
Tuomo Heinosen kirjoitta-
ma ja pohjautuu Sirkka-Liisan 
laajoihin muistiinpanoihin lä-
hetysvuosilta, Pertin kirjoitta-
miin muistelmiin eri lähetys-
matkoilta ja moniin haastat-
teluihin puhelimitse ja kasvo-
tusten. Myös Pertin saarnoja 
kirjoittaja kuunteli ahkeras-
ti luodakseen kokonaiskuvaa 
kirjan päähenkilöistä.

Virolaiset kehuvat Tuo-
mo Heinosta ja tämän vaimoa 
Minnaa, miten he omien töi-
den ja kiireisen perhe-elämän 
keskellä irrottivat niin paljon 
aikaa kirjaprojektille.

– Yhteistyömme oli alus-
ta asti hyvin mutkatonta ja 
helppoa, Pertti kehuu.

Kulttuurishokki Suomeen 
palatessa
Virolaiset paljastavat, että 
hyvin moni ehti ehdottaa kir-
jan kirjoittamista ennen kuin 
sen työstäminen lopulta vuosi 
sitten alkoi. Tiedossa oli, että 
pariskunta oli kirjoittanut 
paljon muistiinpanoja ja usei-

ta Pertin kirjoituksia oli aika-
naan julkaistu Ristin Voitto 
-lehdessä.

1980-luvun alusta vuo-
teen 1996 saakka Sirkka-Lii-
sa ja Pertti olivat lähetystyös-
sä Taiwanilla kaikkiaan nel-
jänä jaksona. Välillä he kävi-
vät Suomessa, mutta palasi-
vat jälleen kiinalaisten pariin.

– Muutto maahan ei niin-
kään aiheuttanut kulttuuri-
shokkia kuin paluu takaisin 
kotimaahan. Lapsemme Piia 
ja Tomi sopeutuivat hyvin, ja 
lasten kautta tutustuimme-
kin helposti naapurustoon ja 
muihin kansallisiin.

Kirjassa on myös lasten ko-
kemuksia lähetysvuosista. 

Piia on kirjoittanut omia aja-
tuksiaan nyt keski-iän saa-
vuttaneena perheenäitinä ja 
Tomin ajatukset ovat hänen 
kouluaikanaan kirjoitettuja.

Saarnaaja ja ujo 
palvelija
Lähetyskutsu ei aikanaan pe-
lottanut Virolaisia, vaan seu-
rakunnan toiminnassa ak-
tiivisesti mukana olleina he 
kokivat ulkomaille lähdön 
luontevana jatkumona pal-
velutehtävälleen. Pertti oli 
38-vuotias peruskoulun opet-
taja ja Sirkka-Liisa työskente-
li sairaanhoitajana.

Sirkka-Liisa koki, ettei voi-
si lähteä matkaan ainoastaan 
miehensä lähetyskutsulla, 
vaan hänen täytyi saada var-
muus myös omastaan.

– Tiesin jo lähdöstämme ja 
muistan, kun kävelin töihin ja 
huokailin samalla Jumalalle, 
ettei minusta ujona ihmisenä 
ole saarnaamaan. Kuulin lem-
peän äänen, joka sanoi, että 
minä en lähetä sinua saarnaa-
maan vaan palvelemaan, Sirk-
ka-Liisa muistelee kutsumuk-
sensa hapuilevaa alkua ja saa-
neensa näistä sanoista mon-
ta kertaa lohdutusta palvelu-
työssään.
Tanja Niemi

Virolaisten elämäntarina vihdoin kirjaksi

Sirkka-Liisa ja Pertti Virolaisen (vas.) elämäntyöstä kertova kirja julkistettiin toukokuun viimeisenä sunnuntaina. 
Kirjan on kirjoittanut Tuomo Heinonen vaimonsa Minnan avustuksella.

Satu Cottrell syntyi 
30.12.1968 Nokialla Eskolan 
perheeseen. Hän tuli uskoon 
jo lapsena ja liittyi Tampereen 
Helluntaiseurakuntaan. Kas-
teen jälkeen hän ilmoitti pal-
velevansa Jeesusta koko sydä-
mestään. 

Sairaus rajoitti vuorovaiku-
tusta muiden nuorten kans-
sa, joten Sadusta kasvoi itse-
näinen, mutta toisten tarpei-
den huomioija. Hän valmistui 
maisteriksi Tampereelta pää-
aineenaan venäjän kieli ja toi-
mi jo opintojensa aikana tulk-
kina venäläisille vieraille sekä 
Venäjän aktioryhmille.

Sadun näky oli viedä evan-
keliumi sinne, missä sitä ei 
vielä ollut julistettu. Yliopis-
ton jälkeen hän suoritti Iso 
Kirja -opiston lähetyskurssin, 
ja vuosina 1997–99 hän jat-
koi opintojaan Australiassa 
YWAM -lähetysjärjestön raa-

mattukoulussa. Siellä hän tu-
tustui Ianiin, ja he avioitui-
vat vuonna 2000. Ian oli juu-
ri se oikea työtoveri, jota Satu 
tarvitsi. Heidän yhteistyön-
sä ja rakkautensa oli ihailta-
vaa. Kun Satu ei jaksanut kä-
vellä mäkeä tai portaita ylös, 
Ian nosti hänet reppuselkään.

Ensimmäinen lähetyskoh-
de oli nenetsit ja hantit Poh-
jois-Venäjällä - vaikein mah-
dollinen paikka Sadun fyysi-
siä voimia ja terv eyt tä ajatel-
len. Mutta Jumala näki sydä-
men palon, ja vahva yhteinen 
näky antoi avioparille voimia. 
Satu ja Ian halusivat kertoa 
evankeliumin saavuttamatto-
mille kansoille niiden omal-
la kielellä. Kun monet eivät 
osanneet lukea, Raamatun 
tekstit ja laulut äänitettiin 
Mp3-soittimille. Myöhemmin 
Cottrellit äänittivät Raama-
tun tekstejä kaikille muillekin 

suomalais-ugrilaisille kan-
soille.

Vuonna 2012 Satu tuli Raa-
matunkäännösinstituutin 
moksan kielen käännöstar-
kistajaksi jatkamaan Uuden 
Testamentin projektia. UT:n 
valmistuttua 2016 Satu pyrki 
määrätietoisesti edistämään 
VT:n tekstien saamista mok-
salaisille. Genesis ja Exodus 
valmistuivat 2020, Sananlas-
kut 2021 ja Joonan kirja 2022. 
Työn alla olivat Psalmien tar-
kastaminen, Ruutin kirjan ää-
nitys ja koko UT:n äänittämi-
nen. Vauhti oli huima, aivan 
kuin Satu olisi aavistanut ajan 
rajallisuuden.

Sadun sydämellä olivat eri-
tyisesti lapset. Nenetsiassa 
Cottrellit järjestivät lasten-
leirejä ja kerhoja, käänsivät 
ja äänittivät raamatunkerto-
muksia lapsille ja levittivät 
niitä tundrakylissä sekä sisä-

oppilaitoksissa. Ensimmäiset 
Jippii-laulujen äänitykset Ve-
näjällä tehtiin nenetsilapsille. 
Siirryttyään Moksa-Mordvaan 
Satu organisoi Jippii-leirin ja 
äänitykset myös sinne. Mok-
sa-lapset rakastivat Satua, ja 
yhdessä lasten kanssa UT:t 
jaettiin kyliin lasten laulaessa 
Jippii-lauluja.

Sadun muisto säilyy sydä-
missämme ja hänen käännös-
työnsä tuloksena painetuissa 
Raamatun kirjoissa. Kiitämme 
Jumalaa hänestä ja hänen  esi-
merkistään. Muistetaan hä-
nen perhettään ja erityisesti 
Iania, joka jäi yksin vasta val-
mistuneeseen kotiin.
Pekka Ylenius

Satu Cottrell In Memoriam

Cottrellit tekivät ensin 10 vuotta työtä uskonvaraisesti. Myöhemmin heitä tukivat Val-
takunnan Evankeliumi (VEry), Tampereen Helluntaiseurakunta ja vuodesta 2012 Her-
vannan Katukappeli ja Kangasalan Helluntaiseurakunta.

Kuva: Tanja Niemi
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Jumalaa voi ylistää 
sanoin, teoin ja 
valinnoin. Jeesus-
marssi on yksi tapa 
ylistää Häntä.
Vapun perinteinen Jeesus-
marssi alkoi tänä vuonna 
Frenckellin aukiolta. Tunnel-
ma oli iloinen ja sää oli aurin-
koinen. Monilla oli ilmapal-
loja ja banderolleja mukana. 
Olimme valmiit kulkemaan 
kaupungin kaduilla Jeesus-ni-
mi mielessä ja huulilla. Tar-
koituksena oli myös rukouk-
sin siunata kotikaupunkiam-
me.

”Astu esiin taivaan kan-
salainen, anna laulun soida 
maailmaan...”  

Musiikki tuli marssin ai-
kana kännyköistä ja radios-
ta. Kulkue päättyi takai-
sin Frenckellin aukiolle, jos-
sa laulettiin Victory Toritri-
on johdolla sekä kuultiin pu-
heenvuoroja.

– Mahtavaa, että olet tullut 
tänne ylistämään ja kunnioit-
tamaan Jeesusta, joka elää ja 

hallitsee, juontaja Juha Ko-
tisaari hehkutti. Hän kertoi, 
että tapahtuman juuret ovat 
Englannissa, jossa näky ke-
hittyi ja levisi sitten muualle 
maailmaan.

Marjut Repo kertoi pu-
heenvuorossaan, että hänen 

elämässään oli ollut aikoja, 
jolloin hän ei pystynyt rukoi-
lemaan.

– Tuntui kuin matto olisi 
vedetty jalkojen alta. Jumala 
alkoi kuitenkin vahvistamaan 
minua. Tajusin, että minua 
rakastetaan, ja että Jeesus on 

kuollut minunkin puolestani 
sekä sovittanut syntini. Olen 
oppinut uudelleen rukoile-
maan, hän kertoi.

Katja Lindeman jakoi roh-
kaisun sanoja Raamatusta. 
Hän kertoi myös parantumi-
sestaan ja Jumalan avusta vai-

keissa elämäntilanteissa.

Missio2022 
Leevi Ahopelto Ylöjär-
ven helluntaiseurakunnas-
ta ja Kari Mikkonen Kan-
gasalan ev.lut. seurakunnas-
ta kertoivat valtakunnallises-
ta Missio2022 -kampanjasta. 
Yhteiskristillinen Se Löytyi 
-kampanja tulee näkymään 
eri medioissa sekä tapahtumi-
na reilun kuukauden ajan al-
kaen 19.9. Tampereella kam-
panja huipentuu Pirkkahallin 
suurtapahtumaan 29.10. Ih-
misiä haastettiin rukoilemaan 
sekä tapahtuman että ystävi-
en ja tuttavien puolesta. Mis-
siokampanja on eri suuntien 
uskoville mahdollisuus teh-
dä yhteistyötä ja siunata toi-
siaan.

Pastorit eri seurakunnista 
johtivat yleisön yhteiseen ru-
koukseen. Kotimatkalla tote-
sin miehelleni: – On monen-
laisia marsseja, mutta tässä 
marssissa on elämä!
Sanna Koskela

JEESUS-MARSSI on tapa ylistää

Suuri Jeesus 
-tapahtuman aiheena 
oli Pyhä Henki.

Helatorstain Suuri Jeesus 
-päivässä oli seminaari sekä 
iltatilaisuus, joiden välillä oli 
ruokatarjoilu. Musiikista vas-
tasivat VEryn ylistysryhmä 
Simo Kahrin johdolla sekä 
Veera ja Mikko Tillander.

Pastori Juha Kotisaari sekä 
Eeva Seppäläinen opettivat 
Pyhästä Hengestä ja Hengellä 
täyttymisestä. Iltatilaisuudes-
sa pastori Juha Ketola keskit-
tyi pyhityselämään.

Elävän veden virta
Kotisaari opetti, miksi meil-
le on hyväksi, että Pyhä Henki 
on kanssamme ja kuinka hän 
vaikuttaa elämässämme, jos 
vaalimme suhdetta Häneen. 
Hän puhui myös Hengen lah-
joista ja niiden ilmenemisestä. 

Seppäläinen kuvasi Pyhää 
Henkeä elävän veden virtana, 
joka juoksee uskovan sisim-
mästä. 

– Jumalan virta ei ole vain 
itseä varten, vaan tarkoitet-
tu kostuttamaan myös muita. 

Se on rajoittamaton ja yhdis-
tävä, sillä uskovat ovat yhdes-
sä Hengessä kastettu yhdeksi 
ruumiiksi. Pyhä Henki on per-
soona, jolla on tahto ja tun-
teet. Hän on puhdas ja läpinä-
kyvä, Totuuden Henki. 

– Mitä enemmän täytyt Py-
hällä Hengellä, sitä enemmän 
elämäsi kirkastaa Jeesusta ja 
voit kokea ihmeitä. Hän ha-
luaa hallita koko sydämem-
me taloa eikä vain osaa siitä. 
Hän ei ole tyranni vaan lähei-
nen kumppani. Kielillä puhu-
minen laajentaa rukouselä-
mää, koska Pyhä Henki rukoi-
lee kauttamme. 

Seminaarin lopuksi Eeva 
johti yleisön rukoilemaan kie-
lillä ja Pyhän Hengen täyteyt-
tä etsivien puolesta rukoiltiin. 

Kenelle sinä 
kuulut?
Juha Ketola opetti pyhän elä-
män tärkeydestä. Me kuulum-
me Luojalle, joka on pyhä. 
Olemmeko antaneet itsemme 
Hänelle vai synnille tai ken-
ties itsellemme? Kirkastam-
me sitä, kenelle antaudum-
me. Jumala loi meidät omaksi 

kuvakseen, ja paholainen olisi 
halunnut samaa. Siksi se ha-
luaa estää meitä kirkastamas-
ta Jumalaa. 

Tärkeä evankeliointi-
kanava
Diakoni Harri Lindeman on 
ollut mukana järjestämäs-
sä Suuri Jeesus -tapahtumia 
alusta alkaen.  

– On ollut etuoikeus pal-
vella muun tiimin kanssa. 
Mielestäni nämä tapahtumat 
ovat tärkeä evankeliointika-
nava Tampereella ja lähikun-
tien alueella. Tämä on hyvä 
tapa tavoittaa ihmisiä, jotka 
ovat jääneet pois yhteydestä 
tai muuten usko on sammu-
nut. Usein olen saanut nähdä, 
kuinka ihmisiä on tullut us-

koon, parantunut, vapautunut 
ja täyttynyt Pyhällä Hengellä.

– Helatorstain tapahtuma 
oli erityisen vahva. Rukous-
palvelussa Jumalan Henki 
täytti monia ensimmäistä ker-
taa, janoiset saivat kosketuk-
sen taivaasta. Illan tilaisuu-
dessa yllätyin, kuinka ihmisiä 
vyöryi alttarin etuosaan Juha 
Ketolan kehotuksen myötä. 
Tapahtumasta jäi toivorikas ja 
kiitollinen mieli.

Myös Juha Kotisaaren mie-
lestä helatorstain ja maalis-
kuun tapahtumat ovat olleet 
rohkaisevia.  

– Oli hienoa nähdä niin 
paljon tuntemattomia kasvo-
ja. On selvää että tällaisille ti-
laisuuksille on tarvetta, hän 
sanoi. 

– Evankelioivat Suuri Jee-
sus -kokoukset aloitettiin 
2017, koska ymmärsimme niil-
le olevan tarvetta Tampereel-
la. Halusimme alusta lähti-
en pitää tilaisuudet avoimina 
Pyhän Hengen lahjojen ilme-
nemiselle ja antaa niille tilaa. 
Pyrkimys on ollut pitää tilai-
suuksia säännöllisesti ja hyvin 
pelkistettyinä evankeliumin 
sanomaan keskittyen, ja ha-
lumme on myös jatkaa niitä.

Tapahtumat ovat alusta 
lähtien olleet Veryn, Tampe-
reen Helluntaiseurakunnan, 
Katukappelin sekä Kristillisen 
Yhteisön järjestämiä, ja niitä 
on ollut 29 kertaa.
Tarja Jääskeläinen

Helatorstaina
helluntain hengessä

Kuva: Teemu Koivisto

Kuva: Tarja Jääskeläinen
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65. vuosikerta 
Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa 

Julkaisija 
Tampereen Helluntaiseurakunta 

Osoite 
Aleksanterinkatu 18, 33100 Tampere 

Toimitus 
Päätoimittaja Tarja Jääskeläinen 
puh. 044 555 7714 
tarjastar@gmail.com

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

Ulkoasu ja taitto 
Aikamedia Oy
Jenni Blommendahl

Seurakunnan pastorit 
Usko Katto 
usko.katto@ tamperehelluntai.fi 
puh. 040 078 2521 

Petteri Arasalo 
petteri.arasalo@tampererehelluntai.fi 
puh. 044 090 1759 

Hannakaisa Shehu 
hannakaisa.shehu@tamperehelluntai.fi 

Jarkko Lindqvist 
jarkko.lindqvist@tamperehelluntai.fi 
puh. 040 512 9646 

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

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

Tampereen Helluntaiseurakunta 
Aleksanterinkatu 18, 33100 Tampere

www.tamperehelluntai.fi

Seurakunnan toimisto
Soile Helkiö, toimistonhoitaja
toimisto@tamperehelluntai.fi
puh. 050 542 2231
Avoinna ma, ke–pe klo 10–13
sekä tiistaisin klo 17–19

Toimisto suljettu 4.7.–17.7.2022. 
Ei tiistaipäivystystä heinäkuussa.

Pankkitili
OP IBAN FI27 5731 2020 0130 75
viite 1300 (seurakunta)
viite 2600 (lähetystyö)

Karismakirja
puh. 040 776 2729
info@karismakirja.fi

Hervannan Katukappeli
helluntaiseurakunta
Pietilänkatu 2,
Kauppakeskus Duo, 2 krs
Timo Penttilä, puh. 040 734 1912
Juha Kotisaari, puh. 040 581 9662
www.katukappeli.com

Painopaikka: ISSN-0787-8699
Toimitus pidättää itsellään oikeuden
muokata ja lyhentää lehteen lähetettyä
aineistoa.

Uudenlainen toimin-
tamuoto kutsuu seu-
rakuntalaisia koh-
taamaan Jumalaa ja 
toisiaan luonnon hel-
massa. 
Moni kokee kirkokseen Luojan 
luoman luonnon ja haluaa hil-
jentyä siellä sekä vaikuttua sen 
monimuotoisuudesta. Maik-
ki Rantalalle luonto on juu-
ri tätä ja hän kaipaili luonto-
harrastuksen ja seurakuntayh-
teyden yhdistämistä. Ajatuk-
sesta innostuttiin myös seura-
kunnan johdon tasolla ja idea 
olikin ollut ilmassa jo aiem-
min, mutta vain kokoonkutsu-
ja puuttui.

Nopeasti löytyikin muuta-
mia retkeilystä innostuneita ja 

näin yhteiset retket saivat al-
kunsa. Ensimmäinen retki teh-
tiin helmikuussa ja takana on 
nyt muutama reissu. Tahti on 
keskimäärin yksi retki kuu-
kaudessa ja retkistä infotaan 
whatsapp-ryhmässä.

Matalan kynnyksen 
kohtaamisia
Retkiryhmä on suunnattu ai-
kuisille ja ikähaitari on hyvin 
laaja, mutta porukkaa yhdistää 
rakkaus luontoon ja halu kul-
kea yhdessä matkaa, taivaan 
Isän lapsina ja sisaruksina. 

– Haluamme nauttia siitä, 
miten kauniisti Jumala on kai-
ken luonut. Nautin itse luon-
nossa liikkumisesta paljon. So-
siaalinen puoli, uudet kohtaa-
miset, vaihteleva kokoonpano 

ja yhteisöllisyys on näillä ret-
killä mukava lisä, Maikki Ran-
tala sanoo.

Toiminta hakee edelleen 
muotoaan, mutta sen tavoit-
teena on, että mukaan voisi-
vat tulla sellaisetkin, jotka ko-
kevat ehkä olonsa yksinäiseksi 
suuressa seurakunnassa ja kai-
paavat kontakteja. 

Viimeksi ryhmä kiersi Kan-
gasalan Kirkkojärven ja sitä 
edellisellä kerralla taivallet-
tiin Ylöjärven Pikku-Ahvenis-
tolla. Talvella jalkaan laitettiin 
lumikengät ja nautittiin hanki-
kannolla liikkumisesta. Kesällä 
ryhmän tavoitteena olisi tehdä 
useampi retki vehreän ja kuk-
kivan luonnon keskellä.
Teksti Tanja Niemi

Avoinna ti–pe 10–17  •  Aleksanterinkatu 18, Tampere  •  040 776 2729  •  www.karismakirja.fi

KESÄN JUHLIIN 

Viljamin supervoima
Milka Myllynen,
Mia-Carita Hahl

Verraton - Aforismeja
ainutlaatuisesta elämästä 

Elina Salminen

Iloa ja kyyneleitä - Pertti Viro-
laisen perheen matkassa

Tuomo Heinonen

Uusi Testamentti
Ut2020-käännös

Avioliiton merkitys
Timothy ja Kathy Keller

15,00€ 19,00€ 25,00€ 25,00€ 24,90€

Suljettu 7.6.–29.7. Avoinna Kesäkirkon yhteydessä.

Elämän jakamista ja yhdessä kulkemista
Kuva: Maikku Rantala



SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 14.6.–21.8.2022

ENGLISH SERVICE
During the summer break from 
the 26-June-2022 through the 
7-August-2022 the English 
Service meetings will be held as 
informal meetings. Please follow 
us on Facebook for more details 
on each of these particular 
meetings: facebook.com/tampe-
reenglishservice
Checkout the latest events from 
tamperehelluntai.fi/tapahtumat/

Sign up for an upcoming courses 
on our website tamperehelluntai.
fi/international/#course

LOST & FOUND
4.6.–6.8. Lost & Found -kesäillat 
nuorille seurakunnalla tai ulkona, 
seuraa tiedotusta @lostand-
foundtre

SENIORIT
SENIORILEIRI KUKKOLASSA 
21.6.2022

Lähtö bussilla Saalemilta klo 
08:30 Kaukajärven kautta. Jos 
tulet bussiin Kaukajärveltä, 
ilmoita siitä Arja Bergmanille 
0405555113.Voit tulla myös 
omalla autolla.

Ohjelmassa:
09:00  Aamupala
10:15  Leiri-info
10:30  Raamattutunti (Esa Salo- 
 kangas) 
12:00  Lounas

13:00  alustus ja keskustelua  
 (Teuvo Toivanen):”Kristitty  
 ja mielentila”
14:00  Päiväkahvi, sauna + uimi- 
 nen, ulkoilua
16:00  Toivelaulutilaisuus (Trio- 
 Veljet)
17:00  Päivällinen
18:00  Iltatilaisuus (Marja ja Esa  
 Salokangas, Irja Toivanen)
20:00  Bussi lähtee Tampereelle
20:45  Tampereella

SENIORIKÄVELYT
04.07. klo 13.00 Tesomajärven 
kierros, Lähtö Tesomajärven-
kadun bussipysäkiltä (toinen 
pysäkki Vesterin jälkeen). Uinti-
mahdollisuus. 
18.07. klo 13.00 Arboretum, lähtö 
Hatanpään kartanon edestä
01.08. klo 13.00 Ratinan ranta-
väylä. Lähtö seurakunnalta 
15.08. klo 13.00 Lähtö seurakun-
nalta

Työmuodot tiedottavat www.tamperehelluntai.fi @tampereenhelluntaisrk @Tampereenhelluntaiseurakunta

Vko 24

Ti 14.06. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Teemu Koivisto
Su 19.06. klo 17.00 Kesäkirkko 
/ Hannakaisa Shehu / Valkia 
pelimannit
Su 19.06. klo 17.00 English 
Service
Su 19.06. klo 18.00 Kastetilai-
suus Kukkolassa / Fifteen-leirin 
päätösjuhla

Vko 25

Ti 21.06. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Tarja Rantahakala
Su 26.06. klo 11.00 Ehtoollisju-
malanpalvelus Juhannuskonfe-
renssissa Keuruulla / Katso Usko 
TV:n kautta uskotv.fi

Vko 26

Ti 28.06. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Petteri Arasalo
Su 03.07. klo 17.00 Kesäkirk-
ko / Ehtoollinen / Usko Katto / 
Hanna-Leena Sepponen 

Vko 27

Ti 05.07. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Valtteri Tuokkola
Su 10.07. klo 17.00 Kesäkirkko 

/ Joona Salo / musiikki: Satu 
Hietala

Vko 28

Ti 12.07. klo 19.00 Seura-
kunta rukoilee / Joona Salo & 
Lost&Found nuoret
Su 17.07. klo 17.00 Kesäkirkko / 
Valtteri Tuokkola 

Vko 29 

Ti 19.07. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Jarkko Lindqvist 
Su 24.07. klo 17.00 Kesäkirkko / 
Jarkko Lindqvist 

Vko 30

Ti 26.07. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Lähetystoimikunta / 
Meria Jokinen
Su 31.07. klo 17.00 Kesäkirkko / 
Meria Jokinen / Johanna Ihonen 
ja Juha Törmä

Vko 31

Ti 02.08. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Pentti Kapanen
Su 07.08. klo 11.00 Ehtoollis-
jumalanpalvelus / Skidijumis / 
Petteri Arasalo / Lasten siunaus 
koulutielle

Vko 32

Ti 09.08. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee
La 13.08. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 14.08. klo 11.00 Jumalanpal-
velus / Henry Mononen 
Su 14.08. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Valtteri Tuokkola 
Su 14.08. klo 17.00 English 
Service

Vko 33

Ti 16.08. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Valtteri Tuokkola
La 20.08. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 21.08. klo 11.00 Lähetys-
sunnuntain jumalanpalvelus / 
Hannakaisa Shehu
Su 21.08. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Petteri Arasalo 
su 21.08. klo 17.00 English 
Service 

POISNUKKUNEET

Haaronen Eeva
Virtanen Maija

Uskon perusteet -kurssi 
10.9–27.10.2022
Uskon perusteet -kurssilla osallistuja vahvistuu 
Jeesuksen opetuslapsena ja oppii tuntemaan 
Jumalaa. Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita: lu-
nastettu, Raamattu, rukous, kiusaukset, seurakun-
ta, kaste, johdatus, Pyhä Henki ja todistaminen. 
Ilmoittautuminen 5.9. mennessä 

https://www.tamperehelluntai.fi/kurssit 
Lisätiedustelut: Simo Kahri 
simo.kahri@gmail.com 040 568 2101 (iltaisin) ja 
Hanna Teräs hanna.teras@gmail.com 
040 366 2839 (iltaisin)

Uskon askelissa -kurssi 
3.11–8.12.2022
Uskon askelissa -kurssi on jatkoa Uskon perusteet 
-kurssille. Kurssilla käsitellään kristilliseen ihmiskä-
sitykseen ja hengelliseen kasvuun liittyviä aiheita: 
mm. asema Kristuksessa, itsetunto, seksuaalisuus, 
perhe, avioliitto ja naimattomuus, elämänhallinta, 
kristitty ja tiede, pyhitys, rukous tienä Jumalan tun-
temiseen, kärsimys, siunaus ja Jumalan huolenpi-
to, palveleminen. Ilmoittautuminen 29.10 mennes-
sä https://www.tamperehelluntai.fi/kurssit 
Lisätiedustelut: Pia Montin-Niemi 
pia.montin@gmail.com 050 353 2269 (iltaisin) ja 
Jouni Ristseppä jouni.ristseppa@gmail.com 
0400 520059 (iltaisin)

Tervetuloa syksyn kursseille!

Solukoordinaatiotiimi kesälomalla 24.6–31.7.2022
Soluhakemuksia ja soluja koskevissa asioissa voit ottaa lomamme aikana yhteyttä 
päivystävään pastoriin.


