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Ja niin Jumala on minun pelastajani. Minä luotan häneen,
en pelkää, sillä Herra on
minun väkeni ja voimani, hän
pelasti minut.
( Jes. 12:2)
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Seurakunnanjohtajan kynästä
VALMIINA PALVELUKSEEN

44

Seurakunnassakin
Korona-ajan rajoitusten keskel- tarvitsemme uusia vastuunkanlä seurakunta jatkaa elämää ja
tähyää eteenpäin, mutta muu- tajia, erityisesti
pienryhmien
toksiakin tapahtuu. Viimeksi
johtajia. Yhtenä
mainittu liittyy siihen, että vs.
isona kehityslapsityöntekijämme Johanna
kohteena on ollut
Haapala jättää huhtikuussa
seurakunnan pienryhmätoiminnan
työntekijätiimin. Kiitämme
elvyttäminen. Kiitosaihe on se, että
Johannaa hienosta työstä ja
olemme löytäneet pienryhmäkoortoivotamme siunausta tulevaan! dinaattoreiksi Viljaset ja Gröhnit.
Tämän muutoksen vuoksi Anne Heidän kanssaan työstämme asiaa
Suominen palaa hiukan aikai- eteenpäin. Ilmianna siis itsesi, jos
haluat kasvaa johtajuushaasteen
semmin vanhempainvapaalta
ja ottaa lapsityön ohjat käsiinsä mukana tai vinkkaa, jos tiedät
jonkun tehtävään sopivan.
maaliskuussa.
Myös seurakunnan tavoittava työ
Perustettavan päiväkotimme
on kasvanut, mutta kaipaa edelleen
Kullannupun johtajaksi valitmukaan niitä, jotka kokevat kutsua
tiin Pirjo Korpela Kuopiosta.
kertoa sanoin tai teoin Jeesuksesta
Toivotamme hänet lämpimäsniille, jotka eivät vielä tunne häntä.
ti tervetulleeksi Tampereelle
Tämän lisäksi etsimme keskuudesja seurakuntaamme. Pirjo ja
tamme myös niitä, joita kiinnostaa
päiväkodin hallitus aikanaan
seurakunnanistutus. Koemme, että
käynnistävät työntekijähaun
Jumala on laajentamassa työaluetpäiväkotiin. Rukoillaan johdatus- tamme eri kaupunginosiin.
Kristus antoi apostoleja, profeettota tähän henkilöstöhakuun.
ja, evankelistoja, ohjaajia ja opettajia valmentamaan hänen pyhiä
seuraajiaan palvelustehtävään,
Kristuksen ruumiin rakentamiseen.
Efes.4:11-12, UT2020
					
Antti Hietamäki

Kirkon Rappusilla
Useilla on ollut enemmän aikaa ammenOlen nyt kuuden vuoden ajan kirtaa ”sanaa” kyseenalaisista lähteistä. Miejoittanut ajatuksiani kuvaannollisesti
lestäni tämän viruksen äärimmäinen oire
kirkon rappusilta. Vaikka minulla on
on, että Yhdysvaltain presidentinvaalien
puheenjohtajuutta vielä jäljellä vajaat
tuloksen vuoksi uskovat ovat jopa uhankaksi vuotta, katson aiheelliseksi antaa
neet toistensa henkeä. Mistä tällaisen
jatkossa tilaa myös muille. Kiitän teitä,
viruksen sitten saa? Siitä, että me Krisjotka olette näitä jaksaneet lukea ja antaa
tuksen seuraajina olemme toisarvoisten
palautetta kirjoituksistani. Jumala siunatmielipide-erojen vuoksi sivuuttaneet ja
koon sen siemenen, joka rappusilta ehkä
jopa hylänneet Vapahtajamme käskyn
on heitetty.
kilpailla toistemme kunnioittamisessa ja
Viime viikkoina toiset rappuset Yhdys- rakastamisessa.
valtain pääkaupungissa ovat olleet koko
Tähän virukseen toivoisin löytyvän
maailman valokeilassa. Ensin portaat
rokotteen. Itse olisin valmis sen ottamaolivat huligaanien temmellyskenttänä
ja parin viikon päästä siivottuina uuden an etunenässä. Jotta ehdotukseni ei olisi
liian kuvainnollinen, toivon meidän
presidentin virkaanastujaisten näyttämönä hänen kutsuessa voimakkaasti seurakunnaltamme seuraavaa, joka voisi
toimia yhtenä askeleena ja estää taudin
jakautunutta kansaansa totuuteen ja
yhtenäisyyteen. Toivottavasti tämä kutsu leviäminen meidän keskuuteemme:
kuului laajalle tämän päivän kasvavan Vilppulan vangit ovat korjanneet ja rakvastakkainasettelun hallitsemaan maa- entaneet verstaallaan ristin kirkkomme
ilmaan. Emme kiivaile vain politiikasta katolle. Nyt se alkaa olla valmis. Kun
vaan yhä enemmän viruspandemiasta, koronavirus sen sallii ja risti saadaan paikalleen kirkon katolle loistamaan, järjestsuojautumiskeinoista ja rokotuksista.
Virus ja rokotteen kehittäjät käyvät kil- etään kirkon rappusilla ja Puutarhakapajuoksua ja rajoja virukselta suljetaan, dulla ristinjuhla, jossa herrat ja narrit,
mutta rokotteita yhtäältä odotetaan ja vangit ja vapaat voivat yhdessä ylistää ja
toisaalta demonisoidaan. Tämä muun- kiittää yhteistä Taivaallista Isäämme.
”Ristihin, oi Karitsa, kiinnä katseheni.
tovirus – enkä tarkoita nyt koronavirusta vaan kärkästä vastakkainasettelun Jeesus ristis varjossa johda askeleeni.
etsimistä – on levinnyt kristittyjenkin Risti vain, risti vain olkoon kunniani…”
piiriin. Saattaa olla, että eristäytyminen
seurakunnasta ja toisistamme on lisännyt			Jorma Terävä
vielä sen nopeutta tavoittaa uskovat eri
puolilla maailmaa.
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Kristillisen päiväkoti Kullannupun johtajaksi Pirjo Korpela
Kristillisen päiväkoti Kullannupun
matka kohti toiminnan alkamista on Kristillinen arvopohja ja kokemus
päiväkodin johtamisesta olivat
ottanut syksyn ja vuodenvaihteen
aikana monia askelia. Seurakunnan ratkaisevia meriittejä johtajaa valkokous antoi vanhimmistolle ja sen itessa. Tässähän ei oltu jatkamassa
jo olemassa olevaa toimintaa vaan
päiväkotiryhmälle luvan perustaa
etsittiin osaajaa, joka tietää, mitä on
osakeyhtiön päiväkodin toiminnan pyörittämiseen. Aiemmin oli jo päiväkodin perustaminen, toiminsaatu lupa perustaa yhdistys, mutta nan käynnistäminen ja koko uuden
keskustelut yhteistyötahojen kanssa organisaation saaminen toimivaksi
saivat valmistelutyötä tekevät vakuut- kokonaisuudeksi. Kuudesta hakijasta
kahdella oli kokemusta. Heidät haastumaan, että yhtiömuotoinen malli
olisi parempi. Tammikuun 15. päivä tateltiin ja toinen kutsuttiin sovelperustettiin yhtiö, jonka hallitukseen tuvuustesteihin. Johtaja oli löytynyt:
Kuopion kristillisten päiväkotien
kuuluvat Sini Karjalainen, Pekka
Timantin ja Helmen pitkäaikaisesta
Matilainen ja Hannele Rantanen.
johtajasta Pirjo Korpelasta tulee KulJorma Terävä on ollut aina vuoden
vaihteeseen asti aktiivisesti mukana lannupun johtaja.
ryhmässä, mutta seurakunnan van- Ratkaisevana tekijänä koko hankkeen aikataulutuksessa oli päiväkohimmiston puheenjohtajan töiden
rinnalle hän ei päiväkodin hallituk- din tulevissa tiloissa Teopoliksella
seen lähtenyt mukaan. Toivontuvan toimivan Touhula-päiväkodin muukertaluonteinen avustus seurakunnan ton ajankohta. Näillä näkymin tilat
lapsityöhön antaa taloudelliset mah- vapautuvat uuteen käyttöön vuoden
dollisuudet toiminnan käynnistämi- 2021 lopussa. Tilojen kunnostamiseen
ja kalustamiseen menee muutama
seen. Tuloja menojen kattamiseen
viikko. Tällä hetkellä näyttää siltä, että
alkaa tulla päivähoitotoiminnan
päiväkotitoiminta alkaa helmikuun
alkaessa.
Suurin jo maaliin saatettu hanke on alussa 2022. Pirjo Korpela puolestaan
ollut saada päiväkodille johtaja. Haus- aloittaa työt jo 1. elokuuta. Työsarkaa
riittää kaupungin ja aluehallintovisa oli tietysti muodollisesti pätevä
varhaiskasvatuksen ammattilainen. raston kanssa: pitää saada tarvittavat
selvitykset ja sopimukset kuntoon,
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Minun kohdallani se on liittynyt
paljolti musiikkiin ja lapsityöhön.
Olen toiminut noin kymmenen vuotta
kristillisen päiväkodin johtajana
Kuopiossa. Työ on ollut opettavaista,
haastavaa ja hedelmällistä. Kristillisen arvopohjan vaaliminen ja säilyttäminen työssä takaa myös Jumalan
siunauksen.
Sakarjan kirja 4:10 sanoo: ”Älä väheksy pienten alkujen päivää”. Kaikki lähtee pienestä, ja kun Jumala saa siunata
Jo kuljetuissa askeleissa olemme
sen, vähäkin enenee. Se, mitä Jumala
hallituksena kokeneet, että asiat ovat
on halunnut sinulle ja minulle antaa,
levollisesti asettuneet paikoilleen
on uskottu meille, jotta me sitoutuiajallaan. Vielä on tavaton määrä
simme huolehtimaan siitä ja vaalikeskeneräisiä ja ihan aloittamattomia maan sitä, näkemään pienen, aluillaan
töitä ennen kuin kullannuput kirmaa- olevan potentiaalin ja mahdollisuudet.
vat Kullannupussa. Tähän kaikkeen
Olkoon Kullannuppu kuin ”kasteltu
pyydämme rukoustukea. Tärkeää on puutarha”(Jes.58:11), jossa pienet
myös saada kristillistä päivähoitopai- aluillaan olevat nuput saavat hyvän ja
kkaa haluaville perheille tiedoksi, että turvallisen alun elämälleen.
Kullannuppu on tulossa palveluntuot- Talvisin ja siunaavin terveisin, Pirjo
tajaksi. Puskaradiolähetykset voivat
alkaa.
Hannele Rantanen
löytää pätevät ja sopivat työntekijät, laatia tarvittavat suunnitelmat ja
miettiä toiminnan painopistealueet,
hankkia tarvittavat tietojärjestelmät ja
välineet, sopia ruokahuollosta, hankkia tarvittava kalustus ja käytettävät
materiaalit ja välineet. Siis puhelimet,
tietokoneet, päiväunisängyt, muovailuvahat, hyppynarut, pikkuautot, hiekkalapiot, pulkat, lautaset ja lusikat…

Tässä Pirjo Korpelan tervehdys Kuopiosta
Olen Korpelan Pirjo, 50+. Minulla on
neljä lasta ja yksi lapsenlapsi, kohta
kaksi. Kasvoin uskovan kodin ja
suvun keskellä. Uskonratkaisuni tein
9-vuotiaana. Jo lapsena koin kutsua
viedä evankeliumia eteenpäin.

7

Torilla tavattiin joulukuussa
Kolmena lauantaina joulun alla
toritiimimme viritteli teltan,
glögitarjoilun ja infrapunalämmittimet Jugend-torille. Joulutorilla oli ihmisiä mukavasti
liikkeellä ja kohtaamiset olivat
erittäin hyviä. Kohtasimme
muun muassa Jeesuksen seuraajia, jotka olivat ajautuneet pois
seurakuntayhteydestä, rukoilimme sairastavien kanssa ja
hengellisistä asioita kiinnostuneita rohkaisimme turvaamaan
Jeesukseen.
Tiimin palautekeskustelussa
mietimme, miten tiimiläiset
erottuisivat katukuvasta paremmin, pohdimme auttavan puhelimen tapaan seurakunnan
”auttavan sähköpostin” luomista
ja unelmoimme isomman teltan
luomista mahdollisuuksista.
Kevättalvella ja alkukesällä suuntaamme jälleen torille.
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Meitä on noin 10 hengen porukka,
ja kiinnostuneet ovat tervetulleita
mukaan toimintaan.
Laita viestiä pastori Juhani
Huuskoselle (0405110674, juhani.
huuskonen@svk.fi).
Suunnitelma kevään ja alkukesän
2021 toritempauksista
LA 20.3. klo 13–16
LA 3.4. klo 13–16
(pääsiäinen)
LA 17.4. klo 13–16
LA 15.5. klo 13–16
LA 5.6. klo 13-16
LA 12.6. klo 13–16
Kesäkuusta alkaen otamme myös
evankelistakurssin osallistujia
mukaan useampaan kohteeseen eri
puolille Tamperetta.

ViaDian toiminta laajenee Vilppulaan
Vilppulan vapaaseurakunnan tiloissa alkaa päiväkeskustoiminta ja
vankikuntoutus helmikuun 2021 alusta. Toiminnan laajentuminen
liittyy ViaDia Pirkanmaan ja Rikosseuraamuslaitoksen laajenevaan
sopimukseen vankikuntoutuksen työtoimintapaikkojen järjestämisestä
myös Vilppulan vapaaseurakunnan tiloissa.
Vapaaseurakunta on tehnyt aiemmin EU-ruokajakelua kerran viikossa,
mutta nyt toiminta laajenee myös kauppojen hävikkiruoan jakeluksi ja
päivittäiseksi päiväkeskustoiminnaksi. ViaDian sopimus Osuuskaupan
kanssa mahdollistaa aluksi Mäntän S-Marketin hävikkien noutamisen.
Muitakin kauppoja haastetaan jatkossa mukaan.
”Päiväkeskustoiminta mahdollistaa laajamittaisemman ihmisten
kohtaamisen. Seurakunta haluaa kohdata ihmisiä auttaakseen ja
tukeakseen sielunhoidollisissa tarpeissa. Toiminta mahdollistaa myös
uusia palvelupaikkoja seurakuntalaisille” ,toteaa vanhimmiston puheenjohtaja Jouni Perälä.
Kuvateksti: ViaDian Pekka Matilainen ja Jouni Perälä sopivat ruokahävikkien noudosta ja Jouni vie Mäntän S-Marketille ohjekyltit hävikkiruokien noutopaikoille.
kuva: Pekka Matilainen
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Korona-ajan todistuksia Sykeseurakunnasta
Viime vuoden haasteista huolimatta
olemme Sykeseurakunnassa saaneet
kokea yksilöinä ja yhdessä Jumalan
hyvyyttä ja johdatusta. Haluamme
jakaa muutaman sykeläisen todistuksen menneeltä vuodelta, saakoot
ne rohkaista sinua!
***

Jos uusi arki ahdistaa tai pelottaa,
muista: Jumala on muuttumaton.
Jumala on ja pysyy! Jeesus rakastaa
meitä edelleen ja haluaa toteuttaa
meidän elämässämme oman parhaan suunnitelmansa. Ole siunattu.”
– Johanna Virk, Sykeseurakunnan
talousjohtaja

”Kun maailma ja arki on muuttunut kuin silmänräpäyksessä,
ensimmäisenä nousee ajatus: miten selviän? Sitten sydämelle Pyhä
Henki nostaa ajatuksen; Jumala ei
ole muuttunut. Jumala on edelleen
sama. Hän on muuttumaton. Se ajatus pysäytti ja päätin, että jos jotain
tästä erilaisesta arjesta jää käteen,
niin se että turvaan Jumalaan aina
ensin.
Tässä uudenlaisessa arjessa olen
lasten kanssa opetellut uusia rutiineja. Joillekin ehkä itsestäänselvyyksiä,
mutta ei meille. Kahden pojan äitinä
minulle on todella tärkeää, että myös
he löytävät elämäänsä kaikkivaltiaan
Isän. Siispä otamme illalla ennen
nukkumaanmenoa pienen hetken ja
he saavat kysellä kysymyksiä Jumalasta, Jeesuksesta, Pyhästä Hengestä tai mistä vain. Lopuksi kaikki
kolme rukoilemme vuorotellen.
Kuinka tärkeä hetki tästä on lapsille
tullutkaan!
10

***
”Koronapandemian tuomien
rajoitusten myötä yksi isoimmista
asioista minulle henkilökohtaisesti
oli sosiaalisten kanssakäymisten
rajaaminen ja tätä myötä se yhteys,
johon seurakunnassa oli totuttu.

***
Tänä aikana on kuitenkin ollut todella
siunaavaa viettää aikaa muun muassa
”Omassa arjessa Jumalan sydämen syke
Zoom-tapaamisten kautta niin koko
on tuntunut kiitollisuutena kaikista
seurakunnan kuin oman pienryhmämmekin kesken. Mielestäni meidän pienry- hyvistä asioista, joita omassa elämässäni
hmämmekään ei ole tänä aikana eriytynyt, on tällä hetkellä. Monia niistä ei olisi
vaan päinvastoin olemme saaneet tukea osannut joitain vuosia sitten kuvitellakaan olevan. Olen myös huomannut, että
toisiamme rukouksin, jakaa elämää ja
olen saanut keskittyä täysillä innostaviin
kokea todellista seurakuntayhteyttä.
asioihin kuten oman työni kehittämiseen.
Olen myös löytänyt saarnapodcastien
maailman ja huomannut, miten se on
itselleni todella hyvä tapa saada mahdolli- Vaikka elämässä on välillä tummiakin
simman paljon irti puheesta esimerkiksi sävyjä, olen kokenut, että Jumala saa tehdä minussa työtään, ja saan uskoa kaiken
työmatkaa ajaessa, juoksulenkillä tai
kuntopyörän selässä, kun häiriötekijöitä yhdessä vaikuttavan parhaakseni.
on mahdollisimman vähän. Uskon, että Sosiaaliset kontaktit ovat rajautuneet
tämä tilanne on lisännyt myös omaa
aika pieneen. Se on välillä täysin okei,
ymmärrystä ja kiitollisuutta kaikista niistä mutta pitkään jatkuessa se nostaa esiin
asioista, jotka minulla on niin hyvin.”
myös kaipuuta toisten luo. Ehkä tällainen
pysähtyminen auttaa arvioimaan, mikä
– Juha Koivistoinen, Staffin jäsen
elämässä on tärkeää.
Toivon, että olen saanut töissä rumpuopettajana olla tuomassa oppilaitteni
elämään merkitystä. Koen, että se on ollut
monelle tärkeää ja on auttanut näiden
kuukausien läpi.”
– Sari Kujala, Sykeseuran johtaja
Koonnut: Jenni Kangasluoma
Kuvat: Tiina Carlsson
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Tervehdys Tampereen NNKY:n Itu-työstä!
Olemme toimineet jo vuodesta 2004
Hämeenpuistossa, ihan tässä Vapaa- Olen itse saanut olla myös monen
kirkon lähistöllä. Itu-työssä tarjoamme tukihenkilönä odotusajasta aina
apua yllätysraskaustilanteessa oleville vauva- ja pikkulapsiaikaan saakka.
ja abortin läpikäyneille naisille sekä
Meihin kannattaa ottaa yhteyttä
heille, jotka vaikeassa tilanteessa jatka- myös silloin, jos on jossain elämänsä
vat raskauttaan.
vaiheessa läpikäynyt abortin ja tunLähes 20 vuotta sitten sain yllättäen
tuu, että asia painaa tai pulpahtelee
Taivaan Isältä viestin, että abortit ovat mieleen. Abortti on naisen elämässä
selvittämätön asia Hänen edessään.
niin iso juttu, että sitä kannattaa
Tämän seurauksena hyppäsin aika
käsitellä. Jeesus on tullut parantamaan
nopealla aikataululla Jumalan suun- tälläkin alueella särkyneitä sydämiä.
nitelmiin. Jätin oman ”virallisen” työni Yksinhuoltajaäitien parissa tehtävä
erityislastentarhanopettajana vuonna työ on ollut alusta asti keskeisessä
asemassa Itu-työssä. Olemme Vapaa2004, ja aloitimme Itu-työtä pienikirkoltakin saaneet vuosien varrella
muotoisesti Tampereen NNKY:llä.
Avasimme nettisivut ja puhelinpäiv- paljon apua erityisesti tähän toimintaan. Itu-työn yh- eli yksinhuoltajaäiystyksen ja aloitimme ensimmäiset
ryhmät abortin läpikäyneille. Nyt työ tien porukasta osa on uskovia ja aika
on laajentunut valtakunnalliseksi. Itu- moni on kiinnostunut hengellisistä
työstä on syntynyt Tampereella myös asioista. Niinpä minulla on ollut
Itu-perhetyö, joka tarjoaa monenlaista pitkään sydämelläni, että olisi ihana
apua ja toimintaa erityistä tukea tarvit- tarjota heille avoimemmin hengellistä
toimintaa.
seville äideille ja lapsille.
Meihin voi ottaa yhteyttä, jos on tullut Minusta tuli pari vuotta sitten vapaayllättäen raskaaksi. Yritämme yhdessä kirkkolainen, joten pohdittuani asiaa
miettiä, miten tilanteesta voisi päästä jonkin aikaa otin yhteyttä ja kysyin,
eteenpäin ja miten me Itu-työssä
voisimmeko aloittaa yh-kahvilatoivoisimme auttaa myös ihan konkreet- mintaa myös täällä Tampereen Vapiktisesti. Mielellämme autamme esime- sella.
rkiksi lastentarvikkeiden hankkimisessa ja muissa käytännön asioissa.
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Uskon, että seurakunnassammekin
on yh-äitejä, jotka kaipaavat vertaistukea ja vahvistumista. Lisäksi
Keidas-kahvilan tilat ovat tosi ihanat,
sisään on helppo tulla vaunujen kanssa ja ohessa on mahdollisuus mm.
lastenhoitoon.
Idea otettiin hyvin vastaan, ja olemme
nyt Johanna Haapalan kanssa suunnitelleet yh-kahvilan aloittamista
helmi-maaliskuun aikana (jos korona
sallii) parillisten viikkojen maanantaisin klo 17-19. Paikka on Cafe Keidas.
Äideille ja lapsille tarjotaan ruoka
klo 17, jonka jälkeen lapset menevät
lastenhoitoon. Klo 17.45 äideille on
oma, noin tunnin pituinen hengellinen hetki: vähän opetusta, keskustelua ryhmissä ja mahdollisuus saada
henkilökohtaista rukouspalvelua.
Olen itse todella innoissani tästä
jutusta ja haastankin teitä seurakuntalaisia mukaan! Olisiko teillä aikaa
ja sydäntä antaa aikaanne yh-äitien
kohtaamiseen ja palvelemiseen
parillisten viikkojen maanantaisin?
Lapsille tarvitaan sylejä, ruuanlaittoon ja kattamiseen tekijöitä, äideille
keskustelukumppaneita ja rukoilijoita. Myös miehille on tilausta erityisesti lasten kanssa olemiseen, sillä monet
näistä lapsista kasvavat kokonaan
ilman isää.
Ilmoittautua voi Johanna Haapalalle,
p. 040 6512451 tai minulle eli Outi
Papuselle, p.040 832 9001.

”Hän on orpojen isä ja leskien puolustaja; Jumala pyhässä asunnossaan. Jumala antaa yksinäisille kodin
ja vie vangitut vapauteen, mutta
niskoittelijat saavat asua kuivassa
maassa.” Ps. 68:6–7
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Pienryhmänvetäjiä etsitään
Tampereen Vapaakirkkoseurakunnassa toimii tällä hetkellä muutamia pienryhmiä. Osa ryhmistä on
kokoontunut säännöllisesti yhteen
jo vuosia, kun taas osa sai alkunsa
joitakin vuosia sitten, kun pienryhmätoimintaa viimeksi kartoitettiin. Tuolloin toiveena oli perustaa
ryhmiä eri puolille kaupunkia ja
kerätä yhteen lähellä toisiaan asuvia
seurakuntalaisia.
Nyt seurakunnan pienryhmätoimintaa halutaan laajentaa ja uudistaa, sillä kiinnostusta osallistua
ryhmiin on enemmän kuin niitä
on tarjolla. Samalla pienryhmistä
halutaan tehdä entistä tärkeämpi ja
keskeisempi osa seurakunnan toimintaa niin, että ne voisivat paremmin tukea seurakunnan kasvua
– niin fyysistä kuin hengellistäkin.
Tavoitteena on myös panostaa
uudella tavalla pienryhmien johtajiin tarjoamalla heille mentorointia
ja tukea ryhmän opettamiseen ja
ohjaamiseen. Toiveissa on perustaa
erilaisia ryhmiä vastaamaan ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin
ja tarpeisiin. Osa ryhmistä voisi
toimia myös määräaikaisesti, jolloin
kynnys lähteä mukaan madaltuu.
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Pienryhmätoiminnan kehittämisessä ovat mukana Antti Hietamäen
ja Juhani Huuskosen lisäksi Tuula
ja Markku Viljanen sekä Karoliina
ja Johannes Gröhn. Mukaan työhön
tarvitaan erityisesti pienryhmien
johtamisesta kiinnostuneita seurakuntalaisia.
Kiinnostaisiko sinua lähteä mukaan
kehittämään seurakunnan pienryhmätoimintaa? Haluaisitko toimia
pienryhmän johtajana?
Ota yhteyttä Viljasiin
mark.viljanen@gmail.com tai
Gröhneihin (050 409 7707/jgrohn@
gmail.com). Olemassa olevista
ryhmistä voit kysyä seurakunnan
työntekijöiltä.
Teksti: Karoliina Gröhn
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Lähettien
kuulumisia

Helin terveiset Mallorcalta

Sain viettää kesälomaani Suomessa
joulun aikaan, se on iso ilon aihe.
Jumala on avannut kontakteja täällä
koronasta huolimatta, ja Zoomissa
järjestetään tällä hetkellä kahta eri
espanjankielistä kurssia, joista toinen on nuoriso-alfa. Nämä kurssit
on järjestetty King’s Kids Mallorcan
nimissä. Kings Kids -toiminta on
osa YWAM:n työtä.
Espanjan kielen opintoni etenevät,
mikä on kiitosaihe sekin. Rukousaiheeni teille:
- tiimin muodostuminen paikan
päälle
- rukouskumppani
tai -kumppaneita
tänne
- Jumalan viisaudessa ja aikataulussa eteneminen
Aurinkoisin terveisin
Heli :)
16

Rokosien kuulumiset 		
Bulgariasta
Meille kuuluu hyvää. Markus on
aloittanut jälleen työt seurakunnan
nuorten kanssa, ja nuoria on tullut lisää mukaan. Hannakin saa jo
tavata lastenkodin nuoria ulkona,
vaikka koronarajoitukset estävätkin kokoontumiset sisätiloissa.
Muistakaa rukouksin perheitä,
joihin olemme ystävystyneet
Lahjan kautta, että Isä vetäisi heitä
pelastukseen Poikansa Jeesuksen
puoleen.

Juhani & Sari Ahola
UUTTA RAKENTAMASSA
Seurakuntamme on aloittamassa istutuksia Hervannassa sekä Ikurin
ja Tesoman alueilla. Molempiin kohteisiin kokoamme tiimin, joiden
tehtävänä on evankelioida ja opetuslapseuttaa uusia ihmisiä Kristuksen
tuntemiseen. Vaikka korona hankaloittaakin ihmisten kohtaamisia, haluamme silti valmistautua saavuttamaan uusia ihmisiä evankeliumilla.
Olemme pienen ryhmän kanssa rukoilleet syksyn ajan Hervannan työn
puolesta, ja Ikurissa on jo tehty pohjatyötä lähiötalolla. Työ tarvitsee
uusia tukijoita, jotka mahdollistavat uusien istutustyöntekijöiden toimeentulon. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä minuun tai seurakunnan
työntekijöihin.
HENKILÖKOHTAISTA
Euroopassa työskentely on tällä hetkellä omalta osaltani ohi koronan ja
uusien suunnitelmien vuoksi. Olen jatkanut teologian maisterin tutkinnon parissa ja työstän uutta ylistyslaulua ”Sinun kirkkautesi”.
Ylistyslauluni löydät verkosta osoitteesta https://juhaniahola.bandcamp.
com.
RUKOUSAIHEITA:
• Istutustiimien kokoaminen ja kehittäminen Tampereella
• Taloudellinen tuki työn mahdollistamiseksi

17

Ystäviä tarvitaan!

”Palveluun on kuusikymmentä ihmistä - vertaistukiryhmä, inforyhmä, kultjonossa… ” Tämän tiedon saimme
tuuriryhmä.
ystävältämme, joka toimii Tampereen Elken oma kokemus: ”Kun tulin Suomeen
kaupungin sosiaalitoimessa pakolaisten 1985 kävin suomen kielen kurssilla Samkotouttamispalvelussa. Jono on espolassa, mutta pelkästään opiskelemalla
imerkki yhden Tampereella toimivan siellä en oppinut puhumaan suomea. Ratvapaaehtoistyön järjestämään palveluun, kaisevaa oli, että toisena vuonna tutustuin
jossa maahanmuuttajat haluavat saada Kaijaan. Vietimme paljon aikaa yhdessä,
suomalaisen ystävän. Näitä jonoja voi kun kävimme lastemme kanssa leikkipuolla monen muunkin järjestön palvelus- istoissa ym., ja tämän ystävyyssuhteen
sa. Ystäviä tarvitaan!
kautta opin puhumaan suomea.”
Järjestämme 10.04.2021 klo 10 – 12.30
Tässä esimerkkejä yhden ystävämme
sanoin siitä, millaiselle toiminnalle olisi ystävä- tai tukihenkilökoulutuksen, joka
päättyy yhteiseen lounaaseen. Tampereen
paljon tarvetta:
- .. paikka missä puhua suomen kieltä. kaupungin sosiaaliohjaaja Merita Saajos, jolla on vuosikymmenien kokemus
Siksi sellainen paikka missä sitä voi
puhua olisi hyvä, olisiko se sitten ihan työstä maahanmuuttajien parissa, tulee
vaan, että ”tule juttelemaan suomeksi”. jakamaan käytännöllisiä ideoita siitä, mitä
tällainen ystävänä oleminen voisi pitää
- Ei ole suomalaisia tai minkään
sisällään.
maalaisia ystäviä. Usein kaivataan
nimenomaan suomalaisia ystäviä: joko Olisitko kiinnostunut tutustumaan ja
yhtä ystävää, pariskuntaa tai perhettä, ei olemaan ystävä maahanmuuttajalle?
Tervetuloa kuuntelemaan Meritaa. Ehole väliä.
- Vapaa-ajan tekemistä. Voisimme esim. käpä tässä keväällä koronatilanne olisi
tehdä matkan johonkin mielenkiintoi- jo helpottanut sen verran, että voisimme
seen kohteeseen. Mutta siis kaikenlain- tehdä jotain hyvää ruokaa yhdessä ja
en vapaa-ajan toiminta on tervetullutta. vaikkapa pelata joitakin pelejä ja siinä
- Kaikenlainen ohjaus ja neuvonta arjen samalla tutustua uusiin ystäviin.
Ilmoittauduthan meille pian, jos haluat
asioissa.
- Opastusta erilaisiin paikkoihin, esim. tulla mukaan tähän 10.04. järjestettävään
TAYS, Hatanpää, terveysasemat, kirjas- tilaisuuteen.
Yt. Juha ja Elke Juvonen
to, nähtävyydet yms. ….
- Kun kristitty haluaa löytää seurakun- je.juvonen@svk.fi
nan, olisi hyvä, jos hänellä olisi alussa
joku, joka olisi yhteydessä ja katsoisi,
että hän tulee tilaisuuksiin ja saa hengellistä opetusta.
18
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Kolumni: Kultainen sääntö
Tässä onkin ihmiselle aivan tarpeeksi
Jeesus toteaa: ”Niin kuin te tahdotte
urakkaa. Kun seuraa tänäkin päivänä
ihmisten tekevän teille, niin tehkää
te heille.” Hän jatkaa: ”Olkaat valmiit tapahtumia eri puolilla maailmaa,
armahtamaan, niin kuin teidän Isän- ei kultaisen säännön ohjeista ole
nekin armahtaa.” (Luuk. 6: 31 ja 36.) paljon jäljellä. Yhdysvalloissa on
Kysymys on niin sanotusta kultaisesta kaksi leiriä, jotka ovat sisällissodan
partaalla. Toinen leiri uhoaa, että
säännöstä. Tämä moraalinen ohje ei
ole pelkästään kristillistä perinnettä, vastapuolen johtaja tulee erottaa ja
ajaa täydelliseen hylkiöasemaan.
vaan se esiintyy useissa muissakin
uskonnoissa ja maailmankatsomuksis- Tällainen toiminta tuskin rauhoittaa
sa. Vain islam rajaa tämän koskemaan toista osapuolta. Odotettavissa onkin,
ainoastaan muslimiveljiä. Kysymys on että herkästi aseisiin tarttuva kansakuitenkin ennen kaikkea moraalisesta nosa ottaa tuliaseet kaapista ja lähtee
säännöstä, ei pelastusopin piiriin kulu- kaduille harjoittamaan ”tarkkuusamvasta kristinuskon ydinkysymyksestä. muntaa”.
Jopa uskonnottomat humanistit voivat Euroopassa on jo nähty vastaava
omalla tavallaan sisällyttää ajatuksen kehityskulku, kun yksi suurehkon
maan johtaja nöyryytettiin nurkkaan.
omaan arvomaailmaansa. Tästä on
osoituksena mm. ”Keskinäisen riippu- Seurauksena oli sota, joka kytee
vieläkin pitkittyneenä kriisinä.
vuuden julistus” vuodelta 1988.
Pitkin maailmaa ollaan humanismin
Kultaista sääntöä on arvosteltu sen
yleisluonteisuuden tähden. Säännön nimessä ajamassa toisinajattelevia
kirjaimellinen soveltaminen on käytän- ihmisiä ahdinkoon. Tällöin unohtuu
nössä mahdotonta mm. oikeustoimes- humanistien oma julistus ilmaisu- ja
omantunnonvapaudesta ja oikeudessa. Se onkin syytä ymmärtää hyvän
omantunnon ohjeeksi, jonka tarkoitus ta harjoittaa uskontoa. Perusteena he
on kasvattaa ihmiseen myötätuntoa eli käyttävät ajatusta, että omantunnonempatiaa. Koston sijaan tulisi keskittyä ja ilmaisuvapauden ei saa häiritä
toista. On vain aika kummallista, että
sopimiseen ja anteeksiantoon.
näiden humanistien ”mieli pahoittuu” kovin herkästi.
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Aikanaan Neuvostoliitossakin vallanpitäjien mieli pahoittui miljoonia
kertoja. Samoin kävi natsien Saksassa,
ja käy tänä päivänä Pohjois-Koreassakin. Ihminen on oikean oppinsa,
ideologiansa tai uskontonsa tähden
hyvin altis pahoittamaan mielensä.
Vastustajan läsnäolo ja jopa olemassaolo häiritsee oikeassa olijaa lähes
koko ajan.
Tässä tilanteessa ei maailmassa tunneta kultaista sääntöä, vaan vahvimman sääntö. Vahvin ajaa heikomman
paitsioon. Vainottu ja kiusattu katkeroituu ja nousee kapinaan. Seurauksena on sota.
Ja kierre jatkuu.
Tapio Kangasniemi
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Naisten brunssin digiloikka
Naisten Brunssitiimi siirtyi digiaikakauteen 23.1.2021 ja striimasi ensimmäisen brunssitilaisuuden Holvista seurakunnan YouTube-kanavalle.
Tilaisuudessa kuultiin etukäteen videoitu Maarit Erosen puhe, jossa hän
kertoi työstään Etelä-Afrikassa teemalla "Yli villeimpien unelmien”. Hän
myös rohkaisi jokaista kuuntelemaan Jumalan ääntä, olemaan kuuliainen ja lähtemään liikkeelle pienin askelin.
Lauantaiaamu Holvissa oli täynnä innostusta, iloa ja yhteyttä. Markus
Tuomola ja Kylli Niemelä olivat korvaamattomana apuna teknisessä toteuttamisessa. Kiitos kuuluu myös Riitta Terävälle, joka somisti kuvaustilan kauniisti ja järjesti tuotantotiimille upeat tarjoilut.
Olemme yllättyneitä striimin vastaanotosta. Palaute oli hyvää, ja videon
liki 1100 katselukertaa ylittivät meidän villeimmätkin unelmamme. Se
kannustaa jatkamaan. Haluamme tavoittaa naiset sanomalla Jeesuksesta
ja tuoda parantumista, rohkaisua sekä toivoa jokaiselle!
Kiitollisin mielin
Brunssitiimi
Teksti ja kuvat: Maria Järvinen
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Nähkööt ihmiset Jumalan!
Muuttaessamme Pappilaan naapurin pihassa oli kaksi suurta, mukavannäköistä nukketaloa. Vilkaisen niitä aina ohi kulkiessani, ja niistä
tulikin minulle kotini maamerkki. Katsovatkohan muutkin pihaani?
Onko pihallani mitään, mikä kiinnittäisi heidän huomionsa? Käytän
kukkia koristellakseni etupihani kauniisti, mutta riittääkö pelkkä
kauneus? Miksen käyttäisi ikkunoitani ja etupihaani evankelioimaan
naapurustoani?
Jumalamme on näkymätön, koska Hän on henki. Puolet ihmisistä oppii
ja hahmottaa maailmaa näkemällä. Kuvilla ja iskulauseilla autamme
ihmisiä oppimaan Raamatun kertomuksia nopeasti ja ymmärtämään
Jumalan suuruuden.
Pannessamme kristillisen merkin taloomme, tunnustamme uskoamme,
laitamme merkin henkimaailman karttaan ja näytämme naapurustollemme, missä Jumalan kansa on. Näytämme, että naapurusto on
Jumalan valtakuntaa. Kirkollisina juhlapyhinä voimme tehdä järjestelyjä, jotta pyhät näyttävät joulun ja pääsiäisen todellisen merkityksen
eivätkä ihmiset näe vain tonttuja ja pääsiäispupuja. Voimme käyttää
viestejä vaatteissa ja hatuissa kertomaan ihmisille Jumalasta.
Hongkongilaisen AMENPAPA-vaatekaupan tulevan perustajan elämän
ollessa toivottomimmillaan hän katsoi ylös ja näki kirkon seinässä
suurin kirjaimin: "Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut
meitä." Hän puhkesi itkuun. Luettuaan Raamattua kotonaan hän tajusi
syvästi, että "Jumalan sanat ovat täynnä voimaa ja että niitä voidaan
todella soveltaa elämään". Sitten hän keksi kirjoittaa Jumalan Sanaa
vaatteisiin. Niihin pukeutuvat ihmiset ovat käveleviä uskon mainoksia,
ja sanoma lohduttaa hänen kaltaisiaan, jotka etsivät pelastusrengasta.
Neulomisesta ja muista käsitöistä pitävät ihmiset voivat neuloa evankeliumia hattuihinsa ja vaatteisiinsa. Pääsiäisen ja joulun aikana
voisimme näyttää selkeämmin raamatullisen sanoman ovi- ja ikkunakoristelussa, esimerkiksi kirkon suunnittelemana suurena "Jeesus
pelastaa" – tarrana, jota jaetaan seurakuntalaisille ikkunoihin kiinnitettäviksi. Se varmasti herättäisi uteliaisuutta Jeesusta kohtaan ja alkaisi
muuttaa naapurustojen hengellistä ilmapiiriä. Voit myös käyttää omaa
luovuuttasi ilmaistaksesi viestejä kuva- tai tekstikoristeilla.
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Taloni edustan kukkaruukkuun
kirjoitin "Jeesus rakastaa minua".
Nähdessään "Jeesus rakastaa minua",
ihmiset toistavat "Jeesus rakastaa
minua" automaattisesti mielessään.
Aina talomme ohi kulkiessaan ja
kukkaruukun nähdessään he toistavat ”Jeesus rakastaa minua”. Tein
ikkunakoristeeksi Golgatan tyhjän
haudan, ja joulun alla askartelin ikkunaan adventtikalenterin Raamatun
tarinoilla. Lisäsin
kuvan päivittäin
jouluun asti. Ostin suihkuverhon
Pyhän perheen
kuvalla, tärkeimmän joulun ulkokoristeen, ja huomasin
ohikulkijoiden
kääntävät usein
päätään ja katsovat
taloani.
Etkö tiedä, kuinka julistaa evankeliumia? Se on hyvin yksinkertaista.
Käytä joitain ostettuja tai itse suunniteltuja koristeita ja aseta ne näkymään kadulle. Julistamme Jeesuksen
asuvan kodeissamme: taivas on
täällä, ja Jumala on täällä. Sinunkin
naapurustossasi ihmiset voivat nähdä
Jumalan.
Teksti ja kuvat: Ya-Chen Kuikanmäki-Li
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Iloiset vastuunkantajat: Kohta menee äänikin...
Kirkon tekniikkatiimin vastuullisten
esittely jatkuu, ja nyt on vuorossa
miksaustiimiä koordinoiva Toni
Rautiainen.

Aivan, no tietää sitten ketä syyttää
tai kiittää.

Kyllä, ja onhan siinä monta asiaa
viimeisten vuosien aikana muuttunEsittelisitkö hiukan itseäsi?
utkin. Täytyy kyllä rehellisesti todeta, että jonkin verran aikaisemmin
Olen yhden vaimon mies ja kahden
äänitekniikan kanssa toimiessa olin
kouluikäisen lapsen isä Pirkkalasta.
itsekin jo ehtinyt miettiä, olisiko se
Ponnistan keskisestä Suomesta Saari- oma palvelupaikka. Ja suora kysymys
järveltä, eikä 35-vuotinen Tappasai toimimaan.
ra-fanius ja 13 vuoden pirkkalaisuus
Palataan noihin muutoksiin vähän
ole vielä tehnyt kovin hämäläiseksi,
myöhemmin, mutta mistä olet
muuten kuin luontaisen hitauden
puolesta. Olen toisen polven vapaa- hankkinut osaamisen äänentoistokirkollinen ja toivottavasti aikanaan hommista niin, että voit koordinoida ja kouluttaa miksausporukkaa?
voittajana maalissa.
Miten oikein päädyit palvelupaikallesi?

Elämänkoulua, kuten Solinakin laulaa.
Eli mitään oikeita opintoja ei ole
takana. Kibarin eli seurakuntakoulun
jälkeen aloitin basson soiton gosNoh, taisi siinä eräs seurakuntapaspel-bändissä ja sen jälkeen konsertit
tori reilu viitisen vuotta sitten edellisen vetäjän siirtyessä sivuun kysellä, ja äänitekniikka ovat tulleet itse- ja
mallioppimisen kautta tutuiksi. Mikjosko koko miksaustiimin ottaisin
saaminen on ollut varsinaisesti vasta
hartioilleni. Siihen asti olin vähän
väkisin roikkunut miksaajana muka- reilut 15 vuotta kuvioissa.
na, kun tuli edellisen kirkkosaliremontin yhteydessä todettua, että
minä en ainakaan yritä miksata, jos
tekniikka siirretään parven alle salin
takanurkkaan. Se kun on äänentoiston kannalta huonoin mahdollinen
paikka. Periaatteen miehenä on ottanut välillä vähän koville tuo omien
sanojen syönti.
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Mitä äänentoiston digiaika tarkoitLopuksi: mitä terveisiä sinulla on
taa normiseurakuntalaiselle?
seurakuntalaisille?
Toivottavasti ennen kaikkea
selkeämpää äänenlaatua ja vähemmän
sitä aiemmin vallinnutta tilannetta,
jossa ihan kaikki ei aina toiminut
äänentoiston osalta. Toki edelleen
meillä on tilanteita, missä olosuhteet
yllättävät miksaajan tai laitteet tekevät
tenän. Mutta sitä tapahtuu paljon
vähemmän kuin ennen digiaikaa.
Tämä muutoshan tehtiin reilu 3 vuotta sitten ja ympäristö saatiin myös
paljon yksinkertaisemmaksi hallita.
Nyt miksaajalla on mahdollisuus
kontrolloida ääntä mistä vain salia
mobiililaitteen avulla. Toki muutos
on vaatinut miksaustiimiltä uusien
asioiden omaksumista, mutta tiimi on
tehnyt tosi hyvää työtä.
Yleisesti toki hankala arvioida, mitä
kirkkokansa on muutoksesta mieltä,
kun miksaaja yleensä huomataan
vasta silloin, kun joku ei toimi. Ja harva antaa palautetta silloin, kun asiat
toimivat. Mutta ainakin appiukko on
vähemmän valitellut, että puheesta ei
saanut selvää! Toki voihan se olla, että
ei enää kehtaa sanoa. Meidän seurakunnassa ääneen liittyvä häiriöherkkyys on aika suurta ja tämä saatiin
digillä melko hyvin kuriin. Muutokset
myös olennaisesti paransivat äänentoiston puolesta valmiuksia siirtyä viime
vuoden alusta aloitettuihin striimauksiin.

Tulkaa rohkeasti kertomaan kommentteja äänenlaadusta, niin risut
kuin ruusutkin. Mutta ei kannata
ennen kokousta, eikä kokouksen
aikanakaan, sillä miksaajalla on
useasti niissä hetkissä paljon asioita
hoidettavana. Palaute saattaa mennä
sellaisessa tilanteessa väärään lokeroon. Toki automaattisesti tapahtuvaa
pään pyörähtämistä taaksepäin on
hankala välttää silloin, kun mikki
on mykkä tai joku häiriöääni kuuluu
kaiuttimista. Miksaaja yrittää siinäkin
tilanteessa parhaansa ja kuulee toki
mielellään mahdollisista kehitysideoista. Ja toki uusia miksaajia kaivataan
tiimiin pitämään yllä tuoretta mieltä,
että vanhat eivät pääse liiaksi kangistumaan. Siis rohkeasti vaan yhteyksiä
minuun tai työntekijöihin, jos yhtään
kiinnostaa.
Kiitos, Toni. Kiitokset myös koko
tiimille tämän välttämättömän alueen kehittämisestä ja hoitamisesta!
Kirjoittanut: Juhani Huuskonen ja
Toni Rautiainen
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Jorma Terävä
Vanhimmisto tiedottaa
• Seurakunta muisti joululahjana työntekijöitä 200 €:n liikunta/kulttuuriseteleillä.
• Seurakunta merkitsi päiväkotitoimintaa varten perustetun Päiväkoti Kullanuppu
Oy:n kaikki osakkeet yhteisarvoltaan 1 000 €:lla. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannele Rantanen.
• Sykkeen seurakuntatyöntekijä Jenni Kangasluoman työsuhdetta jatkettiin 31.5.2021
asti. Työsuhteen vakinaistamisesta päätetään sen jälkeen, kun Sykkeen kevätfoorumi on asian käsitellyt.
• Tommi Karjalainen valittiin vanhimmiston varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2021.
Sihteerinä jatkaa Jyrki Saikkonen.
• Ya-Chen Kuikanmäki-Li:lle kerätään kannatusrengasta kiinankieliseen työhön
SVK:n lähetyksen yhteydessä. Seurakunta tulee osallistumaan tähän kannatusren
kaaseen.
• IRR-TV suunnittelee valtakunnallista MISSIO2022-tapahtumaa. Seurakunta seuraa
valmisteluja ja päätös osallistumisesta tehdään, kun tiedetään, mitä se käytännössä
tarkoittaa.
• Vanhimmisto päätti rukouslähettien ja yhteisöjen tukemisesta vuodelle 2021:
- Juhani Aholan työ OM:ssä 300 €/kk
- Hannu Sorsamon työ Wycliffe:ssä 200 €/kk
- Sodankylän vapaaseurakunnan lapsityö 100 €/kk
- Ida Erkkilän työ ViaDia ry:ssä 100 €/kk
• Olemme tosi kiitollisia Jumalalle ja seurakuntalaisille taloudellisesta vastuunkan
tamisesta vuoden 2020 aikana. Koronavuonna rahalahjat olivat noin 9 000 € yli
budjetin! Lisäksi saimme kerättyä yli 32 000 € hissin uusimista varten ja 36 000 €:n
lahjoituksen yksityishenkilöltä musiikkityötä varten. Toivomme, että sama uhrialt
tius jatkuu ja voimme täysin palkein jatkaa työtä evankeliumin eteenpäinviemisek
si.
• Seurakunnan vuosikokous on suunniteltu pidettäväksi su 28.3.2021 klo 12.30, jos
se koronarajoitteiden puitteissa on mahdollista.
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Harjun kukka ja hautauspalvelu
Osoite: Nokiantie 24, 33300 Tampere
Puh: 0400861000

Keskussairaalan kukka
Osoite: Tays P-talo 1.krs
Kuntokatu 2, 33520 Tampere
Puh. 0400861000
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MUUTOKSET MAHDOLLISIA KORONARAJOITUSTEN VUOKSI
Seuraa srk:n ilmoituksia sivuiltamme tampere.svk.fi
Jumalanpalvelukset ja pyhikset sunnuntaisin klo 11.00
Su 7.3. Puhe Juhani Ahola ”Superapostolit”,
ylistys Toni Mäkinen EHTOOLLINEN
Su 14.3. Puhe Antti Hietamäki ”Antaminen”, Big Band
Su 21.3. Puhe Juhani Huuskonen, ylistys Linda Berg & band
Su 28.3. Puhe Tommi Karjalainen, ylistys Big Band
Su 28.3. klo 12.30 Seurakunnan vuosikokous (srk:n jäsenille)
Su 4.4. Pääsiäissunnuntai puhe Antti Hietamäki EHTOOLLINEN
Su 11.4. Jumalanpalvelus
Su 18.4. Puhe Markus Nikkanen, ylistys: Kaisu Paloheimo
Su 25.4. Puhe Nenna Kurki ”Jaakobin kirje osa 3”
ylistys: Marianne Salminen
Su 2.5. Puhe Antti Hietamäki,
Big Band EHTOOLLINEN
Su 9.5. Jumalanpalvelus
Su 16.5. Jumalanpalvelus
Su 23.5. Jumalanpalvelus, ylistys Marianne Salminen
Su 30.5. Puhe Nenna Kurki
”Jaakobin kirje osa 4” Big Band
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Säännöllinen viikkotoiminta:
Ma, ke ja pe klo 8.00 Aamurukous Holvissa
Ma klo 12.00 Rukoustunti
Ma klo 17.00 Kahvila yksinhuoltajille parill. vkot
Ti klo 16.45 Perhemuskari- ja kerho
Ti klo 18.00 Rukoustunti
Ke klo 12.30 Sananlähteellä
Ke klo 15.00 Kielikuppila
Ke klo 17.00 JunnuSäbä 1.–5. lk parill.
vkot Teopoliksella
Ke klo 18.00 JunnuLaiffi 4.–7.lk parill.
vkot Teopolis ja parittomat vkot Holvi
Ke klo 18.00 Pysäkki 20 + parill.vkot
To klo 10.00–12.00 Perhekerho
Pe klo 17.00 Ilon maa, kiinankielinen
Pe klo 18.00 Laiffi-nuortenilta
Su klo 12.30 Arabiankielinen jumalanpalvelus

Tulevat tapahtumat
La 6.3., 3.4. ja 8.5. klo 10 - 14 Rukous- ja paastopäivä
Suomen puolesta
Ke 10.3., 14.4. ja 12.5. klo 18.00 Hildenin Miehet
La 13.3. klo 13 - 17 Israel-seminaari, Juhani Ahola ja
Kyllikki Koskela
Su 14.3. klo 13.00 Muusikoiden tapaaminen
La 20.3. klo 10.00 Naisten brunssi
La 20.3., 24.4. ja 22.5. klo 13 – 15.30 MidiLaiffi
Ti 23.3., 20.4. ja 18.5. Vapaakirkon rukous- ja paastopäivä. Aamurukous klo 8.00 Holvissa
To 1.4. klo 18.00 Seder-ateria
La 10.4. klo 10–12 Ystävä/tukihenkilö maahanmuuttajalle -koulutus, Merita Saajos
To 15.4. klo 18.00 Israel-ilta, Olli Seppänen
Lastenleiri 29.6.–2.7.
SEURAKUNNAN RUKOUSPALVELIJAT
Jos haluat puhua asioistasi ja tarvitset rukoustukea, voit ottaa alla mainittuihin yhteyttä.
Rukouspalvelijoilla on vaitiolovelvollisuus.
Arjovuo Aino
045 1695009
Eskelinen Eeva
050 338 3810
Havia Kaarina
0408474434
Huhtala Anne
0400 178 636
Järvinen Maria
Kallio Hannele
050 597 5697
Kihlakaski Maaret
040 517 3105
Koskela Kyllikki
045 135 8318
Lehikoinen Jari
0400 817 787
Lehikoinen Marjo 050 465 0498
Niemelä Seppo
03 314 22300
Niemelä Sirkka
0400 32122
Nurkkala Margit
050 910 2791
Piirainen Leena
044 037 1681
Piirainen Reino
050 304 2797
Putkonen Mervi
043 2005881
Schimkewitsch Pirjo 050 366 3123
Schimkewitsch Ragnar 050 360 6208

Uusia jäseniä:
Riitta Mäkelä
Raita, Mika ja Hilla Markkanen
Raija Väyrynen
Sanna Haaparanta (Sykeseurakunta)
Hanna Nousiainen (Sykeseurakunta)
Rainer Lindqvist (siirto perhejäsenestä)

Syntynyt:
Julius Jooseppi 18.9.2020 Jenna
ja Riku Seppälälle

Kuollut:
Aino Kansanaho 92 v.
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Palautusosoite:
Seurakuntaviesti
Vapaakirkkoseurakunta
Puutarhakatu 17
33210 Tampere

Kuva Shifaaz Shamoon
Unspash

TAMPEREEN VAPAAKIRKKOSEURAKUNNAN
TYÖNTEKĲÄT JA KIINTEISTÖN VASTUUHENKILÖT
Seurakunnanjohtaja
ANTTI HIETAMÄKI
antti.hietamaki@svk.fi
0400 953 549
Seurakuntatyö
JUHANI HUUSKONEN
juhani.huuskonen@svk.fi
040 511 0674

Musiikkityö
MARIANNE SALMINEN
marianne.salminen@svk.fi
044 2100 195

ViaDia Pirkanmaa ry:n
toiminnanjohtaja
PEKKA MATILAINEN
pekka.matilainen@viadia.fi
044 355 6125
Ikurin Lähiötalo
Virontörmankatu 13
33310 Tampere
AILA ÅKERLUND
040 575 3520
aila.akerlund@svk.fi
EEVA KARVO
046 545 4344
eeva.m.karvo@gmail.com
Seurakunnan toimisto
TERHI HAUTALA
toimistosihteeri
tampere@svk.fi
0400 277334 (ti & ke klo 13.00-16.00)
Partio
SENJA KALLIO
lippukunnanjohtaja
kallio.senja@gmail.com

Johtava lapsi- ja
nuorisotyöntekĳä
MARKUS TUOMOLA
markus.tuomola@svk.fi
045 2086101
Lapsi- ja varhaisnuorisotyö
JOHANNA HAAPALA
johanna.haapala@svk.fi
040 651 2451
ANNE SUOMINEN
anne.suominen@svk.fi
Kansainvälinen työ
JUHA ja ELKE JUVONEN
je.juvonen@svk.fi
044 9766716
Kiinankielinen työ
YA-CHEN KUIKANMÄKI-LI
pastori,
044 3777872
VANHIMMISTO 2021:
Jorma Terävä (pj.), Tommi Karjalainen (vpj.), Jyrki Saikkonen (siht.), Marko Erkkilä, Suvi
Kankkunen, Pekka Matilainen, Mikko Ruhanen.
VARAJÄSENET: Esa Jaakkola, Armi Niittylahti
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