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SEURAKUNNANJOHTAJAN KYNÄSTÄ
Minä uskon
Otsikkona ovat Apostolisen uskontunnustuksen alkusanat, jotka sanoittavat kristinuskon laajan sisällön
tiivistettyyn pakettiin. Yhtä hyvin voi yksinkertaisesti
sanoa, että uskon Jumalaan ja olen antanut elämäni
Jeesukselle. Jeesus itse sanoi, että hän on Isässä ja Isä
on hänessä ja jolla on Poika, sillä on myös Isä. Yhtä
kaikki, tavalla tai toisella uskon tunnustaminen on
tärkeää. Raamattu sanoo, että sen suulla tunnustaminen on pelastuksen elementti. Uskon tunnustaminen
on siis Jumalan tahto. Se tuo tärkeän viestin kuulijalle, mutta myös muuttaa ja määrittää kertojan mielen
ja sydämen tilaa.
Meille vapaakirkollisina ei ole vieras ajatus, että kertoisimme Jeesuksesta. Aina
yhteen tullessamme rohkaisemme itseämme ja toisiamme kertomaan Jeesuksesta niille, jotka eivät vielä häntä tunne omakohtaisesti. Se muistuttaa meitä
antautumisesta Jeesuksen lähetyskäskylle, joka kehottaa viemään evankeliumia
ympäristöömme.
Tänä syksynä on valtakunnallinen ”Se löytyi” -mediamissio. Rukouksemme onkin, että moni saisi sen aikana löytää Jeesuksen pelastajanaan. Sen lisäksi olisi
hienoa, että meistä kristityistä tulisi rohkeampia tunnustamaan uskoa. Ei meistä
tarvitse tulla katuevankelistoja tai sanavalmiita saarnaajia (ellei Jumala kutsu
siihen), vaan sellaisia, jotka elävät Jeesuksen omana piilottelematta vakaumustaan.
Rukoukseni on, että pirkanmaalaiset saisivat syksyn aikana nähdä, että meitä
Jeesuksen seuraajia on paljon ja kuulla, miten kukin meistä tuli uskoon.

Antti Hietamäki
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KIRKON RAPPUSILLA

Vanhimmiston jäsenen mietteitä
Kesän jälkeen kirkon rappuset sunnuntaina ylös kiivettyäni tuntui erityisen hyvältä, että saamme kokoontua jälleen yhteen isommalla joukolla ilman rajoituksia.
Tätäkin mahdollisuutta pidimme ennen itsestäänselvyytenä, kunnes se ei sitä pariin vuoteen enää ollutkaan.
Moni on opetellut osallistumaan jumalanpalveluksiin
striimin välityksellä kotisohvalta, mikä on myös ollut todella helppoa ja hieno mahdollisuus ylläpitää seurakuntayhteyttä poikkeusaikana. Jos muuta yhteyttä toisiin uskoviin tai seurakuntaan ei ole ollut, kynnys lähteä uudelleen mukaan toimintaan
saattaa nousta melko korkeaksi. Nyt onkin valittava, näkeekö hieman vaivaa paikalle saapumiseksi vai jääkö edelleen tottumuksesta mukavaan sohvannurkkaan
etäyhteydellä.
Haastan meitä kaikkia nyt syksyn alkaessa lähtemään mukaan seurakunnan kokoontumisiin. Yhteen kokoontumisessa on valtava siunaus. ”Siellä missä kaksi
tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.” (Matt.
18:20). Yhteisessä jumalanpalveluksessa Pyhä Henki hoitaa ja ravitsee meitä. Myös
yhteys toisiin uskoviin rohkaisee – en ole yksin. Kirkon portaita jumalanpalveluksen jälkeen laskeutuessani mieleni on usein virkistynyt ja huomaan saaneeni
asioihin uusia näkökulmia. Tänäänkin jumalanpalveluksemme oli upea viikon
huippuhetki ja kastejuhla sen lopuksi todella koskettava. Spontaani lausahdus kirkonpenkistä kiteytti tunnelman: ”Ai, kirkossako tylsää?”
Toivon sinun pohtivan, voisitko kokeilla tällä kaudella seurakunnassa osallistumista johonkin palvelutehtävään. Jos et tiedä, mikä voisi olla sopiva tehtävä kokeilla, voit olla yhteydessä työntekijöihimme tai suoraan eri työmuotojen johtajiin. Asiaa voidaan pohtia yhdessä.
Lopuksi pieni vinkki: muistammehan jumalanpalveluksen jälkeen tervehtiä ja
mennä juttelemaan muutaman sanan myös sellaisille, joita emme ehkä ennestään
tunne. Voimme näin osaltamme madaltaa kynnystä tulla seurakuntamme yhteyteen, ja jokainen voi tulla kohdatuksi.
Nähdään seurakunnassa!

Armi Niittylahti
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KUULUMISIA KIOVASTA
Tämän kerran kuulumiset ovat
elokuun puolenvälin tienoilta. Ystävyysseurakuntamme
Puhovan baptistiseurakunta
elää tavallaan aika normaalia
elämää, ja tilanne Kiovassa
on ollut rauhallinen. Elokuun
24. päivä on Ukrainan itsenäisyyspäivä. Osaa seurakuntalaisista mietityttää, pitäisikö
poistua kaupungista mahdollisten epämiellyttävien syntymäpäivämuistamisten pelossa.
Tavallaan normaali tarkoittaa, että seurakunta voi kokoontua omissa tiloissaan.
Normaalia toimintaa vaikeuttaa se, että merkittävä määrä seurakuntalaisia on
edelleen evakossa. Muutamat ovat palanneet koti-ikävän pakottamina takaisin.
Taustalla on koko ajan epävarmuus siitä, milloin ja missä ohjukset ja pommit
alkavat taas kuulua räiskyä pääkaupunkiseudulla. Koko ajan hyökkäyksiä on eri
puolilla, myös varsinaisen sota-alueen ulkopuolella.
Kesä lähenee päivä päivältä kohti loppuaan. Se mikä on kesän lämmössä
vielä jotenkin toiminut, lakkaa pian
toimimasta. Monien kodit eri puolilla Ukrainaa ovat ilman sähköä, lämmitystä ja vettä, vaikka itse rakennus
olisikin vielä olemassa. Ihmisten on
pakko lähteä etsimään suojaa talven
kylmyyttä vastaan. Tämä on valtava
pulma ratkaistavaksi.
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Pastori Serhii Shaptala

Suomen Vapaakirkon keräyksen tuotosta osa on kanavoitu ystävyysseurakuntaamme. Rahoilla on avustettu miehityksestä vapautuvia kyliä ja remontoitu kirkon keittiötä palvelemaan paremmin kirkolla majoittuvia pakolaisia varten. Tiloihin ollaan rakentamassa myös majoitustiloja niitä tarvitseville. Vapaakirkon
katastrofikeräys jatkuu edelleen.
Suomessa useamman kerran vieraillut kuoronjohtaja Vitaly Grigor lähettää lämpimiä terveisiä, ystävämme ovat kiitollisia kaikesta muistamisesta. Jatketaan muistamisia rukouksin ja avustuksin. Seurakunnan tilaisuuksia voi seurata YouTubessa
kanavalla Puhova Church.
Tunnelmia puhelusta Vitaly Grigorin kanssa kirjasi Hannele Rantanen
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TERVEISIÄ TEENSTREET-LEIRILTÄ!
Tänä kesänä pääsin ensimmäistä kertaa
Teenstreetille! Monta kertaa olen siitä
kuullut, kun seurakunnan nuoret ovat
keränneet kahvituksilla rahaa leiriä varten ja kertoneet miten ”siistiä” (lue: upeaa) siellä on ollut.
Tänä vuonna tämä Operaatio Mobilisaation järjestämä kansainvälinen
nuortenleiri oli poikkeuksellisesti jaettu kahteen leiriin, joista ensimmäinen
oli Alankomaissa ja toinen viikkoa myöhemmin Espanjassa. Suomesta lähdimme
Alankomaihin 95 henkilön porukalla Hannu Kaakisen ja Kylli Niemelän johdolla.
Mukana oli noin 60 nuorta eri puolilta Suomea, vapaaehtoisia aikuisia ja muutama
perhe.
Teenstreet-leiri oli tänä vuonna kauniissa
s´Hertogenbosch-nimisessä
kaupungissa, joka sijaitsee noin tunnin ajomatkan päästä Amsterdamista etelään. Valtavan isossa Congress
Centrumissa oli runsaasti tilaa tuhathenkiselle leirille.
Viiden päivän mittaisella leirillä saimme joka päivä kuulla upeita opetuksia,
joiden tarkoitus oli avata Raamattua
ja varustaa nuoria syvempään Jumalan tuntemiseen. Pienryhmätuokioissa nuoret jakoivat omia ajatuksia ja syventyivät Raamatun opetuksiin. Iltapäivisin nuoret
saivat valita erilaisista toimintakanavista mieleisen tai viettää vapaa-aikaa leirialueella tai kaupungilla. Illalla ylistyspainoitteinen ”Throne Room” ylitti kaikki odotukset, kun nuoret eri kansoista yhdestä suusta ylistivät Jeesusta. Yhteiset ylistyshetket olivat täynnä iloa ja energiaa. Iloa ja hauskuutta riitti myös spontaaneille
lauluille, tansseille ja taputuksille ruokalassa. Tämä jatkui myös yöllä, kun olisi
pitänyt olla hiljaa. Yhtenä yönä sveitsiläiset kailottivat täysin rinnoin kansallislauluaan keskiyöllä, sillä olihan heidän kansallispäivänsä.
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Tehtäväni leirillä oli toimia sielunhoitajana kansainvälisessä 13 henkilön tiimissä,
jossa oli muun muassa. terapeutteja, koutseja, mentoreita ja pastoreita Saksasta,
Alankomaista, Irlannista, Sveitsistä, Yhdysvalloista, Ukrainasta ja Suomesta. Sielunhoitoon hakeutui runsaasti erimaalaisia nuoria ja aikuisia, joita palvelimme
pareittain. Oli hienoa nähdä miten yksikin tunnin sessio voi olla elämän suuntaa
muuttava hetki ihmisen elämässä, kun Jumala on läsnä ja vaikuttaa. Sain myös
uusia työkaluja kokeneilta työpareiltani.
Minulle leirin parhaita hetkiä olivat kohtaamiset nuorten kanssa. Etukäteen sovituissa sekä spontaanisti syntyneissä keskusteluissa sain kokea, miten Pyhä Henki
oli mukana ohjaamassa keskustelua, valaisemassa totuutta ja antamassa ylhäältä
tulevaa rakkautta ja viisautta.
Aivan ihanaa oli huomata, miten monet nuoret vahvistuivat ja ikään kuin ”heräsivät henkiin” leirin aikana. Erityisesti iloitsin siitä, että yhden nuoren tytön ahdistus oli leirin aikana poistunut. Paluumatkalle lähtikin muuttunut tyttö, jonka
silmät tuikkivat uutta iloa ja toivoa.
Nyt, kun olen itse ollut näkemässä ja kokemassa, en voi muuta kuin suositella leiriä! Toivon, että meidänkin seurakunnasta lähtee taas iso joukko nuoria ja aikuisia
vastuunkantajia ensi kesän leirille. Ja ne, jotka eivät lähde, voivat olla tukemassa
lähtijöitä rukouksin ja ostamalla Teenstreet porukan järjestämiltä kirkkokahveilta
kahvia ja mokkapaloja.

Marianne Salminen
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JUHA JA ELKE JUVOSEN KUULUMISIA
Seurakuntamme lähetystyöntekijä Juha Juvonen jäi
eläkkeelle elokuun alussa. Hän kertoo, että työ on ollut
elämää ja elämä jatkuu, vaikka ”palkka” tulee Vapaakirkon sijasta Ilmariselta.
Juhaa ja hänen vaimoansa Elkeä on pyydetty lähtemään
työhön Mallorcalle syksyn ajaksi. He kokevat lähdön
selkeästi Jumalan johdatuksena. Käytännön asiat ovat
järjestyneet hyvin. Omaan asuntoonkin löytyi luotettava vuokralainen lähes päivälleen siksi ajaksi kuin on
tarpeen. Juvoset ovat kokeneet Jumalan rauhan sisimmässään kaiken järjestelyn keskellä.
Juvoset menevät Mallorcalle auttamaan Heli Jaakkolaa.
Juha ja Elke odottavat mielenkiinnolla, mitä Jumala antaa siellä heille tehtäväksi.
Yhteyksien luominen ja ihmisten kohtaaminen ovat heidän sydämellään siellä,
missä he milloinkin ovat. Juha kertoo oppineensa, ettei ihmisiä kannata yrittää
käännyttää, koska kääntyminen ei kestä. Kun ihmisessä on evankeliumin kautta
syntynyt kaipaus hengellisiin asioihin, voi häntä olla auttamassa tulemaan uskoon
Jeesukseen.
Juha tuli uskoon helmikuussa 1979. Uskoontulo oli pitkä prosessi, mutta Jumala
ei antanut periksi. Avain Juhan kohdalla hengellisten asioiden selkeytymiseen oli
ihmispelon voittaminen. Kun Juha oli valmis tunnustamaan Jeesuksen, hän tuli
uskoon ja seurakunnan yhteyteen ja lähti mukaan seurakunnan evankeliointityöhön. Juhalla on ollut alusta asti Jumalan kutsu evankeliumin kertomiseen.
Vuonna 1980 Juha hyväksyttiin Logos-laivalle. Elke tuli samalle laivalle vuonna
1983. Juha ja Elke olivat tutustumassa toisiinsa, kun Juha lähti tiimin kanssa etukäteen eräälle saarelle, jolle Logos-laiva oli myöhemmin menossa. Juha oli ottanut
yhteispyykistä vahingossa jonkun muun alushousut mukaansa, ja romanttisena
miehenä hän lähetti paketin Elkelle Logos-laivalle. Paketissa oli pitkät alushousut.
Vuonna 1985 Elke ja Juha menivät naimisiin ja tulivat Tampereen Vapaakirkon jäseniksi. Tuolloin Tampereella toimi pastorina Simo Lintinen. Hänellä oli näkynä,
että seurakunnan tulisi lähettää yhtä paljon lähetystyöntekijöitä muualle maailmaan kuin seurakunnalla on paikallisia työntekijöitä. Elke ja Juha hyväk10

syttiin seurakunnan lähetystyöntekijöiksi. Aasia yleisesti oli Juvosilla ajatuksissa lähetyskohteena, ja suunta alkoi selvitä lähetysjohtaja Riitta Siikasen ehdotettua, että
he lähtisivät Thaimaahan lähetystyöhön. Asiat loksahtivat paikoilleen, ja tammikuussa 1991 Juvoset lähtivät
matkaan. Ennen lähtöä Juvoset olivat kouluttautuneet
lähetystyöhön Suomen Teologisella Opistolla Santalassa
sekä Saksassa WEC:n kandidaattikurssilla ja Ranskassa.
Juvoset palasivat Thaimaasta Tampereelle vuonna 2014
ja aloittivat kansainvälisen työn seurakunnassamme.
Seuraavana vuonna muun muassa Irakista tuli Suomeen
paljon turvapaikanhakijoita. Juha ja Elke olivat valmiina
auttamaan heitä sopeutumaan Suomeen ja löytämään Jeesuksen omaan elämäänsä.
Iso joukko turvapaikanhakijoita myös majoittautui kirkon tiloissa ja toi samalla värikkyyttä seurakunnan arkeen.

Kansainvälinen työ jatkuu seurakunnassamme, vaikka Juvoset lähtevät Mallorcalle. Useat seurakuntalaiset ovat luvanneet ottaa vastuuta eri kansainvälisen työn
ryhmistä. Juvoset iloitsevat siitä, että uusia ihmisiä on tullut jatkuvasti mukaan
kansainväliseen työhön ja seurakunta on kansainvälistynyt.

Terhi Hautala
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VAPAAKIRKON KESÄJUHLAT TEOPOLIKSELLA 1.–3.7.2022
Järjestäjän kiitokset
Vapaakirkon kesäjuhlat sujuivat järjestelyjen osalta hyvin. Meidän seurakuntamme panos juhlien onnistumisessa oli todella merkittävä.
Koronavuosien etätoteutusten jälkeen oli kirkkokunnassa kova tahto
saada jälleen perinteiset juhlat pystyyn. Kesäjuhlatoimikunta aloitti
Ilmakuvaa juhla-alueelta
suunnittelun loppusyksystä 2021.
Juhlia lähdettiin tekemään uudella tavalla useamman seurakunnan yhteistyönä Teopolikselle, ja seurakuntamme oli mukana suunnittelun ensihetkistä
asti. Vahvana osana toimikunnan työskentelyä oli yhteinen rukous.
Vaikka juhlat tehtiinkin usean seurakunnan yhteistyönä, oli merkittävä osa kesäjuhlien talkoolaisista
ja talkootiimien johtajista meidän
seurakunnastamme. Tamperelaisten vahva osallistuminen oli sijainnin ja paikallistuntemuksen kannalta myös melko looginen ratkaisu.
Lastenjuhlateltta pystytettiin päiväkoti Kullannupun taakse.

Nimellisesti meidän päävastuunamme olivat lasten ja varhaisnuorten juhlat, mutta tamperelainen kädenjälki
näkyi lopulta lähes kaikessa tekemisessä: päälavan ohjelmassa, juhla-alueen
somistuksessa, kahvilateltassa, turvallisuuspuolella, rakentamisessa, nuorten
kesäklubilla, talkoolaisten kahvitilassa – näin muutamia mainitaksemme. Kiitos todella paljon suuresta panoksesta juhlien järjestämisessä! Osallistumalla
yhteiseen tekemiseen moni varmasti myös tutustui uusiin ihmisiin ja kenties
seurakunnasta tuttuihinkin vähän paremmin.
Haluamme kiittää erityisesti myös sinua, joka olit vieraana juhlilla! Oli mahtavaa nähdä paljon väkeä liikkeellä ja osallistumassa tilaisuuksiin. Eiväthän
juhlat olisi mitään ilman juhlijoita!
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Hulinaa perheiden keitaassa!

Lastenjuhlatiimiläisiä keväällä
mainoskuvauksissa.

Lastenjuhlien johtotiimi aloitti lasten ja varhaisnuorten
juhlien suunnittelun tammikuussa. Tiimissä koimme,
että tänä vuonna keskittyisimme koko perheiden yhteyteen ja yhteiseen osallistumiseen, kun taas pitkästä aikaa
pääsemme kokoontumaan juhlille. Lopputulokseen vaikuttivat lopulta vahvasti myös käytettävissä olevat tilat.
Lasten alue rakentui aivan pääteltan kupeeseen, päiväkoti Kullannupun tiloihin ja pihaan. Tarkan mittailun
jälkeen saimme myös Kullannupun taakse mahtumaan
lapsille ja varkeille oman ohjelmateltan, jonka paikalta
kirjaimellisesti siirtyi pois vuori (tai no, teknisesti ottaen
valtava multakasa).

Vapis Big Band johdatti ylistykseen pääteltan Yhdessä!-jumalanpalveluksessa

Perheiden keidas oli alue, jossa oli monenlaista lapsille ja perheille. Usealla toimintapisteellä oli myös ohjattua tekemistä nikkaroinnista kasvomaalaukseen.
Lastenteltan ohjelmat keräsivät yleisöä vauvasta vaariin. Kiitos jokaiselle, joka
laittoi itsensä likoon lasten ja varhaisnuorten hyväksi!
Vielä ei ole tarkempaa tietoa kesän 2023 juhlien toteutuksesta tai vastuunjaosta,
mutta rukoillaan, että juhlat mahdollistuvat myös ensi kesälle.
Juhlista kiitollisina: Laura Hiekkanen & Markus Tuomola
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KULLANNUPUN KUULUMISIA
Syksy on hiljalleen alkanut Kullannupussa. Se on
tuonut mukanaan paljon uutta, mutta myös paljon
tuttua viime kaudelta. On ollut mukava aloittaa
uusi kausi kesän jälkeen, kun tietynlainen pohja ja
useat käytänteet olivat jo valmiina. Siitä on ollut
helppo jatkaa ja toisaalta rakentaa lisää yhteistä
toimintaa. Päiväkodissamme toimii nyt neljä ryhmää, ja näin työyhteisömmekin on kasvanut. Meitä on nyt yhteensä kahdeksan kasvattajaa, neljä
kummassakin talossa. Toimintamme on kasvanut
hurjasti, mutta edelleen tarvitsemme lisää lapsia,
jotta ryhmät saataisiin täyteen. Jätän tämän myös
rukousaiheeksi.
Elokuussa säiden ollessa yhä lämpöiset pidimme
työntekijöiden yhteisen työillan päiväkodin pihalle rakennetulla pergolalla ja suunnittelimme
tulevaa kautta. Rukoilimme ja kävimme yhdessä keskustellen läpi ajatuksia, käytänteitä ja esille
nousseita kysymyksiä. Tulevan kauden teemaksi
nousi Luojan luoma kaunis luonto. Jumala on luonut meille paljon ihmeteltävää luonnossa! Kasvun
ihme, luonnon ravinto, eläimet, värit, valo, säätilat
ynnä muut värittävät toimintaamme.
Pidimme tärkeänä keskustella myös päiväkotimme arvoista, jotka olimme päiväkodin perustamisen yhteydessä yhdessä linjanneet. On tärkeää,
että sitoudumme niihin yhdessä ja toimimme yhteisessä linjassa. Ajattelen, että
kristillisenä päiväkotina yhtenä vahvuutenamme on kohtaaminen. Jokainen lapsi
ja perhe on meidän päiväkodissamme tarkoituksesta, mikä antaa aivan uuden
näkökulman työntekoon. Pidämme lapset toimintamme keskiössä ja haluamme
kohdata jokaisen heistä – kuten myös toisemme – arvostavasti, ettei yksikään
jäisi näkymättömäksi.
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Palaute, jota olemme uutena päiväkotina saaneet lasten vanhemmilta,
perheiltä ja sijaisilta, jotka ovat meillä
satunnaisesti työskennelleet, on ollut
hyvää ja puhuttelevaakin. He ovat kokeneet, että päiväkodissamme on rauhan ilmapiiri. Osa päiväkotiin tulevista
lapsista ja perheistä ei välttämättä ole
elämässään ollut missään yhteydessä
kristinuskoon, vaikka hyväksyykin
kristilliset arvot päiväkodissamme.
Jotkut ovat olleet avoimia sen suhteen ja toiset jopa epäileviä, olemmeko täällä
jotenkin “liian Jeesus-keskeisiä” tai “liian hengellisiä”. On ollut hienoa huomata, että perheiden epäilykset ovat osoittautuneet sittemmin turhiksi, vaikkakaan emme Jeesuksesta tai hengellisyydestä olekaan luopuneet. Iloksemme
juuri kohtaamisen kulttuuri on tehnyt vaikutuksen.
Olemme innoissamme tulevasta syksystä! Päiväkotimme toimintaa voi seurata
viikoittainpäivittyvällä Instagram-tilillä (@kullannuppu.pk) ja Facebookissa.
Näillä kanavilla tiedotamme myös syksyn avoimien ovien päivästä. Otamme
myös mielellämme vastaan kaikenlaisia lahjoituksia päiväkodin tarpeistoon.

Jonna Sankila
varhaiskasvatuksen opettaja
Päiväkoti Kullannuppu
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Evankelistapäivät kokosivat asiasta innostuneita eri kirkkokunnista ja taustayhteisöstä. Perjantaina ja lauantaina päivällä oli syventävää opetusta ja kokemuksien jakamista, iltaisin kaikille avoimia evankeliumikokouksia. Illoissa puhui ja
musisoi paikallisia sekä laajalti tunnettuja kristillisen kentän vaikuttajia kuten
Pekka Simojoki, Antero Laukkanen ja Jippu. Näitä iltatilaisuuksia oli Aleksanterin kirkossa, helluntaikirkossa ja Teopoliksella.
Evankelistapäivät ovat saaneet alkunsa Lahdesta 1995 rovasti ja evankelista Kalevi Lehtisen toimesta. Hän oli saanut näyn, että saman kutsun kantajien tulisi
kokoontua yhteen yli kirkkokuntarajojen saadakseen rohkaisua toinen toisiltaan.
Aluksi näille vuosittaisille päiville ilmoittautui vain palkattuja seurakuntien ja
järjestöjen työntekijöitä, mutta myöhemmin mukaan on tullut yhä enemmän
evankelioivaa työtä vapaaehtoisesti tekeviä.
Tänäkin vuonna päivien tarjonnassa oli laajasti erilaista rohkaisua niin vasta-alkajille kuin konkareille. Hienoa oli myös kuulla erilaisien persoonien ja evankeliumin työn toteuttamistapojen laajaa kirjoa. Meidän seurakuntamme oli myös
hyvin edustettuna sekä osallistujien että tapahtuman vastuullisten osalta.
Jos innostuit asiasta ja harkitset osallistumista, evankelistapäivillä on myös omat
nettisivut (https://www.evankelistapaivat.fi/), jonne tulee aikanaan tietoa ensivuoden päivien ajankohdasta ja paikasta. Tallenteita päiviltä löytyy myös YouTubesta. Kirjoita sinne hakusanaksi evankelistojen yhteyspäivät.

Antti Hietamäki
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KESÄLEIRIN RIEMUA
Kesäleiriä vietettiin tänä vuonna Tampereen kristillisellä koululla Aitolahdessa
19.–22.6. Paikka oli edellisvuosilta tuttu melko monelle, muttei allekirjoittaneelle eli leirinjohtajalle. Koulun ihana rantamiljöö osoittautui kuitenkin oikein hyvin toimivaksi leiripaikaksi.
Leirille osallistui 80 leiriläistä, 10 apuisosta, 15 isosta
sekä suuri joukko aikuisia ohjaajia ja keittiöllä palvelleita. Kiitos kaikille, jotka olitte tekemässä leiriä!

Viimeisellä iltanuotiolla herkuteltiin
poppareilla

Raamattutunneilla opettivat isompia leiriläisiä Antti ja Ulla Hietamäki ja pienempiä lähetystyöntekijät
Hanna ja Markus Rokosa sekä Suvi Eriksson. Raamiksilla tutustuttiin Uuden testamentin henkilöiden
kautta siihen, miten voi elää rohkeasti uskoa todeksi arjessa. Musiikkipastorimme Marianne Salminen sävelsi leirille ihan oman leiribiisinkin raamisten teemoista! Sitä pääsivät soittamaan sekä isosista
koostuva leiribändi että myös leirin musapajaan osallistuneet leiriläiset – ja ihan kaikki oppivat laulamaan
mukana.

Isosten ja apuisosten leiribändi
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Sää oli pääosin hyvä, ja ulkona saimmekin
nauttia uimisesta ja saunomisesta sekä monenlaisesta puuhasta: vapaa-ajalla pihaan
nousi pomppulinna ja myös pihapelivälineet olivat kovassa käytössä. Yhtenä päivänä pelattiin Afrikan tähden maastoversiota,
ja viimeisenä päivänä leiri huipentui vielä
leiriolympialaisiin, jonka yhtenä lajina oli
muun muassa lakupatukan heitto.

Afrikan tähden hurjat rosvot

Pajapäivänä leiriläiset jakaantuivat innostaviin kädentaito-, musiikki- ja liikuntapajoihin. Teknisen työn paja toteutti upean kuulapelin, jota varmasti
pääsemme vielä pyhäkouluissakin pelailemaan.
Kiitos Taivaan Isälle mukavasta leiristä!
Teksti: Laura Hiekkanen
Kuvat: Katri Knuuttila
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LÄHETTIEN KUULUMISIA

JUHANI JA SARI AHOLA

Hervannan työ jatkuu seuraavasti ja näitä asioita on hyvä muistaa
rukouksin:
1. Teemme säännöllistä evankelioimistyötä opiskelijoiden parissa.
Myös muut hervantalaiset tarvitsevat evankeliumia, mutta jatkamme työtä erityisesti vähiten tavoitettujen parissa, jotka ovat pääosin
opiskelijoita.
2. Tavoittamamme ihmiset ohjaamme raamattupiiriin, joka auttaa heitä tutustumaan Kristukseen ja perehtymään uskon perusasioihin.
3.Tarkoituksena on myös aloittaa säännöllinen jumalanpalvelus, joka samalla palvelee yhteisöllisyyden luomista.
4. Etsimme sopivia tiloja kokoontumisille.
5. Työn taloudellisten tukijoiden löytyminen.

Juhani Ahola
LAULUJANI
https://juhaniahola.bandcamp.com
www.juhaniahola.com
https://www.om.org/fi/juhani-ahola
www.ati.fi
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JunnuLaiffi on 4.–7.-luokkalaisten
oma ilta, jossa yhdessäolon lisäksi tutustutaan Raamattuun ja Jumalaan,
pelaillaan, syödään iltapalaa ja vietetään aikaa huippuseurassa.
Aika: joka keskiviikko klo 18–19.30.

Laiffi-nuortenillat 13–20-vuotiaille
nuorille perjantaisin klo 18 Holvissa!
Laiffi-nuortenilloissa kuullaan opetuksia ja todistuksia sekä ylistetään Jumalaa
ja hengaillaan yhdessä toisten nuorten
kanssa.

Joka toinen keskiviikko Holvissa kokoontuvissa Pysäkki-illoissa rakennutaan opetuksista ja keskinäisestä
yhteydestä. Illoissa käsiteltävät teemat ovat lähellä iältään 20+ olevan
ihmisen arkea.
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Lasten, varkkien ja perhetyön avointa toimintaa syyskaudella
Pyhäkoulut
•
•

sunnuntaisin jumalanpalveluksen yhteydessä n. klo 11.15–12.30.
Pyhäkouluihin lähdetään ohjaajien johdolla kirkkosalista jumalanpalveluksen
alkupuolella.

Ryhmät
Minipyhis 3–6 v
Midipyhis 1.–3.lk
Junnuraamis 4.–7.lk
tampere.svk.fi/pyhakoulu
Perhekerho
•
•
•
•

pienille lapsille oman aikuisen kanssa
Kirkolla pyhäkoululuokissa: tiistaisin klo 10–12 lounas 11.30.
Ikurin lähiötalolla: torstaisin 10–12, muskari klo 10.30.
tampere.svk.fi/perhekerho

Kahvila
•
•
•

yksinhuoltajaäideille lapsineen (kaikenikäiset lapset)
Parillisten viikkojen maanantait klo 17–19 Keidas-kahviossa.
Järjestetään yhdessä NNKY:n Itu-työn kanssa.

Junnulaiffi
Junnulaiffi-varhaisnuortenilta
4.–7.-luokkalaisille keskviikkoisin 18–19.30
laiffi.fi/junnut
Midilaiffi
Midilaiffi-tapahtumapäiviä
0.–3.-luokkalaisille tulossa syksyllä kahtena lauantaina
tampere.svk.fi/koululaisille
Lisäksi kirkolla kokoontuu ilmoittautumista vaativia harrastusryhmiä, kuten partio ja Jippii-kuoro.
Partion kotisivut: tave.fi
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Naisten
Brunssi
VAPAUS STRESSISTÄ
AIKA

La 17.9.2022 klo 10.00

PAIKKA Tampereen vapaakirkkoseurakunta
STRIIMI Youtube: Tampereen Vapis

Tervetuloa mukaan Naisten brunssille!
Tilaisuus alkaa tarjoilulla Hilden- ja Braxensaleissa. Ohjelma ja striimaus alkaa kello 10.30
kirkkosalissa.
Tule yksin tai yhdessä ystävän kanssa!

Brunssi-tiimi

Puhujana pastori ja
kehittämisjohtaja

Musiikissa
ylistyksenjohtajat
SUVI KANKKUNEN DOROTHY ICHEKUMUT
ANNA AITTONIEMI
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KOLUMNI
Herätys ja kääntymys
Vapaissa suunnissa käytetään paljon sanaa ”herätys” puhuttaessa uskoontulosta joko yksilön
kokemuksena tai kollektiivisena tapahtumana. Katolinen kirkko ei
käytännöllisesti katsoen
tunne koko sanaa. Luterilaisuuden piirissä puhutaan herätysliikkeistä
ja myös yksilön herätyksen tilasta, mutta sana
ei varsinaisesti liity dogmaattiseen termistöön.
Vapaita suuntia vanhemmat uskonnollisen
yhteisöt puhuvat vanhurskauttamisesta, kääntymyksestä ja katumuksesta, kun tarkoitetaan
herätystä.
Herääminen viittaa unitilasta heräämiseen. Katumus ja kääntymys liittyvät samaan
tapahtumaan. Ihminen on ollut syvässä tai vähemmän syvässä unessa suhteessa taivaallisiin
asioihin. Sitten tapahtuu jotakin, ja ihminen
herää havainnoimaan ja ajattelemaan taivaallisia. Ihminen on kulkenut omaa tietään, kunnes katse kääntyy toisaalle, Herralle otolliseen
suuntaan.
Itse tällainen katuminen, kääntyminen tai herääminen on varsin universaali ilmiö. On ilmiselvä tosiasia, että osa ihmisistä kokee kyseisen
tapahtuman riippumatta siitä, millä nimellä
asiaa nimittää. Jopa fiksut ateistit ja agnostikot
myöntävät tällaisen tapahtuman todeksi.
Aivan toinen asia on se, miten tällainen tapahtuma selitetään. Miksi ihminen joutuu herätyksen tilaan ja kääntyy Jumalan puoleen?
Ateisti selittää kyseisen tapahtuman
psykososiaalisesti. Fundamentaalinen kristitty
taas sivuuttaa psykososiaalisen tapahtuman kokonaan. Totuus lienee jossakin välimaastossa.

Luterilaisen ja katollisen teologian
kiista vanhurskauttamisesta johtunee juuri
tästä rajankäynnistä. Luther näki heräämistapahtuman olevan puhtaasti Jumalan teko.
Luterilainen dogmatiikka korostaa ihmisen
passiivista roolia kääntymyksessä. Katolinen
dogmatiikka taas puhuu ihmisen myötävaikuttamisesta kääntymyksessä ja näkee ihmisellä olevan tahdonvapautta.
Vapaiden liikkeiden piirissä on perinteisesti korostettu ihmisen omaa valintaa
uskoontulossa. Muuten ei kehotus ”tule ja
ota Jeesus vastaan” ole mielekäs. Olenpa tavannut luterilaisia pappeja, jotka aivan avoimesti vastustavat ”uskonratkaisuun” perustuvaa evankeliointia. Taustalla piilee opetus
”kasteen armosta” ja kääntymyksestä ilman
ihmisen omaa ratkaisua.
Jos katolisten tavoin ihmisen oma
tahto hyväksytään osaksi vanhurskauttamisprosessia, joudutaan samalla hyväksymään
psykososiaalisen todellisuuden vaikutus herätykseen. Jumala vie ihmistä herätystä kohti, mutta ei ilman ihmisen omaa osallisuutta
ja psykososiaalisen todellisuuden vaikutusta.
On hyvä muistaa, että seurakuntakin on osa
sosiaalista todellisuutta, jossa toimivat sosiaalipsykologiset prosessit ja säännönmukaisuudet aivan samalla tavoin kuin missä
tahansa ihmisten yhteisössä. Näin todellisuudessa on mahdotonta luoda tilanne, jossa
ihmisen psykososiaalinen tilanne ei vaikuttaisi tapaan elää uskonelämää.
Herätysliike,
herätyskokoukset,
aktiot ja muut vastaavat tapahtumat ovat ilmiöinä ennen kaikkea sosiaalisia. Itse herätyksen tilaan joutuminen on sen sijaan sekä
hengellinen että psykososiaalinen ilmiö, jonka johtajana on Jumala.

Tapio Kangasniemi
Kirjoittaja on eläköitynyt ja aikaansa seuraava akateeminen kotitoimimies.
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Kuva: Magda Ehlers
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VAHVA RUOKA JA SEURAKUNTA
1 Kor. 3:1-2
1.Minä en voinut puhua teille, veljet, niin kuin hengellisille vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pikkulapsille Kristuksessa.2.Juotin teille maitoa enkä antanut vahvaa ruokaa, sillä sitä te ette olisi kestäneet. Ette kestä sitä vielä nytkään …
9.sillä me olemme Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan viljelysmaa ja Jumalan
rakennus. 10.Sen armon mukaan, jonka Jumala on minulle antanut, olen viisaan
rakentajan tavoin laskenut perustuksen, ja toinen rakentaa sille. Mutta kukin katsokoon, kuinka rakentaa. 11.Muuta perustusta ei kukaan voi laskea sen lisäksi,
mikä on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus.
Paavalin kirjeet ovat kohdistettu Jumalan seurakunnille, jotta ne kasvaisivat Jumalan tuntemisessa ja heijastaisivat yhteisönä oikeaa Jumalan kuvaa. Paavali ottaa
esimerkiksi pienen vauvan, jolle ravinto pitää juottaa pieninä annoksina, kunnes
kasvun myötä elimistö voi ottaa vastaan tukevampaa ravintoa. Meillä Suomessa
usein selitetään, että evankeliumi olisi tuo maitoruoka ja jokin muu hengellinen
totuus vahvaa ruokaa. Paavali ei kuitenkaan tarkoita sitä, koska näin meidän kesken sanottuna evankeliumi on aina vahvaa ruokaa, missä vaiheessa sitten oma
hengellinen kasvu sitten onkaan. Meidän kuuluu jatkuvasti paneutua evankeliumiin Kristuksessa, jotta voisimme kasvaa hengellistä aikuisuutta kohden. Tiituksen kirjeessä Paavali sanoo osuvasti:

Tiit 2:11.Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, 12.ja se
kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään
siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, 13.kun odotamme autuaan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen kirkkauden ilmestymistä.
Evankeliumi kuuluu siis uskovan kaikkiin ruokavalioihin, sillä muuten hän ei ymmärrä eikä pysty elämään Jumalan tahdon mukaisesti.
Mistä tässä vahvassa ruoassa sitten on kysymys? Konteksti paljastaa, että Paavali
puhuu seurakunnasta, sen perustuksista ja Jumalan lasten yhteisöstä. Samoin kuin
usein lainaamassani Efesolaiskirjeen kohdassa seurakuntamysteeristä on tässäkin
kyse seurakunnan merkityksen ja sen perustusten tärkeydestä. Oikeastaan koko
Korinttilaiskirje painottaa tätä useassa kohdassa ja jopa selittää sen perustuvan
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kolminaisuuteen: Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yhtä ja samaan aikaan erilaisia
(1. Kor. 12).
Seurakunta on osa Jumalan taivaallista rakennelmaa, ja siksi sen oikeaan ymmärtämiseen ja rakentamiseen tarvitaan tämän mysteerin avautumista sanan ja
Pyhän Hengen kautta. Muussa tapauksessa tuomme siihen omia rakennelmia ja
ajatuksia eli heinää ja olkia kuten Paavali ilmaisee:

10.Sen armon mukaan, jonka Jumala on minulle antanut, olen viisaan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, ja toinen rakentaa sille. Mutta kukin katsokoon, kuinka rakentaa. 11.Muuta perustusta ei kukaan voi laskea sen lisäksi,
mikä on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. 12.Kuka sitten rakentaakin tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista,
13.itse kunkin työ tulee näkyviin. Sen tuo ilmi se päivä, joka ilmestyy tulessa, ja
tuli koettelee, millainen kunkin työ on. 14.Jos jonkun tekemä rakennus kestää,
hän saa palkan. 15.Jos jonkun työ palaa, hän kärsii vahingon. Itse hän kuitenkin pelastuu ikään kuin tulen läpi. 16.Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? 17.Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala turmelee hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette.
18.Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teistä luulee olevansa viisas tässä
maailmanajassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas.
Teksti jatkuu blogissani osoitteessa https://juhaniahola.weebly.com/paumlivitetty-kristitty. Kirjoitus on kolmas osa blogisarjastani Mysteerin avaaminen jatkuu.

Juhani Ahola
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KERRO USKOSTASI LUONTEVASTI, RAKKAUDELLA JA YMMÄRRETTÄVÄSTI
Viime keväänä osana missioon valmistautumista Tampereella järjestettiin ensimmäinen
pitkä XEE-koulutus. Kyse on Evankeliointi elämäntapana Ry:n järjestämästä koulutuksesta, jonka tarkoituksena on varustaa seurakunnat ja jokainen kristitty sekä evankelioimaan
että opetuslapseuttamaan uusia uskovia. Koulutus kestää 14 viikkoa ja sen aikana jokainen
pääsee oppituntien lisäksi harjoittelemaan oppimaansa käytännössä. Kurssilla oli mukana
18 osallistujaa ja 11 tiiminvetäjää eri seurakunnista.

Kevään kurssilaisten kokemuksia
“Kurssin aikana Jumala vahvisti mulle mun hengellisiä lahjoja, ja tajusin sen aikana myös
mun tarkoituksen. Mä oon koko elämäni hakenu omaa paikkaani ja yrittänyt ymmärtää,
mitä Jumala multa haluaa. Mä en osannut aiemmin aloittaa keskustelua hengellisistä asioista. Kurssin aikana se on tullut vaan helpommaksi, enkä mä enää jähmety pelosta, jos
joku kysyy multa jotain uskosta. Mä oon myös nähnyt jo pidemmän aikaa, että seurakunnat on unessa. Mun on tarkoitus opettaa muita puhumaan ja todistamaan, varustaa halukkaat kertomaan Jeesuksesta ja pelastuksesta, joka on varattu kaikille.”
Mari Konola
“XEE-kurssi on muuttanut ajatteluani mullistavalla tavalla. Se on muuttanut käsitykseni
evankelioinnista ja opetuslapseuttamisesta. Koen, että olen saanut tarvitsemani työkalut
evankeliumin eteenpäin viemiseen. Nyt opettelen todistajan elämäntapaa ja haluan olla
varustamassa myös muita siihen.”
Anniina Halonen
Kurssin päätösjuhla
Kurssin päätösjuhlaa vietettiin
evankelistapäivien
yhteydessä
lauantaina 20.8. Juhla oli lämminhenkinen ja täynnä iloa. Tällöin
jokainen kurssin läpäissyt sai todistuksen ja pinssin todisteeksi
onnistuneesti suoritetusta kurssista, ja heistä jokainen on sitoutunut
toimimaan tiiminvetäjänä syksyn
kurssilla ja varustamaan toisia uskovia todistajan tehtävään. Näin
saamme jatkaa yhteistyötä upean
porukan kanssa evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Kannattaa ilmoittautua mukaan elämäsi parhaalle kurssille!

30

XEE Plus -koulutus Tampereella syksyllä 2022
• Startti-info tiistaina 30.8.2022 klo 18–20 ja XEE -koulutus tiistaisin 6.9.–
13.12.2022 klo 16–20.
• Paikka: Opetus Tampereen Vapaakirkkoseurakunnalla tai tarvittaessa zoomin
kautta ja käytännönharjoittelut tiimikohtaisesti kodeissa, kahviloissa tai etänä.
• Sisältö: Kurssikerroilla on 2 tunnin opetusosuus keskusteluineen ja pariharjoituksineen sekä parituntinen käytännönharjoittelu tiiminvetäjän johdolla 2–3
hengen tiimissä.
• XEE-kurssin ensimmäisessä osassa "Yhteys elämään" opit kehittämään ihmissuhdetaitoja ja voittamaan pelkojasi. Se myös rohkaisee sinua hakeutumaan tilanteisiin, joissa voit kertoa uskostasi. Toisessa osassa "Kerro elämästä" opit johdattamaan keskustelua evankeliumin pääkohtien äärellä hyvien kysymysten ja
havainnollisten tarinoiden avulla. Kolmas osa "Moninkertainen elämä" auttaa
sinua kasvattamaan uutta uskovaa ja rohkaisee opettamaan opittua eteenpäin ja
lähtemään moninkertaistamisen polulle.
• Kurssiin kuuluu myös kahden rukousystävän tuki ja pieniä käytännön tehtäviä
viikoittain. Koulutukseen tulee sitoutua koko 14 viikon ajaksi.
• Kurssimaksu: 50 euroa
• Jos mietit vielä osallistumista, tule startti-infoon 30.8. klo 18.00 kuulemaan lisää ja tee päätös osallistumisesta heti sen jälkeen.
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MISSIOKUUKAUSI 19.9.–16.10.2022
Seurakunnassamme tulee olemaan missiokuukauden aikana paljon toimintaa kuten yleensäkin. Kaikessa toiminnassa on tarkoitus pitää evankeliumi kirkkaasti
esillä ja huolehtia siitä, että kynnys on matala tulla mukaan. Tervetuloa-tiimi (ja
toivottavasti myös kaikki seurakuntalaiset) huolehtivat siitä, että jokainen ihminen kokee itsensä tervetulleeksi seurakuntaamme. Tavallisen viikko-ohjelman
lisäksi missiokuukauden aikana meillä tulee olemaan tavoittavia iltoja keskiviikkoisin. Cafe Keidas palvelee missiokahvilana. Siellä on tarkoitus järjestää artistiiltoja torstaisin sekä mahdollisesti jotain toimintaa tiistaisin ja perjantaisinkin.
Myös tavoittavaa diakoniatyötä on tarkoitus käynnistää seurakunnan toimesta. Se
voisi näyttäytyä esimerkiksi palvelutempauksina eri puolilla kaupunkia tai soppatarjoiluna kävelykadulla.
Mission aikana jokaiselle seurakuntalaiselle löytyy tehtävää ja oma paikka palvella. Voit lukea alla olevan missiotiimilistan ja rukoilla, mikä olisi sopiva tiimi
sinulle. Erityisesti uusissa tiimeissä kuten missiokahvilatiimissä, tavoittavan diakoniatyön tiimissä sekä jälkihoitotiimissä on tarvetta uusille tiimiläisille. Myös
tervetuloa-tiimiin ja Alfa-tiimiin kaivataan uusia jäseniä. Mission jälkeen tarvitsemme myös uusia pienryhmiä, joten uusille pienryhmänjohtajille on suuri tarve.
Ole rohkeasti yhteydessä työtekijöihin tai tiiminvetäjiin, kun tiedät missä tiimissä
haluat olla mukana palvelemassa. Haastan jokaista myös rukoilemaan mission
puolesta. Voit tehdä sen omassa kotonasi tai osallistua yhteisiin kokoontumisiin
kirkolla tai zoomissa.
Tehdään tästä yhdessä Jeesuksen kanssa mahtava missiokuukausi!

Anniina Halonen, tavoittavan työn pastori

32

Tilaisuudet, kurssit & koulutukset syksyllä 2022
Lapsi- ja varkkityö

Tavoittava diakoniatyö

• Yhdessä!-jumis 9.10. klo 11
• Alfa-kurssin yhteydessä lastenhoito
• JunnuLaiffi-illat keskiviikkoisin
klo 18–19.30
• Pyhäkoulut sunnuntaisin klo 11

• Painopisteenä yksinäisten kohtaaminen: lapset, nuoret, työikäiset & vanhukset
• Palvelutempaukset (Jukka Putkonen)
• Soppakirkko tai soppatykki kävelykadulla tai Jugendtorilla kerran viikossa

Nuorisotyö
• Pysäkki-illat 21.9. ja 5.10.
• Laiffi-illat perjantaisin

Koulutukset
• Pitkä XEE-koulutus (6.9. alkaen)

Tilaisuudet

Jälkihoito

• Ilosanoman äärellä ja Se löytyi -illat 21.9., 28.9. & 5.10. klo 18
• Se löytyi -naistenilta 12.10. klo 18:
Laulujen ja tarinoiden ilta
• Hildenin miehet 12.10. klo 18
Evankeliointi
• Toritempaukset & Rappuryhmä
24.9. & 29.10.

• Alfa-kurssi + lastenhoito (alkaa viikolla 43)
• Pienryhmät
• Kastekouluillat (12.9. ja 14.11.) &
kastejuhlat (2.10. ja 4.12.)

Missio-kahvila Cafe Keidas
• Artistien illat torstaisin (1–2 keikkaa illan aikana)

Missiotiimit
• Alfa-tiimi
• Esirukoustiimi
• Evankeliointitiimi
• Ilosanoman äärellä ilta -tiimi
• Jälkihoitotiimi
• Lapsi- ja varhaisnuorisotyön tiimi
• Missiokahvilatiimi
• Musiikkitiimi
• Nuorten ja nuorten aikuisten tiimi
• Pienryhmän johtajien tiimi
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SEURAKUNTALAISILTA
Tällä aukeamalla julkaistaan seurakuntalaisten juttuja. Kirjoita sinäkin!
Ensi numeroon toivomme juttuja/runoja/kuvia/mietelmiä tms. rohkaisevasta
kohtaamisesta tai tilanteesta. Muistuuko mieleesi jokin tapaus vuosien takaa vai
saitko kenties XEE-koulutuksesta hienon kokemuksen?
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Kaikkea ymmärrystä ylempi
Minulla on postikortti, jossa on tuo teksti, tuttu Raamatunlause (Fil 4:7). Ostin
sen ajatuksena laittaa se katonrajaan, sieltä voisin sitten aina vilkaista, kun tuntuu, ettei omalla ymmärryksellä saa asioita ajateltua oikeaan järjestykseen tai
ettei niihin tule mitään tolkkua kovasta pohtimisesta huolimatta. Toistaiseksi
jo tuo ajatus on riittänyt muistuttamaan mittakaavasta ja kortti makoilee vielä
kirjahyllyssä. Tosin se ilahduttaa aina, kun sen kirjojen välistä löydän.
Raamatusta löytyy monta muutakin ajatusta, joita on helpompi muistuttaa mieleen konkreettisesti paikkaan liittyvinä asioina. Kokeilepa vaikka kävelylenkkiä,
jossa teemana on taivaanrannan maalailu ”Sinun armosi on avara kuin taivas”
-aiheisesti (Psalmi 36:6-10).
Mitä muita ”konkreettisia lupauksia” olet löytänyt? Vinkkaa niistä toimitukseen
myös!
T. H. (julkaistaan pyynnöstä nimimerkillä)
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ILMOITUKSET
Uudet jäsenet
Maarit Kamppinen
Sari Korpi
Ulla Lahenius
Celina Turunen
Heini Torvinen

Kuolleet
Aimo Jaaksi 91v.

Tulevat tapahtumat
Jokaisena sunnuntaina klo 11.00 jumalanpalvelus
Ajantasaisimman tiedon seurakunnan toiminnasta saat seura-		
kunnan verkkosivuilta tampere.svk.fi.
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VANHIMMISTO TIEDOTTAA
•
•

•
•

•

•
•
•

Tavoittavan työn pastori Anniina Halosen työsopimusta on jatkettu vuoden 2022 loppuun asti, kunnes Juhani Huuskonen palaa työhön.
Juha Juvonen siirtyi työeläkkeelle ansiokkaan lähetystyöuran jälkeen. Elke
Juvonen jatkaa seurakunnan lähettinä. Syksyn 2022 Juvoset ovat Mallorcalla lomalla sekä Heli Jaakkolan työn tukena.
Seurakunta tekee yhteistyötä Sirkku Hoikkalan johtaman Musiikkiteatteri
Valkian kanssa.
Tampereen Metodistiseurakunta vuokraa Braxen-salia sunnuntai-iltapäivisin jumalanpalveluksiaan varten sekä Amuri-neuvotteluhuonetta toimistokäyttöön.
Anne Suominen jatkaa perhevapaataan syksyyn 2023 asti. Ikurin lähiötalolla Aila Åkerlundin apuna syyskuun työskentelee Hanna Padatsu sekä
lokakuusta kesään 2023 siviilipalvelusmies Matias Selin.
Maarit Rantala avustaa seurakuntaa ja päiväkoti Kullannuppua taloushallinnon töissä syyskuusta joulukuuhun 20 %:n työpanoksella.
Hissin viereiset porraskäytävät on kunnostettu ViaDia:n johdolla. Portaat
on upeasti laatoitettu ja seinät maalattu.
32 400 €:n kiinteistöverosta ja muista kesän laskuista on selvitty. Rahalahjoissa ollaan heinäkuun lopussa lähes budjetissa. Kiitos seurakuntalaisille
rukouksista ja taloudellisesta vastuunkannosta.
Tampereen Vapaakirkkoseurakunta
Rahalahjat kuukausittain v. 2022

50 000 €
45 000 €
40 000 €
35 000 €
30 000 €

Erikoislahjat

25 000 €
20 000 €
15 000 €

Toteutuma 2022

Toteutuma ilman musiikkityön
eritystukea sekä evankeliointikeräystä

Budjetti 2022
Toteutuma 2021

10 000 €

Joulu

Marras

Loka

Syys

Elo

Heinä

Kesä

Touko

Huhti

Maalis

Tammi

0€

Helmi

5 000 €

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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