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SEURAKUNNANJOHTAJAN KYNÄSTÄ
Kasvumatka kohti Kristusta
Olen erittäin tyytyväinen seurakunnan strategiatyön tulokseen, sillä se vahvistaa meille tärkeitä arvoja, asenteita ja toimia: Tunnustamme Pyhän Hengen työn ja
tuemme erilaisten lahjojen käyttöä (luonnollinen yliluonnollisuus), levitämme Jumalan valtakuntaa ja rakkautta (Kristuksen tuoksu meissä), tunnustamme erilaisuuden voimavarana (täydennämme toisiamme) ja
kutsumme ihmisiä merkityksellisiin suhteisiin ja tunnustukselliseen elämäntapaan (aitoa ystävyyttä uskoa piilottamatta). Näiden tavoitteiden saavuttamista auttavat monenlaiset seurakunnalliset tukitoimet ja niihin innostavat yhteydessä jaetut onnistumiset.
Vuodenvaihteesta eteenpäin tavoittelemme siis tällaisia uuden elämän erilaisia ilmentymiä, jotka ovat sekä määrällisiä että laadullisia. Niinhän se on,
että meille herätyskristillisenä liikkeenä kaikkein tärkein asia on uudestisyntymä. Tämä ihme tapahtuu Jumalan voimasta ja evankeliumin levitystyön yhteisvaikutuksesta. Tällainen uusi elämä on yhtä suuren ilon, hämmästelyn ja kiitollisuuden asia kuin vauvan syntymä perheessä. Jumala
synnyttää kauttamme seurakuntaperheeseen uutta elämää. Se on mahtavaa!
Niin vauvan kuin uudestisyntyneen kohdalla uusi elämä synnyttää tarpeen huolenpidolle ja ravinnolle. Hengellisesti puhumme silloin opetuslapseudesta. Se on
vertaistukikasvatusta Jumalan tuntemisessa ja uuden elämän valinnoissa. Tämä
opetuslapseuden tie erilaisine muutosvaiheineen jatkuu koko elämän mittaisena,
ja sen tehtävä on oikeastaan varmistaa kykymme kantaa vastuuta seurakunnasta
(Ef. 4:12) ja evankeliumin levittämisestä. Ajatella, että tämä kasvatusketju on jatkunut jo kaksituhatta vuotta ja jatkuu niin kauan, kunnes seurakunnan aika päättyy Jeesuksen paluuseen. Oikein siunattua joulun ja uuden vuoden aikaa sinulle!

Antti Hietamäki
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KIRKON RAPPUSILLA

Vanhimmiston jäsenen mietteitä
Ensimmäinen kosketukseni Suomen Vapaakirkkoon tapahtui
1990-luvulla. Sain tehtäväkseni aloittaa Alfa-kurssin nuorille
Nokian evankelisluterilaisessa kirkossa, joka oli silloinen seurakuntani. Vapaakirkon Alfa-koulutuksessa sain hyvän neuvon
siitä, että Alfa-kurssin käyneet nuoret tuskin muistaisivat mitään hienoista opetuksistani muutaman vuoden jälkeen. Mutta
he muistavat selvästi millainen olin ja miten kohtasin heitä.
Myös Raamattu puhuu viestinviejän merkityksestä Roomalaiskirjeessä:
”… Miten kukaan voisi uskoa Jeesukseen, kun ei ole kuullut hänestä? Miten kukaan voisi kuulla Jeesuksesta, kun kukaan ei julista hänestä?” (Room. 10:14)
Mennäkseen perille Hyvä Sanoma vaatii viestinviejän – sinut ja minut. Minkälaisia viestinviejiä olemme? Vääränlainen lähestyminen saattaa tulla esteeksi
viestin vastaanottamiselle, vaikka uutisena olisi maailmankaikkeuden tärkein
sanoma! Aika huikea ja pelottavakin ajatus. Toki tiedämme, että Jumalan Sana
on väkevä ja voimallinen murtautumaan läpi kovimmankin esteen. Jostain syystä Jumala on kuitenkin valinnut ihmiset evankelioimaan ihmisiä. Voisi kuvitella,
että enkelit, jo virkansakin puolesta, soveltuisivat tähän tehtävään paremmin.
Mutta tämä evankeliumin aarre on kätkettynä meihin ”saviastioihin”, joista jokaisella on oma tehtävänsä ja tarinansa. Tästä syystä yksi neljästä seurakuntamme strategisesta kulmakivestä on se, että ”levitämme Jumalan valtakuntaa ja
rakkautta kukin oman tarinamme kautta”.
Oletko huomannut, että kun joku on saavuttanut elämässään jotakin, häneltä
aletaan kysyä neuvoa ja mielipiteitä kaikenlaisiin asioihin, myös sellaisiin, joihin
hänellä ei ole mitään koulutusta tai osaamista. Heitä pidetään joka alan asiantuntijoina. Tässä ajassa me luotamme asiantuntijoihin.
Meillä kaikilla on erilaisia lahjoja, taitoja ja osaamista. Voimme hyödyntää niitä
myös evankeliumin levittämisessä. Kun kohtaamme uuden ihmisen, viskaammeko Hyvän Sanoman kuin lumipallon kohti vastaantulijaa ja pakenemme heti
paikalta? Emme varmaankaan, vaan tutustumme ja ystävystymme viettämällä aikaa heidän kanssaan. Jos olet viherpeukalo tai hyvä leipomaan, voit antaa
vinkkejä tai reseptin. Voit myös alkaa pitää shakki- tai valokuvauskerhoa. Kun
jaat osaamistasi, ihmiset alkavat luottaa sinuun ja asiantuntemukseesi. Tämän
jälkeen heidän on paljon helpompi ottaa vastaan sinun todistuksesi Jeesuksesta!
Siunausta ja Jumalan Sanan valoa pimeimpään vuodenaikaan!

Marko Erkkilä
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VIADIAN RUOKA-APU ON KRIISISSÄ
Koronapandemia sulki soppakirkkotoiminnan keväällä 2020. Ilmainen ateria tarjottiin
joka tiistai ja torstai viikoittain useille sadoille henkilöille. Samassa yhteydessä jaettiin
muuta ruoka-apua. Kun korona sulki toimipaikkojen ovet, siirryttiin jakamaan ruokaapua valmiiksi pakatuissa ruokakasseissa kirkon portaille. Samoin Ikurin Lähiötalo, jossa
ihmiset vierailivat noutamassa ruokaa, alkoi jakaa pakattuja kasseja avatusta ikkunasta.
Kevään aikana ruoka-avun hakijoiden määrä alkoi melko nopeasti kasvaa. Jo syksyllä
2020 jaettiin viikoittain Tampereella yhteensä noin 1 400 ruokakassia. Kun viime vuonna
saimme sitä lahjoituksena noin 150 000 kg, tänä vuonna ruokamäärä ylittää 250 000 kg.
Ruoka on haettu arkisin kaupoista, jotka varaavat päivittäisen hävikkiruoan noudettavaksi. Pandemian edetessä saimme lahjoittajaksi myös uusia kauppoja. Päälahjoittajana on
toiminut Pirkanmaan Osuuskauppa. Heillä huolehditaan tarkasti omavalvonnasta kuten
meilläkin. Siksi hankimme uudehkon kylmäkuljetusauton varmistaaksemme kylmäketjun katkeamattomuuden.
Kulurakenne on kasvanut melkoisesti. Tähän saimme viime vuonna tukea Tampereen
kaupungilta 31 700 € ja STM:ltä 7 000 €. Tänä vuonna kaupungin tuki on ollut vain 10
000 €. Olemme saaneet poliisihallitukselta pysyvän rahankeräysluvan ruoka-aputyön kulujen kattamiseksi. Ruoka-aputyön kulut ovat noin 60 000 €, mutta tämä summa ei sisällä
lainkaan henkilöstökuluja vaan se syntyy kuljetuksen, varastoinnin, hygienian ja pakkaamisen kuluista. Jotta voisimme varmistaa tämän merkittävän auttamistyön edellytykset,
aloitamme nyt keräyksen, jonka kautta toivomme saavamme nämä kulut katettua. Voit
lahjoittaa ViaDia Pirkanmaalle apua, jotta voimme edelleen auttaa lähimmäisiä.

Tilisiirto
Lahjoituksen voit tehdä suoraan ViaDia Pirkanmaa ry:n
tilille, jolloin voit ohjata summan haluamallesi työalalle.
Maksaessasi käytä viitenumeroa, joka ohjaa lahjoituksesi ViaDian ruoka-aputyöhön. Voit myös maksaa MobilePaylla oheisen QR-linkin avulla.

VIADIA PIRKANMAA RY
IBAN (tilinumero): FI86 4503 0010 1638 00
BIC/SWIFT: ITELFIHH
Viite: 22266

Sydämellinen kiitos lahjoituksestasi!
Lahjoittamasi summa ohjataan lyhentämättömänä ruoka-aputyön hyväksi.
Poliisihallitus on myöntänyt ViaDia Pirkanmaa ry:lle 16.09.2020 rahankeräysluvan
RA/2020/1094. Lupa on voimassa toistaiseksi koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
							
Pekka Matilainen
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RISTI VAIN OLKOON KUNNIANI
Tampereen Vapaakirkon harjalla 67 vuotta ollut
risti oli putoamisvaarassa. Vilppulan vankikuntoutujat valmistivat vanhan mallin mukaan ViaDia
Pirkanmaan ohjauksessa korona-aikana uuden
ristin teräksestä ja kuparista.

Ristit loistivat sekä kirkon harjalla että kulkijoiden
turvana pimenevässä illassa.

Sunnuntaina 7.11. vietettiin pieni juhlahetki kirkon katuosuudella ja sytytettiin valo ristiin. Noin
sadan hengen yleisön joukossa oli myös Vilppulasta miehiä, jotka ristin valmistuksen lisäksi ovat
ahkeroineet kirkon muissa remonttikohteissa,
Paaliksen partiokämpällä sekä Teopoliksella remontoimalla päiväkoti Kullannupun sisä- ja ulkotiloja.

Vankilan apulaisjohtaja Esa Suoranta toi tilaisuudessa tervehdyksen ja kiitti hyvästä yhteistyöstä. Lämmin glögi ja ankkuripiparit kelpasivat yleisölle viilenevässä illassa.

Juhlahetken kruunasi Marianne Salmisen johtama seurakunnan ylistyskuoro,
joka esiintyi ensimmäistä kertaa. Viisi vuotta sitten kirjoitin seurakuntaviestiin:
”Vapaakirkolla on Tampereen kirkoista upeimmat rappuset, ihan suojellut sellaiset. Olen unelmoidut kuorosta, joka täyttäisi rappuset ja jonakin juhlapäivänä
kajauttaisi laulunsa Puutarhakadun yleisölle kutsuna ja Luojan kunniaksi.”
Kiitos Marianne ja kuoro, että ristinjuhlassa tämä unelma sai toteutua.

Jorma Terävä
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TOIMINTASUUNNITELMA 2022
Jesaja 43:19 “Katso, minä teen uutta!”
Uutta elämää -strategia syntyi seurakunnan toimintaryhmiltä saadun palautteen pohjalta
vanhimmiston, työntekijöiden sekä strategiatyöryhmän työn tuloksena. Se pyrkii huomioimaan erityisesti osa-alueita, joiden koettiin tarvitsevan vahvistusta seurakunnallisessa
elämässämme.
Tavoitteenamme on, että kaikki seurakunnan nykyinen ja syntyvä uusi toiminta tavoittelee strategiassa määriteltyjä arvoja ja päämääriä.

Vuonna 2022 panostamme erityisesti seuraaviin asioihin
Seurakunnan evankeliumia levittävän työn vahvistaminen
Innostamme ja koulutamme jokaista löytämään oma luonteva tapa ja mahdollisuus
evankeliumin levittämiseen. Osallistumme myös valtakunnalliseen mediamissioon Missio 2022.

Pienryhmät
Tavoitteena on, että kaikki haluavat ja erityisesti kaikki uudet seurakunnan jäsenet löytävät paikan pienryhmästä. Tuemme ja koulutamme pienryhmänjohtajia säännöllisesti.

Hengellinen tuki/mentorointi
Koulutamme tukihenkilöitä kulkemaan sovitun ajan nuorempien, vasta uskoontulleiden
tai niiden rinnalla, joilla on elämässä vaikea vaihe menossa.
Haluamme juhlia onnistumisia ja edistymistä. Kausittain jumalanpalveluksessa pidetään
Uutta elämää -teemajuhla, jossa kerromme mitä uutta/ hyvää on syntynyt omassa- /tai
seurakuntaelämässä.
Järjestämme kirkossamme kurssimuotoista iltaraamattukoulua yhteistyössä Suomen teologisen opiston kanssa.
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Antti Hietamäki

MENTOROINTI – MITÄ SE ON?
Seurakunnan uuden strategian mukaisesti haluamme panostaa
mentorointiin. Vaikka se usein liitetään työelämän kuvioihin,
antaa myös Raamattu siitä monia esimerkkejä aina Mooseksesta
Jeesukseen ja Paavaliin asti.
Seurakunnassa mentorointiin liittyy hengellinen kasvu, opetuslapseus, omien lahjojen ja kutsumuksen löytäminen ja rohkeus
pistää ne käytäntöön. Mentori on hengellinen “isä” tai ”äiti”, joka
elämänsä haasteiden, pettymysten, menetysten, onnistumisten
keskellä on oppinut niistä. Tällä elämään kertyneellä kokemuspääomalla hän voi palvella yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa.
Mentori tukee ja rohkaisee ohjattavaansa rukoillen, neuvoen,
kysellen ja keskustellen, joskus haastaenkin. Hengellisten tarpeiden ohella saattaa
tuen tarvetta olla elämän taitekohdissa, oman ammatin, kutsumuksen, arjenhallinnan, perheen ruuhkavuosien keskellä. Silloin elämäntilanteiden jäsentäminen
jonkun kanssa auttaa.
Mentoroinnin tavoitteena on auttaa toista eteenpäin hengellisesti ja elämässä
yleensä. Mentori ei sanele vastauksia, vaan auttaa toista itse löytämään ne. Siinä ei
keskitytä ongelmiin, vaan pyritään vaikeissakin tilanteissa löytämään tie eteenpäin
sellaisella asenteella, että mennyt on mennyttä ja tänään auttaa Herra. Mentorointi
ei ole sielunhoitoa tai terapiaa, vaan katse suunnataan tästä hetkestä eteenpäin.
Paavali toteaa kirjeessään kolossalaisille:”-- mekin olemme lakkaamatta rukoilleet
teidän puolestanne ja pyytäneet, että te saisitte runsaasti hengellistä viisautta ja ymmärrystä ja tulisitte täydelleen tuntemaan Jumalan tahdon. Rukoilemme, että eläisitte Herralle kunniaksi ja kaikessa hänen mielensä mukaan ja että kantaisitte hedelmää tekemällä kaikkea hyvää ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa.” (Kol. 1:9–10)
Seurakuntaperheessä tarvitaan ihmisiä, jotka ovat valmiita jakamaan elämänsä ja
olemaan tukena ja rohkaisijoina seuraavalle sukupolvelle. Näitä hengellisiä isiä ja
äitejä tarvitaan rukoilemaan, ohjaamaan ja rohkaisemaan. Sitä on mentorointi.
Info-ilta Kulttuurikeitaassa 26.1.2022
Lisätietoja antavat
Helena (helena.lintinen@svk.fi) ja Antti (antti.hietamaki@svk.fi)

Helena Lintinen-Karvala
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JOHDATUKSEN POLUT KULLANNUPPUUN
”Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen.”
(Jer. 31:9)
Kukaan meistä Kullannupussa aloittavasta porukasta ei ole paljasjalkainen tamperelainen. Jokainen kokee olevansa johdatettu Pirkanmaalle ja
Kullannuppuun. Yhden ystävä näki unen, jossa
kertoi tämän vaihtavan kesän jälkeen työpaikkaa
ja että työpaikassa olisi pitkä käytävä ja paljon ovia.
Toisen valmistumisen ajankohta osui juuri oikeaan
aikaan Kullannupun aloituksen kanssa. Kolmas
avioitui ja muutti Tampereelle niin ikään sopivasti
heinäkuussa. Neljäs pyysi kolmea vahvistusta Jumalalta epäröityään, voiko tällaisessa kohdassa elämää olla työpaikan vaihdoksen
aika. Kolme vahvistusta tuli ja Jumala on jopa yllättänyt, kuinka hän on kaikki pienetkin askeleet etukäteen huomioinut. Viides haki toistakin paikkaa, mutta sai vahvistuksen ottaa Kullannupun paikan vastaan. Hän on kokenut valinnan oikeaksi.
Jokaisella meistä on näky varhaiskasvatuksen toteuttamisesta nimenomaan kristilliseltä arvopohjalta. Vaikka olemme lähtöisin eri puolelta Suomea emmekä ole ennestään tuttuja, silti keskinäinen yhteys tuntui heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Tämän koemme Jumalan
suurena siunauksena ja edeltä valmistettuna tekona. Rukoilimme myös, että
Jumala pitäisi huolen edellisistä työpaikoistamme ja työn jatkumisesta niissä.
Päiväkodin johtaja Pirjo Korpela ja Kullannupun hallitus siunattiin työhön
syyskuun alussa. Samassa tilaisuudessa useita ihmisiä kävi rohkaisemassa Pirjoa niin, että hän on oikealla, Jumalan suunnittelemalla paikalla. Joku sanoi
profeetallisesti, että ”kun henkilöstön rekryt ja haastattelut alkavat, luota itseesi ja siihen mitä tunnet. Jumala antaa sinulle viisautta valita juuri oikeita ihmisiä työhön ja myös jättää valitsematta ne, joiden paikka tämä ei ole.”
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Tänään Kullannupussa meitä on
kuuden hengen tiimi kasassa ja johdatus on kouriintuntuvaa. Loputkin
työntekijät on valittu, ja he liittyvät
tiimiimme lapsimäärän kasvaessa.
Rukoilemmekin lapsia päiväkotiimme.
Erityisen kiitollisia olemme kaikista
lahjoituksista, avusta ja talkoolaisista. Monet ovat antaneet myös osaamistaan Kullannupun rakentamiseen ja varustamiseen. Tukiverkosto ympärillämme on laaja ja vahva – muutamia
mainitaksemme Suomen Vapaakirkko, Tampereen Vapaakirkkoseurakunta, ViaDia ja Teopoliksella toimivat tahot. Kun kristityt yhdessä näkevät vaivaa yhteisen
hankkeen eteen, avaa se myös ulkopuolisten silmät näkemään ja ihmettelemään
projektin erityisyyttä. Työn nopea eteneminen on ihmetyttänyt monia ”ulkopuolisia” tahoja samoin työn kaunis jälki. Herra puhuu monella tavalla. Hallituksen
puheenjohtaja Hannele Rantanen on ollut korvaamaton vapaaehtoinen tekijä
koko prosessin ajan ja tulee jatkossakin olemaan. Pidämme häntä yhtenä Kullannuppuna.
Iloitsemme Kullannupun kauniista puitteista ja koristamme sitä pikkuhiljaa jouluun. Rukoilemme johdatusta monien lasten perheille, että heidänkin johdatuksenpolkunsa löytäisi tien Kullannuppuun.

Anna Laakkonen
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LÄHETTIEN KUULUMISIA
JUHANI JA SARI AHOLA
Jumalan iso suunnitelma on luoda uusi kansa, joka heijastaa Hänen luontoaan ja
olemustaan sekä evankeliumin todellisuutta tässä rikkinäisessä maailmassa. Tästä
syystä Jumalan yhteisö eli seurakunta on tärkeä asia, sillä se on Jumalan idea.
Olemme tehneet säännöllistä evankeliointityötä Hervannassa keskittyen opiskelijoihin, jotka ovat Suomen vähiten tavoitettu yhteisö. Tähän mennessä olemme
tavanneet vietnamilaisia, pakistanilaisia, turkkilaisia, intialaisia, egyptiläisiä, kiinalaisia, eteläamerikkalaisia, italialaisia, eri Afrikan osista tulevia sekä myös suomalaisia opiskelijoita. Haastattelemme heitä ”onnellisuuskyselyn” avulla.
Olemme saaneet yllättyä iloisesti siitä, kuinka
moni haluaa kertoa toiveistaan, arvoistaan ja maailmankuvastaan sekä siitä, mihin hän uskoo. Jokainen ihminenhän uskoo lopulta johonkin: itseensä,
erilaisiin voimiin tai kenties uskontoihin. Ihminen
ilman oikeaa Jumalaa on aina epäjumalanpalvelija mitä erilaisimmin versioin. Näyttää myös siltä,
että koronavitsaus on valmistanut ihmisiä ainakin
keskustelemaan tärkeistä asioista. Moni kaipaa
yhteyttä ja keskustelukavereita. Niinpä kutsummekin kiinnostuneita torstaisin pidettävään Markuksen evankeliumin keskustelupiiriin Hervannan Vapaa-aikatalon
kahvilaan.

RUKOUSAIHEET JA TARPEET
1. Taloudellinen tuki: Tavoittava seurakuntatyö tarvitsee uusia tukijoita, jotta
voisimme jatkaa työtä.
2. Hervannan opiskelijoiden avautuminen evankeliumille.
3. Seuraavien askelien tarkentumista: kuinka edetä?
4. Pastorien ja vastuunkantajien koulutus, jota teemme Teologisen AgricolaSeminaarin kautta.

Juhani Ahola
www.ati.fi
www.juhaniahola.com
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ROKOSAT
Sdraveite!

Syksyn myötä olemme taas keskellä pandemia-aaltoa.
Seurakunnassamme todella moni on jo sairastanut
viruksen, eikä seurakuntien kokoontumisia ole kielletty, joten toiminta jatkuu lähes entiseen malliin.
Olemme iloinneet entisestä lastenkodin nuoresta,
Ljobomirista (20 v.), joka on alkanut käymään seurakunnassa. Rukoillaan, että hän saisi uudestisyntyä.
Muutama muukin uusi nuori on tullut joukkoomme.
Seurakunnassamme oli myös suuri nuorisotapahtuma, johon osallistui noin sata nuorta eri puolilta maata.

Koronarajoitusten takia emme edelleenkään pääse pitämään kokoontumisia lastenkodin sisällä, mutta olemme pitäneet muutamia kokoontumisia jalkapallokentällä ViaDia Vratsan kanssa.
Joulukuussa pääsemme pitkästä aikaa Suomeen. Viivymme siellä tammikuun
loppupuolelle, ja vierailemme myös seurakunnissa. Ehkä tapaamme sinutkin!
Iloisin terveisin
Rokosat

KYLLIKKI KOSKELA
Debora-työssä on nyt paljon kiitosaiheita. Uusi päiväkeskuksen tavoin toimiva Debora-koti siunattiin viime lauantaina Jumalan käyttöön ’hanukkat ha bait’ -nimisessä
juhlassa. Viime sapattina naiset saattoivat pitkästä aikaa
kokoontua yhteen Debora-kotiin viettämään sapattiateriaa ja samalla juhlimaan kodin siunaamista. Mukana naisten kanssa olivat työntekijämme Sveta puolisoineen sekä
Costina ja Edy.
Toinen kiitosaihe on ’kadonneena’ olleen Elinorin paluu
harhapoluilta yhdessä tyttärensä kanssa. Kaikkien muidenkin naisten kohdalla on syytä kiitokseen, sillä voimme
nähdä, miten asiat etenevät heidän elämässään takaiskuista huolimatta.
Rukoilen pian saavani nähdä heidät kaikki – siellä kovasti
odotetaan!

Kyllikki Koskela
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HELI JAAKKOLA
Istun keittiön pöydän ääressä ja katselen, kuinka säävaroituksessa mainittu myrskypilvirintama lähestyy vuoristosta. Varaudun ottamalla vettä varastoon, lataamalla tietokoneen akun
täyteen ja pitämällä sähköpatterin päällä nyt päivälläkin, jotta
sähkökatkon sattuessa asunnossani olisi lämpöä.
Tässä samalla valmistaudun myös ensimmäiseen nuorteniltaani täällä Santa Ponca Community Churchissä, halleluja! Matka
tähän on ollut kuoppainen ja mutkainen, mutta väliäkös sillä,
koska nyt ollaan tässä vaiheessa ja tästä on hyvä jatkaa. Sunnuntaina meillä alkavat tapaamiset 11–14-vuotiaille jumalanpalveluksen aikana, ja haaveilen vielä isommasta ”pikkujoulusta” nuorisolle. Me (eli
te esirukoilijat ja minä) rukoilemme, ja Herra joko avaa oven tai sulkee sen.
Olen iloinnut kannustavasta palautteesta, jota olen saanut täältä muutamilta ihmisiltä ja muutamista postikorteista, joita olen saanut Tampereelta. Suurkiitos korttien lähettäjille! Tiedoksi muillekin, että osoite on vielä sama! Iso ilo oli myös ensimmäinen suomalainen vieraani Suvi Juvonen, jonka kanssa oli mahtavaa pelailla ja
napostella ranskalaisia pastilleja suoraan Suomesta.
Olen kokenut, että nämä kaksi vuotta ovat olleet ”kitkemisen ja raivaamisen aikaa”.
Kun lähdetään viljelemään keskelle metsää, pitää ensin raivata alue mihin kylvää,
sitten pohjustaa maaperä ja vasta sitten istuttaa. Uskon, että nyt on vihdoin tullut
myös istutuksen aika. Herra antakoon oikeat siemenet ja kasvun. Rukoukseni ja
unelmani on, että saan hyvän yhteyden näihin paikallisiin nuoriin, ja ensi vuoden
puolella toivon työn laajentuvan myös saaren muiden seurakuntien nuoriin ja heidän ystäviinsä.
Ilo ja yhteys Herrassa on iso voimavara. Ilon ja toivon täyttämää joulun odotusta
meille kaikille!

Heli Jaakkola
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SEURAKUNNASSA TAPAHTUU
Simon Kyreneläinen -musikaalin kenraaliharjoitus täytti kirkkosalin.

Paaliksen laavu valmistuu. Kantavina voimina katontekijät
Heikki Laurila, Hannu Kallio, Juhani Huuskonen ja Rainer
Kallio.

Pieni lumisade ei haitannut Versojen Seikkailijoita, jotka tässä pystyttävät puolijoukkuetelttaa Paaliksella.

Juhani tarkkana hirsitöissä
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TAVOITTAVAN TYÖN KUULUMISIA
Alfa-kurssi
Syksyn Alfa-kurssi käynnistyi lokakuun lopussa mahtavalla kokoonpanolla. Kurssilla on mukana 25 osallistujaa ja 15 tiimiläistä. Kurssilaiset ovat löytäneet tiensä
kurssille mitä moninaisimpia teitä: niin mainosten kuin henkilökohtaisten kohtaamisten kutsujenkin kautta. Ihmisistä välittyy ilo päästä kokoontumaan yhteen taas
koronan jälkeen. Nyt monet näyttävät selvästi etsivän elämäänsä sisältöä ja suuntaa.
Tämä on näkynyt myös Jugendtorilla kohdatessamme ihmisiä kahvin merkeissä.
Rukoilethan Alfa-kurssin puolesta, että Jumala saisi synnyttää ja vahvistaa uskoa
kurssilaisten sydämissä!

Tulisielukoulun aktio
Lokakuun alussa saimme pitää Tulisielukoulun aktiotiimiä vieraana seurakunnassamme. He yöpyivät Holvissa ja partiotiloissa ja olivat mukana palvelemassa
seurakuntamme eri toiminnoissa. Lauantaina sain tiimin mukaani Jugendtorille
kohtaamaan ihmisiä, ja ennen sitä vietimme yhteistä brunssia Tulisielukoulun ja
tavoittavan työn tiimien kanssa. Monille
lauantai oli ensimmäinen kerta kadulla, ja
Tulisielut Jugend-torilla
oli ihanaa, että moni sai hyviä kokemuksia
ihmisten kohtaamisesta. Lisäksi he palvelivat nuortenillassa ja Yhdessä! -jumalanpalveluksessa. Aktiotiimi viihtyi seurakunnassamme hyvin ja koki itsensä tervetulleeksi. Hienoa, että voimme tehdä tällä tavalla yhteistyötä Tulisielukoulun kanssa.

Seurakunnanistutus
Seurakuntamme näkynä on synnyttää uutta elämää myös uusien seurakuntien
muodossa. Ensimmäinen seurakunnanistutuksemme on strattaamassa Hervantaan. Siellä on olemassa pieni tiimi, joka on rukoillut vuoden ajan alueen puolesta ja aloittanut evankeliointityötä. Jos olet kiinnostunut oppimaan lisää seurakunnanistutuksesta, olet sydämellisesti tervetullut mukaan seurakunnanistutusiltoihin.
Tavoitteenani on luoda seurakunnanistutukseen selkeät tavoitteet ja rakenteet. Jos
sinua kiinnostaa olla mukana tässä, ota rohkeasti yhteyttä.
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Missio 2022
Olemme seurakuntana ilmoittautuneet mukaan Missio2022-hankkeeseen.
Missio avaa seurakunnille todellisen mahdollisuuden sen ydintehtävään,
evankeliumin välittämiseen ajassamme ajankohtaisella ja tehokkaalla tavalla.
Evankeliumi tulee olemaan esillä mediassa koko Suomen laajuisesti kuukauden ajan syksyllä 2022. Tavoitteena on tavoittaa koko Suomen kansa, nostaa
Jumala puheenaiheeksi ja järjestää satoja paikallisia tapahtumia. Seurakuntia ja seurakuntalaisia valmistetaan rukouksen ja koulutuksen kautta evankeliumin välittämiseen aikamme ihmisille. Missio on vahvistamassa kristittyjen yhteyttä niin paikallisesti kuin koko maata ajatellen. Voit lukea lisää
osoitteesta missio2022.fi.
Pidämme seurakunnassamme kaikille kristityille avoimia Missio2022 rukousiltoja. Syksyn viimeinen rukousilta on 7.12. Kevätpuolella järjestämme
yhteistyössä muiden kristillisten seurakuntien kanssa Varusta Tampere -koulutuksen. Tämä tehdään yhdessä XEE- eli evankeliointi elämäntapana -järjestön kanssa. Koulutuksen kautta pyrimme varustamaan uskovia kertomaan
evankeliumia arjessaan ja lähipiirissään. Tervetuloa mukaan rukoilemaan ja
varustautumaan!

Anniina Halonen
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TERVEISIÄ LAPSITYÖNOHJAAJALTA
Syksyllä on taas päästy kokoontumaan lähes normaalisti. Kiitos kaikille mukana
olleille ja lapsia rukouksin muistaneille!

Benji-trampoliini

Syyskuun perheretkelle Sastamalan Kiikkaan osallistui yli 80 henkeä seurakunnan
sekä suomen- että kiinankielisen työn piiristä. Timo Raunio on rakentanut pihapiiriinsä aikamoisen seikkailumaan, jossa hän pitää säännöllisesti kristillistä lasten
puuhakerhoa. Tämä oli jo kolmas perheretki Kiikkaan, ja jatkoa toivottiin taas ensi
keväälle. Lapset pääsivät touhuamaan esimerkiksi traktorin sisärenkaista kasatussa ”mustassa meressä” sekä benji-trampoliinien vauhdissa. Saimme myös tutustua
ihan oikeaan lähetyslentäjien lentokoneeseen ja sen avulla tehtyyn lähetystyöhön.

”Musta meri”
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Kymppisynttärit

Joka syksy Junnulaiffissa järjestetään kymppisynttärit, joissa juhlistetaan
kaikkia sinä vuonna 10 vuotta täyttäviä. Eija Kirjavainen opetti rukouksesta
tämän syksyn kymppisynttäreillä.

Joulukuun tärpit
Syyskauden viimeiset pyhäkoulut ja junnuraamis pidetään 5.12.
Junnulaiffin (4.-7.lk) pikkujoulut ke 8.12. klo 18-19.30 Holvissa
Midilaiffin (0.-3.lk) pikkujoulut la 11.12. klo 13-15.30 Holvissa

Laura Hiekkanen
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YHDESSÄ VAUVASTA VAARIIN!
Lokakuussa seurakunnassamme toteutettiin pitkän tauon jälkeen liki perinteinen
Yhdessä! -jumalanpalvelus. Kun tapahtumaa alettiin suunnitella, Pirkanmaalla oli
vielä käytössä tiukat kokoontumisrajoitukset. Siksi yhteinen opetus- ja ylistyshetki
sekä lounas piti jättää pois, ja jumalanpalvelus päätettiin toteuttaa terveysturvallisesti pienissä ryhmissä kirkkorakennuksen eri tiloissa vaeltaen.

Värilaulun ohjaamana
Jippii-kuoron Värilaulun värit antoivat hyvän pohjan eri rasteille. Jokainen sai ensin käteensä rannekkeen, jossa oli keltainen, musta, punainen, valkoinen ja vihreä helmi. Vaellus aloitettiin johdantorastilta. Siinä saimme kuulla sanattomasta
kirjasta, josta löytyivät samat värit kuin rannekkeistamme. Sanaton kirja kertoo
värien avulla ilman sanoja siitä, mitä Raamattu opettaa todellisesta ja elävästä Jumalasta.

Kivestä uskon siemeneksi
Kullanvärin virkaa toimittavan keltaisen rastin huone oli koristeltu kullanvärisin
kankain ja tavaroin. Siellä kuultiin lyhyt puhe Jumalasta ja Taivaasta sekä laulettiin
Värilaulu ylistyslippujen kanssa. Seuraavaksi siirryimme mustaan huoneeseen,
jonka keskellä oli iso kasa erikokoisia kiviä. Kivet symboloivat syntiä. Ei ole väliä,
onko kivi iso ja painava vai pikkuruinen, kun se hiertää kengässä. Sen ei kuitenkaan tarvitsisi olla osa elämäämme. Kuuntelimme Exitin laulun ”Kiviä taskussa”,
jonka aikana jokainen meistä sai ottaa yhden kiven mukaansa. Seuraavassa huoneessa saimme kuulla Jeesuksen elämästä ja laskea oman kivemme ristin juurelle.
Myös tyhjään hautaan pääsi kurkistamaan.
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Seuraavana oli vuorossa valkoinen huone. Siellä kerrottiin
kahdesta ihmeestä: syntien anteeksiantamuksesta ja ikuisesta
elämästä. Lopuksi jokainen sai
mukaansa siemenen, jonka sitten viimeisellä eli vihreällä rastilla istutimme jättiruukkuun.
Samalla saimme ohjeet uskon
siemenen hoitamiseen: rukous,
raamatunluku, seurakuntayhteys, uskosta kertominen. Lopuksi esiin nostettiin
hedelmäkori, joka kuvastaa uskon kasvua ja hengen hedelmää. Aivan viimeiseksi
halukkaat saivat vielä käydä suuren suosion saavuttaneilla kirkkokahvilla.

Kohtaamisen siunaus
Itse koin tämän kirkkovaelluksen hyvin koskettavana ja inspiroivana. Ihailin jälleen kerran sitä alttiutta ja taitoa, millä tämä kirkkovaellus oli toteutettu. Kaikesta
näki, että tähän jumalanpalvelukseen oli panostettu. Apuna jumalanpalveluksen
järjestämisessä oli reipas tulisielukoululaisten 20-henkinen tiimi.
Koko seurakuntaväen yhteinen jumalanpalvelus on merkittävä tilaisuus. Siinä eri
ikäpolvet voivat luontevasti kohdata toisiaan, palvella yhdessä ja kasvaa yhteisestä
uskosta.

Katja Koivistoinen
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PIENRYHMÄT KIINNOSTAVAT JO MONIA
Syksyn aikana pienryhmätoimintaa on pidetty esillä, ja se on näkynyt netti-ilmoittautumisissa. Netti-ilmoittautumisia on tullut tasaiseen tahtiin, ja suurimman osan pienryhmiin
halukkaista olemme pystyneet sijoittamaan
ryhmiin. Pienryhmiin sijoittaminen on toisinaan ollut hidasta, sillä sopivia ryhmiä halukkaille ei ole heti löytynyt. Ilahduttavaa on
kuitenkin ollut se, että uusia ryhmiä on tullut
lisää. Tästä kiitos kaikille ryhmänjohtajille!
Vuodenvaihteen jälkeen aloittaa vielä muutama uusi ryhmä, ja näin pienryhmätoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Netti-ilmoittautuminen on edelleen auki, ja voit sitä
kautta ilmoittaa halukkuutesi pienryhmään. Seurakuntamme pienryhmätoiminta näyttää kasvavan ja laajentuvan saavuttaen niin uusia kuin jo aiemmin ryhmissä olleita. Suunta on oikea, sillä tarvitsemme toinen toistemme
tukea ja rohkaisua. ”Palvelkaa toisianne Jumalan moninaisen armon hyvinä taloudenhoitajina sillä armolahjalla, jonka kukin on saanut” (1. Piet 4:10).
Pienryhmäkoordinaattorit
Markku ja Tuula Viljanen
pienryhmat.tampere@svk.fi
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KOLUMNI
Älä pelkää, mutta pelkää kuitenkin Jumalaa

12:28).

Raamatun sana on
toisinaan ristiriitaisen tuntuista. Kehotetaan
olemaan
pelkäämättä
(Jes.
41:10 ja 43:1) ja toisaalla
kehotetaan
pelkäämään Jumalaa
(Ps. 111:10 ja Hepr.

Luonnostaan ihminen on pelkuri. Kukaan ei selviä elämästään pelkäämättä jotakin. Pelko onkin yksi ihmisen perustunteista. Yhtäältä pelko
voi lamaannuttaa, mutta toisaalta se
taas voi suojella.
Terve pelko voi suojata ihmistä
vahingoittumiselta, sairaudelta tai jopa
kuolemalta. Kuitenkaan sidotun ratkaisuvallan maailmassa mikään ei lopulta
ole pelkästään ihmisen varassa. Ihminen ei elämän lopullisen perälaudan
edessä tee ratkaisua vahingoittumisesta,
sairastumisesta tai kuolemasta.
Mistä terve pelko sitten kumpuaa? Onko se ihmisessä sisäsyntyistä vai
Jumalan aikaansaannosta?
Uskaltaisin ehdottaa jälkimmäistä vaihtoehtoa. Kun ihminen
kiinnittyy Jumalaan ja Hänen auktoriteettiinsa, hän kykenee pelkäämään
aiempaa hallitummin ja terveemmin.
Pyhä Henki on Jumalan lähettiläs, joka
kertoo ihmiselle terveen pelon rajat. Jumalan pelko siis vapauttaa maallisesta
pelosta.
Mistä sitten voi tietää, että ihmisessä oleva pelko on tervettä? Kenties
tärkein merkki terveestä pelosta on se,
ettei ihminen vauhkoonnu, lamaannu
tai muutu hyökkääväksi.

Kukapa ei pelkäisi tällaisen teloituksen edessä. Kuvassa on algerialainen
kristittyjen teloitustapa 300 vuoden takaa.
Kuva: Bankes´s New System of Geography,

Terve pelko varoittaa vaarasta ja ohjaa hallitusti rauhan tunteen
saattamana joko uhkaavan asian ohi
tai sitä kohti.
Toisinaan uhkaava asia tai tilanne on kierrettävissä, toisinaan taas
ei. Jumala ei ole luvannut ihmisille
pelkkää auvoista löhöilyä. Erityisesti
uskovia kohtaa vaino ja vaiva. Vaino
ei koskaan voi tuntua hyvältä, mutta
sen ei tarvitse pelottaa lamaavasti tai
tuhoavasti.
Välillä olen ajatellut ihmisiä,
jotka yrittävät kaikin keinoin välttää
onnettomuuksia, sairauksia, riitaa,
epämiellyttäviä tuntemuksia ja vaikka
mitä. Voiko pakko-oireinen pelokkuus olla Jumalan tarkoitus? Tai voiko
lamaava pelko olla Jumalan tahto? Uskon, ettei ole.
Ihminen, joka käyttää lähes
kaikki voimavaransa vaaran välttämiseen, ilmeisesti pelkää enemmän
maailman uhkia kuin Jumalaa. Tosin
tällaiseenkin pelkoon on syynsä, joihin on saatavissa apua.
Tapio Kangasniemi

Kirjoittaja on eläköitynyt ja aikaansa seuraava akateeminen kotitoimimies.
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Viimeisten aikojen valheet
Kirjeessään Timoteukselle Paavali kehottaa työtoveriaan käyttämään järkeään, kestämään vaivoja ja hoitamaan työnsä (2. Tim. 4:5). Perusteena tälle
kehotukselle on ymmärrys siitä, että tulee vaikeita aikoja.

Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia vaan haalivat
itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä mitä kulloinkin mieli
tekee. He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja. (2.
Tim. 4: 3-4)
Paavali viittaa ihmisen ominaispiirteeseen valehdella ja toimia tunteidensa ohjaamina. Ihmiset ovat nimittäin kovin herkkiä päättelemään oikean ja
väärän suhdetta sen perusteella, miltä milloinkin tuntuu. Paavalin ohje Timoteukselle on toinen: seuraa järkeäsi ja käytä sitä.
Jotkut toki käyttävät järkeäänkin, mutta eivät evankeliumin vaan saatanan
hengessä, omaksi edukseen. Näistä ihmisistä Paavali antaa oman arvionsa.
Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, he ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, he
herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä,
jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja
raakoja, kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä.
He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa, he ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia! (2. Tim. 3: 1- 5)
Tänä päivänä esiintyy monia taruja, joihin ihmiset uskovat enemmän kuin
selvään järkeen. Samoin on sankoin joukoin ihmisiä, jotka eivät piittaa
muusta kuin itsestään ja rahasta. Pöyhkeily, herjaaminen ja narsistinen itsensä ihailu ovat suuria ansioita. Jotkut ovat jopa kovinkin hurskaita, mutta
tosipaikassa vaikeuksien edessä joko panikoidaan tai ryhdytään epätoivoiseen tappeluun oman edun puolesta.
Jos tänään joku sanoo, että ihmisen lisäksi myös aurinko ja maankuoren
alainen toiminta vaikuttavat ilmastoon, saa tuomion välinpitämättömyyteen
kiihottamisesta. Jos taas uskaltaa sanoa, että Jumala loi ihmisen mieheksi ja
naiseksi, saa tuomion kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Jos sen sijaan
huutaa ääni käheänä ja paniikissa, että lapsemme kuolevat, jos ihminen ei
nopeasti ryhdy pelastamaan maailmaa, saa osakseen suuret kiitokset ja sympatian. Tai jos puhuu asiantuntevan kuivakkaasti, että mies voi synnyttää
lapsen, saa osakseen suuren arvostuksen tieteen jättiläisenä.
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Paavalin ja Timoteuksen aikana ei puhuttu samoista asioista kuin tänään,
vaikka ihmisen perusluonne ei eronnut nykyisestä. Mikään ei siis ole perimmältään muuttunut. Ihminen on järjetön, oman napansa ympärillä pyörivä
erilaisten himojen ja tunteiden riepottelema olento, joka käyttää järkeään
pääasiassa oman etunsa turvaamiseen, kuten Jannes ja Jambres Egyptin maalla (2. Tim. 3:5-8).
Jannes toteaa itsestään manalassa ollessaan, että hän oli älykkäämpi kuin kukaan toinen taikuri. Silti hän tajusi olevansa tuhon oma. Vielä kuoleman jälkeenkin itsekäs ylpeys ja röyhkeys ohjasi hänen ymmärrystään. Terve järki oli
hänestä kaukana. (apokryfikirjat.com)
Jannes ei aikanaan kuvitellut olevansa kuolematon, mutta tänään lienee niitäkin, jotka unohtavat ihmisen kuolevaisuuden. Tässä pöyhkeässä järjettömyydessään he vaativat ihmiseltä tekoja, joihin ihminen ei pysty.

Kuva 1

Kuva 2

Oman edun tähden valehtelu ei ole uusi asia. Kuvassa 1 on Saksassa tehty
Pohjoismaiden kartta vuodelta 1740. Tuohon aikaan Ruotsi näytti kuitenkin
kuvan 2 kaltaiselta. Joko ensin mainitun kartan tekijä ei tiennyt, mitä teki,
tai Ruotsin valtaapitävien toimeksiannosta karttaan on merkitty suoranainen
emävalhe. Karjala ja Käkisalmen lääni eivät kuuluneet tuolloin Ruotsiin.

Tapio Kangasniemi
Kartta ja kuva: T.K.
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PAHOLAISENKO SOTA?
Moni on raaistunut sota-aikoina. Monesta on kehittynyt tappaja ja raiskaaja.
Näin on ollut ennen ja on tänään. Ihmistä raaistavat muutkin tilanteet kuin suoranainen sota. Tänään ihmettelemme USA:n levottomuuksia, Ruotsin ajoittaista
kaoottisuutta sekä oman kotimaammekin lisääntyvää nuorten harjoittamaa raakuutta.
Suomen sisällissodan aikana oli yleistä, että teini-ikäiset pojat ryhtyivät ”lentäviksi osastoiksi”. Nämä kulkivat ratsuineen pitkin maata ja tappoivat vastustajiaan.
Maassa oli sekä punaisia että valkoisia tappajaryhmiä. Isovihan aikaan venäläiset kasakat ryöstivät ja vangitsivat paljon suomalaisia nuorukaisia, sekä poikia
että tyttöjä. Poikia käytettiin raakalaismaisiin tekoihin esimerkiksi tappamaan
kirveellä kasakoiden jäljiltä eloon jääneitä. Tytöt sopivat paremmin raiskausten
kohteiksi ja vapaa-ajan viihdykkeeksi.
Yksi tunnettu suomalainen nuorukainen oli Kustaa Lillbäck, Iin ja Pudasjärven
nimismiehen poika. Hänet ryöstettiin Iin Hiivalan talosta 15-vuotiaana 1715 ja
vietiin venäläisten orjaksi Viipuriin. Viipurissa Kustaa pakotettiin liittymään ortodoksiseen kirkkoon. Hänen nimensäkin muutettiin Vasiliksi. Kustaa oli käynyt
Suomessa ollessaan luterilaisella ehtoollisella kahdesti 1713. Vasili palasi kasakoiden mukana Pohjanmaalle 1716 aloittaen varsin systemaattisen terrorin. Hän
kohosi venäläisten joukossa ”kenraaliksi”.
Vasilin ja venäläisten toimesta tuhottiin vuoden aikana lähes täysin Oulu, Liminka ja Muhos. Tuhat taloa poltettiin ja yksin Muhoksella tapettiin 142 ihmistä. Lopulta Vasili vangittiin Ruotsin puolella ja teloitettiin Tukholmassa 1721, Uudenkaupungin rauhan solmimisvuotena.Kustaa-Vasilia on myöhemmin tituleerattu
”Paholaiseksi”. Oliko hän Paholainen? Ja ovatko tämän päivän raakalaismaiset
teinipojat Paholaisia? Eivät ole.
Paholainen eli Saatana on ihan jotakin muuta kuin vanhemmiltaan varastettu,
pahoinpidelty, aivopesty ja peloteltu teinipoika. Kun ihmistä kohdellaan huonosti, hän muuttuu. Osa murtuu ja osa alkaa riehua.
Todettakoon kuitenkin selvyyden vuoksi, että raakalaismaiset teot ovat vääriä.
Näin nimismiehen poikakin sai oman aikansa lain mukaan rangaistuksensa. Raakalaispoikien persoonat sekä tekojen taustat ja syyt ovat eri asioita kuin itse teot.

Tapio Kangasniemi
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SEURAKUNNAN JOULUJUHLA
Joulujuhla on monelle tärkeä perinne. Viime vuonna juhlaa
ei koronatilanteen vuoksi voitu järjestää lainkaan. Nyt onkin
sitä suurempi ilo jälleen toivottaa kaikki tervetulleeksi mukaan
koko seurakuntaperheen yhteiseen joulujuhlaan.
Koko perheelle sopivassa juhlassa on mukana myös Jippiikuoro Satakieli. Syksyn ajan nuorisotila Holvissa on joka toinen viikko kokoontunut Marianne Salmisen johdolla yli 20
innokasta lasta ja nuorta oppimaan Jumalasta riemukkaiden
Jippii-laulujen kautta. Tätä riemua pääsemme nyt mekin joulujuhlassa kokemaan.
Juhla päättyy Tähtipapat-ryhmän tiernapoikaesitykseen. Hyvällä maulla hienovaraisesti nykyaikaistettu versio tiernapojista noudattaa perinteistä juonikulkua,
mutta tihkuu myös hersyvää huumoria.
Joulujuhlan jälkeen nautitaan yhdessä kahvitarjoilusta. Lapsille on lisäksi varattu
lahjaksi pienet joulupussit.

Tervetuloa seurakunnan joulujuhlaan
sunnuntaina 12.12. 2021 klo 11!
Laura Hiekkanen

Tähtipapat
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ILMOITUKSET
Uudet jäsenet
Markus Karjalainen
Jan Meno
Marja Salmela
Marianna Meriö
Timo Karttunen

Syntyneet
Viivia Iida Hilja 3.9.2020 Emilia ja Lasse Romppaselle
Sera Vilhelmiina 1.9.2021 Iina ja Toni Heinoselle

Kuolleet
Matti Hautala 90 v.

Tulevat tapahtumat
Jokaisena sunnuntaina klo 11.00 jumalanpalvelus
(ehtoollinen kuun ensimmäisenä ja kolmantena sunnuntaina)
Ajantasaisimman tiedon seurakunnan toiminnasta saat seurakunnan
verkkosivuilta tampere.svk.fi.
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VANHIMMISTO TIEDOTTAA
•

•
•
•

•

Vapaakirkon kesäjuhlat eli Toivon Festivaali järjestetään 1.–3.7.2022
Teopoliksen alueella. Seurakuntamme vastaa lasten juhlien järjestämisestä sekä mahdollisesti muista pienemmistä osa-alueista.
Vanhimmisto myönsi ViaDia:lle loka-joulukuuksi vapautuksen liiketilan
vuokrasta.
Tommi Karjalainen on Vapaakirkon syyskokouksessa seurakunnan ehdokas kirkon hallitukseen.
Työntekijät ja vanhimmisto ovat valmistelleet vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion positiivisella vireellä Uutta Elämää -strategian pohjalta. Suunnitelma sisältää musiikkipastorin sekä lapsi- ja
varhaisnuorisotyöntekijän toimen vakinaistamisen.
Rahalahjoissa on kokonaisuutena päästy syksyn myötä lähes budjettiin.
Lämmin kiitos siitä seurakuntalaisille. Kiinteistön tuotot tulevat olemaan
vuokravapautusten vuoksi noin 30 000 € budjetoitua pienemmät. Maksuvalmius on silti säilynyt hyvänä.

Jorma Terävä

29

SEURAKUNNAN RUKOUSPALVELIJAT
Jos haluat puhua asioistasi ja tarvitset rukoustukea, voit ottaa alla mainittuihin yhteyttä. Rukouspalvelijoilla on vaitiolovelvollisuus.

		

Arjovuo Aino

045 169 5009

Huhtala Anne

040 017 8363

Kallio Hannele

050 597 5697

Kihlakaski Maaret

040 517 3105

Koskela Kyllikki

045 135 8318

Lehikoinen Jari

040 081 7787

Lehikoinen Marjo

050 465 0498

Niemelä Seppo

03 314 22300

Niemelä Sirkka

0400 362 122

Nurkkala Margit

050 910 2791

Putkonen Mervi

043 200 5881

Schimkewitsch Pirjo

050 366 3123

Schimkewitsch Ragnar 050 360 6208
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Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala
tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta.
1. Tess. 5:16-18

Kuva: Magda Ehlers
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Palautusosoite:
Seurakuntaviesti
Vapaakirkkoseurakunta
Puutarhakatu 17
33210 Tampere

TAMPEREEN VAPAAKIRKKOSEURAKUNNAN
TYÖNTEKĲÄT JA KIINTEISTÖN VASTUUHENKILÖT
Seurakunnanjohtaja

Musiikkityö

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

MARIANNE SALMINEN
marianne.salminen@svk.fi
040 162 0903

Seurakuntatyö

Seurakunnan toimisto

ANNIINA HALONEN
anniina.halonen@svk.fi
040 189 9823

TERHI HAUTALA
tampere@svk.fi
0400 277334 (ti & ke klo 13.00-16.00)

Lapsi- ja varhaisnuorisotyö

ViaDia Pirkanmaa ry:n
toiminnanjohtaja

LAURA HIEKKANEN
laura.hiekkanen@svk.fi
040 651 2451
Johtava lapsi- ja nuorisotyöntekĳä
MARKUS TUOMOLA
markus.tuomola@svk.fi
045 2086101
Kansainvälinen työ
JUHA ja ELKE JUVONEN
je.juvonen@svk.fi
044 9766716
Kiinankielinen työ
YA-CHEN KUIKANMÄKI-LI
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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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
Partio
SENJA KALLIO
kallio.senja@gmail.com
Päiväkoti Kullannuppu
PIRJO KORPELA
050 337 6026
pirjo.korpela@kullannuppu.com

