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Pääkirjoitus

Paimenen Sana

Oman paikan löytäminen seu-
rakunnassa ei aina ole help-
poa. Varsinkin ison seurakun-
nan tilaisuuksiin on helppo 
tulla ja lähteä kohtaamatta 
lähimmäistä. Onneksi on aina 
muutamia, jotka ottavat roh-
keasti kontaktia uusiin juma-
lanpalvelukseen osallistujiin. 
Heistä minäkin haluan ottaa 
oppia.

Oman paikan löytämis-
tä helpottaa läheinen yhteys 
toisiin uskoviin. Seurakunnan 

soluissa monet ovat oppineet 
käyttämään niitä lahjoja, joi-
ta Jeesus on heille antanut. 
Toisten uskovien rohkaisu 
palvelemaan elävää Jumalaa 
on monille avain oman pai-
kan löytämisessä. Lahjat, jot-
ka Jumala on antanut, on tar-
koitettu käyttöön. Seurakun-
tamme yli 140 solunjohtajaa 
ovat hyvä esimerkki paime-
nista, jotka ovat antautuneet 
käyttämään lahjojansa.

Jo vuosien ajan, seurakun-

tamme solukoordinaatio on 
saanut harmaita hiuksia sii-
tä, kun soluihin haluavat ovat 
joutuneet odottamaan pääsyä 
omaan soluun. Ongelmaan on 
vain yksi ratkaisu: tarvitsem-
me lisää uusia solunjohtajia. 
Solu on paikka, jossa voi muo-
dostua aitoja ystävyyssuhtei-
ta; siellä kannetaan toinen 
toisensa kuormia sekä opi-
taan yhdessä hengellisiä to-
tuuksia. Tämän saivat kokea 
jo ensimmäisen seurakunnan 

uskovat, jotka ovat hyvänä 
esimerkkinä meille: ”Joka päi-
vä he uskollisesti kokoontui-
vat temppeliin, ja kodeissaan 
he yhdessä mursivat leipää ja 
aterioivat riemullisin ja vil-
pittömin mielin. He ylistivät 
Jumalaa ja olivat koko kansan 
suosiossa, ja päivä päivältä 
Herra liitti heidän joukkoonsa 
niitä jotka pelastuivat.”(Ap.t 
2:46,47)

Voisitko sinä olla rukous-
vastaus ja lähteä kouluttautu-

maan solunjohtajaksi? Se on 
tärkeä paimentehtävä. Syk-
syllä polulle solunjohtajak-
si voi lähteä ilmoittautumalla 
Uskon perusteet –kurssille, ja 
ensi vuoden keväällä sinulla 
voi olla jo oma solu. Olisi hie-
noa nähdä, että jokaisella ha-
lukkaalla olisi mahdollisuus 
päästä soluun viipymättä.

Petteri Arasalo, 
pastori

Kesän kohtaamiset ovat usein eri-
laisia. Itselleni jotkut tapaamiset 
ovat tuoneet mieleen muistoja ja 
vahvistaneet sitä, miksi edelleen 
kannattaa uskoa.  Matkan varrella 
on voinut olla menetyksiä, haaksi-
rikkoja ja luovuttamista. Mutta aina 
jostain on tullut se toivonkipinä, 
joka on saanut jälleen jatkamaan ja 
uskomaan, että tästä selvitään. Yk-
sikin kuunteleva ihminen, lohdut-
tava sana tai rukous on saanut ih-
meitä aikaan. Ratkaisevaa on ollut 
joku, jolle voi soittaa, ja jonka kans-
sa voi rukoilla sekä lukea sanaa yh-
dessä.  On koettu, että iankaikkiset 
käsivarret kantavat, kun muut tuet 
kaatuvat.  Murtuminen on muuttu-
nut vahvuudeksi ja särkyminen siu-
naukseksi. Elämään ja ihmisiin on 
avautunut uusi, nöyrempi näkökul-
ma.  

Usein me ihmiset näemme sen, 
mikä on mennyt rikki, mutta emme 
sitä, mikä on jäänyt jäljelle.  Jeesuk-
selle sirpaleet ovat arvokasta tule-
vaisuuden rakennusainetta. Saven-

valajan tavoin hän näkee, mitä as-
tiasta voi vielä tulla. Hän vapautti 
menneisyyden taakasta ja ohjeisti 
tulevaisuuteen. ”Mene, äläkä täst-
edes syntiä tee”. Myös meitä hän ke-
hottaa katkaisemaan ikeet ja pääs-
tämään itsemme sekä eri tavoin sor-
retut lähimmäisemme vapauteen.  

Seurakuntiimme tulee yhä enem-
män elämän kolhimia ihmisiä. Tuo-
mion sijaan tarvitsemme armollis-
ta lähestymistapaa ja tulevaisuuden 
uudelleen määrittelyä. Muistetaan, 
että Herra on erityisen lähellä nii-
tä, joilla on särkynyt sydän ja mur-
tunut mieli, sillä hänen prosessinsa 
on heissä kesken.

Tarja Jääskeläinen

Erilaisten ihmisten 
kohtaaminen

Kestäväisyys palvelemisessa

Tulevaisuus syntyy sirpaleista

Japanissa pari kuukautta asuneena olen 
kokenut usein ulkopuolisuutta. En vie-
lä ymmärrä täysin, miten erinäiset asi-
at hoidetaan eikä kielitaitoni riitä ky-
symään – mikäli tietäisin, keneltä ky-
syä. En ole vielä sisällä yhteiskunnas-
sa ja tukiverkostot puuttuvat. Olen kii-
tollinen, kun joku kysyy, mistä maasta 
olen, ja kiinnostuu kuullessaan minun 
tulevan Suomesta ja sanoo kotimaasta-
ni yhden tietämänsä positiivisen asian. 
Jo pelkkä hymy tuo tunteen, että mi-
nut kohdattiin ihmisenä. Asuminen ja 
työskentely Aasiassa tauon jälkeen on 
muistuttanut minua erilaisuudestani: 
olen usein satojen ihmisten joukossa 
ainut vaalea nainen.

 
Minulle erilaisuus on osa kutsumustyö-
täni, mutta monille ihmisille erilaisuus 
on päivittäinen kirosana. 
 
Suomen oikeusministeriöllä on ol-
lut viimeisen vuoden aikana kampanja 
”Olen antirasisti” (yhdenvertaisuus.fi/
olenantirasisti.fi). Kampanja kannustaa 
ihmisiä tulemaan tietoisiksi arjessa ta-
pahtuvasta syrjinnästä ja ulossulkemi-
sesta. Kun huomaamme etnisten ja us-
konnollisten vähemmistöjen kohtaavan 
rasismia Suomessa, voimme alkaa toi-
mimaan tietoisesti sitä vastaan. Passii-
vinen epäoikeudenmukaisuuden tuo-
mitseminen ei ole koskaan muuttanut 
maailmaa.

Raamatussa on kuvauksia ihmisten 
erilaisuuden tuomista haasteista. Olisi 
mukavaa ja helppoa sulkeutua omaan 
piiriin samanlaisten ihmisten kans-

sa, mutta sellaista vaihtoehtoa meil-
le ei anneta Jumalan lapsina: Israelin 
kansaa haastettiin huolehtimaan maa-
han muuttaneista muukalaisista. Jeesus 
opetti rukoilemaan vihamiesten puo-
lesta ja tekemään hyvää kaikille. Ko-
rinttilaiskirjeen ”rakkauden luku” julis-
taa kaikki uskonteot ja hengelliset pal-
velustyöt tyhjiksi ilman rakkautta. Il-
mestyskirjassa kaikki kansat ja kielet 
kuvataan palvomassa Jumalaa yhdessä. 
Raamatun mukaan jokainen ihminen 
on ainutlaatuinen, Jumalan luoma ja 
arvokas. Jeesus kuoli ristillä, jotta jokai-
sella ihmisellä olisi toivo ja tulevaisuus. 

 
Rakastavassa seurakunnassa jokainen 
voi tulla kuulluksi, nähdyksi ja kohda-
tuksi ilman syrjintää tai syrjinnän pel-
koa. 
 
On hienoa, että Suomen viranomaiset 
ovat halunneet tehdä rasismin eri muo-
dot näkyviksi ja puuttua niihin. Olen 
iloinnut myös seurakuntaperheestäm-
me Tampereella, jossa rakkaus Jeesuk-
seen yhdistää ihmiset erilaisista taus-
toista, kulttuureista ja ikäryhmistä. Se 
on voimavaramme, jota voimme sekä 
yhteisönä että yksilöinä levittää myös 
ympäröivään yhteiskuntaan. 

Hyväksyvä katse, ystävällinen hymy 
ja mukaan kutsuminen ovat monille 
tamperelaisille ihmeitä, joista he vain 
unelmoivat. Me voimme välittää heille 
näitä arjen ihmeitä!

Ruut Mononen

Kolumni

Joskus vaikeatkin olo-
suhteet voivat avata 
mahdollisuuden omien 
haaveiden toteuttami-
selle, kunhan uskaltaa 
tarttua toimeen ja saa 
sopivasti apua. 

Tämän huomasivat alkuvuo-
desta Milka Myllynen ja 
Mia-Carita Hahl, kun he ha-
lusivat lohduttaa surun koh-
danneita ystäviään pienen 
Viljami-pojan menehdyttyä.

Tekstien parissa työsken-

televälle Milka Myllyselle kir-
joittaminen on ollut aina tapa 
ilmaista itseä. Erityisesti las-
tenkirjallisuus on kiinnosta-
nut häntä niinkin paljon, että 
hän on muun muassa kirjoit-
tanut siitä maisterin tutkiel-

mansa opiskellessaan saksan 
kieltä ja kirjallisuutta.

Toisaalla lastenkirjan ku-
vittamisesta haaveili piirtä-
mistä ja maalaamista harras-
tava opettaja Mia-Carita Hahl, 
joka oli opintojensa aikana jo 
saanutkin kuvittaa kahta eri 
julkaisua.

Palaset paikoilleen
Näitä kahta naista yhdistää 
Tampereen helluntaiseura-
kunta, jossa he ovat tavanneet 
ja tutustuneet ja jakavat yh-
teisiä ystäviä. Niinpä Milkasta 
tuntui luontevalta ottaa pu-
helin korvalle ja esittää Mia-
Caritalle suora kysymys, kun 
hän tarvitsi kuvittajan pro-
jektiin, jonka oli saanut sydä-
melleen. Jo samana iltana nai-
set tutkailivat jälleen puheli-
men välityksellä ensimmäisiä 
luonnoksia Viljamin super-
voima -kirjan kuvituksesta.

- Heti alkuun projekti tun-
tui isolta ja tärkeältä. Osittain 
siitä syystä kirja syntyi taval-
laan omalla painollaan, Mia-
Carita kuvailee.

Koko kirja valmistuikin 
vauhdikkaasti, sillä se halut-
tiin antaa lahjaksi perheelle 
jo hautajaisissa.

- Koska kirja syntyi Vilja-
min tarinan pohjalta, tuntui 
alkuun epävarmalta tarttua 
niin henkilökohtaiseen aihee-
seen. Saimme kuitenkin pal-
jon tukea niiltä harvoilta, jot-

ka työstämme tiesivät, Milka 
kertoo.

Aikamedia kustantajaksi
Yhden kirjan projekti sai kui-
tenkin siivet alleen, kun sat-
tumien ja sopivien kontakti-
en kautta Aikamedia tarjoutui 
kustantamaan kirjan.

- Kirjaa ei tehty alkujaan 
lainkaan kaupalliseen levityk-
seen, emmekä halunneet teh-
dä muutoksia alkuperäiseen 
tarinaan tai kuviin, Milka täh-
dentää.

Nyt jo kauppojen hyllyiltä 
löytyvän kirjan tarina on hen-
gellisiin arvoihin pohjautuva 
lasten kertomus.

- Tarinaa ja kuvitusta voi 
kuvailla suloiseksi ja lämpi-
mäksi. Sen sanoma kertoo ar-
vostamme Jumalan rakkaina 
luomistöinä, mutta sen voi 
kuitenkin antaa lahjaksi ke-
nelle vain, kirjan tekijät ku-
vailevat.

Eveliina Suominen
Kuva: Kirsi Malvisto

Tampereen Helluntaiseura-
kunta on saanut kunnian pal-
vella Suomen helluntaiseura-
kuntia järjestämällä Syyspäi-
vät kooten pastoreita, van-
himpia ja vastuunkantajia 
6.–8. lokakuuta 2022. Syys-
päivien valtakunnallinen toi-
mikunta on vahvistanut tä-
män vuoden teemaksi: Uskal-
lamme yhdessä – Mitä seura-
kuntamme ovat valmiit teke-
mään uudistuakseen.

Naiset ja miehet yhdessä

Naisten palvelutyön positii-
vista vaikutusta Suomen hel-
luntaiherätyksen historiassa 
on mahdotonta kieltää. Nais-
evankelistat ovat kiertäneet 
kotimaata ja naislähetit men-

neet kristinuskolle vieraille 
alueille jättäen jälkeensä lu-
kuisia uusia uskovia. Kuiten-
kin miesten ja naisten toimi-
minen yhdessä johtajina on 
aiheuttanut usein kitkaa. 

Syyspäivillä pureudutaan 
näihin haasteisiin ja kuullaan 
ratkaisumalleja kitkan pois-
tamiseksi. Syyspäivien toimi-
kunta näkee naisten palvelu-
työn esille pääsemisen täy-
dessä Jumalan antamassa voi-
massaan yhtenä uudistuksen 
avaintekijänä.

Solunäystä rakenne 
uudistukseen

- Haluatko lähteä mukaan 
johtamaan herätystä?, kysyi 
silloinen nuorisopastori Usko 

Katto 2000-luvun alkupuolel-
la Tampereen Helluntaiseura-
kunnan nuorisotyön avain-
johtajilta pyrkiessään aloit-
tamaan soluverkostoa. Kattoa 
vaivasi se, että uskoon tullei-
ta nuoria ei pystytty kunnol-
la hoitamaan ja saattamaan 
eteenpäin uskon tiellä. Kat-
to näki soluverkoston olevan 
ainoa toimiva ratkaisu tähän 
ongelmaan useiden solunjoh-
tajien jakaessa paimenvas-
tuuta.

Solut ovat toimineet herä-
tyksen ja uudistuksen kanava-
na Tampereen Helluntaiseura-
kunnassa muuttaen koko seu-
rakuntaa. Solunäystä tullaan 
puhumaan lisää Syyspäivillä 
pyrkien jättämään jokaiselle 
seurakunnalle välineitä viedä 
solunäkyä eteenpäin.

Uusia seurakuntia

Kolmisen vuotta sitten Tam-
pereen Kristillisen Yhteisön 
sisäiset myllerrykset olivat 
ajaneet aktiivisten joukon hy-
vin vähäiseksi. Seurakunnan 
johto halusi etsiä muuta rat-
kaisua hiljaiselle poishiipu-
miselle ja aloitti keskustelun 
Tampereen Helluntaiseura-
kunnan kanssa.

Keskustelut johtivat sii-
hen, että Tampereen Kristilli-
nen Yhteisö sulautui Tampe-
reen Helluntaiseurakuntaan,  
ja Tampereen Helluntaiseu-
rakunta lähti perustamaan 
uuttaa kampus-seurakuntaa 
Pirkkalan/Härmälän alueelle.
Seurakuntien perustamiseen 
ja tulevaisuuden varmistami-

seen liittyvistä aiheista tul-
laan puhumaan lisää Syyspäi-
vien aikana.

Rukouksella valmistellen

Syyspäivätoimikunta pyytää 
jokaista erottamaan tiistain 
4.10. rukoukselle, ja halutes-
saan myös paastolle Syyspäi-
vien puolesta. Uskallamme 
yhdessä.

Syyspäivätoimikunnan puolesta 
Jaakko Pasanen 
Syyspäiväkoordinaattori

Uskallamme yhdessä
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Jääkiekon MM-kisojen 
alkaessa suuntasimme 
yhdentoista tunnin len-
nolle kohti Etelä-Korean 
Soulia. 

Kahden kuukauden matkallam-
me saimme nauttia niin raik-
kaasta kevätuulesta ja aurin-
gosta, kuin monsuuniajan kos-
teudestakin. Alussa silmiin pisti 

kaupungin valtava koko ja upe-
at pilvenpiirtäjät. Siistien katu-
jen varsilta löytyi toinen tois-
taan viihtyisämpiä kahviloita.

Maisemanvaihdos

Suhde Etelä-Koreaan alkoi 
meillä nelisen vuotta sitten 
Sirpan kieli- ja kulttuurihar-
rastuksella. Sittemmin maan 
musiikki, viihde ja ruoka 
on tullut Jarkollekin tutuk-
si. Aasia on lähellä sydäntä. 
Olimme jo kauan haaveilleet 
Japanin matkasta, onhan se 
seurakuntamme lähetyskoh-
de. Japanin pysyessä kiinni 
turisteille päätimme matkata 
naapurimaahan. 

Pidimme vuonna 2014 vas-
taavan sapattijakson USA:ssa. 
Jake kirjoitti gradua. Nytkin 
oli kirjoitusprojekti työn alla. 
Maisemanvaihdos teki hy-
vää. Matkan yhdeksi teemaksi 

nousi vuorelle nouseminen. 
Soul on vuorten ympäröimä 
kaupunki. Maan pinta-alasta 
70% on jyrkkiä muutaman sa-
dan metrin kukkuloita. Näille 
teimme useamman patikka-
retken. Haastavin nousu oli 
Seoraksanin kansallispuistossa 
lähellä Pohjois-Korean rajaa. 

Uskontona materialismi

Vaikka Etelä-Koreassa yhä 
uhrataan esi-isille, materia-
lismi on pääasiallinen us-
konto. Elämä on työ- ja suo-
rituskeskeistä. Materiaalinen 
hyvinvointi kätkee alleen 
paljon. Kungfutselainen hie-
rarkkisuus läpäisee kulttuu-
rin. Kristinuskon ote on ollut 
vahva, mutta nuori ikäluokka 
loitontuu siitä.

Teknologisesti kehitty-
neen suurkaupungin vilinä oli 
täynnä kaikkea kiinnostavaa. 

Välillä teki hyvää nousta kii-
reisen kaupungin ärsyketul-
van keskeltä vuoren rauhaan. 
Alhaalla näki monia pieniä 
yksityiskohtia, ylhäällä näki 
yhden kokonaiskuvan. Mat-
kasta muodostui meille tärkeä 
vuorikokemus. Raamatussa 
niin Jeesus, kuin Vanhan tes-
tamentin pyhätkin, vetäytyi-
vät usein vuorille. On Siinai, 
Kirkastusvuori, Öljymäki ja 
Siionin vuori. Saimme vierail-
la myös Yonggi Chon perusta-
man Yoido Full Gospel -seura-
kunnan rukousvuorella. Tämä 
rukouksen paikka on ollut 
tärkeä maailman suurimman 
helluntaiseurakunnan histo-
riassa. Tarvitsemme vuoria. 

Keidashetket 
seurakunnassa

Käydessämme erään pienen 
seurakunnan jumalanpalve-

luksissa tajusimme miten tär-
keää on säännöllinen hakeu-
tuminen Jumalan läsnäoloon 
muiden kanssa. Kolmen tun-
nin keidashetket olivat kuin 
detox-puhdistus. Niissä katse 
ohjautui ympäröivän maa-
ilman arvoista Todelliseen. 
Hassua että tämä perusto-
tuus täytyi hakea niin kaukaa. 
Vuorihetkissä hengitämme 
raikasta ilmaa. Näemme millä 
on merkitystä. Tällainen vuo-
rikokemus myös seurakunnan 
yhteinen viikoittainen juma-
lanpalvelus on. Alhaalla luke-
mattomat kaipuut ja tarpeet 
täyttävät mielen. Ylhäällä 
näen että vain Yksi, Jumalan 
läsnäolo, voi tyydyttää janoni.

Sirpa ja Jarkko Lindqvist

Vuorella

Kun ukrainalaisia alkoi 
maaliskuussa virrata 
Tampereelle, seurakun-
nan monikulttuurises-
sa ryhmässä ryhdyttiin 
nopeasti kartoittamaan 
tarvetta ja resursseja.  

Kansainvälisen työn johtaja 
Lea Raittila kertoo, että yh-
dessä Vapaakirkon ja Katu-
kappelin kanssa kerättiin le-
luja ja vietiin tervetuliaislah-
jat Kaupin vastaanottokes-
kuksen asukkaille. Samalla 
tiedotettiin seurakuntien toi-
minnasta venäjän ja englan-
nin kielillä.

KotoDia-hankkeen puit-
teissa järjestettiin seurakun-
nan vapaaehtoisille tukihen-
kilökoulutusta ja kulttuuri-
en tuntemuskoulutusta. Sun-

nuntain kokouksissa alettiin 
tulkata myös venäjän ja uk-
rainan kielille. 

Yhtenä sunnuntaina jär-
jestettiin päiväjumalanpalve-
luksen jälkeen avoimet ovet, 
jossa oli tarjoilua, toiminnan 
esittelyä ja erityisesti lapsille 
suunnattua toimintaa.

Suomihelppi kielen    
opiskelun tukena

Aiemmin aloitettu Suomi-
helppi eli suomen kielen ker-
ho aktivoitui maanantaisin, ja 
se suunnattiin enemmän uk-
rainasta tulleille. 

- Suomihelppi jatkuu syk-
syllä ja on hyvin tarpeellinen, 
sillä kaikki pakolaiset eivät 
mahdu kesken budjettivuo-
den tulleina jokapäiväisille 

kielikursseille, Raittila tietää.
Hän toivottaa vapaaehtoi-

set avustajat tervetulleiksi 
Suomihelpin toimintaan.

Kukkolan leirikeskuksessa 
järjestettiin keväällä perhe-
päivä, jossa järjestettiin lap-
sille ja aikuisille rentouttavaa 
toimintaa luonnon keskellä.  
Mukana oli täysi bussilastilli-
nen ukrainalaisia. 

 – He olivat liikuttavan kii-
tollisia. Myös kesän leireil-
lä on ollut ilahduttavan iso 
joukko ukrainalaisia lapsia, 
Lea kertoo.

Sen sijaan hyvin alkanut 
yhteistyö Ukraina-talon kans-

sa on toistaiseksi tauolla ta-
lon sulkemisen vuoksi.

 

Lalan matka                     
- vertaistukiryhmä 

KotoDian kautta järjestettiin 
keväällä Lalan matka -vertais-
tukiryhmä sotaa paenneille 
lapsille. Se on koettu tärkeäk-
si ja merkittäväksi toiminnak-
si. 

- Lapsilta ja vanhemmilta 
on tullut hyvää palautetta, jo-
ten sitä tullaan järjestämään 
uudestaan, Lea lupaa.

Seurakunnan ukrainankie-

liset jäsenet ovat neuvoneet 
ja auttaneet ukrainalaisia 
kouluhakemusten sekä mui-
den virallisten asioiden kans-
sa. 

- Jos haluat kohdata maa-
hanmuuttajia, ja jos sinulla 
on esimerkiksi mahdollisuus 
kutsua yksi tai useampia ih-
misiä kanssasi puistoon, mö-
kille, kalastamaan tai mar-
jastamaan, niin ota rohkeasti 
minuun yhteyttä.  Löydän si-
nulle nopeasti halukkaat läh-
tijät, Lea rohkaisee.

Tarja Jääskeläinen
Kuvat: Kotodia

Seurakunta auttaa sotaa pakenevia

Syksyä enteilevä kolean-
puoleinen tuuli puhalsi 
jo, kun seurakunta ko-
koontui 7.8. sunnuntain 
aamujumalanpalveluk-
seen kesäkauden jäl-
keen.

Tulevalla viikolla lapsilla oli-
si tiedossa paluu kouluun – 
tai sen aloittaminen ihan en-
simmäistä kertaa. Tampereel-
la peruskoululaiset aloittivat 
koulun keskiviikkona 10. päi-
vä elokuuta. Tätä tärkeää ta-
pahtumaa muistettiin juma-
lanpalveluksessa perinteisel-
lä tavalla eli kutsumalla lap-
set eteen ja siunaamalla heitä.
Lapsia siunaamassa olivat 
lapsi- ja perhetyön pasto-
ri Tapani Varuhin sekä Jel-
lona-maskotti, jonka lasten 
oma Tapsa vakuutti olevan 
kiltti tapaus.

– Herra, siunaa jokaisen 
lapsen lukuvuosi 2022–2023. 
Pyydämme heille sinun suo-
jaasi ja varjelustasi. Anna hei-

dän oppia uusia asioita ja löy-
tää hyviä kavereita niin, ettei 
kukaan jäisi yksin. Kiitos, että 
lähetät enkelisi suojaamaan 
heitä. Samalla siunaamme 
kaikkia koululaisia ja opiske-
lijoita, Varuhin johti rukousta.

Fifteen-leirillä                 
energistä menoa ja           
uskonratkaisuja

Lasten poistuttua omien ak-
tiviteettiensa pariin oli aika 
keskittyä tovi Fifteen-leirin 
joko Kukkolan leirikeskuk-
sessa tai Keuruulla käyneisiin 
nuoriin. Fifteen-leiri on hel-
luntaiherätyksen vastine lu-
terilaisen kirkon rippikoulul-
le, johon nuori osallistuu sinä 
vuonna, kun täyttää viisitois-
ta.

Tampereen ja pääkaupun-
kiseudun helluntaiseurakun-
nat järjestivät yhteisen Fif-
teen-leirin Kukkolan leiri-
keskuksessa 12.–19. kesäkuu-
ta. Leirin johtajina toimivat 

Tampereen helluntaiseura-
kunnan nuorisopastori Joo-
na Salo sekä Espoon hellun-
taiseurakunnan nuorisopas-
tori Rebecca Palmi. Viiden-
kymmenen leiriläisen lisäksi 
paikalla oli kolmekymmentä 
vapaaehtoista vastaamassa 
leirin järjestämisestä, heidän 
mukanaan Joona ja Veronica 
Laakso, joilta sain kuulumisia 
ja kuvia leiriltä. 

– Päiviin kuului maittavien 
ruokailuhetkien lisäksi raa-
mattutunteja, uimista ja sau-
nomista sekä iltahartaudet. 
Yhtenä päivänä käytiin Sär-
känniemessä. Raamattutun-
tien teemana läpi leirin kulki 
otsikko ”Suuri tarina”, ja lei-
rin aikana opiskeltiin kristin-
uskon keskeisiä asioita. Lei-
rillä vieraili Andy Chambers, 
joka opetti leiriläisiä seksu-
aalisuudesta sekä jakoi oman 
tarinansa siitä, kuinka hän on 
kokenut parantumista seksu-
aalisuuden alueella, Laaksot 
raportoivat.

Kolmekymmentä nuorta 
otti kasteen

Nuorisopastori Joona Salo 
muisteli hymyssä suin lei-
rin energiaa ja iloitsi kolmen-
kymmenen Kukkolan leirin 
noin viidestäkymmenestä lei-
riläisestä ottaneen myös kas-
teen.

– Herra, kiitämme jokaises-
ta leiriläisestä ja heidän sydä-
miinsä kylvetystä siemenestä. 
Kiitämme uskonratkaisuis-
ta ja päätöksistä olla mukana 

seurakunnassa. Kiitos kysy-
myksistä, jotka saivat vasta-
uksia. Kiitos työstäsi näiden 
upeiden nuorten elämässä, 
Salo rukoili.

Marika Karhu
Kuva: Joona ja Veronica Laakso

Seurakunta pyysi siunausta koululaisille ja 
Fifteen-leirin käyneille

Lalan matkan tunnekartta. Polkupyörien korjausta ukrainalaisille.

Skidi-leirillä koettua

Kesäkuun lopulla pidetyn Skidileirin iltanuotiolle kokoonnuttiin kertaamaan päivän tapahtumia ja laulamaan yhdessä. 

Perinteinen saippualiukumäki oli hitti tä-
mänkin kesän leirillä.

Viimeisenä leiripäivänä lapset kiersivät erilaisia rasteja oppimistaan asioista. Johanna 
Lindgrenin rastilla harjoiteltiin luottamusta.

Veera Tillander ja Tapani Varuhin opettivat raamattuaiheisen Barbie-näyttelyn avulla. 
Eila Tenkasen kokoama kolmensadan nuken näyttely on harvinaislaatuinen maail-
massa.

Tekstit ja kuvat: Tanja Niemi



 76 26. elokuuta 2022 26. elokuuta 2022

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

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
puh. 040 556 0611 

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

Valtteri Tuokkola
valtteri.tuokkola@tamperehelluntai.fi
puh. 040 175 0712

Tampereen Helluntaiseurakunta 
Aleksanterinkatu 18, 33100 Tampere

www.tamperehelluntai.fi

Seurakunnan toimisto
Soile Helkiö, toimistonhoitaja
toimisto@tamperehelluntai.fi
puh. 050 542 2231

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.

Victory ToriTrio on ol-
lut kesällä tuttu näky 
Pirkanmaan toreilla. 

Kolmen miehen kantrigos-
pel-ryhmä Vihtori Muhujär-
ven johdolla esiintyy kerran 
kuukaudessa Tammelantoril-
la sekä Hervannan ja Kanga-
salan toreilla. Muita paikkoja 
ovat olleet Eräjärvi, Luopioi-
nen, Orivesi, Nokia ja Ylöjär-
vi. Kesän 24 keikasta on pe-
ruuntunut vain yksi sairauden 
vuoksi.

- Laulusetti on lähes aina 
sama, mukana muutama suu-
ren yleisön tuntema biisi huo-
mion herättäjänä. Vastaanot-
to on ollut aiempien kesien 
kaltainen; enemmän kylvön 
puolella mennään, Muhujär-
vi arvioi. 

Ryhmään kuuluvat myös 
laulajat Kyösti Blomerus ja 
Viki Nyman. Vikin vaimo 
Rosita hoitaa lähikontakteja 
musiikin aikana. Sitoutunut 
kokoonpano toimii hyvin.  

Heinäkuussa Helli ja Jor-
ma Juusela järjestivät tapah-
tuman Oriveden Lehtolas-

sa. Tunnetulla tanssipaikalla 
järjestettyyn konserttiin tuli 
monia kutsuttuja paikkakun-
nalta.

Vihtori kertoo ”ajautu-
neensa” evankeliointia har-
rastavien ihmisten yhteyteen 
pian uskoontulonsa myötä, 
mistä hän on kiitollinen. 

– Elämäni on ollut tosi vä-
rikästä; paljon matkustelua 
ja uusien ihmisten kohtaa-
mista eri maiden vankiloissa 
sekä eri seurakunnissa. Lau-
lu- ja soittotaito on ollut tar-
peen ja kehittynyt ajan myötä. 
Yhdeksän ToriTrion kappalet-
ta on tänä kesänä tallennettu 
cd:lle, jota on jaettu ilmaisek-
si kiinnostuneille. 

Ihmiset etsivät elämän 
tarkoitusta

Rosita Nyman liikkuu torilla 
tottuneesti ja nauttii ihmis-
ten kohtaamisesta. Hän ker-
too ihmisten suhtautuvan hy-
vin siihen, että varttuneempi 
romaninainen lähestyy heitä 
evankeliumin sanoman kans-

sa. Monien kanssa on saatu 
rukoilla.

- Aloitan keskustelun To-
riTrion lauluista. Kerron myös 
jotain itsestäni, raamatu-
nopiskelustani ja lähetysmat-
koistani ulkomailla, jolloin 
ihmiset kiinnostuvat.

– Minulta kysytään ruko-
uksesta, pelastuksesta, paran-
tumisesta sekä seurakunta-
asioista. Kerron olevani Her-
vannan Katukappelin evan-
kelista, mutta muistutan, että 
vain usko Jeesukseen ja pa-

rannuksen tekeminen pelas-
tavat. Sen jälkeen on hyvä et-
siä seurakunta, hengellinen 
koti.

Rosita itse kuuli aikoinaan 
evankeliumin kotikaupunkin-
sa torilla nuorten laulujen ja 
todistusten kautta.

- Kävin perheeni kanssa 
torilla usein, ja 2.6.1977 otin 
vastaan Jeesuksen. Hän on 
ollut uskollinen ja rakastava 

minua kohtaan.
 - Jeesus on pelastanut mei-

dät toinen toisiamme varten 
ja kehottanut viemään sano-
man kaikille luoduille. Kii-
tän seurakuntamme pastorei-
ta, jotka tukevat työtämme. 
Kaikkia meitä tarvitaan, Ro-
sita painottaa.

Tarja Jääskeläinen 

Evankeliumia toreilla ja kaduilla
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LUKEMISTA PIMENEVIIN ILTOIHIN 

JP ja operaatio
Nappaa Niljake

Tytti Salo

Ida Elina - Popkanteletar 
Päivi Kujanen

Tule Pyhä Henki
Martti Ahvenainen

Ihmisen käyttöohjeet -
Voimassa 2020-luvullakin

Mailis Janatuinen

Harambee - Yhteispeliä 
lähetystyössä

Paavo Rauskanen

25,00€ 35,00€ 29,00€ 28,00€ 29,00€

Rosita Nyman kohtaa ihmisiä toreilla.

Vihtori Muhujärvi (oik), Viki Nyman, ja Kyösti Lindeman. 

Johtajuuskoulutus Etiopiassa jatkuu
Kesäloma Suomessa oli 
virkistävä ja uusi kausi 
Itä-Afrikassa odottaa.

Usko ja Tina Katto ovat pa-
laamassa kesäloman jälkeen 
takaisin Etiopiaan ja jatka-
vat lupaavasti alkanutta työtä 
Addis Abebassa.

– Palaamme työhön odot-
tavin ja positiivisin mielin. 
Olemme ottaneet loman Suo-
messa tosi rennosti, nautti-
neet puhtaasta ja kauniista 
luonnosta, hyvästä ruuasta ja 
ystävistä. Näitä kaipaamme Af-
rikassa, Usko ja Tina kertovat.

Tulevalla kaudellakin he 
tulevat työskentelemään kol-
men kirkon johtajien kanssa. 
Mukana yhteistyössä ovat Gu-

enet-, Full Gospel- ja EHBC-
kirkot.

– Olemme olleet järjestä-
mässä uuden SERVE-johta-
juusmallin koulutusta kirkko-
jen johtajille. Jatkamme tätä 
eri puolilla Etiopiaa eri johta-
juuden tasoilla.

Ensimmäinen koulutus piti 
sisällään kouluttajien koulu-
tusta ja prosessia jatketaan 
uusien opettajien kanssa. Tar-
koitus on viedä raamatullista 
palvelevan johtajuuden mal-
lia afrikkalaiseen viitekehyk-
seen.

Matkalaukkuelämästä 
omaan kotiin

Lähetystyö on tullut tutuk-

si Usko Katolle seurakunnan 
johtajana, sillä hän on vastan-
nut seurakunnan lähetystyös-
tä palveluvuosiensa aikana. 
Lähetyskohteet ovat tulleet 
tutuiksi vierailujen myötä ja 
työntekijät ovat saaneet ope-
tusta sekä neuvoja tehtäviin-
sä. Työ on siis tuttua, mutta 
asuminen lähetyskentällä on 
silti hyppäys tiiviimpään lä-
hetystyöhön.

– Arki Etiopiassa on aika 
haastavaa. Tähän asti meillä 
ei ollut lainkaan pysyvää ko-
tia, vaan olemme viettäneet 
matkalaukkuelämää. Nyt kun 
palaamme, saamme vihdoin 
oman kodin, Katot iloitsevat.

He kertovat, että viimei-
simmässä majapaikassa ei ol-
lut lainkaan suihkua vaan ai-

noastaan kannettava vesi. 
Myös toistuvat sähkökatkot ja 
sisäilmaongelmat toivat asu-
miseen omat vaikeutensa.

– Ruokailukaan ei ole ihan 
yksinkertaista, sillä kunnon 
kauppoja ei ole. Viemme nyt 
mukanamme sinne esimer-
kiksi voita ja tonnikalaa.

Usko kehuu Tinaa, että 
tämä on ollut vaikeuksien 
keskellä parhaimmillaan ja 
keksinyt ratkaisuja arjen pul-
miin.

Tanja Niemi   
Kuva: Kattojen kotialbumi

Tina ja Usko Katto palaavat Etiopiaan 
lomien jälkeen.

Hervannan Katukappelin 
nuoret tekivät             
matkan Espanjan 
Melillaan 1.-8.8.

Viikon ohjelmassa oli paikal-
lisen seurakunnan humani-
täärisen varaston siivousta, 
piha-alueen siistimistä, maa-
lausta, ruokakassien tekemis-
tä ja jakelua, evankeliointia ja 
katudraamaa. Matkaa varten 
harjoiteltuja espanjankielisiä 
lauluja laulettiin Nueva Vidan 
lisäksi romaniseurakunnassa 
ja Beach Partyssa. 

Pastori Augusto sekä Ah-
venanmaan helluntaiseura-
kunnan lähetti Liisa pitivät 
meistä hyvää huolta. 12 hen-
gen tiimimme jakautui eri 
tehtäviin ja autoihin tilan-
teen mukaan. Osa ryhmästä 
kävi myös Marokon puolella. 
Helteeseen saimme helpotus-
ta pulahtamalla Välimeressä.

Rukouskävely kaupun-
gin muureilla tarjosi huike-
at näköalat alas rannan tun-
tumaan, missä saattoi erot-
taa kallioluolissa asustelevia 
pakolaisia. Evankelista Omar 
pongasi jatkuvasti omaa äi-

dinkieltään puhuvia ihmisiä 
ja keskusteli heidän kanssaan.

Kuumuuden aiheuttaman 
vesikatkon vuoksi kastejuhla 
pidettiin meren rannalla. Yksi 
henkilö halusi vielä kasteen 
seurakunnan piha-altaassa, 
joten se toteutettiin ostamal-
la 120 l vettä kaupasta. 

Yhteys ja ilo palvella

Aktiomatka oli nuorille elä-
mys. Ensikertalaisen Emmin 
mielestä parasta oli hyvä tii-
mi ja kokemus siitä, että Ju-
mala oli kanssamme. 

- Oli mukava päästä näke-
mään Melillassa tehtävää työ-
tä ja olemaan siinä mukana. 
Opin, kuinka kaikista voi olla 
hyötyä, kun antaa itsensä ja 
taitonsa Jumalan käyttöön 
sekä sen, että Jumalan työtä 
tehdessä voi olla myös vas-
tustusta.

Hänen ystävänsä mielestä 
matkustaminen tiimin kanssa 
oli mukavaa ja helppoa. 

- Parasta oli Jumalan läsnä-
olo ja huolenpito, paikalliseen 
työhön tutustuminen, mah-
dollisuus palvella sekä usko-

vien yhteys kansallisuuksista 
riippumatta. Erilaisten taito-
jen käyttäminen osana ryh-
mää oli opettavaista. 

- Oli huikeaa nähdä, miten 
Jumala käytti jokaista, ja että 
hänen suunnitelmansa ovat 
suuremmat kuin paholaisen 
juonet, Jooel sanoi. 

Matkanjohtaja Jukka iloit-
si varjeluksesta ja asioiden 
sujuvuudesta terveyshaas-
teistakin huolimatta. 

Matkalla mukana 
Tarja ja Lassi

MELILLA: Espanjalle kuuluva 12,3 
km2 kokoinen itsehallintokaupun-
ki Marokon rannikolla. Enemmistö 
87 000 asukkaasta espanjalaisia. 
Kaupungissa kasvava marokkolai-
nen arabivähemmistö ja 800 juu-
talaista. Yli puolet asukkaista mus-
limeja.

Aktiomatkalla Melillassa

Kastejuhlassa.

Rukouskävely kaupungilla.



Ti 18.10. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee
Ke 19.10. klo 12.00 Päivätilaisuus / 
Ilonia-kuoro 
La 22.10. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille
Su 23.10. klo 11.00 Jumalanpalve-
lus / Skidijumis 
Su 23.10. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Valtteri Tuokkola
Su 23.10. klo 17.00 English Service

Vko 43
Ti 25.10. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Lähetystoimikunta
Ke 26.10. klo 12.00 Päivätilaisuus / 
Ilonia-kuoro 
La 29.10. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille

Su 30.10. klo 11.00 Jumalanpalve-
lus / Skidijumis 
Su 30.10. klo 17.00 Iltakirkko United 
/ Skidikirkko 
su 30.10. klo 17.00 English Service 

SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 22.8.–23.10.2022

PERHEPIIRI
Maanantaisin klo 10–12 Kellarisalis-
sa äideille ja isille sekä heidän pienil-
le lapsilleen. Keskustelua, yhdessä-
oloa ja arjen jakamista. Alkaen 5.9. 

RANGERIT
Perjantaisin klo 17.30–19.00 
7–17-vuotiaille. Partiotyyppistä 
kerhotoimintaa. Alkaen 9.9.

WARTIT
Perjantaisin klo 19.15 Ylisalissa 
5.–6.-luokkalaisille. Alkaen 2.9.

WE-ILTA
Perjantaisin klo 19 Alasalissa 
yläkoululaisille. Lisätietoja IG @
wordseffect. Alkaen 12.8.

OPISKELIJAPIIRI
Keskiviikkoisin klo 19 Alasalissa lu-
kuvuoden ajan. Puheita, paneeleja ja 
keskustelua ajankohtaisista aiheista. 
Lisätietoja IG/FB @opiskelijapiiri.

KUUROJEN TYÖ 
Hengellinen kuurojen päivä 17.9. klo 
8.45–17.00. Ilmoittautuminen 11.9. 
mennessä: tellervo.aallos@gmail.
com

USKON PERUSTEET -KURSSI 
10.9-27.10.2022
Kurssilla osallistuja vahvistuu 
Jeesuksen opetuslapsena ja oppii 
tuntemaan Jumalaa. Kurssilla käsi-
tellään seuraavia aiheita: lunastettu, 
Raamattu, rukous, kiusaukset, seu-
rakunta, kaste, johdatus, Pyhä Henki 
ja todistaminen. Ilmoittautuminen 
5.9 mennessä tamperehelluntai.fi/
kurssit 

Lisätiedustelut: Simo Kahri simo.
kahri@gmail.com 040 568 2101 (il-
taisin) ja Hanna Teräs hanna.teras@
gmail.com 040 366 2839 (iltaisin)

Solutyön uusi sähköpostiosoite: 
solut.tampere@gmail.com

Työmuodot tiedottavat www.tamperehelluntai.fi @tampereenhelluntaisrk @Tampereenhelluntaiseurakunta

Vko 34
Ti 23.08. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Tapani Varuhin
La 27.08. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille
Su 28.08. klo 11.00 Jumalanpalve-
lus / Jarkko Lindqvist
Su 28.08. klo 17.00 Iltakirkko United 
/ Skidikirkko / 

Vko 35
Ma 29.08. klo 12.45 Seniorikävely / 
Lähtö Laukontorilta Viikinsaareen 
laivalla (Laiva lähtee klo 13.00)
Ti 30.08. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Lähetystoimikunta / Ulla 
Nieminen
Ke 31.08. klo 19.00 Reinier De Blois 
Jerusalemin raamattukodilta
La 03.09. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille
Su 04.09. klo 11.00 Ehtoollisjuma-
lanpalvelus / Petteri Arasalo / Veera 
ja Veisuveljet
Su 04.09. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Jarkko Lindqvist
Su 04.09. klo 17.00 English Service

Vko 36
Ma 05.09. klo 12.00 Senioriystävät / 
Kesämuistoja / Lauluryhmä
Ti 06.09. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Joona Salo & Lost&Found 
nuoret
Ke 07.09. klo 12.00 Päivätilaisuus / 
Pekka Ylenius / Ilonia-kuoro
La 10.09. klo 19.00 Lost & Found 
nuorille
Su 11.09. klo 11.00 Jumalanpalve-
lus / Skidijumis
Su 11.09. klo 17.00 Iltakirkko / Ski-
dikirkko / Hannakaisa Shehu
Su 11.09. klo 17.00 English Service

Vko 37
Ti 13.09. klo 13.00 Seniorikävely 
(huom. päivä) / Lähtö Lielahden 
koulun pysäkiltä Lielahden karta-
noon
Ti 13.09. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee
Ke 14.09. klo 12.00 Päivätilaisuus / 
Ritva Tiilikainen / Ilonia-kuoro 
La 17.09. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille
Su 18.09. klo 11.00 Lähetyssunnun-
tain jumalanpalvelus/ Skidijumis
Su 18.09. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko
Su 18.09. klo 17.00 English Service

Vko 38
Ma 19.09. klo 12.00 Senioriystävät 
/ Timo Palo-Oja alustaa aiheesta 
Toivo
Ti 20.09. klo 19.00 Seurakunta 

rukoilee
Ke 21.09. klo 12.00 Päivätilaisuus / 
Pertti Virolainen / Ilonia-kuoro 
La 24.09. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille
Su 25.09. klo 11.00 Jumalanpalve-
lus / Skidijumis
Su 25.09. klo 17.00 Iltakirkko United 
/ Skidikirkko / Markus Rautaniemi 

Vko 39 
Ma 26.09. klo 13.00 Seniorikävely 
/ Lähtö seurakunnan edestä Kin-
tulammille henkilöautoilla / Omat 
eväät mukaan
Ti 27.09. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Lähetystoimikunta / 
Haapalahdet
Ke 28.09. klo 12.00 Päivätilaisuus / 
Petteri Arasalo / Ilonia-kuoro 
La 01.10. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille
Su 02.10. klo 11.00 Ehtoollisjuma-
lanpalvelus / Skidijumis / Historiikin 
julkaisu
Su 02.10. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Joona Salo
Su 02.10. klo 17.00 English Service

Vko 40
Ma 03.10. klo 12.00 Senioriystävät / 
Toivelaulut / Hannele Peltonen
Ti 04.10. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee
La 08.10. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille
Su 09.10. klo 11.00 Jumalanpal-
velus / Niklas Piensoho / Johanna 
Ihonen ja Jussi Törmä
Su 09.10. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko /
Su 09.10. klo 17.00 English Service

Vko 41
Ma 10.10. klo 13.00 Seniorikävely / 
Lähtö seurakunnan edestä Sorsa-
puistoon
Ti 11.10. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Joona Salo & Lost&Found 
nuoret
Ke 12.10. klo 12.00 Päivätilaisuus / 
Ilonia-kuoro 
La 15.10. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille 
Su 16.10. klo 11.00 Lähetyssunnun-
tain jumalanpalvelus / Skidijumis / 
Simon Tanner Helimissiosta
Su 16.10. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Ehtoollinen / Simon 
Tanner
Su 16.10. klo 17.00 English Service

Vko 42
Ma 17.10. klo 12.00 Senioriystävät / 
Muista muistiasi - Virkistä aivojasi / 
Sirpa Malmi

POISNUKKUNEET

Rajala Marko
Moisio Elli


