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Seurakunnanjohtajan kynästä

Tekstiä kirjoittaessani olemme juuri 
pitäneet työntekijätiimin kanssa syksyn 
toimintaan liittyvän suunnittelupäivän. 
Siellä mietimme, miten seurakunnal-
linen kohtaava toiminta käynnistetään 
uudelleen pitkän tauon jälkeen. Poh-
dimme myös, miten ihmiset mahtavat 
löytää takaisin kirkkoon ja siellä tapah-
tuviin erilaisiin toimintamuotoihin tau-
on jälkeen. Paluun pohtimisen lisäksi 
löysimme myös avaimia, joilla voidaan 
muuttaa myös tulevaisuutta. 
Tekstini otsikko on monille tutun 
Robert Zemeckisin tieteiselokuvatrilo-
gian nimi. Elokuvassa keksijä Emmett 
Brown kehittää autoon rakennetun 
aikakoneen, jonka kanssa hän sitten 
seikkailee eri aikakausissa nuoren ystä-
vänsä Marty McFlyn kanssa. Elokuvien 
synnyttämä ajatus nähdä tulevaisuuteen 
tai käväistä menneisyydessä on kiehto-
va. Moni varmasti vaikuttaisi mielellään 
omiin menneisyyden valintoihinsa tai 
kurkistaisi tulevaisuuteen siihen varau-
tumista helpottaakseen.

En mene kuitenkaan elokuvaan syvem-
mälle, vaan kohdistan ajatukseni sen 
otsikkoon. On raamatullista ja järkevää 
ajatella, että meitä ei kutsuta palaamaan 
menneisyyteen tai edes nykyisyyteen 
vaan tulevaisuuteen. Jesaja 43:18 kuvaa 
tätä: Älkää entisiä muistelko, älkää 
menneistä välittäkö. Katso, minä teen 
uutta!

Eteemme aukeaa-
kin mahdollisuus 
muuttaa totuttuja 
uskoon ja sen il-
mentämiseen liitty-
viä tapoja ja asen-
teita – niin yhteisönä kuin yksilöinäkin. 
Jumala tietää uudistumistarpeemme, ja 
siksi kutsuu meitä uuteen. Ei muutok-
sen itsensä vuoksi, vaan siksi, että se on 
edellytyksenä uskossa kasvulle, evanke-
liumin leviämiselle ja seurakuntaelämän 
mielekkyydelle.

Kun nyt kesän ja alkusyksyn aikana 
alamme palata mukaan seurakunnan 
toimintaan, haastan sinua harkitsemaan 
omien rajojesi ylittämistä antautumalla 
uudelle sektorille uskossa uudistumi-
seksi. Esimerkiksi pienryhmätoimin-
taan mukaantulo ryhmäläisenä tai 
vetäjänä, rohkaistuminen tavoittavan 
työn ryhmässä tai auttamistyö ViaDian 
ruoka-avussa tai huumeidenkäyttäjien 
keskuudessa Tullintorilla voisi olla suuri 
muutos uskosi kasvulle. 
Jumala rohkaisee sinua palaamaan (pa-
rempaan) tulevaisuuteen.     
     
Antti Hietamäki 

PALUU TULEVAISUUTEEN



Kirkon rappusilla
Suklaapatukka

Olin muuttanut paikkakunnalle ja alka-
nut käydä paikallisessa seurakunnassa. 
Jumalanpalveluksessa ei ollut monia mi-
nun ikäisiäni nuoria aikuisia. Istuin yksin 
omassa penkkirivissä, jumalanpalvelus 
alkaisi kohta. Joku koputti olkapäätäni. 
Se oli vanhempi mies, jonka kanssa olin 
jutellut muutamaa viikkoa aikaisemmin. 
"Hei Karjalainen, mä en ole koskaan 
tainnut antaa sulle mitään hyvää?" Huo-
masin tuolien välistä ojentuvan Kismet 
-patukan.
Teini-ikäinen Jussi* oli innostunut rum-
pujen soitosta. Hän oli käynyt lapsesta 
asti seurakunnassa. Toinen hänen van-
hemmistaan oli töissä kirkolla, ja niinpä 
hän pääsi arkisin harjoittelemaan kirk-
kosalin rummuilla. Liisaa*, erästä seu-
rakunnan vapaaehtoisista, ärsytti. Hän 
kävi kirkolla lähes päivittäin auttamassa 
monenlaisissa asioissa. Rummut tuntuivat 
saavan koko kirkon tärisemään. Jussi ei 
osannut tai ymmärtänyt soittaa hiljaa.
Liisa kävi usein "huomauttamassa" Jussille 
asiasta. Ja Jussin vanhemmille. Ja nuoriso-
työntekijälle. Liisasta alkoi tuntua, että 
Jussin soitto koveni entisestään. Rumpujen 
soitto alkoi tulla jopa Liisan uniin. Erääs-
sä unessa Jeesus ilmestyi hänelle ja sanoi: 
"Minä rakastan Jussia, anna hänen tulla 
minun luokseni." Kun Liisa seuraavan ker-
ran näki Jussin soittamassa rumpuja, hän 
oli varustautunut. Hän otti käsilaukustaan 
suklaapatukan ja sanoi Jussille: "Soita sinä 
poika vaan niitä rumpuja."

Yksi Jeesuksen oudoimmista kertomuk-
sista on vertaus epärehellisestä talouden-
hoitajasta (Luuk. 16). Jeesus opetti, että 
vaikka raha kuuluu "tähän maailmaan," 
voimme käyttää sitä ovelasti. Taloudenhoi-
taja käytti jonkun muun rahoja ostaakseen 
itsensä ulos hankalasta tilanteesta. Ei ole 
sattumaa, että kertomus seuraa tuhlaaja-
poikavertauksen isoveljen loukkaantumis-
ta. Isä oli käyttänyt hänen rahojaan hult-
tiopojan juhlien järjestämiseen. 

Isämme Jumala on niin rikas, että saam-
me jakaa hänen omastaan. Voisitko sinä 
kuljettaa käsilaukussasi suklaapatukkaa 
jotakin nuorta varten? Se voi olla roh-
kaisun sana tai kysymys: "mikäs sinun 
nimesi on?" tai se perinteinen "muistan 
kun sinä olit pieni..." Ystävällinen sana ei 
ehkä maksa paljoa, mutta ei se ole halpa 
asia. Sinä voit ostaa "ikuisia ystäviä" (Luuk. 
16:9) rahalla, joka ei ole sinulta pois. Älä 
aliarvioi suklaapatukan voimaa.

* nimet muutettu

Tommi Karjalainen
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Syksyllä pienryhmätoiminta startataan tuorein eväin

Pandemian aikana pienryhmien 
merkitys on korostunut. Toimivas-
sa pienryhmässä mukana olevien 
sosiaaliset suhteet ovat todennä-
köisemmin säilyneet paremmalla 
tasolla kuin ryhmää vailla olevien. 
Pelkkä puhelinsoitto ryhmäläisten 
välillä saattaa olla arvokas kuul-
luksi tulemisen, huolien jakamisen 
ja merkityksellisyyden tunteiden 
kokemiseksi. 

Siksi pienryhmätiimi on kevään 
aikana työstänyt syksylle pienryh-
mätoiminnan infoa, jossa koko 
seurakunnalle avataan toiminnalle 
suunniteltua visiota ja strategiaa. 
Info pidetään sunnuntaina 22.8. 
noin klo 12.30 jumalanpalveluk-
sen jälkeen kahvittelun merkeissä. 
Lisäksi syyskuulle on suunniteltu 
vanhojen ja uusien pienryhmänve-
täjien innostamista ja koulutusta. 

Syyskuussa alkavat myös kirkol-
la kokoontuvat parin kuukauden 
pituiset avoimet pienryhmät, jossa 
keskustellaan mm. jumalanpalvelus-
ten saarnojen teemoista. Tavoitteena 
on helpottaa uusien seurakuntalais-
ten hengellistä kasvua ja verkostoi-
tumista. Kahden kuukauden jälkeen 
ryhmien toivotaan muotoutuvan 
kiinteämmiksi ryhmiksi.

Unelmoimme monen näköisistä 
pienryhmistä, joissa yhteys lähim-
mäisiin syvenee, joissa on tilaa 
Pyhän Hengen toiminnalle ja joissa 
innostutaan evankeliumin levittä-
misestä itselle ominaisella tavalla.

Voimaannuttavaa kesää! 
Lisätietoja pienryhmätoiminnasta 
antavat 

Tuula ja Markku Viljanen (mark.
viljanen@gmail.com)
Karoliina ja Johannes Gröhn (050 
409 7707 / jgrohn@gmail.com)

Teksti: Juhani Huuskonen
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Uusi päätoimittaja esittäytyy

Olen Pauliina Niemistö, Seurakuntaviestin uusi päätoimittaja. Val-
mistun Tampereen yliopistosta filosofi-
an maisteriksi äidinkielen ja filosofian 
aineenopettajan pätevyydellä aivan näinä 
viikkoina. 

Olen ollut seurakunnan jäsen vuodes-
ta 2014 ja uskossa jo lapsesta asti. Olen 
naimisissa, ja minulla on 3-vuotias tytär. 
Monille lienen tuttu kasvo paitsi yläkerran 
lastenhoitohuoneesta myös miksaajien 
kopista, jossa palvelen silloin tällöin osana 
tekniikkatiimiä.

Ryhdyin Seurakuntaviestin päätoimit-
tajaksi seurakunnanjohtaja Antti Hietamäen pyynnöstä. Minulle on 
tärkeää, että kaikki seurakuntalaiset voisivat saada iloa tiedotuslehdes-
tämme, ja siksi otan mielelläni vastaan palautetta niin nyt kuin jatkos-
sakin. En vielä ole tehnyt tätä hommaa kovin kauaa, ja kehitettävää 
epäilemättä riittää vielä pitkään, mutta haaveissani on tehdä jokaisesta 
numerosta edes pienin askelin edellistä luettavampi ja kiinnostavampi.

On mukavaa, kun seurakuntalaisten ääni pääsee kuuluville. Siksi otan 
vastaan myös juttuideoita. Lehteen saa lähettää myös jo valmiita kir-
joituksia. Aineiston deadlinen näkee kunkin numeron ensimmäiseltä 
aukeamalta, ja rohkaisenkin kaikkia seurakuntamme kynäniekkoja 
tarttumaan kynäänsä.

Minuun saa yhteyden sähköpostitse (pauliina.niemisto@svk.fi).

Pauliina Niemistö
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Toivon festivaali 2021

Vapaakirkon kesäjuhlat ovat olleet 
kesän kohokohta jo vuosikymme-
niä. Eri vapaaseurakuntia yhdistävää 
nuorisojuhlaa alettiin kutsua kesäjuh-
laksi 50 vuotta sitten eli vuonna 1971. 
Vapaakirkon kesäjuhlaperinne sai vii-
me vuonna yllättävän käänteen, kun 
maailmanlaajuinen koronapandemia 
pyyhki myös Suomen ylitse. Kesäjuh-
lat toteutuivat vuonna 2020 Toivon 
festivaali -nimellä vain television ja 
verkon välityksellä, kun kokoontu-
minen ei ollut mahdollista. Kotisoh-
ville tarjottu monipuolinen ohjelma 
kuten sielua ravitsevat puheet ”Toivon 
studiolta”, ajatuksia herättävät ”Toivon 
Talk” keskustelut, videotervehdykset 
eri seurakunnista ja laadukas musiikki 
tavoittivat muitakin kuin Vapaakirkon 
omaa väkeä. 

Tänäkään vuonna perinteisiä isoja 
juhlia ei ole järkevää järjestää, kun 
koronatilanne elää ja kokoontumis-
rajoituksia päivitetään jatkuvasti. 
Kesäjuhlien suunnittelutyöryhmä 
päätyi tänä vuonna yhden päivän 
mittaiseen hybridiratkaisuun, jossa 
ohjelma lähetetään verkon välityksellä 
ja ihmiset voivat rajoitusten salliessa 
kokoontua kymmeneen eri seurakun-
taan eri puolelle Suomea viettämään 
kesäjuhlapäivää yhdessä. Näin mah-
dollistuvat yhteinen juhla ja yhteyden 
kokeminen.

Sunnuntaina 20.6.2021 Toivon festivaali 
lähetetään suorana lähetyksenä täältä 
Tampereelta eri puolille Suomea. Osal-
listuminen paikan päällä on mahdollista 
Tampereen lisäksi Oulussa, Seinäjoella, 
Jyväskylässä, Joensuussa, Mikkelissä, 
Kouvolassa, Hämeenlinnassa, Porissa ja 
Espoossa. Lisäksi yksittäiset seurakunnat 
voivat kutsua ihmisiä koolle seuraamaan 
Toivon festivaalin lähetyksiä. Kokoontu-
misissa on tärkeää seurata THL:n ohjeita 
ja toimia jokaisella paikkakunnalla rajoi-
tusten mukaan.
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Miten voin olla mukana tekemässä Toi-
von festivaalia?
Tampereella tarvitaan vielä vapaaehtoi-
sia esimerkiksi lastenjuhlaan, väliajan 
kahvitukseen, lavan rakentamiseen ja 
somistukseen. Voit myös tukea Toivon 
festivaalia rukouksin ja taloudellisesti. 
Jos haluat olla mukana jollakin tavalla 
Toivon festivaalin järjestämisessä, ota 
rohkeasti yhteyttä Terhi Hautalaan: 
terhi.hautala@svk.fi. 

Marianne Salminen



OHJELMA SU 20.6.

klo 12:00 

TOIVO RUKOUKSESSA

Manuel Rautalahden puheen lisäksi yhteistä ohjattua rukousta, musiikkia ja Ju-
malan ylistystä Kaisu Paloheimon johdolla sekä videoterveisiä seurakunnista.

klo 15:00 

TOIVO EVANKELIUMISSA

Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen jakaa elävää Sanaa, Suvi Kankkunen 
johtaa Toivon Talk -paneelikeskustelua ja musiikissa palvelee Anna Aittoniemi & 
Band.

Väliajoilla seurakunnat voivat järjestää tarjoilua ja luoda puitteet mukavaan yh-
dessäoloon. Myös lastenjuhlia ohjelman aikana järjestetään tapahtumaseurakun-
tien mahdollisuuksien mukaan.

Toivon festivaali 2021 extra
Lauantaina 19.6. illalla on luvassa YouTube-kanavalla mahtava konsertti, jota voi 
seurata kotoa käsin ja kutsua vaikka ystäviä jakamaan hieno konserttielämys. 
Illan artistivieraista on tulossa lisää tietoa toukokuun aikana.

Toivon festivaali 2021 podcastit
Toivon festivaalia odotellessa voi seurata podcast-lähetyksiä, joita isännöivät 
Hannu Vuorinen ja Manuel Rautalahti. 11.5. alkaen julkaistaan joka tiistai yksi 
lähetys ja viimeisellä viikolla myös yksi lähetys torstaina. Podcastin aiheita ovat: 
Jeesuksen paluu, Seurakunta 2020-luvun Suomessa, Pallomme kohtalo – miksi 
suojella tuomittua?, Raha – pelkkää mammonaako?, Menettäjä voittaa – lähetys-
työn myytit, Tarttuva usko – vai peräti herätys? ja Raamattu – edelleen Jumalan 
Sana.

klo 17:30  TOIVON NÄKÖKULMIA
Useiden puhujien lyhyen ytimekkäät näkökulmat toivosta, musiikkia, ylistystä ja 
yhteistä kiitosta. Muutama videotervehdys seurakunnista ja tilaisuuden lopussa 
ehtoollinen, jota voi viettää tapahtumaseurakunnissa ja muissa yhteisissä kokoon-
tumisissa tai kodeissa.
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Mitä amfora voi kertoa nykyajan ihmiselle?

Antiikin aikana, siis myös Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen aikana, säilöttiin 
monia erilaisia aineita amforoissa. Mitä ne sellaiset astiat oikein ovat?

Amfora on poltetusta savesta tehty ruukku, jossa on kaksi kantokorvaa. Amfo-
roita on hyvin monenlaisia ja erikokoisia ja -muotoisia. 
Eri paikoissa tehtiin paikkakunnalle tyypillisiä amforoita. 
Toisinaan ne koristeltiin erilaisin kuvin ja ornamentein. 
Kuljetusamforoita ei kuitenkaan yleensä koristeltu. 

Tavallisimmin amforoissa säilytettiin oliiviöljyä ja viiniä. 
Myös taateleita ja viikunoita tiedetään niissä säilytetyn. 

Kuvan amfora on tyypiltään Agora M 334. Se on tehty 
Libanonin alueella, ehkäpä Beirutissa aikavälillä 50 – 200. 
Amfora on aika pieni: 19,8 cm korkea ja 6,5 cm leveä leveimmästä kohdastaan ja 
2 cm suuaukoltaan. 

Amforan pinnassa on paksu kalkkikerros, joka kertoo, että se on peräisin meres-
tä. Ilmeisesti kyseinen amfora on löytynyt Välimeren itäpäästä kansainväliseltä 
alueelta. Osa kalkkeumasta on poistettu happokäsittelyn avulla. Kalkkeuman 
paksuus kertoo amforan iästä olennaisen. Uudessa kopiossa ei tällaista kalkkiker-
rostumaa ole.

Pienessä amforassa on voinut olla oliiviöljyä ihmisen henkilökohtaisia tarpeita 
varten. Kuljetusamforat olivat yleensä huomattavasti kuvan amforaa suurempia.

Amforan tarinan voimmekin kuvitella. Kukapa tietää, vaikka Paavali olisi kanta-
nut tämänkaltaista öljyamforaa vyöllään. Siitä hän on sitten tarvittaessa ottanut 
amforan käteensä, tipauttanut tilkan öljyä sormiinsa ja voidellut jonkun ihmisen 
Herran nimessä. Tyhjän amforan hän on saattanut heittää lähetysmatkallaan me-
reen, mistä se on myöhemmin löytynyt ja ajautunut Pirkkalaan. 

Kovin todennäköinen tällainen kuvitelma ei ole, koska kuvan amfora kuitenkin 
lienee tehty noin 100 vuotta Paavalin matkojen jälkeen. 

Vanhimmat amforat on tehty kanaanilaisella alueella nykyisen Israelin alueella 
1400 eKr. Viimeiset amforat tehtiin 600-luvulla. 

Teksti ja kuvat: Tapio Kangasniemi
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JEESUS SANOI: ”ANTAKAA TE HEILLE SYÖDÄ”

Tampereen Vapaakirkkoseurakunnan alainen ViaDia Pirkanmaa tarjoaa 
ruoka-apua Puutarhakadulla, Iku-
rissa ja Kangasalla niille, joiden arki 
on selviytymistä. Mm vähävaraiset, 
työttömät, lapsiperheet, opiskelijat 
ja eläkeläiset saavat ilmaista ruokaa 
toimeentulonsa tueksi. Tampereen 
Puutarhakadulla jaetaan ruoka-
kasseja neljästi viikossa ja perheille 
Montusta kerran viikossa. Jeesuk-
sen käskystä tahdotaan tehdä totta. 

Tällä hetkellä 11 tamperelaista 
kauppaa lahjoittaa elintarvikkeita 
ruoka-aputyöhön; mm. lihaa, maitotuotteita, leipää, vihanneksia ja hedel-
miä. Ruokakasseja Puutarhakadulla tehdään päivittäin 180-220. Työntekijöi-
nä työvalmentajien lisäksi on kuntouttavassa työtoiminnassa ja palkkatuella 
toimivia henkilöitä n. 7 ihmistä, viikosta riippuen, kertoo työvalmentaja Ulla 
Terävä.
 
Kuljetuksessa henkilöstön määrä on samaa luokkaa. Haasteena Ulla pitää 
kuntoutujia ajatellen kovaa työtahtia. Ulla on kuitenkin kiitollinen Taivaan 
Isälle siitä, kun on tällainen organisaatio, että voidaan auttaa. Iloa tuottaa 
myös se, kun saa kuulla, että apu on mennyt todella tarpeeseen. 

Ruokakassien jakoon lähdetään rukoillen pastori Esa Jaakkolan johdolla. 
Myös evankelistat Gunnar Nyman ja Jari Lehikoinen ovat Esan tiimissä val-
miina kohtaamaan ihmisiä kadulla ruokakassien jaon yhteydessä.

 ”Haluamme omassa työssämme noudattaa Jeesuksen antamaa käskyä: anta-
kaa te heille syödä”, Esa toteaa. Gunnar puolestaan sanoo: ”Sillä rakkaudella 
millä Jeesus on lähestynyt meitä, me haluamme 

lähestyä ihmisiä”. On ilo palvella Herraa!

Teksti: Jari Lehikoinen
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Legacy-projekti valmistautuu kesään

The Legacy -projekti toteutetaan heinäkuussa 2021. Pandemian vuoksi valmistau-
tuminen on ollut tänä vuonna hieman erilaista: tiiminjohtajat ovat suunnitelleet 
aktioita monine varasuunnitelmineen, ja osallistujat ovat jo mukaan hakiessaan 
tienneet, että Etiopian sijasta he saattavatkin löytää itsensä ensi kesänä Rovanie-
meltä.
 Tästä huolimatta Legacyssa on tällä hetkellä mukana yhteensä 155 ihmistä, 
joista noin 65 on tiiminjohtajia ja 90 osallistujia. Osa tiimeistä on jo täynnä, ja lo-
put täyttyvät kovaa vauhtia. Heinäkuun projektiin on valmistauduttu koko joukol-
la kuukausittaisten Zoom-tapaamisten välityksellä, ja tämän lisäksi tiiminjohtajille 
on pidetty kaksi koulutusviikonloppua.
 Myös itse aktiotyö tulee näyttämään erilaiselta tänä vuonna. Tiimit ovat 
aiempaa pienempiä, eikä tehtävä työ voi perustua ainoastaan tilaisuuksien järjes-
tämiseen tai ihmisjoukkojen kokoamiseen. Onneksi Jumalan voima ei ole koskaan 
rajoittunutkaan pelkästään niihin. Sanoma Jeesuksesta on ennenkin levinnyt yk-
sittäisten ihmisten välisen vuorovaikutuksen kautta. Jeesuksen ollessa maan päällä 
sana Hänestä levisi apua tarvitsevien ihmisten keskuudessa luonnollisesti. 
Kun joku vinkkasi kaverilleen, mistä sai avun sairauteensa, kiinnostuivat muut-
kin. Jättäessään maanpäällisen elämänsä Jeesus ei ensimmäisenä huolehtinut, että 
kalenteri oli kyllästetty hengellisillä konferensseilla ja evankeliointitapahtumilla, 
vaan luotti siihen, että Pyhän Hengen voima tavoittaisi sydämiä aivan arkisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Sanoma Jeesuksesta levisi laivamatkoilla, vankiloissa, 
kouluissa ja jopa saarella, jonne oli ajauduttu haaksirikon seurauksena.
 Tapahtumat ja tilaisuudet ovat tarpeellisia, mutta joskus rehellinen kes-
kustelu tavallisen uskovan elämästä haasteineen ja kamppailuineen voi puhutella 
enemmän kuin hienosti valmisteltu jumalanpalvelus. Aitous ja samaistuttavuus 
kiinnostavat ihmisiä, ja niihin koronarajoituksetkaan eivät ulotu. Samalla harjoit-
telemme sitä, mitä lähetystyöntekijän elämä suurimmaksi osaksi kentällä onkin: 
normaalin arjen elämistä aidosti ja rohkeasti kristittynä ja Jeesuksen tunnetuksi 
tekemistä kohtaamalla tavallisia ihmisiä tavallisissa tilanteissa.

Jenny Kandén
Legacy -projektityönte-
kijä
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Debora-työn uutisia

Koronavuosi on ollut vaikea myös Israelissa. Pandemian vuoksi naiset 
siirrettiin asumaan omiin asuntoihin, ja se on haastanut Debora-kodin 
naisia itsenäistymiseen ja vastuulliseen elämään. Tässä naisten tukemi-
nen on vaatinut työntekijöiltämme sinnikkyyttä ja kärsivällisyyttä. Hen-
kilökohtaiset sielunhoidolliset keskustelut ja rukoukset naisten kanssa 
ovat toimineet hyvin myös täältä Suomesta käsin. Voin koko sydämestä-
ni kiittää Jumalaa siitä, että Hänen eheyttävä työnsä naisten sydämissä ja 
elämässä on koronasta ja muutamista repsahduksista huolimatta mennyt 
eteenpäin.

Hyvänä esimerkkinä ovat perhesuhteiden eheytymisessä tapahtuneet 
”pienet alut” parin naisen kohdalla. Erään naisen uskonnollinen juu-
talainen äiti kutsui tyttärensä ja tämän lapset 20 vuoden hylkäämisen 
jälkeen kotiin pääsiäisen seder-ate-
rialle. Toinen puolestaan on saanut 
sosiaalityöntekijöiltä luvan hakea poi-
kansa sijaiskodista vierailulle luokseen 
kahdeksan vuoden erossa asumisen 
jälkeen.

Kiitos esirukouksistanne

Kyllikki

Lähettien 
    kuulumisia



Kiovan baptistiystävyysseurakunnan kuulumisia

Rauha teille rakkaat ystävät Suomessa ja kiitos rukoustuestanne!
Tällä hetkellä voimme kokoontua paikan päällä kirkossa. Samalla ihmi-
set voivat myös seurata seurakunnan tilaisuuksia internetin välityksellä.

Kesällä haluamme tavoittaa erityisesti sosiaalisesti vaikeassa asemassa 
olevia perheitä. Kaupungin sosiaalityöntekijät ovat käyneet seurakun-
nassamme ja koulussamme, jossa he ovat nähneet tapamme toimia ja 
myös sen, miten voimme auttaa vaikeuksissa olevia nuoria ja lapsia. Ha-
luamme aloittaa kerhon, jossa opetamme näille nuorille elämän erilaisia 
taitoja.

Rukoilkaa myös meidän kesätapahtumiemme puolesta: lastenleiri kir-
kolla, erilaisia aktiviteettejä leikkipuistoissa lähialueilla sekä telttaleiri 
teini-ikäisille.
Suunnittelemme myös seurakuntamme 60-vuotisjuhlapäivän viettämistä 
17.10.2021. On ilo toivottaa teidät tervetulleeksi mukaan tähän juhlaan.

Terveisin

pastori Sergei Shaptala 
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Hannu Sorsamon kuulumi-
sia:

Palasin pitkältä sairaslomalta 
Wycliffe Raamatunkääntäjien 
työhön maaliskuun alussa. 
Tällä hetkellä teen osa-aikaista 
viikkoa viestinnän, lähetysteo-
logian ja järjestömme tulevai-
suuden suunnittelun parissa. 
Jos Jumala suo, palaan täysi-
päiväiseen toiminnanjohtajan 
tehtävään kesäloman jälkeen.

Lapsistamme nuorin, Elias, 
täytti toukokuun alussa neljä 
vuotta. Lapset kaipaavat Skot-
lannissa asuvia isovanhem-
piaan, joita emme ole nähneet 
kohta kahteen vuoteen.

Teksti ja kuva: Hannu Sorsamo

Rokosien kuulumiset

Herran Jeesuksen seurassa kun vaeltaa, yksi 
ovi sulkeutuu ja toinen avautuu. Meillä on nyt 
ViaDia Vratsan toimiston ovi sulkeutunut, 
kun purimme vuokrasopimuksen. Toimiston 
vuokrarahat voimme kohdentaa tarvitsevien 
ihmisten tarpeisiin. Rukoillaan ViaDia Vratsal-
le ompelutyötilauksia ja muitakin töitä, mitä 
Jumala meille haluaa antaa. Rukoillaan myös 
sopivaa asuntoa puolimatkan kodiksi, jossa 
voisi olla myös ViaDia Vratsan toimisto ja 
varastotila. 

Seurakunnassa nuorten työ vahvistuu, ja uusia 
nuoria on tullut lisää. Lastenkodin nuorten 
kanssa pidämme yhteyttä, vaikka edelleen ko-
koontuminen on sallittua ainoastaan ulkosalla. 
Rukoillaan ideoita ja sitä, että Jumala kutsuisi 
seurakunnasta uskovia nuoria lastenkotitii-
miin. 

Perheenä voimme hyvin. Lahjalta terveisiä: 
”Pusuja Tampereelle! Mä tykkään spaketista ja 
kukista ja karkeista.” Lahja on reipas ja iloinen 
5-vuotias tyttö, joka käy puolipäiväisesti päivä-
kodissa ja kaksi kertaa viikossa yleisurheilussa. 
Rukoillaan, että Jumala pelastaisi Lahjan lä-
heisimpien ystävien perheet. Rukoillaan myös 
Vratsan kaupungin kunnanjohtajan, Kalin 
Kamenovin ja hänen 
perheensä puolesta. 
Markus sai häneltä syn-
tymäpäivätervehdyksen, 
josta kiitämme Jumalaa. 

Rokosat



Helin kuulumisia

Sataa ja paistaa vuoron perään täälläkin, mutta enemmän ollaan plussan 
puolella täällä. :)

Alkuvuosi on ollut opettavaista – siis myös aika haasteellista – aikaa. Meidän 
kaikkien on kuitenkin hyvä muistaa, että Jumala koettelee, mutta ei kiusaa. 
Koettelemusten kautta uskomme kasvaa, kun taas kiusaukset ovat rasite.

Olen kokenut hengellisen taistelun pitkästä aikaa todella konkreettisesti, mut-
ta sitten tajusin pyytää Suomesta rukoustukea, ja se auttoi! On se vaan
Haasteellisinta on edelleen tiimin puute. Olisi niin paljon helpompaa jutella 
ja suunnitella asioita toisten kanssa. En silti halua valittaa, sillä tiedän olevani 
Jumalan valitsemalla paikalla.

Iloa arkeeni tuovat kontaktit kaupoissa ja naapuristossa sekä auttaminen 
Farmilla, jossa kasvaa kauniita "rikkaruohoja". Rohkaisevaa on myös nähdä, 
miten ihmisten ajatukset ja asenteet kehittyvät kantamani näyn suuntaan, 
vaikka rehellisyyden nimissä välillä turhauttaakin ja kovasti.

Rukoillaan yhdessä, että
- oikea paikka ensimmäiselle YWAM-toimistolle löytyy
- kesän aktio (King’s Kids -ryhmä Tampereelta) voisi toteutua Jumalan suun-
nittelemalla tavalla
- yhteistyö paikallisten tahojen kanssa etenisi Juma-
lan kunniaksi
- Farmilla saataisiin remontoitua tiloja leirejä varten
- matkani Suomeen (15.5.-14.6.) toteutuisi turvalli-
sesti ja tavoitteita saavuttaen.

Lopuksi haluan KIITTÄÄ SYDÄMESTÄNI seura-
kuntaa ja kaikkia teitä, jotka olette mukana tässä 
Jumalan hommassa kanssani. En osaa sanoin kuvata 
miten tärkeää on tietää, etten ole tässä jutussa yksin.
Hyvä me ja hyvä meidän joukkue! :)
...ei kun Jeesuksen perässä eteenpäin!
         Siu; Heli

Mä ja "rikkahuohoja" farmilta
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JUHANI JA SARI AHOLA

SEURAKUNTAISTUTUS
Seurakuntamme on mukana uusien seurakuntien istuttamisessa. 
Seuraava vaihe on löytää sopivia tiiminjäseniä istutustyöhön ja aloit-
taa evankelioimistyö. Tähän tarvitaan halukkaita mukaan, jotta työ 
menisi eteenpäin. Haluamme tavoittaa uusia ihmisiä evankeliumilla ja 
niinpä tarvitsemme myös uusia tukijoita, jotka mahdollistavat esimer-
kiksi uusien istutustyöntekijöiden toimeentulon ja kattavat istutus-
työn kulut. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä minuun tai seurakun-
nan työntekijöihin.

HENKILÖKOHTAISTA
Olen tehnyt City-to-City Europe -istutuskoulutusta yhdessä muiden 
kouluttajien kanssa. Olen myös jatkanut teologian maisterin tutkin-
non parissa ja viimeistelen paraikaa uutta ylistyslaulua ”Sinun kirk-
kautesi / Arise & Shine”, joka pohjautuu Jesajan kirjan lukuun 60.
Ylistyslauluni löydät verkosta sivulta https://juhaniahola.bandcamp.
com.

RUKOUSAIHEITA:
Istutustiimien kokoaminen ja kehittäminen Tampereella
Taloudellinen tuki työn mahdollistamiseksi

JUHANI AHOLA
juhani.ahola@om.org
https://juhaniahola.
com
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Lapsityön ja sen ohjaajan kuulumisia

Palasin kolmen vuoden tauon jälkeen 
sorvin ääreen lapsi- ja varhaisnuoriso-
työnohjaajaksi maaliskuussa. Aika hoi-
tovapaalla ja seurakuntakontekstissa 
asiakkaan saappaissa on tuonut uutta 
näkökulmaa työhön.
 
Digiloikkaan mukaan hyppääminen 
vaati hieman kollegoiden apua ja 
ohjeistusta. Tekniikan hallinnointi 
alkaa jo sujua, mutta kontaktin ylläpi-
täminen lasten kanssa ja kasvatussuh-
teen luominen verkon läpi vaatii vielä 
hieman aivojumppaa ja innovaatioita.

Sunnuntait ovat edelleen lempipäiviäni 
pyhäkouluaddiktion vuoksi. Pyhäkou-
lun tiivistäminen 20 minuuttiin ja pitä-
minen zoomin kautta on oma taiteen-
lajinsa, mutta Jeesuksesta jutteleminen 
lasten kanssa on silti ilo. Livepyhäkou-
lua olen onneksi saanut pitää omassa 
olohuoneessa naapuruston lapsille. 

Kirjoitan tätä toukokuun kynnyksellä, 
ja nyt onneksi on jo näköpiirissä kas-
vokkain tapahtuvia ryhmätapaamisia-
kin. Ikurin lähiötalolla ja partiolaisten 
parissa on jo kevään aikana onnistu-
neesti kokoonnuttu ulkosalla. 

Lastenleirin lisäksi toinen mahdollinen 
isommalla sakilla tapahtuva kokoon-
tuminen tänä kesänä olisi Lastenjuhlat 
Toivon Festivaalin eli Vapaakirkon ke-
säjuhlien yhteydessä su 20.6. Haaveilen 
siis, että saisimme täällä Tampereella 
järjestettyä live-tapahtuman oheen 
myös pienimuotoiset lastenjuhlat. Olet 
erittäin tervetullut mukaan osallistu-
maan ja/tai toteuttamaan minijuhlia. 
Seuraa sähköistä ilmoittelua, niin 
pysyt kartalla suunnitelmista ja niiden 
muutoksista. 

Nyt kun kohtaaminen kirkon käytä-
villä on vähäistä tai olematonta, otan 
entistä innokkaammin vastaan viestejä 
ja puheluita. Soita tai laita viesti, jos 
haluat antaa palautetta, kertoa ideoi-
ta, jutella lapsista, lapsityöstä tai ihan 
vaan päivittää kuulumisia puolin ja 
toisin.

Jälleen näkemisiä odottaen,
Anne Suominen

Kian ihailee olohuonepyhäkoulun rekvisiittaa joulun 
aikaan
Kuva: Anne Suominen 19



Kesäleiri 2021

Lastenleiri järjestetään tänä vuonna ti-pe 29.6.-2.7. Aitolahdessa Tampereen 
kristillisellä koululla. Leiriläisiksi ovat tervetulleita kaikki 2008-2014 syntyneet 
lapset ja varhaisnuoret. 

Jos oma syntymävuotesi on tuon haarukan ulkopuolella, tule ihmeessä mukaan 
isoseksi, ohjaajaksi, keittäjäksi tai uinninvalvojaksi. Niin leiriläisten kuin talkoo-
laistenkin ilmoittautuminen löytyy verkkosivuiltamme.

Se, järjestetäänkö leiriä ja millä kokoonpanolla tai missä muodossa, riippuu 
pitkälti rajoituksista. Voi olla, että päädymme useampaan pienempään leiriin tai 
jopa päiväleirivaihtoehtoon, jos isolla porukalla kokoontuminen ei vielä kesällä-
kään ole turvallista.

Laitamme kuitenkin luovuutemme likoon, jotta leirielämys mahdollistuisi 
mahdollisimman monelle lapselle (ja aikuiselle). Haluaisimme yhdessä tutustua 
syvemmin niin Taivaan Isään kuin toinen toisiimme, samalla kesäisistä aktivitee-
teista nauttien.

Tule mukaan ideoimaan ja/tai toteuttamaan leiriä. Leireillä luodaan elämän kes-
täviä muistoja ja ystävyyksiä ja tehdään ikuisuutta koskevia päätöksiä. 

Rukoustuki on myös korvaamattoman arvokasta. Kiitos, kun muistat leiritiimiä 
ja leirille tulevia lapsia niin ennen leiriä kuin sen aikana ja leirin jälkeen.

Anne Suominen

Aitolahdessa leirinuotion 
voi sateen sattuessa pitää 
myös sisätiloissa.
Kuva: Markus Tuomola
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Minä uskon. . . taoin tietoisesti.

ihailin maailmaa,

jumaloin luontoa enemmän kuin Luojaa.

Minä uskon. . . taoin tietoisena siitä,

että Jeesus voi auttaa.

Ihailin Hänen opetustaan,

kunnioitin Hänta, niinkuin vain suurta 
opettajaa

voi kunnioittaa.

Kerroin jotain Hänestä toisillekin, 

koska Hän käski niin tehdä.

Tapasin Hänet joskus lähetystössä,

ulkomaan lähetystössä.

En ollut silloin koskaan yksin,

lähetystöön kuului aina 

kaksi muuta jäsentä:

Hurskas Vaellukseni ja Hyvät Työni.

Se trio tuntui  suhteellisen turvalliselta.

Ajatuskin tavata suuri Opettaja yksin

sai pelon sydämeeni.

Ehkä pelkäsin ymmärtäväni

omin avuin huonosti hepreaa.

 

Sitten kerran odottamatta

Hän tuli majani ovelle 

ja pyysi henkilökohtaista audiens-
sia.

Avasin oven varovasti. . .lankesi 
kaikkialle valo,

jota en ollut ennen nähnyt.

pelkäsin, etten osaa hepreaa,

pelkäsin, koska itsekin kauhistuin

majani mustia seiniä;

sillä Hänen astuesssaan sisään

lankesi kaikkialle valo,

jota en ollut ennen nähnyt.

Seisoimme vastatusten,

Hän ei sanonut sanaakaan hepreaa,

antoi vain kätensä. . . 

tunsin naulan arvet kämmenessä.

Hänen olemuksensa sanoi:

Se on täytetty sinunkin tähtesi.

Minä uskon. . .Vapahtaja!

huokasi sydämeni.

 

 

Johdatusta elämääsi, arjessa ja 
juhlassa. 

 

Seniorit Heikkilän Laura ja Antti
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Tamperelainen John Tadzikistanista

Olen John ja tulen Tadzikistanista. Asun 
Tesomalla. Olen asunut Suomessa 6 vuot-
ta ja olen Suomen kansalainen. Minulla 
on iso perhe Tadzikistanissa ja kaikki 
asuvat lähellä toisiaan. Lapsena asuin 10 
vuotta kristillisessä lastenkodissa ja siellä 
kuulin Jeesuksesta, mutta en tullut us-
koon.  Opettajat opettivat minulle, että jos 
elämässä on vaikeaa, rukoile, niin Jeesus 
auttaa sinua. Minä en osannut rukoilla.
Perheeni lähetti minut teini-iässä Ve-
näjälle hakemaan töitä. Siellä näin, kun 
toiset nuoret opiskelivat ja olin vähän 
mustasukkainen heille. Tein töitä, mutta 
halusin opiskella ammattikoulussa. Epäi-
lin kuitenkin, että tarvittavien paperien 
saaminen opiskelua varten olisi vaikeaa. 
Silloin muistin opettajani neuvon lasten-
kodista ja sanoin: ”Jumala, opettajien Ju-
mala, voisitko auttaa minua ja kiitokseksi 
avustasi menen kirkolle ja sytytän Sinulle 
kynttilän”. Asiat alkoivat mennä eteen-
päin: pääsin opiskelemaan kirjapainoalaa 
ja valmistuin siinä ammattiin.
Opiskeluni alettua muuan mies tuli, ker-
toi minulle Jeesuksesta ja pyysi mukaansa 
seurakuntaan. Sanoin hänelle, että olen 
muslimi.  Hän sanoi, että ei se mitään ja 
tervetuloa mukaan vaikka vain kahville 
sinne seurakuntaan. Ensin minä en ha-
lunnut mennä, mutta muistin lupaukseni 
kynttilän sytyttämisestä ja seuraavana 
päivänä lähdin miehen kanssa kirkolle.  
Bussimatkan aikana ajoimme muutaman 
kirkon ohi mutta mikään niistä ei ollut se 
mihin olimme menossa. Mietin ja pelkä-
sin, että minne olemme menossa.

Tulimme perille ja näin omakotitalon. 
Mietin, onko tämä se kirkko. Menin 
sisälle, vaikka vähän pelkäsin. Kirkolla 
nuoret olivat tutkimassa Raamattua 
Abrahamin elämästä. Sanoin heille, että 
tiedän sen kertomuksen, kuulin sen 
kauan sitten lastenkodissa. Seuraavana 
sunnuntaina menin sinne jumalanpal-
velukseen. Tykkäsin kuorosta ja myö-
hemmin päädyin itse laulamaankin. 
Parin kuukauden jälkeen erään juhlan 
aikana saarnaa kuunnellessani jotain 
tapahtui sisälläni. En ymmärtänyt mitä 
se oli, mutta jokin häiritsi minua ja 
menin heti kotiin. Koin, että olen paha 
ihminen eikä kukaan voi antaa minul-
le anteeksi tekojani. Tunsin olevani 
ypöyksin maailmassa. Silloin rukoilin 
ja koin, että Jumala puhui minulle ja 
sanoi: ”Et ole yksin, minä olen sinun 
kanssasi.” Sinä päivänä silmäni avautui-
vat. Kun luin Raamattua, luin juuri ne 
samat sanat, jotka Jumala oli minulle 
juuri puhunut minulle. En ymmärtä-
nyt mitä tapahtui, mutta olin iloinen, 
hypin, itkin ja tanssin. Soitin pastorille, 
joka sanoi, että sinä olet uskossa. Pasto-
ri sanoi, että olet uusi lapsi ja tarvitset 
ravintoa. Seuraavan 2,5 vuoden aikana 
kävin kirkolla melkein joka päivä.
Ensin en halunnut kertoa sukulaisilleni 
mitä minulle oli tapahtunut, mutta noin 
puoli vuotta myöhemmin Venäjällä 
asuvat islaminuskoiset sukulaiseni pyy-
sivät minua tulemaan kylään.
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Siellä he pyysivät minua mukaan rukoi-
lemaan. Minä en halunnut vaan sanoin, 
että olen käynyt baptistiseurakunnassa ja 
uskon Jeesukseen.  He puhuivat kanssani 
koko yön ja sanoivat, että olen joutunut 
harhaan. Serkkuni sanoi tappavansa 
minut, koska olin kääntynyt kristityksi ja 
että se on väärä tie. Tädin mies kuitenkin 
kielsi häntä tappamasta minua ja sanoi, 
että meidän pitää kysyä Mullahilta. Vain 
hänen luvallaan minut voisi tappaa.
Mullah kuitenkin kielsi tappamasta ja 
sanoi itse puhuvansa minun kanssani. 
Serkkuni hoki kuitenkin, että ”minä ta-
pan, minä tapan”, ja kädessään hänellä oli 
muistaakseni puukko. Pelkäsin kovasti ja 
pyysin vähän väliä lupaa käydä vessassa, 
jossa sain olla vähän rauhassa ja rukoil-
la. Olisin tekstiviestillä halunnut pyytää 
seurakunnasta rukousapua, mutta puhe-
limeni vietiin eikä minua päästetty pois. 
Seuraavana aamuna sanoin, että minun 
pitää nyt mennä kouluun. He ottivat 
passini, soittivat kotimaahani ja kertoivat 
kaikille sukulaisille asiasta. Sukulaiset 
olivat vihaisia ja katkaisivat yhteyden 
minuun. Lähdin sieltä ja mietin, menen-
kö kirkolle vai kouluun. Menin kirkolle ja 
itkin. Rukoilimme yhdessä veljien kanssa, 
ja se rauhoitti minua. 
Parin viikon päästä Mullah tuli koululle 
joidenkin miesten kanssa. Mullah on vah-
va uskossaan ja monet pelkäävät häntä, 
koska kun hän rukoilee, pahat henget 
lähtevät pois. Sukulaiset kai ajattelivat, 
että hän voi ajaa minusta henget pois.

 Hän avasi Koraanin ja luki lukemis-
taan. Hän rukoili ensin yhdestä kirjasta 
ja sitten toisesta ja kysyi minulta, että 
mitä tapahtui, tunnetko jotain. Välillä 
hän luki jotain Koraanista ja ehdotti, 
että rukoillaan yhdessä, mutta minä 
sanoin, että olen kristitty enkä siksi 
halua. Tämä jatkui kolmisen tuntia, ja 
väsyin. En tiennyt, mitä tehdä, mutta 
viimein koulun opettaja tuli ja käski 
miehiä lähtemään: ”Antakaa pojan olla 
rauhassa tai soitan poliisille.” Ennen 
lähtöään Mullah sanoi minulle, että 
sisälläni on niin vahva henki, että hän 
ei voi ajaa sitä pois. En tiennyt, mikä 
se henki on, mutta seuraavana päivänä 
soitin pastorille. Tämä sanoi, että se 
on Pyhä Henki ja että kun sinä uskoit 
Jeesukseen, Pyhä Henki tuli asumaan 
sinuun ja sinä synnyit taivaasta. Jeesus 
on minun pelastajani. Hän on Jumala, 
joka antaa anteeksi.

Elke Juvonen
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TAKAPENKIN MIES

Erään seurakunnan jumalanpalvelukseen saapui mies, joka istui ystävänsä 
kanssa kirkkosalin takapenkkiin. Hänen kovaääninen puheensa herätti 
huomiota. Puhe oli kangertelevaa ja epäselvää. Monelle läsnäolijalle tuli 
mieleen, että miehen täytyi olla humalassa.

Pastorikin noteerasi tapahtumat ja mietti mielessään, miten selvitä tilan-
teesta. Hänen astuttuaan saarnaamaan tilanne paheni entisestään. Takapen-
kin mies nousi seisomaan, lähti kävelemään kirkkosalin käytävää eteenpäin 
ja istuutui etummaiseen penkkiin. Äänekäs puhe jatkui vielä siinäkin. 

Tuli loppurukouksen ja alttari-
kutsun aika. Sali alkoi tyhjentyä 
ja lopulta kansa olikin lähtenyt 
koteihinsa. Ainoastaan mies oli 
ystävänsä kanssa jäänyt istumaan. 
Miehen ystävä lähestyi pastoria. 
Hän pahoitteli aiheuttamaansa 
häiriötä ja selitti syyn kaikkeen.  
Takapenkin miehen kuulo oli 
heikentynyt ja he olivat siirtyneet 
etupenkkiin kesken tilaisuuden 
sen vuoksi, että mies halusi kuulla 
paremmin, mitä sieltä pöntöstä oikein saarnataan. Nyt he ovat tässä, koska 
mies haluaa tulla uskoon!

Tämä tosielämän esimerkki voi puhutella monella tavalla. Minua puhut-
telee etenkin se, että pastorin silmissä ”häirikkö” voikin olla apua etsivä 
eksynyt lammas. 
Onko jokaisella Jumalan perheeseen kuuluvalla mahdollisuus saada tuntea 
olevansa hyväksytty ja tervetullut paikalliseen seurakuntaan, vaikka jäsen-
ten kotirauha rikkoutuisikin? Onko seurakunnissamme tilaa jokaiselle, 
ihmisen salonkikelpoisuuteen (tai sen puutteeseen) katsomatta?
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Seurakunta on dynaaminen yhteisö, jonka elämän sykkeessä tulee olla tilaa 
myös niille, jotka etsivät ja vielä löydettyäänkin elävät yhteydessämme 
omaksumatta kaikkia sisäpiirikulttuurimme tapoja. Seurakunnan todellisen 
yhteisön muodostavat ensisijaisesti sen elämään osallistuvat ja siinä läsnä 
olevat henkilöt.

Olen joissakin yhteyksissä sanonut, että Jumala on suuressa armossaan 
säästänyt Suomen seurakuntia suurelta herätykseltä. Mitä tapahtuisi herä-
tyksen tullessa? Kirkkosaliemme penkit täyttyisivät keskeneräisillä, rikki-
näisillä, oudolla tavalla käyttäytyvistä ihmisistä. ”Kotirauha” olisi mennyttä. 
Seurakuntaelämän dynamiikka muuttuisi, ehkä jopa mullistuisi.

Olisiko meillä valmiuksia tällaisen haasteen kohtaamiseen? Jaksaisimmeko 
rakastaa nämä ihmiset Kristukselle ja seurakuntamme yhteyteen, vaikka se 
merkitsisi oleellisia muutoksia siihen, mihin olemme tottuneet? 

Joskus yhdenkin ihmisen kohtaaminen tuntuu raskaalta. Silti Jumala toimii 
yhä tänäänkin, myös meistä huolimatta. Evankeliumin voima vaikuttaa 
edelleen. Takapenkin mies tuli uskoon tuona iltana – niskuroivasta pasto-
rista huolimatta.

Timo Lehikoinen
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Kerää mannaa joka päivä

Tammikuun 26. päivä kaksi henkilöä päätti alkaa lukea yhdessä Raamattua yhden 
luvun päivässä. Vähitellen ryhmämme kasvoi viiteen henkilöön, jotka lukevat päi-
vittäin yhdessä Raamattua. Se ei ole ollut ollenkaan vaikeaa, vaan odotamme innolla 
joka kerta lukutuokion alkamista. Jatkoimme päivittäin, kunnes minua huhtikuussa 
kehotettiin pitämään kaksi päivää viikossa vapaata.
Vaikka yksi meistä sai koronan ja hankalia oireita, hän silti osallistui säännöllisesti, 
ja saimme tukea häntä taistelussa koronaa vastaan. Näen myös, että heidän hengel-
linen elämänsä kasvaa päivittäisen raamatunluvun seurauksena. Tämä on parasta 
hengellistä työtä, mitä olen koskaan tehnyt. Kannustan sinuakin etsimään ystävän, 
jonka kanssa voit kerätä mannaa joka päivä.

JING-YU    Tampereelta
Shalom!
Voin tuntea sisartemme keskuudessa Jumalan 
täydellisen armon ja Pyhän Hengen toimin-
nan,
Ja Abban isän rakkauden kipinä antaa moti-
vaation ja innostaa ihmisiä eteenpäin!

XAIOYING    Tampereelta
Minusta Raamatun tutkiminen on mielekäs-
tä. Minusta tuntuu, että Jumalan rakkaus on 
suuri, ja minä opin olemaan nöyrä ja kärsi-
vällinen, odottamaan ja toivomaan. Jumala 
kuuntelee rukouksiamme.

SARA Helsingistä
Kun kokoontumisessa on enemmän ihmisiä ja 
voitelua on enemmän, on hieno armo pys-
tyä kokoontumaan ja tutkimaan Raamattua 
kaikkien kanssa! Kiitos Herralle, kiitos sisar 
Ya-Chenille ja sisarille.

YING-YI Helsingistä
Kun olen käynyt päivittäisessä 
raamattupiirissä, tunnen onnea. 
On eräänlainen etuoikeus, että voin 
lukea joka päivä Raamatun luvun 
kiinaksi, ja siksi voin ymmärtää 
Raamattua kattavammin ja syvälli-
semmin. Nautin myös sisarryhmän 
yhteydestä joka päivä. Minusta tun-
tuu, että sisäinen elämäni on saanut 
rauhaa ja jotain, mihin tukeutua.

SUVI    Nokialta
Olen henkisessä elämässäni aivan 
kuin lapsi. Raamattupiirissä voim-
me oppia toisiltamme, rohkaista ja 
saada rauhan hetken keskellä han-
kalaa jokapäiväistä elämää! Tuomme 
taakkamme taivaalliselle Isälle! Olen 
kuin lammas, joka saa ruokaa virran 
varrella ja laitumella.
Olen oppinut sisarilta paljon. Paitsi 
Raamatun tuntemusta, saan myös 
rohkaisua ja lohdutusta.
Tärkeää on kirkastaa Jumalaa yhdes-
sä, kiitos        
 Ya-Chen ja kaikki!
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Kolumni: Suhteellisuudentajuista pelkoako?
En voi olla ottamatta kantaa koronaro-
kotuksiin. Korona-ajan kotitoimimie-
henä on ollut aikaa seurata ihmisten 
pelkojen kehittymistä ja uutisoinnin 
kummajaisia.
Maailmalla on rokotettu Astra Zenecan 
rokotteella kymmeniä miljoonia ihmi-
siä. Jotkut ovat saaneet pahoja komp-
likaatioita, ja osa heistä on kuollut. 
Yksilötason traumoina nämäkin ovat 
surullisia asioita, ja kunkin kuolleen 
hautajaisissa on suru ja murhe läsnä. 
Niin pitää ollakin.
Voimmeko kuitenkaan rakentaa elä-
määmme sen varaan, ettei koskaan satu 
onnettomuuksia ja ettemme koskaan 
kuolisi? Ei ainakaan Raamattu tällaista 
asennetta tue.
Jos oletamme, ettemme tee virheitä ja 
etteivät asiantuntijat tai poliittiset päät-
täjät tee virheitä, olemme hakoteillä. 
Vain Jumala on virheetön olemuksel-
taan ja teoissaan.
Kyllähän ihminen on tosin pyrkinyt 
Jumalan paikalle koko olemassaolonsa 
ajan, mutta on aina epäonnistunut. Ja 
jokainen tämän tietää, mutta kuitenkin 
pitää yrittää: Jospa minä onnistuisin. 
Olisihan se melkoinen uutinen! Pääsi-
sin varmaan pääuutisten julkkikseksi.
Hautajaisissa sitten aikanaan saattoväki 
voi havaita, ettei tuostakaan tullut Ju-
malaa, joka eläisi ikuisesti maan päällä. 
Hautajaiset ovat yleensä hyviä hetkiä. 
Silloin on mahdollista puhua perfektio-
nisteillekin ihmisen haavoittuvaisuu-
desta ja kuolevaisuudesta.
Mutta palataan rokotteeseen. 27

 Uutisten mukaan Suomessa riski saada 
vaarallisia sivuvaikutuksia Astra Ze-
necan rokotteesta on 1:80 000. Tämä 
tarkoittaa promillen kymmenesosan 
luokkaa. Jos suhdeluku otetaan kaikista 
rokotetuista, liikutaan promillen sadas-
osan tasolla.
Liikenteessä lienee Suomessa kuollut 
viime vuonna 234 ihmistä. Tähän men-
nessä (15.4.) Astra Zenecaan on kuol-
lut yksi ihminen. Eli todennäköisyys 
liikennekuolemaan on yli 200 kertaa 
suurempi. Silti me olemme liikenteessä 
autoinemme, pyörinemme ja jalkoinem-
me, ja vain harvaa pelottaa.
Muistan senkin, että kerran yksi mie-
lisairaalapotilas tukehtui pullaan ja 
kuoli. Ei kai pitäisi syödä pullaa, koska 
siihenkin voi kuolla.
Jotta voisimme lunastaa edes osittain 
tieteellisen nimemme ”Homo Sapiens” 
itseämme koskevaksi, olisi kai syytä 
mennä hakemaan se rokotus riippumat-
ta siitä, mikä rokotevalmiste on kysy-
myksessä.
Tapio Kangasniemi

Kirjoittaja on 
eläkkeellä oleva ja 
aikaansa seuraava 
akateeminen kotitoi-
mimies.



Onko Tampere muuttunut 88 vuodessa?

Vastaus kysymykseen: on ja ei ole. Kaupunki on muuttunut siten, että keskus-
tan rakennuskannasta on hävitetty lähes 90 %. Ennallaan kaupunki on toisaal-
ta siten, että Hatanpään valtatie on saman levyinen kuin tänäänkin. Ja lisäksi 
Tamperetta vaivaa suuruudenhulluus ihan samalla tavoin kuin ennenkin.
Oheisesta kuvasta voimme laskea, että Hatanpään valtatiellä on peräti kaksi 
autoa Tammerkosken ja Vuolteenkadun välillä. Samalla ajoradalla kävelee 
jopa kuusi henkilöä. Jalkakäytävillähän on sellainen tungos, että parasta onkin 
väistää vastaantulevia ajoradan puolelle. Tänäkään päivänä Hämeenkadulla ja 
Hatanpään valtatiellä ei ole todellista tungosta.
Luultavasti 1930-luvulla rakennettiin varmuuden vuoksi puolen miljoonan vä-
estön tarpeisiin, kun asukkaita kaupungissamme oli 55 000. Nyt asukkaita on 
240 000, ja täällä rakennetaan kolmen miljoonan asukkaan tarpeisiin. Ajatte-
lutapa on siis sama kuin ennenkin. Parempi on vara kuin vahinko, että joutuisi 
kohtaamaan kadulla lähimmäisen.
Kuvasta voimme nähdä myös puretun Verkatehtaan sekä Koskipuiston lan-
karullakioskin. Ortodoksinen kirkkokin on omalla paikallaan, ja taustalla 
pilkottaa Viinikan kirkko. Vasemmassa yläkulmassa ovat sairaalarakennukset. 
Sairaala-alueella majailee nykyään muun muassa Suomen Vapaakirkko.

Tapio Kangasniemi Kuva: Paavo Kaamainen, 1933
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Kuva: Paavo Kaamainen, 1933

ViaDia-verstaalla tapahtuu

Yksi toivotuimmista kuntouttavan 
toiminnan työpisteistä on verstas. 
Siellä kovan elämän koettelemat ja 
uupuneet kädet pääsevät tekemään 
jotakin arvokasta, sellaista, joka 
hoitaa rikkoutuneen sydämen syviä 
haavoja. Nyt ViaDia-verstas on loppu-
silauksia vaille valmis. Asianmukaisin 
konein varusteltua työpistettä viimeis-
telee puutekniikan insinööri Tapani 
Huotari.
Tapani, tutummin Tapsu, näki ystä-
vänsä Facebook-sivulla työpaikkail-
moituksen, joka ei jättänyt rauhaan, 
varsinkaan Kaisu-vaimoa. 

”Pienen pähkäilyn ja rukousten jälkeen tein työhakemuksen ja pian soi puhe-
lin, kertoo Tapani ja jatkaa, ”puhelu alkoi Pekka Matilaisen sanoilla: ”Minus-
ta tuntuu, että teidän perhe elää suurten muutosten aikaa”. Hiljaisen hetken 
jälkeen Pekka jatkoi: ”tai ainakin se on hyvin mahdollista”.
Jumala toi Tapanin eteen työpaikan, joka nosti pintaan vuosien takaisen, mut-
ta suurten vaikeuksien vuoksi lähes haudatun haaveen. 
”Menin lukion jälkeen vuodeksi Boliviaan vanhempieni avuksi lähetyskentälle 
kehitysaputyöhön. Tuolloin sydämeeni syttyi lähetyspalo ja syntyi työnäky”, 
muistelee Tapani.

”Visioni oli perustaa synnyinmaahani Boliviaan puusepänverstas, ottaa sinne 
katupoikia töihin ja ohjata heitä ammattiin, mutta Jumalan suunnitelmassa, 
ainakin tässä vaiheessa, paikkani on olla työvalmentajana Tampereen ViaDia:n 
vastavalmistuvalla verstaalla”, toteaa Tapani Huotari. 
”Toukokuussa koko perhe muuttaa Tampereelle”, iloitsee Tapsu ja kiirehtii 
Seinäjoen junaan.
Jumalan johdatus on jälleen kerran ollut pikkutarkka ja varsin ihmeellinen. 

Teksti ja kuva: Marjo Lehikoinen
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Vanhimmisto tiedottaa
 -Seurakunnan vuosikokous siirrettiin koronarajoitteiden vuoksi pidet-
täväksi su 13.6 klo 12.30. Sääntömääräisten asioiden lisäksi esitellään seurakun-
nan näky sekä päätetään Sykkeen työntekijästä ja seurakunnan työntekijöiden 
sijaisuuksista. 
 -Juhani Huuskoselle on myönnetty sapattivapaata ajalle 1.9.2021-
31.8.2022. Hän anoi tätä vapaata 10 palvelusvuoden jälkeen oman kutsumuk-
sensa, roolinsa ja persoonansa uudistumisen vuoksi.
 -Seurakunta on päättänyt osallistua IRR-TV:n koordinoimaan MISSIO 
2022 -tapahtumaan, joka muodostuu neljästä osa-alueesta: media, paikalliset 
tapahtumat, henkilökohtaiset kohtaamiset ja avustustoiminta.
 -Seurakunta osallistuu vuoden 2021 aikana Ya-Chen Kuikanmäki-Li:n 
kannatukseen 4.800 € summalla sekä Kenno Leierin kannatukseen 1.000 €:lla.
 -Vanhimmisto on hyväksynyt Ritva Mäkelän rukouspalvelijaksi.
 -Seurakunta on päättänyt myydä Jankassa sijaitsevan senioriasunnon 
(78,5 m2, 3H+K+S). 
 -Edellisen seurakuntaviestin ilmestymisen jälkeen vanhimmisto on 
hyväksynyt 10 uutta varsinaista jäsentä ja 4 perhejäsentä.
 -ViaDia aloittaa kirkkorakennuksen Yo-talon puoleisen eteläseinän 
korjaustyöt toukokuun alussa. 
 -Kirkon risti palautettiin paikalleen kirkon harjalle 23.4. Risti entisöitiin 
Vilppulan vankilassa osana ViaDian vankikuntoutustyötä. Vankilan johtaja oli 
seuraamassa nostotapahtumaa.
 -Vanhimmisto on kiitollinen seurakuntalaisten taloudellisesta vastuun-
kannosta myös alkuvuonna.
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Tulevia tapahtumia syksyllä: 
 
La 14.8.2021 klo 14.00 –18.00 Koko seurakunnan piknik Teopoliksella (säävaraus) 
Su 29.8.2021 klo 11.00 Juhlajumalanpalvelus: Kari Kähärin elämäntyön juhla.
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Kirkolliset ilmoitukset

Liittyneet: 
Mia Johansson
Sara Juntunen, Sykeseurakunta
Riikka Nieminen, Sykeseurakunta
Saga Palmroth Keiski
Valtti Palmroth
”John” Dzikhodullo Rozikov
Elisa Åkerlund ja lapset Angelica ja Benjamin

Syntyneet: 
Lydia Elisabet Kranz 13.1.2021 Ester ja Toni Kranzille
Otso Eino Veli Markkanen 24.2.2021 Raita ja Mika Markkaselle
Valentina Rosanna Falbe Schmidt 12.1.2021 Carolina ja Daniel Schmidtille





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



Älä pelkää, minä olen si-
nun kanssasi! Älä arkana 
pälyile ympärillesi - minä 
olen sinun Jumalasi. Minä 
vahvistan sinua, minä au-
tan sinua, minä tuen si-
nua vakaalla, lujalla kä-
delläni.
(Jes 41:10)



Varpusia saa kolikolla kak-
si, mutta yksikään niistä ei 
putoa maahan, ellei teidän 
Isänne sitä salli. Teidän jo-
kainen hiuskarvannekin on 
laskettu. Älkää siis pelätkö. 
Olettehan te arvokkaampia 
kuin kaikki varpuset.
(Matt 10:29-31)



TAMPEREEN VAPAAKIRKKOSEURAKUNNAN
TYÖNTEKĲÄT JA KIINTEISTÖN VASTUUHENKILÖT

Seurakunnanjohtaja
ANTTI HIETAMÄKI
antti.hietamaki@svk.fi
0400 953 549

JUHANI HUUSKONEN
juhani.huuskonen@svk.fi
040 511 0674

Johtava lapsi- ja
nuorisotyöntekĳä
MARKUS TUOMOLA
markus.tuomola@svk.fi
045 2086101
Lapsi- ja varhaisnuorisotyö
ANNE SUOMINEN
anne.suominen@svk.fi

Kansainvälinen työ
JUHA ja ELKE JUVONEN
je.juvonen@svk.fi
044 9766716

VANHIMMISTO 2021:
Jorma Terävä (pj.), Tommi Karjalainen (vpj.), Jyrki Saikkonen (siht.), Marko Erkkilä, Suvi 
Kankkunen, Pekka Matilainen, Mikko Ruhanen.
VARAJÄSENET: Esa Jaakkola, Armi Niittylahti

Musiikkityö
MARIANNE SALMINEN
marianne.salminen@svk.fi
0401620903

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

Palautusosoite:
Seurakuntaviesti
Vapaakirkkoseurakunta
Puutarhakatu 17
33210 Tampere

Kuva Shifaaz Shamoon
Unspash

Seurakuntatyö

Kiinankielinen työ
YA-CHEN KUIKANMÄKI-LI
pastori,
044 3777872


