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Paimenen Sana

Paavali joutui elämään van-
kilassa usean vuoden ajan us-
konsa takia. Sieltä hän kirjoit-
taa koskettavasti Filipin seu-
rakunnalle, että hän oli op-
pinut tyytymään oloihinsa. 
”Osaan elää niukkuudessa, 
osaan myös elää runsaudessa; 
kaikkeen ja kaikenlaisiin oloi-
hin minä olen tottunut; sekä 
olemaan ravittuna että näke-
mään nälkää, elämään sekä 
runsaudessa että puutteessa.” 
(Fil. 4:11-12) 

Paavali oli tyytyväinen eri-
laisissa elämän tilanteissa. 
Hän huolehti jopa vankilassa 

tuoreesta suhteestaan Jeesuk-
seen ja kertoi muille vangeille 
evankeliumia.

Maailman tilanne on 
muuttunut lyhyessä ajassa, ja 
se vaikuttaa myös meidän ar-
keemme. Esimerkiksi auton 
tankkaaminen maksaa enem-
män kuin aikaisemmin. Huoli 
tulevasta voi olla jopa lamaut-
tavaa. Uskovat ovat kaut-
ta kristillisen historian toi-
mineet viisaasti. Mitä enem-
män he ovat kokeneet taiste-
luja ulkoapäin, sitä enemmän 
he ovat turvanneet Herran 
apuun. Paavalin lähestymis-

tapa on myös hyvin käytän-
nönläheinen. Hän otti muut-
tuvat yhteiskunnalliset tilan-
teet vastaan niin kuin ne tu-
livat, ja pyrki toimimaan niis-
sä viisaasti turvaten Jumalan 
apuun. Paavali tiivistää Juma-
laan turvaamista ajatuksella, 
että meidän ei tulisi mistään 
murehtia vaan tuoda kaikki 
pyyntömme kiitoksen kans-
sa Jumalalle tiettäväksi. Sil-
loin Jumalan rauha voi varjel-
la sydämemme ja ajatuksem-
me Kristuksessa Jeesuksessa.

Paavalin tyytyväisyyden 
lähde oli kuitenkin paljon sy-

vemmällä kuin ulkoisissa asi-
oissa se oli aito suhde Jeesuk-
seen. Hän oli Jeesuksen täh-
den menettänyt kaiken muun 
ja piti sitä roskana Kristuksen 
Jeesuksen tuntemisen rinnal-
la.

Päivittäinen Raamatun lu-
keminen, seurustelu rukouk-
sessa Jeesuksen kanssa sekä 
seurakuntayhteys luovat tur-
vaa uskovan elämään. Huo-
maamme, että todellinen tyy-
tyväisyys muodostuu yksin-
kertaisista perusasioita; kai-
ken avain on suhde Jeesuk-
seen.

Maailman tilanteen muut-
tuminen saa ihmiset pohti-
maan elämän suuria kysy-
myksiä, joista tärkein liit-
tyy siihen, mihin ihminen on 
matkalla tämän elämän jäl-
keen. Uskovina voimme pitää 
esillä toivon sanomaa ja ker-
toa evankeliumia. Meillä us-
kovilla on niin tärkeä tehtävä, 
että ei anneta maailman ti-
lanteen lamauttaa meitä.

Petteri Arasalo
pastori

Seurakunnan historiaa ja nykypäi-
vää katsellessa voi vain ihmetellä 
Jumalan sanan voimaa. Sukupolvet 
menevät ja tulevat, mutta kylvetty 
sana kantaa aina uutta hedelmää 
eri muodoissa. Vanhempamme 
kuulivat sanan, juurtuivat siihen 
ja kylvivät sen lastensa sydämiin. 
Elämä synnytti elämää ja siuna-
us synnytti siunausta. Nyt on mei-
dän vuoromme jatkaa kylvämistä ja 
siunaamista.
Siemen sisältää kaikki ainekset uu-
den kasvin versoa, lehtiä ja juuria 
varten. Se itää itsekseen saatuaan 
sopivasti kosteutta, happea, valoa 
ja lämpöä. Toiset siemenet itävät 
heti, toiset hitaammin. Joidenkin 
siementen kuori täytyy rikkoa, jot-
ta uuden verson tuottaminen voi 
alkaa. 
Jumalan sana on katoamaton sie-
men. Sen voimasta syntyivät tai-
vas ja maa sekä kaikki, mitä niissä 

on. Sana on ylläpitänyt ja  tuotta-
nut elämää aina meidän päiviimme 
asti. Se on siunaus, joka ei lakkaa 
olemasta eivätkä siunauksen sie-
menet lakkaa itämästä, vaikka jos-
kus olosuhteet hidastavatkin uu-
den elämän kasvua ja kukoistusta.  
Historian äärelle pysähtyminen 
auttaa ymmärtämään paremmin 
tätä päivää sekä rakentamaan huo-
mista. Aiemman sukupolven koke-
mukset ovat parhaimmillaan nyky-
polven pääomaa. Mikä siunaus se 
olikaan Suomelle, kun yhteiskun-
tamme rakennettiin Jumalan sa-
nan pohjalle. Säilyköön sen asema 
edelleen, sillä se on ainoa perusta, 
joka kestää ikuisuuteen asti. 

Tarja Jääskeläinen

Keihin minä kuulun?

Tyytyväisyys on suuri voitto

Ihmisinä meidät on luotu yhteyteen. 
Jokainen meistä on syntynyt perhee-
seen. Perheet ovat hyvin erinäköisiä, 
erikokoisia ja erilaisia. Perheen lisäk-
si kuulumme perhekuntaan ja sukuun. 
Usein myös tiedostamme kuuluvamme 
tiettyyn kaupunkiin, kuntaan, lääniin 
ja myös omaan kotimaahan – ja koem-
me yhteisömme kanssa samankaltai-
suutta ja kuuluvuuden tunnetta. 

Meillä on tiettyjä ominaispiirtei-
tä. Ulkonäkömme tulee vanhempiem-
me ja kansamme perintönä. Tapamme 
puhua ja ”olla” voidaan nähdä tulevan 
asuinalueeltamme – mielikuvissam-
me erotamme hyvin savolaisen poho-
jalaasesta ja lappalaisen hämäläisestä. 
Saati sitten suomalaisen, ruotsalaisen 
ja norjalaisen – tai vieläkin kauempa-
na syntyneen. Näemme myös miten 
maailmankuvamme muovautuu yhtei-
sössämme ja maantieteellisessä todel-
lisuudessamme sekä eletyn ja koetun 
historian kautta.

Ihminen jatkaa kuulumisen kysy-
myksen kanssa läpi elämän. Kuka kuu-
luu kanssani samaan ryhmään? Kuka 
on samanlainen ja kuka erilainen? 
Mikä on tuttua ja mikä vierasta? Hah-
motamme itseämme jatkuvasti suh-
teessa muihin ihmisiin ja ympäris-
töömme.

Samanlaisuutta ja erilaisuutta voi-
daan katsoa ”toiseuden” kautta. Minä 
ja mielessäni samankaltaiset olemme 
yhtä ja nuo erilaiset ovat toista. Mie-

lemme hahmottaa ja lokeroi aika au-
tomaattisesti. Onkin tärkeä tunnis-
taa itsemme osana omaa taustaamme 
– meillä on arvokkaat juuret. Samal-
la on yhtä tärkeä tunnistaa toisen ih-
misen tausta ja hänen juurensa yhtä 
arvokkaina. Jos alamme nähdä oman 
”joukkomme” muiden yläpuolella, löy-
dämme itsessämme puolueellisuutta 
ja suosimisen ajatuksia. Alamme ”toi-
seuttaa” ihmisiä.

Jumala on moninaisuuden ja rikkau-
den Jumala. Eri sukupolvien, sukujen 
ja kansojen edustajina elämme yhdes-
sä ja rakennamme Jumalan valtakun-
taa – kaikki yhtä arvokkaina Jumalan 
silmissä. Tapamme, puhetyylimme ja 
kielemmekin eroavat. Tapamme aja-
tella ja tulkita todellisuutta voivat ero-
ta. Mutta erilaisina ja moninaisuuden 
kautta kuulumme yhteen ja olemme 
jokainen yhtä lailla armon tarpeessa ja 
armosta riippuvaisia.

Keihin minä kuulun? Minä kuu-
lun Jumalan luotuihin – luomakunnan 
kruunuihin. Tuo toinen ja myös minä. 
Molemmat yhte-
nä muiden jou-
kossa ja samalla 
ainutlaatuisina 
yksilöinä.

Johanna Lindgren

Kolumni

Pääkirjoitus

Sanan ikuinen siemen
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Sata vuotta seurakuntana
Seurakunnan sata
vuotinen historia on 
pitkällisten ponnis
telujen jälkeen saatu 
yksiin kansiin. 

Marraskuun alussa seurakun-
ta kokoontuu juhlimaan mer-
kittävän sivun kääntymistä, 
kun 100-vuotishistoria vih-
doin julkistetaan. Odotettu 
teos on suunniteltua laajem-
pi, ja siksi sen valmistuminen 
on viivästynyt.  Kirja on mer-
kittävä toki seurakunnalle, 
mutta myös koko herätysliik-
keelle. Kirjan kirjoittaja Rit-
va Palo-oja kertoo tietoises-
ti avanneensa näkymiä myös 
helluntaiherätyksen keskei-
siin kysymyksiin eri vuosi-
kymmeninä.

– Tämän ja huomisen seu-
rakunta rakentuu aina aikai-
sempien vaiheiden varaan. 
Historia auttaa ymmärtä-
mään, että kaikella on syy ja 
seuraus. Taakse jätetyt niin 
hyvät kuin haasteellisetkin ti-
lanteet ja kohtaamiset jättä-
vät jälkensä seurakuntaelä-
mään, Ritva Palo-oja sanoo.

Kaikkiaan teoksen koko-
amiseen on kulunut aikaa 
suunnitteluvaiheesta sen vii-
meistelyyn viisi vuotta. Kir-
jan visuaalisesta toteutukses-
ta on vastannut mediapasto-
ri Markus Rautaniemi, joka 
on taiton kiireisimmän ajan 
— viimeiset pari kuukautta, 
ollut pääosin sivussa muusta 
seurakuntatyöstä.

– Projekti on vienyt minut 
syvälle edeltävien sukupol-
vien työhön seurakuntamme 
eteen. Ritvan kanssa työsken-
tely on ollut erittäin antoisaa 
ja olemme olleet samalla aal-
topituudella kirjan yksityis-
kohdista ja toteutustavasta, 
Markus Rautaniemi kiittelee.

Hyvä arkistointi  
helpotti taustatyötä
Kun Ritva Palo-ojaa pyydet-
tiin historian kirjoittamistyö-
hön, ymmärsi hän pääsevän-
sä käyttämään seurakuntan-
sa hyväksi historian koulu-
tustaan ja vuosikymmenien 
ammattikokemustaan Tam-
pereen kaupungin museotoi-
men palveluksessa. Ritva Pa-
lo-oja ei halunnut alkaa las-
kea työtunteja, joita projekti 
tulisi häneltä vaatimaan, kun 
hän sai asiasta vielä selkeän 
varmistuksen Jumalalta.

Palo-oja on käynyt läpi 
metreittäin sidottuja ja kan-
sioituja asiakirjoja, joista tär-

keimpiä ovat olleet ruko-
ushuoneyhdistyksen, van-
himmiston ja seurakunnan-
kokousten pöytäkirjat. Li-
säksi Palo-ojan työpöydällä 
on ollut eri toimintamuoto-
jen suunnitelmia, raportte-
ja, matka- ja toimintakuvauk-
sia sekä monenlaisia avustus-
pyyntöjä. Hän kertoo, että oli 
avartavaa paneutua myös hel-
luntaiherätyksen Ristin Voitto 
-lehteen ja seurakunnan Vies-
tintuoja-lehteen.

– Luin lukuisia helluntai-
herätyksen pioneerien, saar-
naajien ja lähetystyönte-
kijöiden omaelämäkertoja, 
matkakirjoja ja herätyksen 
historiaa sivuavia julkaisu-
ja ymmärtääkseni laajempia 
asiayhteyksiä seurakunnan 
historialle.

Kaikki asiapaperit ovat Pa-
lo-ojan mukaan olleet seura-
kunnan perustamisesta lähti-
en asianmukaisesti tallennet-
tuja.

– Tämä osoittaa, että seu-
rakunnassa oli vastuullisia 
ammatti-ihmisiä myös tä-
hän tehtävään. Rukoushuo-
neyhdistyksen ja seurakun-
nan tärkeimmäin kokouksen, 
seurakunnankokouksen, toi-
minnasta kirjoitettiin aina 
1950-luvulle asti käsin kau-
nokirjoituksella sisällöllisesti 
ja kielellisesti innostavia ku-
vauksia.

Sitoutuminen  
loi hyvän pohjan
Ritva Palo-oja on ollut eri-
tyisen vaikuttunut seurakun-

talaisten sitoutumisesta esi-
merkiksi rukoushuoneen ra-
kentamiseen taloudellisesti 
kireänä aikana. Vaikuttavaa 
on ollut myös into, jolla on 
tehty evankeliointi- ja lähe-
tystyötä sekä lapsi- ja nuori-
sotyötä. Myös raamattukou-
lutuksen varhainen aloitta-
minen ja rukouksen voimaan 
luottaminen ovat kosketta-
neet kirjan tekijää.

Taittaja Markus Rautanie-
mi sanoo oman seurakunnan 
historian tuntemisen vahvis-
taneen omia juuria.

– Parhaimmillaan histori-
an kautta voimme nähdä mi-
ten Jumala on toiminut seura-
kuntamme kautta. Se voi olla 
todella innostavaa ja sytyttä-
vää. Minua kosketti erityises-
ti toisen maailmansodan ai-
kaiset tapahtumat seurakun-
nan kannalta nähtynä. Vaikka 
Suomi oli suuressa ahdingos-
sa, seurakunta jatkoi toimin-
taansa, Markus Rautaniemi 
sanoo.

Tanja Niemi  

Tie Tampereelle
Oli Tampere kuultuna kaunis sana,
jota lapsena pidin myös pelottavana.
Tehtaita täynnä sen kerrottiin olevan,
ja sen sadoista piipuista savua tulevan.
Sen koneet ihmisen näännyttivät työllä,
ne eivät seisahtuneet päivällä eikä yöllä.

Joku meidänkin kylältä rohkeasti sinne lähti,
häntä harvemmin enää kotikylässä nähtiin.
Sinnepä sitten vei minunkin tieni,
oli Korkeimman johdossa ihminen pieni.
Kovin kylmää henki sen kosket mulle,
minä mietin, ei onni voi vastaani tulla.

Nämä ihmiset puhuivat karua kieltä,
se vaikutti kovasti ankeaa mieltä.
Olin outo ja murteelta savolainen
ja luterilaisille lahkolainen.
Oli kaupunki sodasta toipumassa
ja niin kovalla työllä vaurastumassa.

Moni menneistä vuosista korvausta tahtoi,
haki onnea elämään minkä vain mahtoi.
Onneen pyrki myös minulla mieli,
piti löytää rakas ja tuttu kieli.
Sen löysinkin pienestä salista ihan,
siitä puisesta palokunnan pihan.

Niin paljon oli joukkoa koolla siellä,
mutta en ollut silti kenenkään tiellä.
He toivottivat rauhaa rakkaasti mulle
ja toistekin saisin joukkoonsa tulla.
Sen kodiksi tunsin ja omaksi aivan,
siellä tahdoin kokea ilon ja vaivan.

Meille saarnattiin siellä parannusta
ja pikaista Herran tulemusta.
Oli kitarakuoro, sen lauluja kaipaan,
muistoissani vievät ne menneeseen aikaan.
Niin paljon on Tampere antanut mulle,
siitä kiitoksen Herra annan mä sulle.

Pirkko Sipilä

Pian julkaistavassa seurakunnan 100-vuotishistoriassa on myös paljon valokuvia 
menneiltä ajoilta. Kuva: Tarja Jääskeläinen

Pirkko Sipilä täyttää lokakuussa 95 vuotta.
Kuva: Arja Jääskeläinen
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”Power hyytyy, mutta gospel pysyy”

Gospel Power konsertoi viimeisen kerran
Runsaslukuinen 
yleisö kokoontui 
Gospel Powerin kon
serttiin Tampereen 
Helluntaiseurakun
nan rukoushuoneelle 
sunnuntaina 25. syys
kuuta. 

Konsertin on ilmoitettu ole-
van viimeinen laatuaan.

– Kun Gospel Power vii-
meksi nousi tälle lavalle, nuo-
risopastori ei ollut vielä syn-
tynyt, ja Petteri Arasalo oli 
rippikoulussa, lohkoo terve-
tulosanat lausunut nuoriso-
pastori Joona Salo.

Konsertti alkaa energisellä 
Tänään voi olla se päivä, jos-
sa kuullaan heti lyhyet soolot 
basisti Timo Taivalsalmel-
ta, kitaristi Petri Laarkolta, 
perkussionisti Ari Isotalol-
ta, trumpetisti Jykä Aholal-
ta, saksofonisti Kasper Hai-
koselta ja pasunisti Pietari 
Junttilalta.

Yhtye jatkaa Kimmo Vir-
tasen ja Lasse Heikkilän 
vuorotellessa solisteina: Uusi 
uljas, Hän elää, Tulkaa esiin 
ja Miltähän se tuntuis. Kappa-
leessa Ethän kiinny maailmaan 
alkuperäinen solisti Timo Tai-

valsalmi laulaa soolon.
– Kannattaa aina välillä 

miettiä, olisiko meillä samat 
arvot elämässä, jos tietäisim-
me, milloin lähdemme, Virta-
nen kehottaa.

80-luvun  
suomigospelia
Vuosina 1980–88 vaikuttanut 
Gospel Power soitti etupäässä 
Lasse Heikkilän säveltämää ja 
sanoittamaa musiikkia. GP:n 
tavaramerkkeihin kuuluvat 
vahvat sanoitukset, joissa on 
usein ripaus satiiria ja yhteis-
kuntakritiikkiä, taidokkaat 
soitinsoolot sekä lassemainen 
mahtipontisuus.

Gospel Power oli suosionsa 
huipulla vuonna 1987, jolloin 
se osallistui Levyraatiin kap-
paleella Tänään voi olla se päi-
vä. Yhtye keikkaili 80-luvulla 
ahkerasti Suomessa ja ulko-
mailla, jopa Itä-Saksassa asti.

– Siellä me vedimme Heute 
genau kann der Tag sein, Heik-
kilä nauraa konsertin tauolla 
Youtubessa näytetyssä video-
haastattelussa.

Kutsumuksen  
juuret seurakunnassa 
Tauon jälkeen jatketaan hi-
dastempoisilla kappaleilla 

Aamu saa ja Kaikki muuttuu.
– Kaikki muuttuu, mutta 

monet asiat pysyvät, toteaa 
Taivalsalmi, mihin Heikkilä:

– Tarkoitatko, että power 
hyytyy, mutta gospel pysyy?

Lasse muistelee uskoontu-
loaan ja kutsunsa saamista, 
jotka ovat molemmat tapah-
tuneet fyysisesti Saalemilla. 
Kesäleirit ovat olleet hänelle 
tärkeitä.

– Haluan kiittää Jumalaa 
sekä seurakuntaa elämästäni 
ja kutsumuksestani, hän her-
kistyy.

Encoret 

Upeiden torvisektio- ja kita-
rasoolojen siivittämän Pölyä-
kappaleen jälkeen kuullaan 
vauhdikkaat klassikot Totta se 
on ja Rauhanruhtinas. Taus-
talaulaja Emeliina Virtasen 
lyhyen soolon jälkeen yleisö 
pyydetään mukaan kertosä-
keistöihin. Esa Damski va-
kuuttaa rummuissa.

Kimmo Virtanen päättää 
vaikuttavan konsertin teok-
sellaan Sun ristis voimaan. 
Mutta eihän konsertti ole 

konsertti ilman encoreita: 
yleisön suosikit, Se toimii ja 
Lyyli, saavat kuulijat aivan vil-
liintymään.

Lopuksi lavalle nousee vie-
lä jylhä-ääninen tenori Pent-
ti Hietanen, joka laulaa oman 
uskontunnustuksensa: Kaikki 
muuttuu.

– Kaikkien tahtoisin tun-
tevan sen, minkä mä tuntea 
saan, kun hän hellii mua rak-
kaudellaan, voimallaan kos-
kettaa, Hietanen vakuuttaa.

Marika Karhu

Seurakunnan hallituksen esittely
Tampereen helluntaiseura-
kunnan vanhinten kokousta 
kutsutaan hallituksen koko-
ukseksi. Hallitus muodostuu 
vanhimmista ja pastoreista; 
lisäksi hallitustyöskentelyyn 
on kutsuttu muita osallistujia, 
kuten diakonien puheenjoh-
taja. Hallituksen kokouksen 
puheenjohtajana toimii Juha-
ni Sand ja varapuheenjohtaja 
Jorma Jääskeläinen. Kokouk-
sen asioiden esittelijänä toi-
mii seurakunnan johtaja mui-
den pastorien avustuksella.

Pastoritiimi kokoontuu 
omaan kokoukseensa kerran 
viikossa ja valmistelee asia-
listat hallituksen kokoukseen, 
joka puolestaan kokoontuu 
joka toinen viikko. Pastoriko-
kouksen aiheita ovat opera-
tiiviset asiat hallituksen ko-
kouksen valmistelun lisäksi, 
hallitus keskittyy erityisesti 
strategisiin linjoihin sekä tär-
keisiin henkilövalintoihin.

Kuvassa vasemmalta oikealle:
Rivi yksi: Milka Myllynen, 

tutustuu hallitustyöskente-
lyyn; Sanna Kauppinen, tu-
tustuu hallitustyöskentelyyn; 
Hannakaisa Shehu, pastori; 
Juhani Sand, vanhin; Jorma 
Jääskeläinen, vanhin, Petteri 
Arasalo, pastori; Veera Tillan-

der, apulaispastori.
Rivi kaksi: Tero Kuusjärvi, 

tutustuu hallitustyöskente-
lyyn; Tapani Varuhin, pastori; 
Jarmo Alanen, vanhin; Hannu 
Haapalahti, vanhin; Markku 
Rantahakala, vanhin; Juha Ki-
vivuori, vanhin; Vesa Ylenius, 
vanhin.

Rivi kolme: Joona Salo, 
pastori; Jarkko Lindqvist, pas-
tori; Jaakko Pasanen, pasto-
ri; Pekka Virtanen, tutustuu 
hallitustyöskentelyyn; Sayed 
Tenkanen, tutustuu hallitus-
työskentelyyn.

Kuvasta puuttuvat: Jukka 
Salonen, vanhin; Mikko Sipi-

lä, vanhin; Markus Kotisaa-
ri, vanhin; Leevi Liu, vanhin; 
Usko Katto, pastori; Valtte-
ri Tuokkola, pastori; Markus 
Rautaniemi, pastori; Pentti 
Kapanen, pastori; Jukka Simi-
lä, diakoni.

Kuva: Aleksei Dragel

Kuva: Veikko Ruohotie
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Yhteisöllisyyttä ja 
vertaistukea
“Opiskelijapiiri on 
minulle etenkin 
yhteisö. Että on jo
kin paikka, jossa voi 
turvallisesti puhua 
yliopistomaailman 
haasteista ja saada 
vertaistukea muilta 
uskovilta saman ikäi
siltä.” 

Näin Opiskelijapiiriä (OP) 
esitteli työmuodon johdossa 
lopetteleva Julia Koski. 
– Kun muutin Tampereelle, 
OP oli se väylä, miten pääsin 
seurakunnan toimintaan mu-
kaan, Koski jatkaa. Kahden 
vuoden jakson työn johdos-

sa päättävä journalistiikan ja 
viestinnän opiskelija on iloin-
nut siitä, miten moni on tänä-
kin vuonna löytänyt mukaan.

Uutena vetäjänä toimii Jär-
venpäästä reilu kaksi vuotta 
sitten muuttanut Message-
välivuotta viettävä luokan-
opettajaopiskelija Emmaliina 
Raappana. Hänen sydämel-
lään on erityisesti, että jokai-
nen ennen seurakunnan toi-
minnan piirissä ollut nuori 
aikuinen löytäisi hengellisen 
yhteyden uudessa kaupun-
gissa. Nuoren naisen mieles-
tä OP:n vahvuuksia ovat koh-
taamiset ja monipuolinen eri 
aiheiden käsittely. Tällaiselle 
on tänään tilausta. 

Kohokohtia udellessa 
Raappana nostaa esille syk-
syn Tarina OP:n. 

– Kun useampi ihminen ja-
koi henkilökohtaisia todistuk-
sia siitä, miten Jumala on toi-
minut elämässä, niin Pyhän 
Hengen läsnäolon ilmapiiri 
oli käsin kosketeltava. Emma-
liina ja Julia toivottavat.

 Emmaliina ja Julia toivot-
tavat jokaisen korkeakoulu-
opiskelijan tai opiskelijamie-
lisen mukaan yhteyteen.

Opiskelijapiiri kokoontuu 
keskiviikkoisin kello 19 seu-
rakunnan alasalissa.

Jarkko Lindqvist

WE-työn terveisiä 

Iso osa seurakunnan 
nuorisotyöstä lepää 
nuorten aikuisten 
harteilla.

Vapaaehtoisjohtajat tekevät 
työtä suurella sydämellä. Joka 
syksy vastuutehtävissä tulee 
muutoksia. Tänä vuonna esi-
merkiksi WE-työssä ja Opis-
kelijapiirissä tapahtui johta-
javaihdoksia.

WE-työn vastuukapula siir-
tyi syksyllä Heidi Linjamaalta 
Jukka Sipilälle. Heidin jäljiltä 
työn piirissä on useita kym-
meniä nuoria. Nuorisotyön 
ammattilaisen ote teineihin 
on ollut lämmin ja ammatti-
mainen. Linjamaan mukaan 
palkitsevinta työssä on luot-
tamuksen ansaitseminen ja 
nuoriin tutustuminen. Haas-
tavinta taas on ollut jokaisen 
nuoren kohtaaminen ja tuke-
minen kunkin tarvitsemalla 
tavalla. Linjamaa jatkaa seu-
rakuntapalvelua solunjohta-
jana ja RR-työn vastuissa. 

– WE-työ ja nuoret on mul-
le niin tärkeitä, että varmas-
ti me tavataan WE:ssä joskus 
jatkossakin, Heidi lupaa. Tänä 
syksynä Linjamaan aika kuluu 
muiden seurakuntajuttujen, 
futsalin ja ystävien parissa.

IK-opistosta joitakin vuo-
sia sitten valmistunut Sipi-

lä on sekä WE:n kasvatti, että 
konkari. Uuden johtajan taka-
na on myös aikaisempaa ko-
kemusta työn johdossa. Jukan 
tukena toimii edelleen WE-
työn upea johtoryhmä, johon 
kuuluu Netta Nuutinen, Joel 
Mutila, Adeliina Hahl ja joh-
tovastuuta jakava leirivas-
taava Rasmus Päärni. Edel-
lisen kauden Sipilä keskittyi 
opetusten suunnitteluun ja 

sosiaalisen median puoleen, 
johon hänellä graafisen alan 
ammattilaisena on hyvät val-
miudet. 

– Tältä kaudelta odotan 
weläisten käyntien rutinoitu-
mista ja iltoja täynnä kohtaa-
misia, sekä horisontaalisesti 
että myös ylöspäin, mies to-
teaa.

Jarkko Lindqvist

Syysstartti
Lapsityön syyskau
den toiminnot käyn
nistyivät jälleen pe
rinteisellä Syysstartti
tapahtumalla 
syyskuun alussa. 

Seurakunnalle kokoontunut 
noin 200 lapsen ja aikuisen 
joukko oli innoissaan kohta 
alkavasta Suuresta Aarrejah-
dista.

Ennen aarrejahdin alkua oli 
hyvä varustautua ja tutustua 
tarkemmin etsittävään aar-
teeseen; mistä siitä saa lisää 
tietoa ja mistä sen voi mah-
dollisesti löytää. Veera Tillan-
der opetti, että Jeesus on mei-
dän paras aarteemme. Mitä 
paremmin tunnemme Jeesuk-
sen, sitä enemmän se myös 

säteilee meistä ulospäin ka-
vereillemme. Vau, mikä jut-
tu! Vielä muutama innostava 
laulu Annukan, Pinjan ja Lo-
tan johdolla, ja olimme val-
miita aarrejahtiin. Eila ja Kirs-
ti pitivät huolen, ettei kenen-
kään tarvinnut lähteä nälkäi-
senä tai janoisena ulos Koski-
puistoon etsimään aarretta. 

Suureen Aarrejahtiin osal-
listuvat varustettiin vielä hie-
noilla kullanvärisillä ilmapal-
loilla. Ei jäänyt epäselväksi, 
että täällä kulkevat aarteenet-
sijät. Eri toimintapisteillä 
puistossa lapset ja vanhem-
mat saivat tutustua elämän 
aarrejahdin todelliseen mer-
kitykseen Jeesukseen. Hän on 
todellinen elämämme aarre. 

Jarkko Makkonen 

Emmaliina Raappana (vas) jatkaa Julia 
Kosken jälkeen Opiskelijapiirin johdos-
sa. Kuva: Jarkko Lindqvist.

Kuvat Aleksei Dragel

Kuva: Heidi Linjamaan (vas.) jälkeen WE-työn johdossa jatkaa teinityön konkari Juk-
ka Sipilä. Kuva: Aleksei Dragel
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Se Löytyi -tapahtumia Hervannassa
Valtakunnallinen 
mediamissio on 
innoittanut seura
kuntia järjestämään 
tapahtumia ja tem
pauksia eri puolilla 
Suomea. 

Hervannan Katukappeli on 
ollut aktiivisesti mukana Se 
Löytyi –kampanjassa. 

Se Löytyi Cafe
Katukappeli avasi noin kuu-
kauden ajaksi kohtaamispai-
kan nimeltä Se Löytyi Cafe 
Hervannan Kauppakeskus 
Duon toisessa kerroksessa. 
Ovet ovat auki tiistaista tors-
taihin klo 12-15 osoittees-
sa Insinöörinkatu 23 D. Seu-
rakunnan vapaaehtoiset ovat 
vuorollaan kohtaamassa ih-
misiä kahvi- tai teekupin ää-
rellä. Seinillä on julisteita 
henkilöistä, jotka ovat jaka-
neet elämäntarinansa me-
diassa. Niistä sekä kotiin ja-
etusta Se Löytyi –kirjasesta 
on helppo aloittaa keskuste-
lu. Tilassa on missiokirjoja ja 
muuta materiaalia jaettavak-
si. Pikkulapsille on oma leik-
kitila, jotta äidit voivat is-
tahtaa hetkeksi juttelemaan. 
Isommille lapsille on tarjolla 
kampanjan lastenlehteä sekä 
Jees-lehteä.

Päivä päivältä useam-
pi henkilö on poikennut pai-
kalle yksin tai tuttavan kans-
sa. Muutamat seurakuntalai-
set ovat tuoneet ystäviään tai 
bonganneet kadulta jonkun 
kiinnostuneen. Joukossa on 
ollut suomalaisia ja ulkomaa-
laisia, joiden kanssa on synty-
nyt mielenkiintoisia keskus-
teluja. Eräs vieras otti kitaran 
ja alkoi laulaa nuoruudestaan 
tuttua hengellistä laulua kah-
vilan väen kanssa. Useat ovat 
pyytäneet rukousta puoles-
taan.

Kotoinen tunnelma
Se Löytyi Cafen isäntänä ja 
emäntänä toimineet Jorma ja 
Säde Puurtinen ovat yllätty-
neitä ja innostuneita.  

- Olemme kohdanneet mo-
nenlaisia ihmisiä, ja he ovat 
tykänneet ilmapiiristä. Tämä 
on sellaista vapaata olemis-
ta; ei mitään tehtyä kaavaa, 
ja täällä voi itsekin olla ihan 
”normaali”. Hienoa, että seu-
rakunnalla on paikka, mihin 

voi tulla piipahtamaan myös 
päiväsaikaan. 

Seurakuntalaiset ovat tuo-
neet mukanaan pullaa, ja vä-
lillä Puurtiset leipovat itse.  

- On kiva tarjota jotain, 
mutta se ei ole pääasia, hy-
myilee Säde. 

- Joka päivä tulemme pai-
kalle rukoillen. Myös seura-
kunnassa rukoillaan kahvilan 
puolesta, hän jatkaa.

Kello 15:n jälkeen sisään 
alkaa tulla nuorta väkeä, kun 
seurakunnan nuorisotyönte-
kijä Saana Amoah aloittaa il-
tapäivävuoronsa 12-29 –vuo-
tiaiden parissa. Saana kertoo, 
että missiokahvilan myötä 
myös Loungen nuorisotilassa 
kävijöiden määrä on hiukan 
lisääntynyt. 

- On kiva, että ovet ovat nyt 
auki jo aikaisemmin, ja nuoret 
voivat nähdä myös muita seu-
rakunnan aikuisia, hän iloit-
see.

Se Löytyi -toiminnallinen 
perjantai
KotoCafe Hervannan syyskuun 
toiminnallinen perjantai-ilta 
järjestettiin Se Löytyi –tee-
malla. Kävijöitä oli selvästi 
enemmän kuin aikaisemmil-
la kerroilla ja kansallisuuksia 
toistakymmentä, joista huo-
mattava määrä ukrainalaisia. 

Yläkerrassa askarreltiin, 
leikittiin ja taiteiltiin upei-
ta maalauksia. Peleissä löytyi 
biljardia, sählyä sekä digipe-
lejä. Omar opasti halukkaita 
jalkapallon ja karaten saloi-
hin. 

Alakakerrassa opeteltiin 
muun muassa villasukan ku-
tomista. Ryhmässä tehdyn kä-

sihemmottelun lisäksi haluk-
kaat saivat uuden värin kyn-
siinsä ja verenpaineen mit-
tauksen. Vaihtovaatepisteellä 
saattoi bongata lapsille sopi-
vaa päällepantavaa ja tuoda 
myös tarjolle puhtaita pienik-
si jääneitä vaatteita. Rukous-
pisteellä kohdattiin ihmisiä 
heidän hengellisissä tarpeis-
saan. 

Erilaisina yhdessä
Loppuillan ohjelmatuokio 
oli lämmin ja välitön. Pienet 
taiteilijat esittelivät ylpeinä 
maalauksiaan ja muskarilai-
set lauloivat juuri harjoitte-
lemansa Jumalan kämmenel-
lä -laulun. Nuorten esittämä 
Synti-draama oli lasten mie-
lestä jänittävä ja hauska. 

Se Löytyi -teema tuli esil-

le Jooel Hildenin ja Saana 
Amoahin sekä pappi Christi-
an Seppäsen puheenvuorois-
sa. Victory ToriTrion kantri-
musiikki ja Helli Juuselan 
ylistystanssi saivat lapsiin ja 
aikuisiin eloa. Vastaanotto-
keskuksen bussiin nousi illan 
päätyttyä iloinen joukko mu-
kanaan ruokapusseja, piirus-
tuksia ja lastenlehtiä. 

Eräs kävijä katseli kahvi-
lan eloisaa yleisöä ja ihmette-
li, miten näin monta kulttuu-
ria ja ikäryhmää viihtyy kes-
kenään. Sitä me järjestäjätkin 
iloisina ihmetellään, mutta 
se on ollutkin näiden iltojen 
näky ja idea. Kiitos osallis-
tujille ja ennen kaikkea Jee-
sukselle, joka yhdistää kaikki 
kansat. 

KotoCafe Hervanta –toi-
minnassa ovat mukana Tam-
pereen eteläinen seurakunta/
Hervannan kirkko, Hervan-
nan Katukappeli sekä Koto-
Dia-hanke.

Se Löytyi –kampanjassa on 
mukana noin 400 seurakun-
taa eri kirkkokunnista, jot-
ka tuovat esille yhteistä sa-
nomaa. Noin 2,3 miljoonaan 
kotiin jaettu Se löytyi –kirja-
nen sisältää 16 henkilön elä-
mänmuutostarinan. Samat 
tarinat voi katsoa ja lukea eri 
kielillä seloytyi.fi –sivulla, 
AlfaTV:ssä, TV7:lla sekä so-
mekanavilla. Missiosta kerto-
vat myös Radio Dei, Patmos 
Radio sekä Radio Dei Plus. 
Kampanja näkyy myös sano-
malehdissä ja ulkomainoksissa.

Pirkanmaan missiokampan-
ja huipentuu suurtapahtu-
maan Tampereen Messu- ja  
Urheilukeskuksessa 29.10. klo 
15-22.

Tarja jääskeläinen

Hervannassa:
• Se Löytyi Cafe ti-to klo 12-
15, Duo 2 krs D-rappu

• Nuorisotila Lounge ti-to 
klo 15-18, Duo 2 krs D-rappu

• Se Löytyi –tilaisuudet ke 
klo 18 ja su klo 16

• KotoCafe -toiminnallinen 
perjantai klo 18-21, Hervan-
nan kirkko, (n. kerran kk).

Missiokahvila on ollut myös seurakunnan väelle kohtaamispaikka. Pöydän ääressä vas. Saana Amoah, Jorma ja Säde Puurtinen
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Kari Repo – in memoriam

Aamulla 14.9.2022 seurakun-
nan vanhimmiston jäsen Kari 
Repo sai taivaskutsun vaka-
van sairauden murtamana 
Lempäälän terveyskeskuk-
sen sairaalassa. Suremaan jäi 

Karia uskollisesti hoivannut 
Pirkko. Karin poislähtö kos-
ketti syvästi myös seurakun-
taa ja laajaa ystäväpiiriä.

Kari Ilmari Repo syntyi 
Lahdessa 05.06.1942. Hän 
pääsi ylioppilaaksi Lahden ly-
seosta ja suoritti merkonomin 
tutkinnon Lahden Kauppa-
opistossa. Siellä Kari tapasi 
vaimonsa Pirkon, seurasi häät 
ja elämänpituinen kump-
panuus. Vuonna 1964 Kesko 
Oy kutsui hänet työhön juu-
ri aloitetulle tietokoneosas-
tolle. Myöhemmin Kari sai 
työpaikan Tampereen Liike-
vaihtoverotoimistosta yhdes-
sä Pirkon kanssa.  80-luvun 
vaihteessa Kari siirtyi Pyy-
nikki Oy:n palvelukseen ja 

myös sen hallitustyöskente-
lyyn. Yrittäjän hengen oman-
nut Kari osti Yrittäjäin tili ja 
neuvonta -tilitoimiston koko 
toiminnon ja keskittyi tilin-
tarkastustyöhön ja yrittäjien 
neuvontaan. Toiminta jatkui, 
kunnes iän tuoman esteen 
vuoksi Kari myi yrityksen ja 
jatkoi työtä pienimuotoisesti.

Kun Pirkko ja Kari tulivat 
uskoon vuonna 1981, heidän 
elämänsä muuttui radikaa-
listi. Hengelliset asiat, evan-
keliumin työ ja seurakun-
ta tulivat heidän elämässään 
keskeisiksi asioiksi. Kari oli 
perustamassa Suomen Täy-
den Evankeliumin Liikemies-
ten (STELK) toimintaa Tam-
pereelle vuonna 1985 ja liit-

tyi myös Raamattuja jakaviin 
Gideoneihin. Helluntaiseu-
rakunnan rahastonhoitajana 
toiminut Kari valittiin van-
himmistoon 90-luvun alussa, 
missä tehtävässä hän palveli 
ikääntymiseensä asti. Hän an-
toi ammattitaitonsa Jumalan 
käyttöön toimimalla vuosia 
useamman hengellisen yhdis-
tyksen, kuten Fidan ja Iso Kir-
jan, tilintarkastajana.

Karille oli tärkeää Raamat-
tuun perustuva kristittyjen 
yhteys. Hän rakensi yhteyksiä 
ja piti niitä yllä kaikkiin suun-
tiin. Hän piti huolta seura-
kuntalaisten lisäksi myös mo-
nista maahanmuuttajista, joi-
den kanssa syntyi elämän pi-
tuisia ystävyyssuhteita. Kari 

jätti jälkeensä suuren aukon, 
mutta myös esimerkin, joka 
innoittakoon toisia täyttä-
mään hänen haastavan paik-
kansa. Ystävinä ja koko seura-
kuntana me kiitämme Juma-
laa Karista, siunaamme hänen 
muistoaan ja rukoilemme voi-
mia Pirkolle hänen surutyös-
sään. 

Kari siunattiin haudanle-
poon Kalevankankaan isossa 
kappelissa 30.9.2022 ja muis-
totilaisuus vietettiin Hellun-
taiseurakunnassa.

Pekka Ylenius

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

SYKSYN LAHJAVINKIT 

Rautalanka-auto CD
Pekka Simojoki

21 kirkkoisää 
Peter Halldorf

Elävä Uutinen
Uusi testamentti

vapaasti kerrottuna

DBS - Lue, ymmärrä ja 
sovella Raamattua

Stefan Sigfrids

Jeesus Kristus - Jumala 
ihmisenä, Suomen helluntai-

liikkeen opetuksia 3
toim. Heikki Salmela

20,00€ 27,00€ 25,00€ 32,00€ 15,00€



TAPAHTUU SEURAKUNNASSA 14.10.2022 – 14.12.2022

SENIORIT
SENIORIYSTÄVIEN teematilai-
suudet joka toinen maanantai 
klo 12.00. Tilaisuudessa lounas, 
alkuhartaus, alustus, taukojump-
pa ja keskustelua pöydissä.

SENIORIKÄVELYT joka toinen 
torstai. Kävelyt kestävät n. tun-
nin. Kävelyn päätteeksi jatketaan 
yhdessä oloa kahvilassa seurus-
tellen.

27.10. klo 13.00 Vierailu Elämän 
puu -kotiin. Jankanraitti 23. Bussi 
7. Ulkoilutetaan asukkaita ja 
pidetään laulutuokio.

10.11. klo 13.00 Poliisimuseo, 
Hervanta. Lähtö seurakunnalta 
ratikalla.

24.11. klo 13.00. Kotitori ja Laik-
ku. Lähtö seurakunnalta

8.12. klo 13.00 Finlaysonin kirkko 
ja Tallipiha. Tapaaminen kirkon 
edessä.

Työmuodot tiedottavat www.tamperehelluntai.fi @tampereenhelluntaisrk @Tampereenhelluntaiseurakunta

Vko 41
Ke 12.10. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Ulla Nieminen / Kvartetti
La 15.10. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille
Su 16.10. klo 11.00 Lähetyssun-
nuntain jumalanpalvelus / Simon 
Tanner Heli-Missiolta / Ilonia-
oktetti
Su 16.10. klo 17.00 Iltakirkko / 
Ehtoollinen / Skidikirkko / Simon 
Tanner
Su 16.10. klo 17.00 English 
Service

Vko 42
Ma 17.10. klo 12.00 Senioriystä-
vät / Ikä ja muisti / Geriatri Anitta 
Kynsilehto
Ti 18.10. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Petteri Arasalo
Ke 19.10. klo 12.00 Päiväti-
laisuus / Anne Kuosmanen / 
Jubilados
La 22.10. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille
Su 23.10. klo 11.00 Jumalanpal-
velus / Hannakaisa Shehu
Su 23.10. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Jarkko Lindqvist
Su 23.10. klo 17.00 English 
Service

Vko 43
Ti 25.10. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Lähetystoimikunta / 
Arto Syrjänen
Ke 26.10. klo 12.00 Päiväti-
laisuus /Martti Ahvenainen / 
Yhteislauluja
La 29.10. klo 19.00 Lost & Found 
nuorille
Su 30.10. klo 11.00 Jumalan-
palvelus / Skidijumis / Pentti 
Kapanen
Su 30.10. klo 17.00 Iltakirkko 
United / Skidikirkko / Tapani 
Varuhin

Vko 44
Ma 31.10. klo 12.00 Senioriys-
tävät / Toisen kulttuurin koh-
taaminen / Kansainvälisen työn 
johtaja Lea Raittila ja eri maista 
Suomeen muuttaneita
Ti 01.11. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee /Valtteri Tuokkola
Ke 02.11. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Pentti Kapanen / Ilonia-
kuoro 
La 05.11. klo 11.00 Lähetyksen 
toimintapäivä ”Nuorten Afrikka”
La 05.11. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille
Su 06.11. klo 11.00 Ehtoollis-
jumalanpalvelus/ Skidijumis / 
100-vuotishistorian julkaisu / 
Petteri Arasalo / Orkesteri ja 
kuoro
Su 06.11. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Hannakaisa Shehu
Su 06.11. klo 17.00 English 
Service

Su 06.11. klo 17.00 Pirkkalan 
kampuksen jumalanpalvelus / 
Ehtoollinen / Ninan Keittiössä

Vko 45
Ti 08.11. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Joona Salo & Lofo-
nuoret
Ke 09.11. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Ulla Järvilehto / Heli Mäki-
nen ja Mari-Anne Parantainen 
La 12.11. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille
Su 13.11. klo 11.00 Jumalan-
palvelus / Skidijumis / Jaakko 
Pasanen / Jippii-kuoro ja Satu 
Hietala
Su 13.11. klo 17.00 English 
Service

Vko 46 
Ma 14.11. klo 12.00 Senioriystä-
vät / Omakohtaisia kokemuksia 
Jumalan armosta / Hannele 
Peltonen
Ti 15.11. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee 
Ke 16.11. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Eeva Seppäläinen / Ilonia-
kuoro ja Marja-Liisa Vallenius
La 19.11. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille
Su 20.11. klo 11.00 Lähetys-
sunnuntain jumalanpalvelus / 
Skidijumis / Pekka Ylenius
Su 20.11. klo 17.00 Iltakirkko / 
Ehtoollinen / Skidikirkko 
Su 20.11. klo 17.00 English 
Service

Vko 47
Ti 22.11. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Tapani Varuhin
Ke 23.11. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Ilkka Hakkarainen / Ilonia-
kuoro ja Terhikki Katavisto-Laine
La 26.11. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille
Su 27.11. klo 11.00 Juma-
lanpalvelus / musiikki: Susan 
Yli-Knuuttila ja Lasse Heikkilä / 
Levyn julkistaminen
Su 27.11. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko 
Su 27.11. klo 17.00 English 
Service

Vko 48
Ma 28.11. klo 12.00 Senioriys-
tävät / Ahdistuksen hallinta / 
Psykiatri Timo Palo-oja 
Ti 29.11. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Lähetystoimikunta / 
Pekka Virtanen
Ke 30.11. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Leevi Ahopelto / Yhteis-
lauluja 
La 03.12. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille 
Su 04.12. klo 11.00 Ehtoollis-
jumalanpalvelus / Skidijumis / 
Petteri Arasalo / Johanna Ihonen 
ja Jussi Törmä / Joulumyyjäiset

Su 04.12. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko  
Su 04.12. klo 17.00 English 
Service

Vko 49

Ti 06.12. Ei tilaisuutta
Ke 07.12. klo 12.00 Päivätilai-
suus /Juhani Huotari / Ilonia-
kuoro 

La 10.12. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille
Su 11.12. klo 15.00 Musiikkiju-
malanpalvelus / Jarkko Lindqvist 
/ Seurakunnan musiikkivoimat

Vko 50
Ti 13.12. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Joona Salo ja Lofo-
nuoret
Ke 14.12. klo 12.00 Päiväti-

laisuus / Hannakaisa Shehu / 
Ilonia-kuoro 
La 17.12. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille
Su 18.12. klo 15.00 Seurakun-
nan joulujuhla / Petteri Arasalo
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La 5.11.2022 klo 10–15
Tampereen helluntaiseurakunta, Aleksanterinkatu 18

Kaikille avoin koko perheen toripäivä-tapahtuma, jonka tuotto menee
Afrikassa tehtävään lähetys- ja kehitysyhteistyöhön.

Lähetyslounas (klo 11–14), lähetyskahvio, Fida secondhand, herkku-
puoti, kädentaitajien myyntipiste, lähetyksen tietoiskut, talvirenkaiden 

vaihto (klo 9 alkaen), silmälääkäri, parturi, hierontaa, vanhojen 
kirjojen myynti, pakohuonepeli ja paljon muuta.

tamperehelluntai.fi/toimintapaiva

Fida secondhand
Keskusta, Ideapark, 
Tammela
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Repo Kari


