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SEURAKUNNANJOHTAJAN KYNÄSTÄ
Palveluksessa
Eteemme avautuva kesä erilaisine tapahtumineen tarjoaa meille osallistumisen lisäksi mahdollisuuden palvella
niissä eri tavoin. Seurakuntamme valmistelussa ovat parhaillaan kesäkuussa järjestettävä lastenleiri sekä Vapaakirkon Kesäjuhlat heinäkuun alussa. Kesäjuhlilla olemme
luvanneet kantaa päävastuun lastenjuhlien järjestämisestä. Panostamme siis erityisesti lapsiin tänä kesänä.
Mahtavaa!
Itse olen aina pitänyt tällaisiin tapahtumiin liittyvistä talkoista, eli asettumisesta
palvelijan rooliin. Niissä tekemisen ohella opitaan paremmin tuntemaan toisiamme ja koetaan yhdessä tekemisen iloa. Monen kohdalla talkoiden merkeissä myös seurakunta on tullut tutummaksi ja tärkeämmäksi. Tulee sellainen olo,
että olen tarpeellinen ja tekemiselläni on merkitystä. Muutkin kyvyt ja lahjat
kuin puhuminen, laulaminen tai soittaminen tulevat näkyviin ja arvostetuksi.
Tällaiseen palvelijan osaan on kätkettynä myös suuri siunaus, koska sen kautta
mahdollistamme osallistujien uskon syntymisen tai siinä uudistumisen. Tällaista ”näkymätöntä” muutosta tapahtuu paljon niin lastenleirillä kuin kesäjuhlilla.
Siksi en hetkeäkään epäile, etteikö palvelemisella olisi merkitystä, ja en voi ajatella ”jonkun toisen” tekevän sitä puolestani. Jumalan valtakunnan työ tarvitsee sinua ja minua. Raamatussakin meitä muistutetaan olemaan ”…lujia ja järkähtämättömiä, aina innokkaita Herran työssä, ja tietäkää, että vaivannäkönne
Herrassa ei ole turhaa”. (1. Kor. 15:58) Nähdään palvelutehtävien äärellä!

Antti Hietamäki
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KIRKON RAPPUSILLA
Vanhimmiston jäsenen mietteitä
Aloitin elämän Vapiksen rappusilla 4.4.2014. Olimme
muutaman vuoden kuluessa Salosta perustaneet kristillisiä kirjakauppoja Mikkeliin ja Helsinkiin sekä myyntipisteitä Varkauteen ja Kuopioon. Tampereesta oli tulossa yritystoimintamme kivijalka, kruununjalokivi. Oma
suunnitelmani pystyttää myymälä, palkata myymälänhoitaja ja jatkaa matkaa osoittautui mahdottomaksi. Kahdeksan vuoden aikana kaikki muut myymälät on lopetettu,
lapset ovat kasvaneet aikuisiksi ja minusta on tullut tamperelainen.
Tulin uskoon rippikoulussa. Olin aktiivinen kirkon nuortentoiminnassa ja kirjoitusten jälkeen muutin Helsinkiin raamattukouluun. Kouluaikana me kaikki opiskelijat olimme aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa, ja osallistuminen
siihen liittyi vahvasti opiskeluun. Siellä sydämeni rakastui seurakuntaan. Keskellä
elämän haasteita viikon paras hetki on minulla ollut se, kun olen tullut seurakuntaperheen keskelle ylistämään, rukoilemaan, kuulemaan Jumalan Sanaa, lahjoittamaan rahaa seurakunnan toimintaan ja tapamaan ”perhettäni”. Seurakunta on
ollut se lähde, josta olen saanut elämän voimaa.
Olin monta vuotta pienessä Salon Vapaaseurakunnassa. Siellä sain palvella kaikissa mahdollisissa tehtävissä. Oli jännittävää astua ensimmäisiä kertoja Tampereen
Vapaakirkon portaita ylös. Millainen mahtaa olla yli tuhathenkinen ja yli satavuotias seurakunta? Onko siellä Hengen paloa, Sanan saarnausta ja ylistystä, ja – ennen kaikkea – onko siellä minulle paikkaa?
Paavali kirjoittaa efesolaisille: ”Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat varustaakseen KAIKKI
seurakunnan jäsenet palvelustyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.” On
ollut etuoikeus istua penkillä ja kasvaa kohti täysi-ikäisyyttä. On ollut huikeata
hypätä ”kaukaloon” ja pelata erilaisissa ”ketjuissa”. Samalla olen saanut tutustua
hengellisesti rikkaaseen ja moninaiseen Kristuksen seurakuntaan. Saan nauttia
edellisten sukupolvien työn hedelmistä ja olla varmistamassa, että seuraava sukupolvi olisi kaikin tavoin vieläkin siunatumpi. Hyppää sinäkin mukaan!

Pekka Paunonen
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MISSIO-TOIMISTON TERVEISET SEURAKUNNILLE
Lämmin missiotervehdys!
Se löytyi -mission valmistelut ovat täydessä vauhdissa. On mahtavaa kuulla, miten innokkaasti seurakunnat valmistautuvat missioon. Rukoustyö laajenee ja syvenee vauhdilla. Evankeliointikoulutuk-siin osallistuu kristittyjä enemmän kuin
ehkä koskaan seurakuntien historiassa. Missiotapahtumia ja -tempauksia valmistelevat niin evankelioinnin kuin diakoniankin toimijat. Omaa toimintaansa
missioon linkittävät myös lapsi- ja nuorisotyöntekijät ja seniorityö. Kaiken lisäksi missio luo myös uusia paikallisia ja alueellisia yhteistyörakenteita.
Missiomatkassamme on jo 327 seurakuntaa, ja uusia ilmoittautuu tasaiseen tahtiin. Missiokirjan toimitustyö etenee aikataulussa. Syksyllä käytettävät mediakanavat on pääosiltaan kartoitettu ja sopimuksia tehdään. Diakoniatyöryhmän
videomateriaalit ovat editoinnissa, ja 1,5 miljoonan va-rainhankinnan haasteeseen on tartuttu nöyrin mielin.
Mission valtakunnallisuus, laaja osallistujajoukko, tiivistyvä aikataulu ja eri vaiheissa etenevät val-mistelut muodostavat mission järjestämiselle suuren haasteen. Toivomme, että seuraatte aktiivisesti alueellista ja valtakunnallista missioviestintää ja reagoitte niihin mahdollisimman ripeästi.
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on sysännyt Euroopan ja koko maailman uudenlaiseen pimeyteen. Se löytyi -missio on juuri oikeanlainen kampanja ja tulee
juuri oikeaan aikaan välittämään evankeliumin valon toivoa, turvaa ja elämän
merkitystä etsiville suomalaisille!
Siunaavin terveisin missiotoimikunnasta

Onni Haapala, Ari Talja,
Markku Tenhunen,
Mika Tuovinen, Janne Lahti,
ja Mikko Matikainen
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NUORISOTYÖ ON YHTEINEN TYÖ!
Olemme menneellä syyskaudella ja nykyisellä kevätkaudella päässeet tekemään paljon
asioita yhdessä. Johtokuntatyöskentely on tiimityötä, ja siksi on tärkeää, että kaikki siihen osallistuvat pelaavat samaan maaliin. Nuorisotyön johtokunnan ajatuksena on yhdistää kaikkia toimintamuotoja, jotka toimivat Laiffi-nuorisotyön nimikkeen alla. Näihin
toimintamuotoihin kuuluvat varhaisnuorisotyö JunnuLaiffi, Laiffinuoret sekä nuorten
aikuisten Pysäkki-ilta. Tulevien kausien tavoitteena on myös laajentaa toimintaa tavoittavaan työhön. Nuorisotyön johtokunta on huikea porukka, jossa mielipiteitä vaihdellaan
vilkkaasti ja keskustellaan nuoria koskevista päätöksistä ja muutosehdotuksista. Nuorisotyö on satsaus tulevaisuuteen, ja siksi johtokunta pyrkii tekemisessään luomaan yhteyttä eri toimintamuotojen välille. Esimerkiksi varhaisnuortentyö ja nuortenillat tekevät
tiivistä yhteistyötä järjestämällä nuorteniltoja, jotka on suunnattu varkki-ikäisille. Laiffinuoret tekevät yhteistyötä myös Seuriksen eli Vapaakirkon seurakuntakoululeirin kanssa.
Erilaiset yhteistyömuodot ja “sillat”, joita rakennetaan toimintamuotojen välille, auttavat
nuoria liikkumaan sulavasti mukana toiminnassa. Haluamme rakentaa eheän polun lapsityöstä nuorisotyöhön ja sitä kautta nuorten aikuisten työhön. Johtokuntatyöskentelyssä
pyrimme toiminaan yhtenäisenä tiiminä ja saamaan aikaan hyviä ja kantavia päätöksiä.
Johtokuntatyöskentely perustuu kokouksien pitämiseen ja yhteyteen. Johtokunta koostuu nuorista, jotka ovat aktiivisesti mukana tekemässä erilaisia tilaisuuksia. Mukana ovat
myös nuorisotyön johtaja Markus Tuomola ja lapsityöntekijä Laura Hiekkanen. Johtokuntatyöskentelyssä on tärkeää, että työntekijät ovat mukana johtamassa omaan työhönsä liittyvää keskustelua ja tekemässä niihin liittyviä päätöksiä. Nuorisotyö kattaa laajan
paletin eri ikäisiä varkki-ikäisestä aikuisuuteen. Sen vuoksi pyrimme tarkastelemaan asioita palavereissa monelta kantilta ja kuuntelemaan kaikkien mielipiteitä. Johtokunnan rakenne on pyritty saamaan sellaiseksi, että toimintamuotoja edustettaisiin tasavertaisesti.
Koko ajan pyrimme enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että edustus tasoittuisi. Tällaisella rakenteella haluamme varmistaa, että jokainen toimintamuoto saa äänensä tarpeeksi kuuluviin. Kaiken toiminnan
pohjana on kuitenkin yhteinen kutsu
olla palvelemassa omalla paikallaan.
Johtokunnan näky on rakentaa yhteistä nuorisotyötä ja tukea nuorta kasvamaan omassa uskossaan. Perustana
johtokunnassa on luottamus Jumalaan
ja Hänen hyvään suunnitelmaansa.

Emma Hietamäki
Nuorisotyön johtokunta
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VAPAAKIRKON KESÄJUHLAT 1.-3.7.2022
Tänä kesänä vietämme kirkkokuntamme
kesäjuhlia 1.–3.7.2022 Tampereella, Teopoliksen alueella sekä rakennuksissa että juhlateltoissa. Juhlien teemana on “Valloittava
evankeliumi”, ja ohjelma on todella monipuolinen. Otetaan juhlat rukouksiimme ja
tuodaan myös ystäviämme mukaan juhlille
kuulemaan valloittavaa evankeliumin sanomaa.

Näin nostettiin juhlatelttaa Teopoliksella viisi vuotta sitten.

Lastenjuhlien kokonaisuus uudistuu
Tampereen Vapaakirkkoseurakunta on ottanut erityisesti vastuulleen lasten ja
varkkien juhlakokonaisuuden, ja suunnittelu on aloitettu alkuvuodesta. Suunnittelutiimi on kokenut vahvasti, että tänä vuonna haluamme painottaa koko perheen
yhteistä tekemistä, kokemista ja kohtaamista.
Luvassa on kaksi kokonaisuutta: Lasten ja perheiden juhlat sekä varhaisnuorten eli
varkkien juhlat. Varsinaista lastenhoitoa ei tänä vuonna järjestetä.

Perheiden keidas
Päiväkoti Kullannupun rakennuksiin ja piha-alueelle toteutetaan perheiden alue,
joka on auki lähes aamusta iltaan. Alueella on vapaamuotoista tekemistä ja toimintapisteitä koko perheelle. Myös vauvojen ja taaperoiden tarpeet on huomioitu. Alueella on koko ajan aikuisia talkoolaisia valvojina ja kohtaamassa perheitä. Lisäksi
tiettyinä aikoina on erilaisia ohjattuja toimintapisteitä.

Lasten ja varkkien ohjelmateltta
Perheiden alueen viereen pystytetään ohjelmateltta, jossa toteutetaan varkkien sekä
lasten ja perheiden ohjelmalliset osuudet: innostavaa Raamatun opetusta, lauluja,
kilpailuja ja muuta mukavaa sekä lapsille suunnattua rukouspalvelua. Eri tilaisuuksien sisällöt ja opetukset kohdennetaan kolmeen ikäryhmään (alle kouluikäiset,
7–10-vuotiaat sekä varkit eli 11 v. täyttäneet), mutta kaikki tilaisuudet ovat aina
kaikille avoimia.
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Varkit ja nuoret
Varkkien (ikäsuositus +11 v.) oma hengailutila tehdään Teopoliksen luokkahuoneeseen ja sinne eivät pikkulapset pääse. Luvassa on tilaisuuksien jälkeisiä hengailujatkoja sekä vapaata oleilua ja puuhailua. Varkkien tilassa on
tietyt aukioloajat ja siellä on aina aikuset valvojat paikalla.
Nuorten kesäklubi on auki juhlilla aamupäivästä aamuyöhön Teopoliksen
liikuntasalissa. Kesäklubin ohjeellinen ikäsuositus on ”Seuris+” eli tänä
vuonna 15 täyttävät ja sitä vanhemmat nuoret. Kesäklubista on päävastuussa
Tampereen Vapiksen Laiffi-nuorisotyön porukka.

Mukaan talkoisiin!
Jotta tämä kokonaisuus onnistuu, tarvitsemme juuri sinua! Tarjolla on monenlaista tehtävää. Voisitko antaa juhla-ajastasi muutaman tunnin lasten ja
perheiden kohtaamiseen, toimintapisteellä ohjaamiseen, toteuttaa sisältöä
ohjelmateltassa tai auttaa lastenjuhlien valmisteluissa ja purkamisessa?
Kesäjuhlilla on tarjolla myös monenlaisia muitakin talkootehtäviä, kuten
kahvilanpitoa ja siivousta. Myös juhlatelttojen pystytykseen tarvitaan väkeä
keskiviikkona ja torstaina. Kaikkiin tiimeihin voi ilmoittautua netin kautta
osoitteessa kesajuhlat.fi

Laura Hiekkanen
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LAPSI KESKIÖSSÄ
Päiväkodin suunnittelussa keskiössä on
aina lapsi. Näin myös meillä Kullannupussa. Ensin oli upea puutarhamainen miljöö
ja kaksi yli satavuotiasta rakennusta: puutalo ja kivitalo. Ihailin ulkoapäin näitä kauniita rakennuksia. Astuin sisälle ja ajattelin
aiemmin kuulemiani sanoja ”tästä tulee
Tampereen paras päiväkoti”. Siitä lähdettiin suunnittelemaan laadukkaita varhaiskasvatuksen tiloja Kullannupun lapsille ja
aikuisille. On olemassa asioita, joiden tulee toteutua tämänkaltaisia tiloja suunniteltaessa. On esimerkiksi tietyt neliömäärät, akustiset ominaisuudet, tilajärjestelyt
ja tilojen toimivuus. Hyvin suunnitellut oppimisympäristöt takaavat arjen sujuvuuden. Näiden lisäksi mietin, kuinka saamme menneiden sukupolvien luoman
kauneuden säilytettyä.
Ensimmäinen puolen vuoden aika päiväkoti Kullannupussa on ollut tutustumisen
aikaa. On ollut hienoa tutustua lapsiin ja
heidän perheisiinsä sekä myös toisiimme.
Yhdessä me luomme uutta arkea ja toimintakulttuuria. Tutustuminen itsessään
on aina prosessi. Joku kertoi joskus, että
tutustuminen uuteen työpaikkaan, sen
ihmisiin ja heidän tapaansa tehdä työtä
vie vähintään puoli vuotta.
Lapsilta voi oppia paljon mm. välittömyyttä, aitoutta ja vilpittömyyttä. Lapset tulevat uuteen paikkaan ja luottamus lasten ja hoitohenkilökunnan välille syntyy välittömästi. Alkukankeudesta päästään
nopeasti yli. Lapset eivät epäröi heittäytyä täysillä uuteen tilanteeseen ja vain luottaa. Ei siis ihme, että Jeesus otti lapsen esimerkiksi. Raamatussa Jeesus sanookin,
että ”antakaa lasten tulla minun luokseni” ja ”lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta”.
Rakastan Jippii-lauluja. Niiden sanoissa on aina suolaa ja selkeä sanoma, joka tavoittaa myös aikuisen. Eräässä Jippii-laulussa sanotaan: ”Uskokaa niin kuin he,
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Päivittäin aikuiset rukoilevat puolen päivän aikaan, joskus jo aamullakin. ”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan”.
(Matt. 6:33) Ja aina Jumala ilmestyy ja osoittaa
valtasuuruutensa. Psalmi 127 sanoo: ”jos Herra ei huonetta rakenna, niin turhaa sen rakentajat vaivaa näkevät”.
Aamuisin lapset tulevat rohkeasti päiväkotiin
luottaen siihen, että heitä on odotettu ja heidän tulostaan iloitaan. Samalla asenteella meidän aikuisten tulisi lähestyä Jumalaa. Eräässä
lasten rukouskirjassa on rukous, joka meidän
aikuistenkin kannattaa omistaa kohdallemme.
”Kun tulen luoksesi Jumala, olet onnesta sekaisin. Niin paljon rakastat minua, ja
minäkin sinua. Aamen.”

Pirjo Korpela
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JEESUS - MARSSI
Meillä oli ilo kokoontua yhteen Jeesus-marssin merkeissä parin vuoden koronatauon jälkeen. Jeesus-marssin pääorganisoijana toimi Mika Piirto. Hän saapui Tampereelle Jalasjärveltä saakka koko perheensä voimin. Päivä alkoi seurakuntamme
jumalanpalveluksella, jossa rukoilimme Jeesus-marssin puolesta. Jumalanpalvelukseen oli tullut mukavasti väkeä myös
muista seurakunnista. Päivän saarnan aiheena oli Psalmi 103,
jonka pohjalta pastorimme Antti Hietamäki opetti meitä ylistyksestä. Raamatun mukaan ylistyksemme ei tulisi olla riippuvaista olosuhteista tai tunteistamme, sillä Jeesus ansaitsee
ylistyksemme joka tapauksessa. Antti kehottikin seurakuntaväkeä osallistumaan
Jeesus-marssille ylistyksenosoituksena Jeesukselle.
Jumalanpalveluksen jälkeen
nautimme Teen street -leirille lähtevien nuorten järjestämistä kahveista ja tämän jälkeen suuntasimme
Frenckellinaukiolle,
jossa
valmistauduimme marssiin rukoillen. Marssille osallistui noin 300 kristittyä
Tampereen eri seurakunnista. Musiikin soidessa marssimme aukiolta Laikun lavalle ja siitä Keskustorille. Värikkäät Jeesus-ilmapallot ja -julisteet eivät jättäneet
kenellekään epäselväksi, mistä oli
kysymys. Loppujuhlassa Frenckellinaukiolla saimme rukoilla kaupunkimme puolesta, kuulla Missio-uutisia sekä todistuspuheenvuoroja. On
mahtavaa, että meillä on kristittyinä
vapaus kokoontua yhteen ja pitää
esillä maailman tärkeintä sanomaa!
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VAPPUAATON EVANKELIOINTITEMPAUS
Jeesus-marssin yhteydessä on jo useampana vuonna järjestetty evankeliointikoulutusta, rukouskävelyä sekä ihmisten kohtaamista ja evankeliointia Tammerkosken
rannassa. Tänä vuonna koulutus järjestettiin Toivon portti -seurakunnassa, ja
sitä oli pitämässä XEE:n eli Evankeliointi
elämäntapana järjestön toiminnanjohtaja
Toni Linjama. Opetuksen painopiste oli siinä, miten meidän ei pitäisi pyrkiä haalimaan nopeita käännynnäisiä vaan panostaa opetuslapseuttamiseen. Se nimittäin on
tärkein tehtävä, jonka Jeesus meille uskoville on antanut. Paikalla olivat Tampereen
ensimmäisen XEE-koulutuksen osallistujat sekä muita innokkaita eri seurakunnista.
Varustavan opetuksen jälkeen jakaannuttiin kolmen hengen rukousryhmiin, joiden kanssa lähdettiin
rukouskävelylle ja evankelioimaan
vappuaattoiltaan. Tiimit kohtasivat
monia nuoria ja vähän vanhempaakin väkeä ja saivat jakaa monille oman tarinansa ja osalle koko
evankeliuminkin. Kosken rannassa oli tuttuun tapaan kahvilateltta, jossa tarjottiin ilmaista kahvia ja purtavaa. Monet tiimeistä olivat vaikuttuneita siitä, kuinka kiinnostuneita ihmiset olivat hengellisistä asioista. Tämä antoikin intoa jatkaa
evankeliointityötä. On tärkeää, että olemme siellä, missä ihmisetkin ovat. Siksi vappuaatto on loistava ajankohta järjestää tällaisia tempauksia.
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Tampereen Versot - Aina valmiina!

Paaliksella kesällä 2021

Mistä tunnistat partiolaisen? No huivista tietenkin!
Meillä Tampereen Versoilla huivin väri on tummanvihreä, joka kertoo meidän
kuuluvan versopartiolaisiin. Versopartioita ovat
kaikki
Vapaa-kirkkojen
yhteydessä toimivat partiolippukunnat.

Tampereen Versoilla toiminta koostuu pääasiassa viikoittaisista partioilloista.
Illoissa opettelemme ikäkauteemme sopivia taitoja, harjoittelemme ryhmätyötä,
leikimme sekä pidämme hartauden. Tällä hetkellä TaVella kokoontuvia ryhmiä
ovat sudenpentuvartio Pingviinit (7–9-vuotiaat), seikkai-lijavartio Selkosuomalaiset (10–12-vuotiaat) sekä tarpoja-samoajavartio Mijaa (12–17-vuotiaat).
Näiden lisäksi Valkeakoskella kokoontuu yksi ryhmä. Aikuisille ei meillä tällä
hetkellä ole omaa ryhmää, vaan
aikuiset toimivat edellä mainittujen ryhmien ohjaajina sekä taustavoimina.
Kaiken kaikkiaan partiotoimintamme on vapaaehtoista, avointa
kaikille, itsenäistä ja puoluepoliitti-sesti sitoutumatonta sekä
kansainvälistä. Sen tarkoituksena on auttaa nuorta kasvamaan,
Partiolaisten Pleissi-suurleiriltä vuonna 2019
kehitty-mään ja elämään tasapainossa Jumalan, lähimmäisten ja luonnon kanssa. Kaikkia koloiltoja ei siis vietetä
sisällä, vaan olemme myös monesti ulkona luonnossa. Myöskään liian virallista
ei toimin-tamme ole, siitä pitävät huolen suositut nyyttäri-, leivonta- sekä elokuvaillat. Partiota kun voi olla lähes mikä tahansa yhdessä tekeminen.
14

Kiinnostaisiko sinuakin liittyä mukaan partiotoimintaamme? Aloitamme syksyn 2022 toiminnan
sunnuntaina 28.8.2022 jumalanpalveluksen jälkeen.
Toivomme, että uudet ja vanhat partiolaiset kävisivät
etukäteen ilmoittautumassa mukaan toimintaan, jotta
osaamme suunnitella tarkemmin ryhmäkokoja sekä
muita käytännön järjestelyitä.
Syksyllä kokoontuvia ryhmiä ovat sudenpennut (7–9v.), seikkailijat (10–12-v.) sekä samoaja-tarpojat (13–
17-v.). Lasten lisäksi myös aikuiset ovat tervetulleita
(ja toivottuja) mukaan toimintaamme.
Talviretki vuonna 2022

Aikuiset toimivat ryhmissä ohjaajina tai apuohjaajina, eli mukaan voi tulla myös
apuohjaajaksi ilman mitään partiotaustaa. Ilmoittautumisohjeet löytyvät uusilta
nettisivuiltamme alla olevasta linkistä. Tervetuloa mukaan toimintaamme kaikki
uudet ja vanhat tuttavuudet!

https://tave.fi/mukaan-partioon/
Jussi Puuri
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KRISTUKSEN PÄÄSIÄISATERIA
Millaisessa yhteydessä Jeesus asetti Herran aterian? Mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan, että tätä maljaa (aterian aikana nautitaan neljä maljaa) hän tulee nauttimaan
vasta sinä päivänä, ”jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa"?
(Matt. 26:29) Entäpä miksi pääsiäinen aloittaa kristityn vuoden? Miten Jeesus nautti viimeisen ateriansa opetuslastensa kanssa?
Näihin ja useisiin muihin pääsiäisajan kysymyksiin löydettiin vastaus kiirastorstaina, kun saimme viettää Seder-pääsiäisateriaa lähes 100 henkilön kera. Kyllikki
Koskela vastasi järjestelyistä ahkerien vapaaehtoisten avustuksella ja
Juhani Ahola johti aterian opetuksineen.
Jeesus vietti juutalaisten perinteiden mukaisen pääsiäisaterian,
jonka alkuperä löytyy juutalaisten
Egyptistä lähdön ajoilta. Jumala antoi juutalaisille määräyksen
viettää tätä juhlaa joka vuosi ja muistella kaikkea sitä, mitä Jumala teki Egyptin
maassa vapauttaessaan juutalaiset orjuudesta, palvomaan ja palvelemaan Jumalaa.
Pääsiäinen aloittaa raamatulliset juhlapyhät. Tässä juhlassa, joka on myös meille
Kristukseen uskoville hyvin tärkeä, ilmenee Jumalan pelastussuunnitelma. Jumala
antoi Aadamille ja Eevalle lupauksen tulevasta voittavasta siemenestä, joka tulisi
asettamaan kaiken ennalleen tai jopa luomaan kaiken uudeksi. Vanhassa testamentissa nämä Jumalan lupaukset toistuvat jatkuvasti ja paljastavat meille, millaisesta
’siemenestä’ on oikein kyse: itse Jumalan Poika tulee ja asettaa kaiken ennalleen
voittaen synnin, Jumalan vastustajat ja kuoleman. Niinpä pääsiäinen on tämän pelastussuunnitelman kulmakivi ja perustus, jonka päälle kaikki muu rakentuu. Voisi
siis sanoa, että jollei meillä olisi pääsiäistä, ei meillä olisi mitään muutakaan juhlaa
tai saati pelastusta, sillä tämä lopullinen uhrilammas, joka on aterian tärkein elementti, tuo lopullisen lunastuksen kaikille, jotka nauttivat sen uskossa. Tähän kontekstiin asettuu Herran ateria, joka johtaa ihmisen nauttimaan Kristuksen ruumiin
ja veren, pelastuksen osallisuuden Hänessä. Ei siis ihme, että myös uskonpuhdistajat ottivat tämän yhdeksi merkittävimmistä sakramenteista, jossa saamme aina
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Seder-aterialla (hepr. seder, ’järjestys’), nautitaan erilaisia alkupaloja, joilla kaikilla
on oma merkitys ja sanomansa. Juhani Ahola opetti kunkin ruoan merkityksen,
samalla kun nautimme niitä yhdessä seurakuntaperheväen kanssa. Kaikki aterian
osa-alueiden on tarkoitus johtaa meitä Kristuksen syvempään tuntemiseen. Samalla meille piirtyy kuva raamatullisten juhlien tärkeydestä kristityn elämässä.
Jumalan pelastussuunnitelma paljastaa:
1. Meidän todellisen tilamme (synnin orjuus)
2. Jopa ymmärtämättömyyden kuten kävi Pietarille, joka ei ymmärtä
nyt vielä Kristuksen uhrikuoleman tarpeellisuutta
3. Kuningas Jeesuksen nöyryyden ja uskollisuuden aina uhrikuolemaan saakka
4. Meidän vastuumme ja tarpeemme nauttia Hänestä (Herran ateria)
5. Jumalan suunnitelmien täyttyminen Kristuksessa. ’Nyt ja ei vielä’ = Jumalan
Valtakunta tuli Kristuksessa maanpäälle kuten Danielien kirjassa luvattiin, mutta
ei vielä kaikessa täyteydessään!
6. Kristuksen ylösnousemus osoitti, että Hän on esikoinen kuoloon nukkuneista
ja että myös uskoville tulee ruumiillinen ylösnousemus, kun muutumme lopulta
Hänen kuvansa kaltaisiksi. Tämä oli ja on Jumalan alkuperäinen suunnitelma ja
pääsiäinen sanoma, ja Kristuksen kuolonuhri aloittaa sen niiden ihmisten elämässä, jotka uskovat sen omalle kohdalleen. Olemme siis matkalla kuten juutalaiset
aikanaan, mutta nyt vielä parempaan, siis taivaalliseen.
Hyvää exodusta luvattuun maahan!

Juhani Ahola
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KEVÄTRETKI LAPUALLE

Kauniina kevätpäivänä 4.5. nousimme aamuvarhain Vanhan kirkon edestä bussiin yli 30:n hengen joukolla suuntana Lapua. Stephen Tomsin toimi meidän luottokuskinamme. Lapualle tutustuimme entisen Patruunatehtaan historiaan ja sen
nykyiseen toimintaan kulttuurikeskuksena. Nautimme siellä maukkaan lounaan
ja hypistelimme kauniita Lapuan Kankureiden tuotteita alueen myymälässä.
Jotain tarttui mukaankin kotiin tuliaisiksi. Lisäksi vietimme lämmin henkisen yhteisen kirkkohetken Lapuan
Vapaakirkossa seurakunnan työntekijä
Heidi Häkkisen johdolla.
Kiitos vieraanvaraisuudesta ja kotoisasta
kahvihetkestä tilaisuuden jälkeen. Tällaiset seurakuntien väliset vierailut virkistävät ja luovat ystävyyttä sekä yhteyttä seurakuntien ja matkalaisten kesken.
Kiitos matkanjärjestäjille.

Riitta Terävä
Kuvat: Seppo Teikari ja Riitta
Terävä
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Minä uskon
Ei suunnittelijaa tarvita,
ei sellaista edes ole, he sanovat.
Ihminenhän on vain psykologisten lainalaisuuksien
summa,
geenien säätelemä olento,
yksi kummallinen eliölaji
evoluution mittaamattomassa ketjussa.
Mutta ei, minä uskon että
ihminen on salaisuus,
ihminen on ikuisuusolento,
moniuloittesempi kuin
pituus, leveys ja korkeus.
Ja vielä osa kiehtovaa verkostoa,
jossa vaikutukset virtaavat
suuntaan jos toiseenkin,
joskus elämää kantaen,
joskus lyötyä lyöden,
selittämättömänä vaikutusten kenttänä.
Mikä siitä selvän ottaisi,
kuka tästä edes selviytyisi,
ellei olisi sitä Suunnittelijaa
alullepanijaa,
ylläpitäjää,
perillesaattajaa,
jonka haltuun tänäänkin,
saan kysymykseni jättää.

Monen ahdistuksen kautta
Monen ahdistuksen kautta
pitää meidän menemän
Jumalan valtakuntaan.
Monen ahdistuksen kautta,
se on Mestarimme lupaus.
Ei helppoa tietä,
ei mukavaa eikä ongelmatonta.
sillä pehmoiset pielukset
ja hivelevät maut
ja tyylikkäät puitteet
niin sulavasti johdattelevat
lavealle tielle.
Ei, meitä vastassa on
tämän maailman ruhtinas,
meitä viisaampi,
meitä voimakkaampi,
ja me olemme liian helppoa saalista
jollemme joudu ahtaalle
vastatuuleen,
pysähtymään ylikäymättömän kynnyksen
eteen.
Mysteeriä tämä elämä,
suurta salaisuutta.
Mutta meidän apumme
ja aarteemme

Marja Vesalainen

on Hän, joka on kaiken Hallitsija,
Meidän Luojamme ja Lunastajamme,
Jumala, Jeesus Kristus.
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LÄHETTIEN KUULUMISIA
JUHANI JA SARI AHOLA

ISRAEL

Jo useamman vuoden ajan olemme olleet menossa vierailulle Israeliin, mutta vasta nyt matkamme järjestyi. Tuttujen maisemien
lisäksi aiomme tavata Israelin lähettejä, nykyistä OM-väkeä ja paikallisia uskovia. Majoitumme
suurimman osan ajasta Silta-Israeliin yhdistyksen
tiloissa Haifan lähistöllä, koska Sari toimii yhdistyksen hallituksessa. Rukouksemme on, että saisimme olla siunauksena monille ja myös virkistyä
matkalla. Matkaseurueeseemme kuuluvat myös
Riitta ja Miika Parkkinen.

HERVANTA
Olemme jatkaneet säännöllistä evankeliointityötä Hervannassa keskittyen opiskelijoihin, jotka ovat Suomen vähiten tavoitettu yhteisö. Suomen suurimmassa
opiskelija-asuntolassa asuu noin 1000 opiskelijaa, joista valtaosa on ulkomaalaisia.
Olemme tavanneet vain kaksi uskovaa, ja he ovatkin osallistuneet raamattupiiriimme. Olemme olleet iloisesti yllättyneitä siitä, kuinka moni on halukas kertomaan
arvoistaan, maailmankuvastaan ja uskomuksistaan. Lopultahan jokainen ihminen
uskoo johonkin: itseensä, erilaisiin voimiin tai uskontoihin. Viimeksi eilen yksi
marokkolainen muslimi oli hyvin avoin kuulemaan evankeliumia. Muslimit painottavat aina omien hyvien tekojen merkitystä, joiden on tarkoitus painaa vaakakupissa enemmän kuin heidän pahat tekonsa. Jatkuvasti kaksi enkeliä pitää kirjaa
ihmisen teoista, toinen hyvistä ja toinen pahoista. Tuomio riippuu siten ihmisen
omista suorituksista. Kerroin tälle marokkolaiselle, että tässä on yksi iso ongelma:
mikään hänen tekonsa ei tule riittämään, ja hän tarvitsee ulkopuolisen pelastajan,
siis Puolustajan, joka ottaa hänet puolustettavakseen vain, jos hän myöntää olevansa ”se mies” eli syyllinen! Hän otti mielellään arabiankielisen Uuden testamentin, ja kutsuimme hänet raamattupiiriin.
Meille on tullut selväksi, että varsinkin Hervannan alue (myös koko Tampere) tarvitsisi kansainvälisen seurakunnan, joka:
1.tekee säännöllistä evankelioimistyötä opiskelijoiden parissa. Myös muut hervantalaiset tarvitsevat evankeliumia, mutta kaikkein vähiten tavoitetuista on hyvä
aloittaa.
2. tekee säännöllistä opetuslapseuttamistyötä raamattupiirien kautta.
3. järjestää yhteisiä jumalanpalveluksia, jotka edistävät yhteisöllisyyttä.
4. Vastuunkantajien kasvatus ja koulutus on sitten seuraava askel.
5. Syksyksi etsimme sopivia yhteistyötahoja.
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RUKOUSAIHEET JA TARPEET
1. Taloudellinen tuki: Tavoittava seurakuntatyö tarkoittaa sitä, että pyrimme kohtaamaan ihmisiä, jotka eivät ole uskossa ja kuuluvat mahdollisesti vähiten tavoitettujen ryhmään. Suomessa se tarkoittaa usein maahanmuuttajia, ulkomaalaisia
opiskelijoita ja yleensäkin opiskeluikäisiä. Tarvitsemme uusia tukijoita, jotta voisimme jatkaa työtä: palkkaukseen ja toiminnan kuluihin.
Olen toiminut 60% palkkauksella ja jotta voin jatkaa työtä, kannatukseni on saatava nousemaan ”normaalin” elämisen tasolle. Jos haluat ja pystyt auttamaan tämän
työn etenemisessä, ota yhteyttä.
2. Hervannan opiskelijoiden avautuminen evankeliumille. Monet keskustelevat
mielellään kanssamme. Tavoitteenamme on, että sanan siemen saisi itää ihmisten
sydämissä ja näkisimme myös ihmisten tulevan selkeästi Kristuksen uskoon.
3. Seuraavien askelien tarkentumista: kuinka edetä?
Sain maisterin lopputyön valmiiksi aiheesta ”Määritelmien käyttö seurakunnan
istuttamisessa”. Siinä osoitan seurakuntakäsityksen tarpeellisuuden ja tärkeyden
eritoten istutustyössä. Valmistelen teesistäni suomenkielisiä artikkeleita. Teologinen Agricola Seminaari on reformoitua teologiaa opettava raamattukoulu, joka
kouluttaa ja tukee erityisesti seurakunnissa jo palvelevia henkilöitä. Kursseilla on
ollut oppilaina niin luterilaisia, helluntailaisia, vapaakirkollisia kuin baptistitaustaisia henkilöitä. Tämä tekee opinnoista tietysti hyvin kiinnostavan ja monipuolisemman, kun keskusteluja voi käydä usean eri kirkkokunnan näkökulmasta. Toimin itse seminaarin lähetys- ja kumppanuusjohtajana.
LAULUJANI
https://juhaniahola.bandcamp.com
www.ati.fi
www.juhaniahola.com

Juhani Ahola
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KYLLIKKI KOSKELA

Debora-työ: Ensimmäisten päivien uutisia Israelista
Vihdoin pääsin matkustamaan Israeliin! Ben Gurionin kentällä sain sydämellisen halauksen Costinalta koronatestin jälkeen.
Siitä lähtien onkin sitten ollut kiirettä. Ensimmäisenä päivänä
kävimme läpi Svetan ja Costinan kanssa koko Debora-kodin
kaikki tavarat, ja saimme luovuttaa kaiken ylimääräisen heti
samana iltana Ukrainan juutalaisille pakolaisille. Kokoon saatiin mm. sänkyjä, vuodevaatteita ja astioita, ja lahjojen saajat
olivat tosi iloisia.
Seuraavana päivänä naiset tapasivatkin sairauksien
merkeissä. Natasha oli kaatuillut kotonaan. Vein hänet ensin lääkäriin ja sieltä Rambamin sairaalan ensiapuun. Siitä tuli pitkä päivä. Ensiavussa oli valtavasti
väkeä. Kuljimme tutkimuksesta toiseen – Natasha
tipassa.
Onneksi yhtäkkiä entinen Debora-kodin asukas
Vica, joka on ensiavussa laitoshuoltajana, näki medät ja
toi meille kahvia ja leipää.
Sepä oli iloinen tapaaminen: oli upea nähdä ja kuulla,
miten Vica on selviytynyt elämässään Debora-kodin jälkeen. Hänet ja Natasha kastettiin aikoinaan yhtä aikaa.
Vica jäi hoitamaan Natashaa siksi aikaa, kun kiirehdin
tapaamaan Einatia, joka myös oli samassa sairaalassa.
Einat on ollut pitkään luopumuksen tilassa ja jo kotona
rukoilin, että Jumala valmistaisi häntä palaamaan Jeesuksen luo. Löysin hänen osastonsa ja sain kaikessa rauhassa
jutella hänen kanssaan vakavasti.
Kerroin hänelle, mitä Jumala oli minulle puhunut hänen
hengellisestä tilastaan. Einat ymmärsi ja oli itsekin huolissaan itsestään, ei vain fyysisesti vaan myös hengellisesti. Jumala antoi hänelle armon siinä hetkessä tunnustaa syntinsä, pyytää niitä anteeksi ja sanoutua niistä irti. Sain julistaa
hänelle synninpäästön ja rukoilla hänen puolestaan. Kiitos
Jumalalle!
Rukouksistanne kiittäen Kyllikki
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HELI JAAKKOLA
Puoliaurinkoista iltapäivää Mallorcalta!
Pääsiäisen aikoihin sain pitää
luonani äitiäni ja toista siskoistani, halleluja! Samanaikaisesti
vieraili ystäväpariskunta Tampereelta. Pari päivää heidän jälkeensä tuli Grace Irlannista viideksi päiväksi. Hänen kanssaan
tuli rukoiltua paljon. Seuraavaksi saan vastaanottaa seitsenhenkisen aktiotiimin Suomesta. Kesä-heinäkuun vaihteeseen
on näillä näkymin tulossa tiimi
Norjasta. Kylläpäs nyt yhtäkkiä
tapahtuu paljon!
Koronan takia monikin aktiotiimi joutui perumaan tulonsa, mutta huomenna saan
vihdoin hakea kentältä Tulisielukoulun aktiotiimin. He ovat täällä 3.–20.5. Suunnitelmissa on rukouskävelyä ja Jumalan äänen kuuntelemista Mallorcalle, 11–25-vuotiaiden nuorien kohtaamista ja käytännön hommia kuten klapien tekoa ja aidan
maalausta. Opettelemme myös kohtamaan ja rohkaisemaan ihmisiä, joiden luokse
Pyhä Henki meidät johdattaa.
Työskentely tiimin kanssa tuntuu hyvältä. Suunnitelmat ovat menneet uusiksi jo
muutamaan kertaan, mutta onneksi Jumalan rakkaus aina löytää tien eteenpäin.
Huomenna avaamme majapaikan ovet joillekin yliopisto-opiskelijoille ja odotamme, että Jumala näyttäisi heille, kuinka todellinen Hän on.
Filippiläiskirjeen sanat koskettavat. ”Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa
saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon.” (Fil 4:6)
Kaikki välillä hakkaamme niin sanotusti ”päätä seinään”, mutta meidän tulee vain
viedä asiat Jumalalle ja luottaa siihen, että Hän todellakin on hyvä ja johdattaa meitä, kun kuljemme eteenpäin rukoillen, kuunnellen ja totellen. Asiat eivät aina mene
niin kuin suunnittelemme, mutta tärkeintä on olla Jumalan suunnitelmissa.
Oikein siunattua kevään jatkoa! Olisipa kiva päästä Suomessa käymään.
Teistä iloiten ja kiittäen

Heli Jaakkola
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ROKOSAT
Здравейте – Sdraveite – Terve kaikille!
Viiden vuoden kausi Vratsassa on tulossa loppuun. Tämä aika on ollut ennen kaikkea suhteiden luomisen aikaa. Olemme saaneet myös kylvää evankeliumia ihmisten elämään, joita Herra on tuonut eteemme Lahjan leikkikavereiden ja arkisten
kohtaamisten kautta. Jumalan armosta saimme olla auttamassa myös yhtä nuorta
irrottautumaan ihmiskaupasta. Rukoillaan, että Rumjana pääsisi täysin uuden elämän alkuun eikä enää koskaan palaisi vanhaan elämään.
Saamme lähteä vuodeksi Suomeen hyvillä mielin siitä, että yhteydet nuoriin, henkilökuntaan ja kaupungin sijaishuollon työntekijöihin niin lastenkodeissa kuin
ensi- ja turvakodissakin ovat syntyneet ja vahvistuneet. Ystävämme Irena jatkaa
täällä yhteydenpitoa ensi- ja turvakodin henkilökunnan kanssa.
Seurakunnassa on aloitettu uusi toimintamuoto: Lastenjuhlat. Iloksemme myös
Lahjan kavereita ja heidän perheenjäseniään on osallistunut niihin. Rukoillaan,
että 21.5. pidettävään lastenjuhlaan tulee vielä enemmän Lahjan ystäviä.
Markus on edelleen tiiviisti seurakunnan nuorten työssä mukana. 14.5. on suuri nuortentapahtuma Plovdivissa. Ljobson ja Maldenin asuntoasia on nyt kunnan
työntekijän hoidossa. Rukoillaan, että he saisivat kunnan asunnon ja työtä. Näitä
veljeksiä on todella vaikea auttaa, ainoastaan Jumala voi muuttaa heidän sydämensä. Haluaisimme järjestää vielä ennen paluutamme yhden jalkapallotapahtuman
lastenkodin nuorille. Rukoillaan, että se onnistuisi.
Muutama viikko sitten saimme erityisiä vieraita Tampereelta. Pastori Antti yhdessä tyttärensä Veeran kanssa virkisti meitä käynnillään. He saivat myös tutustua
seurakuntamme pastoriin, ja Veera kävi Hannan kanssa ensi- ja turvakodilla pitämässä pääsiäsiaskartelu-workshopin äideille. Kiitos teille Tampereen vapaakirkkoseurakuntalaiset, että olette olleet mukana tässä työssä!

Hanna Rokosa
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JUNNUJEN YÖKIRKKO
Varhaisnuorten eli junnujen oma yökirkko pidettiin
9.–10.4. Leiriläisiä eli 10–12-vuotiaita osallistui 25,
isostiimissä oli 7 innokasta yläkoululaista, ja muutama aikuinenkin leirin järjestämiseen osallistui. Päävastuussa olivat Talvikki Hämäläinen sekä allekirjoittanut. Kiitos myös kaikille, jotka kävivät antamassa
aikaansa keittiötehtävissä.
Ruoka oli maukasta ja sitä oli runsaasti. Yövyimme
pohjakerroksen nuorisotilassa Holvissa sekä partion tiloissa. Muutenkin iso osa ohjelmasta, ruokailuista ja rennommasta hengailusta tapahtui Holvissa. Lauantaipäivään kuului totta kai myös ulkoilua,
kun koko joukko suuntasi Näsinpuistoon pelaamaan
lipunryöstöä ja muita ulkoleikkejä. Isoset hauskuuttivat iltaohjelmallaan ja lauantai-illan kruunasi kirkkosuunnistus, jossa pähkäiltiin monenlaisia
kinkkisiä tehtäviä. Pyhäkoululuokasta tuli pakohuone, ja käytävällä piti pujotella ”laser”-sokkelon läpi.
Tavattiinpa suunnistuksen aikana myös Batman, joka
oli jostain kumman syystä eksynyt parven lastenhuoneeseen vartioimaan aarretta.
Raamattua tutkittiin sekä ryhmätöiden että opetusten muodossa. Pohdimme esimerkiksi, millaisen esikuvan Jeesus meille antaa ja mikä on pääsiäisen todellinen merkitys. Iltahartaudessa saimme kuulla haastattelun, jossa muutama isonen ja ohjaaja kertoivat uskostaan Jeesukseen ja siitä,
mitä usko tuo heidän elämäänsä. Yhdessä myös
lauloimme raamattuhetkissä tiimiläisten johdolla.
Olipa mahtavaa kahden ja puolen vuoden tauon
jälkeen taas päästä pitämään yökirkkoa!
Toivottavasti yökirkot voivat nyt taas jatkua säännöllisesti, jotta sitten syksyllä pääsisimme seuraavan kerran yöpymään kirkolle jonkin porukan
kanssa. Voisi olla myös kiinnostavaa toteuttaa esimerkiksi vanhemman ja lapsen yhteisesti osallistuttava yökirkko vähän nuoremmille lapsille. Ota
yhteyttä, jos haluaisit lähteä järjestämään ja ideoimaan lasten ja varkkien yökirkkotoimintaa.

Laura Hiekkanen
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YH-KAHVILA – YKSINHUOLTAJIEN KEIDAS
Olemme nyt noin vuoden verran kokoontuneet yh-kahvilan
merkeissä
Keidaskahvilaan
parillisten viikkojen maanantaisin klo 17–19.
Meillä on todella mahtava tiimi toteuttamassa kahvilaa, ja –
mikä tärkeintä – äidit ja lapset
ovat löytäneet tämän toimintamuodon. Elke on yleensä valmistanut meille ihanan ruuan,
ja syömme kaikki yhdessä. Vähän ennen kuutta lapset menevät lastenhoitoon ja äideille taas on omaa keskustelua jonkin teeman ympäriltä.
Esimerkiksi Koskelan Kyllikki on Suomessa ollessaan opettanut tunteista ja niiden
käsittelystä, ja muutkin aiheet ovat puhutelleet. On ollut myös ihana huomata, että
vertaistukikin toimii, kun äidit jakavat asioita keskenään. Lopuksi ryhmässä aina
rukoillaan ja viedään rukouspyyntöjä Jumalalle. Rukousvastauksiakin on saatu, ja
se on ollut rohkaisevaa.
Lapset ovat lastenhoidossa hyvissä käsissä, ja heilläkin on yleensä illoissa tosi
hauskaa. Saimme keväällä Teopoliksen opiskelijoita tiimiin mukaan, ja lapset ovat
nauttineet nuorien ja reippaiden leikittäjien seurasta.
”Kahvila on meille tosi kiva paikka, virkistävä lepohetki arjen keskellä. Meille
yksinhuoltajaäideille on ihan parasta, että saa tulla valmiiksi katettuun pöytään
eikä tarvitse töiden ja opiskelujen jälkeen miettiä, mitä laittaisi ruuaksi. On ollut
ihanaa nähdä myös muita äitejä, koska sosiaaliseen elämään ei arjessa ole juuri
aikaa. Yhdessä nauraminen, ajatusten jakaminen ja jutteleminen on kotoista, ja
tulee ihan perhemäinen olo. Se on lapsillekin kivaa, kun ollaan yhdessä. Äitien
keskusteluista olen saanut myös paljon.
”On helppo jutella, kun olemme kaikki samassa tilanteessa.”
Kelen, yh-kahvilassa käyvä äiti
Teksti ja kuvat: Outi Papunen
26

KOLUMNI
Miksi Jumala sallit sen?

mion.

Monen mietteissä on varmasti ollut parina viime
vuotena ajatus Jumalan
sallimuksesta. Syynä on
ollut korona. Syynä voi
olla myös ilmastonmuutos. Ja nyt, tänä kevättalvena Ukrainan sota on
vanginnut ihmisten huo-

On kai niin, että Jumala sallii näitä
vastoinkäymisiä, elämän polun monttupaikkoja ja vitsauksia pääasiassa kahdesta syystä.
Toinen syy on se, mitä Jobin neuvonantajat
tyrkyttivät: synnin seuraus on kärsimys. Silti
on syytä varoa tyrkyttämästä mitään tiettyä
syntiä toisen kärsimyksen syyksi. Yleinen
ihmiskunnan lankeemuksen tila nimittäin
itsessään tuottaa kärsimystä ja onnettomuutta.
Toinen syy taas on aivan päinvastainen. Toisinaan ihminen toimii hyvinkin
Jumalan tahdon mukaisesti ja voi saada
suuriakin voittoja, joiden jälkeen seuraa onnettomuuden alho. Syynä ei voi pitää muuta
kuin sitä, että näin Jumala laittaa ihmisen
omalle paikalleen luotuna ja Jumalan palvelijana.
Jos Jumala ei asettaisi ihmistä välillä alas ja elämän monttuun, voisi ihmisen
ego paisua liikaa – jopa niin, että ihminen
alkaisi luulla itseään ”ainakin kohtalaiseksi”
jumalaksi. Välttääkseen ihmisen lankeamisen julkeaan epäjumalanpalvontaan, jonka
kohteena on minä itse, Jumala pudottaa palvelijansa oksalta tantereeseen, niin että nokka on veressä.
Näin kävi Jobille ja näin kävi Elialle. Kaiken lisäksi Job syyllistyi syntiinkin:
itsekeskeisyyteen ja ylpeyteen.
Miksi Jumala sallii vitsauksia? Kai
ennen kaikkea siksi, koska hän rakastaa ihmistä eikä halua ihmisen tuhoutuvan synnin
alle. Synti taas voi olla itsekeskeisyyteen ja
ylpeyteen liittyvää asennesyntiä, suoranaisia tekosyntejä tai pelkästään ihmisenä olemista langenneessa maailmassa. Jota Jumala
rakastaa, häntä hän myös kurittaa. Hän voi
varjellakin synniltä pudottamalla ihmisen
voitoista tappioon, kuten Elialle kävi.

Job tai toiselta nimiversioltaan Jobab
ihmetteli, miksi Jumala kuritti häntä. Hän oli
mielestään viaton mies. Hän väitti kiven kovaa, ettei ole tehnyt mitään syntiä. Ei siis ollut
mitään syytä sallia hänelle sellaisia vaikeuksia,
joita hän sai kokea. Häneltähän tuhoutuivat
omaisuus, palvelusväki ja juopottelevat lapset.
Lopulta hän sairastui johonkin paisetautiin,
ehkä paiseruttoon. Vaimokin, vaikka henkiin
jäi, herjasi häntä vasten kasvoja.
Toisena aikana eli Elia. Kerrotaan, että
hän taisteli Karmelin vuorella ensin puhtaasti
hengessä 850 pakanaprofeettaa vastaan. Eliahan
sen taistelun voitti, tai oikeammin Jumala voitti saatanan. Tämän jälkeen Elia huitoi miekalla
pään poikki neljältä sadalta Baalin profeetalta.
Ja vaikka Elian apuna olisi ollut jokunen auttavakin käsi miekkoineen, oli urotyö melkoinen.
Tällaisten tekojen jälkeen Ahab kieli vaimolleen Iisebelille, mitä Elia oli tehnyt. Siitä Iisebel raivostui ja pelotteli Eliaa pahanpäiväisesti.
Seurauksena oli, että Elia pötki pakoon henki
kurkussa.
Tilanne oli mittasuhteeton. Sama henkilö, joka oli nujertanut sekä hengessä että ruumiillisesti satoja vastustajiaan, ryhtyi paniikinomaisesti pelkäämään yhtä kiukkuista ämmää,
joskin kuningatarta.
Miksi Jumala salli Elian voiton ja
miksi hän salli myös Elian masennuksen ja
pelon? Eliahan oli tehnyt vain Jumalan käskyn
mukaan. Miksi ihmeessä hänelle piti sallia pel- Tapio Kangasniemi
ko ja masennus?
Kirjoittaja on eläköitynyt ja aikaansa seuraava akateeminen kotitoimimies.
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Ei ikä tee viisaaksi, jos ei tyhmäksikään

Kuka oli Job ja milloin hän eli?
Job eli Jobab oli mahdollisesti Usin maassa asuva Edomin kuningas, Serahin
poika Bosrasta. Hänen historiaansa liittyvät tiedot ovat ristiriitaisia. Jotkut
ajattelevat hänen eläneen Abrahamin aikaan, n. 2050 vuotta ennen Kristusta, toiset taas ennen tuomarien aikaa Israelin perustamisen aikoihin n. 1400
e.Kr. Kolmas oletus on, että Job eli Jaakobin aikaan eli n. 1900 e.Kr.
Job lienee kuitenkin ollut Esaun, Jaakobin kaksoisveljen pojan, pojan poika.
Kun tuohon aikaan ilmeisesti elettiin aika pitkään, on Jobin aika ollut elää
ja kärsiä 300—400 vuotta Esaun ajan jälkeen. Esau ja Jaakob syntyivät 2006
e.Kr., ja Esau kuoli tiettävästi Jaakobin seitsemännen pojan Danin murhaamana ehkä samoihin aikoihin kuin veljensä Jaakob. Jaakob kuoli 1859 e.Kr.
Näin ollen Esaun pojan pojanpoika olisi elänyt noin 1500–1400 e.Kr. eli tuomarien aikaan.
Jobin kärsimyshistoria ajoittunee samoihin aikoihin, kun Israelin kansa lähti
vaellukselleen Egyptistä. Puhutaan subboreaalisen kauden keskivaiheesta.
Noihin aikoihin on todettu Egyptissä olleen ainakin ajoittain niin kuivaa,
että Niilistä on kasteluvesi lähes loppunut. Seurauksena on ollut nälänhätä.
Ehkäpä idempänä, Edomissa ja Siinailla, oli paremmat ilmastolliset olot.
Kaikesta huolimatta Job eli kauan sitten ja oli varakas sekä vaikutusvaltainen
mies omassa maassaan. Lopulta hän elikin kauan, kuten muinaiset patriarkat, 140 vuotta jälkeen Jumalan armoihin uudelleen päästyään. Ikää Jobille
kertyi hyvinkin 200 vuotta.
Jobin kirjan alkuperästä ja kirjoittajasta on toisistaan eriäviä käsityksiä. Minulle nämä erilinjaisuudet eivät ole tärkeitä. Tärkeätä on kirjan pääasiallinen
sanoma Jumalan kaikkivaltiudesta ja ihmisen rajallisuudesta.

Neuvonantajat ja Elihu
Jobin kirjassa on itse Jobin lisäksi päärooleissa kolme neuvonantajaa sekä
äkkinäisesti näyttämölle hyppäävä Elihu. Kolme neuvonantajaa ovat vanhempia miehiä, Elihu vastaavasti nuori mies.
Yksi kirjan opetuksista on käsittääkseni se, ettei ihmisen ikä ole tae viisaudesta. Tuona aikana yleinen kulttuuri korosti vanhuuden ja viisauden yhteyttä.
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Siksi kirjassa syvimmän viisauden sanoo nuori ihminen. Nykyaikana tilanne
voisi olla jopa päinvastoin. Kulttuuri suosii nuoruutta, jolloin vanhemman
ihmisen sanomisia olisi ehkä syytä kuunnella tarkemmin kuin nykyään on
tapana.
Kuka oli Elihu? Hänestä kerrotaan, että hän oli busilainen ja Barakelin poika.
Mitä hän sitten teki Jobin luona? Tähän ei vastausta anneta. Voi kuitenkin
pohtia, mahtoiko hän olla jonkinlainen hoitaja tai auttaja. Eihän Job omin
voimin kyennyt ilmeisen ruttotautisena toimimaan. Kyllä hän apua tarvitsi.
Se on kuitenkin selvää, että niin Sofar, Elifas kuin Bildadkin saivat Jumalalta
moitteet. Elihua Jumala ei moittinut. Hänen puheensa noudattaa aika tavalla
samaa kaavaa kuin Jumalankin puheet. On siis mahdollista, että nämä ovat
saman kirjoittajan käsialaa. Myös luku ”Viisauden lähde” laitetaan joissakin
lähteissä Elihun nimiin.
Elihun puheissa on eräs mielenkiintoinen kohta. Tässä kohdassa todetaan,
että ”hän lunasti minut, en joutunut hautaan, minä saan kulkea yhä valossa”. Kohta jatkuu: ”Näin Jumala tekee ihmiselle, kerran toisensa jälkeen.” (Job
33: 28-29) Tämä kohta on eri käännöksissä hieman eri muodossa. Kolmekymmenluvun käännöksessä se on kerrottu proosallisemmin kuin yhdeksänkymmenluvun käännöksessä. Kaiken kaikkiaan vuoden 1992 käännöksessä
on paikka paikoin pyritty tekemään Jobin kirjasta tarpeettomankin lyyrinen.
Kirjassa on paljon opetusta. Ei se pelkkää runoutta ole.
Edellinen kohta kuitenkin kuvastaa minusta Jeesuksen lunastustyötä. Jos alkuteksti antaa oikeuden yllä olevalle käännökselle, vaikuttaisi siltä, että kohta
on kirjoitettu kristillisenä aikana.
Tällöin olisi loppupäätelmänä Jobin kirjalle, että siihen on koottu eri aikoina
kirjoitettuja tekstejä, jotka kertovat ihmisen ja Jumalan suhteesta, Jumalan
sallimustaloudesta sekä ja Jumalan halusta ilmaista itsensä maailmakaikkeuden Luojana ja valtiaana.

Tapio Kangasniemi
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Jumalan kuvaksi
Jumalan kuva ihmisessä on yksi Raamatun keskeisistä teemoista. Tämä tärkeä
raamatullinen oppi paljastaa ihmisen alkuperän ja määrittelee, kuka hän todella
on, mikä on hänen eksistentiaalinen syynsä olla täällä ja millaiseksi hänen on
lopulta tarkoitus tulla. Tämän aiheen tärkeys näkyy myös muissa uskomuksissa
ja "ismeissä" kuten vaikkapa humanismissa, marxismissa, feminismissä: myös ne
pyrkivät määrittelemään ihmisyyden, mutta vajavaisen ihmisen näkökulmasta.
Nämä ihmisten aatteet todellisuudessa alentavat ihmisen. Ne tekevät hänestä vähemmän kuin mitä hän todellisuudessa on ja muuttavat hänet joksikin, joka ei
vastaa kuvausta siitä, mitä Jumala sanoo ihmisen olevan. Tällä on tietysti vakavia
seurauksia, joita voimme havaita kaikkialla. Tällä oikeutetaan moninainen alistaminen, jopa sodat, abortit, eläimellinen käyttäytyminen ja kaikenlaiset perversiot.
Tietääksemme ihmisen todellisen arvon meidän on aloitettava se hänen alkuperästään. 1. Mooseksen kirjassa näemme kuinka Jumala paljastaa määritelmänsä ihmisestä ja kuinka Hän on suunnitellut ihmisen koko persoonallisuuden (1.
Moos. 1:27). Jumalan omakuva on siis samalla myös oppi ihmisestä (molemmat
sukupuolet), jota ei ole vain luotu määrittelemättömään muotoon vaan erityiseksi
olennoksi, jopa Jumalan kaltaiseksi, Hänen oman kuvansa mukaan. Tämä antaa
ihmiselle valtavan arvon ja tarkoituksen, mutta syntiinlankeemuksen seurauksena tämä Jumalan kuva turmeltui ja nyt ihminen kärsii sen seurauksista kaikilla
elämän alueilla.
Tähän tarvitsemme evankeliumia Kristuksesta, joka palauttaa ihmisen Jumalan
alkuperäiseen suunnitelmaan. Hän kääntää lankeemuksen vaikutuksen taaksepäin ja johtaa ihmisen kohti täyteyttä, joka on Jumalan päämäärä ihmiselle.

1 Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä,
sillä se ei tunne häntä. 2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen,
kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. 3 Ja
jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niin kuin hän on
puhdas. (1. Joh. 3:1–3)
Juhani Ahola
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Kirjoita lehteen!
Pyöriikö mielessäsi ajatuksia, jotka haluaisit jakaa myös muille Seurakuntaviestin
lukijoille, tai pöytälaatikossasi peräti valmiita juttuja, jotka vain odottavat astumista
yleisön silmin eteen? Tilaisuutesi on koittanut!
Olemmekin aina välillä saaneet iloksemme lukea lehden lukijoiden kirjoittamia runoja, joita tässäkin numerossa julkaisemme. Lämmin kiitos niistä! Haluaisin rohkaista teitä Seurakuntaviestin lukijoita lähettämään lehteen materiaalia, josta voisi olla
iloa muillekin uskon sisarille ja veljille. Jutut voivat olla runoja, pohtivia asiatekstejä
tai vaikkapa kuvia mukavista hetkistä kera lyhyen saatetekstin – siis melkeinpä mitä
vaan. Me toimituskunnassa pidämme tiedonvälityksen ohessa arvokkaana myös ajatusta siitä, että Seurakuntaviesti voisi toimia seurakuntalaisia yhdistävänä lehtenä, ja
siihen voi olla meistä kenellä tahansa jotakin annettavaa.
Ensi syksynä, jos Jumala suo, on suunnitelmissamme varata jokaisesta numerosta aukeama myös lasten omille jutuille – tai vaikka kaksikin, jos aineistoa vyöryy toimitukselle ovista ja ikkunoista. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsillekin tarjottaisiin jotakin
kiinnostavaa luettavaa, koska sellaista on kuulemma toivottu. Lasten jutut voivat olla
esimerkiksi kirjoituksia, sarjakuvia tai piirustuksia. Myös puuhapähkinät ovat oikein
tervetulleita, jos joku sellaisia innostuu laatimaan.
Seuraavan Seurakuntaviestin aineistopäivän voi tarkistaa aina ajankohtaisen Seurakuntaviestin sisällysluetteloaukeamalta. Syksyn numeron deadline on 24.8., eli nyt on
mahdollisuus jakaa muille vaikkapa iloisia muistoja kesän leireiltä tai itse Kesäjuhlilta. Aineistot lähetetään suoraan minulle sähköpostiin. Kiitän jo etukäteen kaikista
mahdollisista aineistoista!

Pauliina Niemistö
päätoimittaja
pauliina.niemisto@svk.fi
Tässä vielä pari käytännön ohjetta kirjoittajille:
Mittaohjeet yhdelle A5-sivulle eli puolikkaalle aukeamalle
- teksti ilman kuvia: max. 250 sanaa tai 2000–2200 merkkiä (sis. välilyönnit)
- teksti ja 1 kuva: noin 150–200 sanaa tai 1600–1800 merkkiä (sis. välilyönnit)
- teksti ja 2 kuvaa: noin 130–150 sanaa tai 900–1100 merkkiä (sis. välilyönnit)
Lähetä tekstitiedostot jollakin seuraavista formaateista:
.doc tai .docx (Microsoft Word), .odt (OpenOffice Writer), .rtf (Rich Text Format),
.tex (A LaTeX), .txt (Plain text file), .wpd
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VALLOITTAVA SOMEMISSIO
Maaliskuun lopussa 21–27.3. vietimme Valloittavan somemission viikkoa. Se liittyy kesäjuhlienkin Valloitava evankeliumi -teemaan. Viikon tarkoituksena oli haastaa jokaista seurakuntalaista
kuvaamaan videolle oman uskoontulotarinansa ja julkaisemaan sen käyttämissään sosiaalisen
median kanavissa. Tästä jutusta löydät esimerkkitarinan sekä selkeät ohjeet oman tarinan työstämiseen ja valmisteluun. Kannattaa myös tsekata Tampereen Vapis Facebook- ja Instagram-sivut.
Sieltä löydät työntekijöidemme tarinoita siitä, miten he ovat löytäneet Jeesuksen elämäänsä. Lisäksi siellä on kuusi minuutin mittaista ohjevideota siitä, kuinka kertoa ja kuvata oma tarina sekä
miten sen saa ladattua sosiaalisen median kanaviin.
Valloitetaan sosiaalinen media evankeliumilla ja jaetaan rohkeasti siitä, mitä Jeesus on elämässämme tehnyt.
Esimerkiksi Anniinan tarina.
Usko on ollut tärkeä osa elämääni pienestä tytöstä alkaen. Pienen tytön uskoa koeteltiin kuitenkin
kovasti vanhempien aviokriisin ja asumuseron myötä. Lopulta meidän perhe säilyi ehjänä, mutta
helppoja nuo vuodet ei olleet. Kaiken keskellä pienen tytön tunteille ja tarpeille ei ollut tilaa, ja
noiden vuosien jälkeen aloinkin kantaa sisälläni syvää hylätyksi tulemisen ja yksinäisyyden kokemusta. 16-vuotiaana yksinäisyys helpotti, kun aloin seurustella ja kuvittelin vihdoin löytäneeni
onnen elämääni. Tuo onni kuitenkin päättyi vajaa vuoden kuluttua siihen, että mun poikakaveri
jätti mut. Tuossa hetkessä mun elämältä putosi pohja. Koin itseni hylätyksi, arvottomaksi ja yksinäisemmäksi kuin koskaan aiemmin.
Mut pelasti se, että mulla oli uskovia koulukavereita, jotka kutsui mut mukaan seurakuntaan.
Nuortenleirillä sain ensimmäistä kertaa ymmärtää, että Jumala rakastaa mua ja haluaa henkilökohtaisen suhteen mun kanssa. Ymmärsin myös, että mun tulisi tehdä valinta, haluanko seurata
Jeesusta vai en, ja tuohon valintaan liittyisi myös vääristä asioista luopuminen omassa elämässä.
Mä olin turruttanut mun pahaa oloa alkoholilla ja juhlimalla kavereiden kanssa, ja en ollut valmis
luopumaan siitä. Mulla oli kuitenkin kamalan paha olla ja kuukauden ajan mä kamppailin asian
kanssa. Lopulta mun 17-vuotissyntymäpäivänä paha olo oli muuttunut niin sietämättömäksi, että
koin ettei mulla ollut enää mitään muuta vaihtoehtoa, kun kääntyä Jeesuksen puoleen. Nuortenillan jälkeen pyysin meidän nuorisotyöntekijäämme Tommia rukoilemaan mun kanssa. Tommi
kysyi: ’Miksi sä haluat antaa sun elämän Jeesukselle?’ Vastasin, että sen takia, koska kaikki ihmiset
on aina hylänneet mut, mutta tiedän, että Jeesus ei koskaan hylkää mua. Tuossa rukoushetkessä
sain tunnustaa mun synnit ja pyytää Jeesusta mun elämään. Koin, että paha olo ja raskas taakka
mun sisimmästä nostettiin pois ja tilalle tuli ilo ja rauha.
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Tuossa rukoushetkessä sain tunnustaa mun synnit ja pyytää Jeesusta mun elämään. Koin, että
paha olo ja raskas taakka mun sisimmästä nostettiin pois ja tilalle tuli ilo ja rauha. Tuosta hetkestä on kulunut nyt 20 vuotta ja siitä lähtien Jeesus on ollut mun paras ystävä. Hän ei ole hylännyt mua, vaan on ollut aina uskollinen. Näiden vuosien aikana olen saanut kokea, että hän
on parantanut mun sisintä ja opettanut mua ymmärtämään, että mä olen arvokas ja rakastettu
omana itsenäni. Elämä Jeesuksen kanssa ei ole aina helppoa tai kivutonta, mutta mä tiedän,
että mun turva on Jeesuksessa. Hän on aina mua varten, hän rakastaa mua ja on kiinnostunut
musta ja mun elämästä. On ihan parasta saada elää elämää Jeesuksen kanssa nyt ja tietää, että
edes kuolema ei voi erottaa, vaan mä saan olla Jeesuksen kanssa aina.
Vinkkejä oman tarinan tekemiseen
-Aloita rukouksella ja käy läpi tarinaasi Jumalan kanssa.
- Tiivistä tarina 3–5 min pituiseksi. Käytä ymmärrettävää ja selkeää kieltä.
Tee siihen kolme osiota:
1) Elämä ennen Jeesusta (1 min)
2) Miten löysit Jeesuksen elämääsi (1 min)
3) Elämä Jeesuksen kanssa (1 min)
- Tarkista, löydätkö tarinastasi ydinteeman: mistä Jeesus on sinut vapauttanut tai pelastanut?
- Mieti kohdeyleisösi ja päätä sen perusteella, mitä on järkevää jakaa.
- Älä saarnaa, vaan kerro omasta kokemuksestasi käsin.
- EI: ”Raamattu sanoo, että jokainen ihminen on syntinen.”
- KYLLÄ: ”Mä ymmärsin, että myös mä oon syntinen ja oon toiminut väärin.
- Kerro, mitä Jeesus on sinun elämässäsi tehnyt ja mitä hän sinulle merkitsee.
- Paavalin tarina kohdassa Ap.t. 22 on loistava esimerkki selkeästä ja ytimekkäästä tarinasta.
- Oman tarinan työstäminen voi nostaa pintaan vaikeita tunteita. Älä säikähdä, se kuuluu asiaan. Vaikeiden tunteiden jälkeen löydät varmasti myös ilon ja tulet muistutetuksi Jumalan armosta ja hyvyydestä elämässäsi.
- Muista myös iankaikkisuusnäkökulma: on hyvä jakaa siitä, että Jeesuksessa on turva myös
kuoleman jälkeen.
- Tallenna tarinasi videolle kännykän kameralla. Valitse rauhallinen ja siisti ympäristö kuvaamista varten. Lataa valmis video niihin sosiaalisen median kanaviin, joita käytät.

Anniina Halonen
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ILMOITUKSET
Uudet jäsenet
Sakari Flink, Sykeseurakunta
Kaisu ja Tapani sekä Samuel, Lilia ja Elisa Huotari
Ada Hänninen
Anne Summanen

Kuolleet
Laina Yli-Hietanen 84 v.
Sirkka Musto 95 v.
Tulevat tapahtumat
Jokaisena sunnuntaina klo 11.00 jumalanpalvelus poislukien 26.6. ja 3.7.
Ajantasaisimman tiedon seurakunnan toiminnasta saat seurakunnan
verkkosivuilta tampere.svk.fi.
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VANHIMMISTO TIEDOTTAA
•

Seurakunnan tämän vuoden painopiste on evankeliumin levittämisessä.
Monien yhteisten toimintojen lisäksi seurakuntalaisia kannustetaan ja autetaan oman uskontarinansa kertomisessa.

•

Evankelioinnin lisäpanostuksen mahdollistamiseksi vanhimmisto käynnisti erityiskeräyksen, jonka tavoite on 22 000 €. Keräykseen voi osallistua
antamalla seurakunnan tilille viitteellä 11882 tai MobilePay:llä numerolla
75005.

•

ViaDia on remontoinut perusteellisesti Hilden-salin vieressä olevan invawc:n Lassi Jääskeläisen erinomaisessa työnjohdossa. Remontit jatkuvat hissin viereisten porraskäytävien laatoittamisella.

•

Seurakunta hankki 1 000 kpl Indonesiassa painettuja kiinankielisiä Raamattuja jaettavaksi alueen ihmisille. Tätä varten saatiin yksityisiltä ihmisiltä lahjoituksia noin 2 000 €. Kiinassa on ilmeisesti nykyisin kiellettyä painaa
Raamattuja, ja presidentillä on hanke Raamatun tekstin muokkaamiseksi.

•

Maaliskuun seurakunnankokous hyväksyi vuoden 2021 toimintakertomukset ja tilit. Kokous päätti myös 80 000 €:n vakuuden antamisesta
ViaDia:n pankkilainaa varten. ViaDia saa vuoden loppuun mennessä maksettua pois edellisen lainansa, jossa seurakunnalta on vakuus.

•

Vanhimmisto päätti nostaa Ya-Chen Kuikanmäki-Li:n kannatuksen vuoden ajaksi heinäkuusta 2022 nykyisestä 500 €:sta 1 026 €:een. Kiinankieliselle työlle on tullut lahjoituksia muun muassa Taiwanilta.

•

Heli Jaakkolan kannatusta päätettiin jatkaa nykyisellään ainakin toukokuuhun 2023 asti.

•

Seurakunnan kassatilanne on ollut kohtuullinen, ja kuluista on selvitty.
Heinäkuussa tulee maksuun kiinteistöveron ensimmäinen 16 000 €:n erä
ja syyskuussa toinen. Uskomme, että Jumalan ja seurakuntalaisten avulla
näistä jälleen selvitään.

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

045 169 5009

Huhtala Anne

040 017 8636

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

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
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 277 334
(ti & ke klo 13.00-16.00)

Lapsi- ja varhaisnuorisotyö
LAURA HIEKKANEN
laura.hiekkanen@svk.fi
040 651 2451
Johtava lapsi- ja nuorisotyöntekĳä
MARKUS TUOMOLA
markus.tuomola@svk.fi
045 208 6101

Ikurin Lähiötalo
Virontörmankatu 13
33310 Tampere
AILA ÅKERLUND
040 575 3520
aila.akerlund@svk.fi
Partio

Kansainvälinen työ

SENJA KALLIO
kallio.senja@gmail.com

JUHA ja ELKE JUVONEN
je.juvonen@svk.fi
044 976 6716

Päiväkoti Kullannuppu

Kiinankielinen työ
YA-CHEN KUIKANMÄKI-LI
044 377 7872

PIRJO KORPELA
050 337 6026
pirjo.korpela@kullannuppu.com

VANHIMMISTO 2022:
Jorma Terävä (pj.), Tommi Karjalainen (vpj.), Pekka Paunonen (siht.), Jyrki Saikkonen,
Marko Erkkilä, Suvi Kankkunen, Armi Niittylahti VARAJÄSEN: Nenna Kurki
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