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SEURAKUNNANJOHTAJAN KYNÄSTÄ
Perintönä lähetys
Valmistelemme parhaillaan kirkossamme 6.–8.1.2023
järjestettävää Legacy Launch -lähetystapahtumaa.
Tämän valtakunnallisen tapahtuman kohderyhmää
ovat nuoret ja nuoret aikuiset, mutta sinne on tervetullut jokainen lähetyksestä kiinnostunut. Ylistyksen
lisäksi tapahtumassa on kotimaisia ja kansainvälisiä
puhujavieraita sekä Vapaakirkon lähetystyöntekijöitä.
Ilmoittautuminen tapahtuu nettisivuston (thelegacyproject.fi) kautta. Samankaltaisia tapahtumia ovat
aikaisemmin olleet mm. Inspiration ja Historymaker,
mutta reilusti yli vuosikymmeneen ei ole kirkkokunnassamme vastaavaa järjestetty.
Tapahtuman tavoitteena on tuoda lähetystyö uuden sukupolven tietoisuuteen. Lisäksi siellä haastetaan lähtemään ensi kesänä johonkin Legacy-aktioon mukaan.
Nämä aktioryhmät suuntaavat sekä Suomeen että ympäri maailmaa, ja niissä toimitaan yhdessä paikallisseurakunnan kanssa osallistuen evankelioivaan työhön.
Tapahtuma muistuttaa, että lähetystyö ei lopulta ole vain lähetystyöntekijöiden
vaan koko seurakunnan yhteinen asia. Haastankin sinua ilmoittautumaan mukaan tapahtumaan ja lähtemään ensi kesänä jonkin Legacy-aktioryhmän mukaan. Lupaan, että se tulee muuttamaan suhdettasi lähetystyöhön. Rukoillaan
tapahtuman puolesta!
Loppuun vielä hiukan asiaa seurakunnan ehtoollisenvietosta: Vanhemmilla tai
huoltajilla on nyt mahdollisuus tuoda lapset nauttimaan ehtoollista jumalanpalveluksen ja pyhäkoulujen päätyttyä noin klo 12.25-12.45. Myös pyhäkouluissa
vetäjinä palvelleet voivat tulla silloin ehtoolliselle.

Antti Hietamäki
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KIRKON RAPPUSILLA

Pauliina Niemistö

Kirkon rappuset antavat toivoa ja iloa sille, ken niistä kulkee!
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TOIMINTASUUNNITELMA 2023
“Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo” Joh. 1:4
Uutta elämää -strategia pyrkii huomioimaan erityisesti osa-alueita, jotka muuten
jäävät vähemmälle huomiolle. Strategia antaa myös mahdollisuuden painottaa eri
vuosina eri osa-alueita.
Vuoden 2023 toiminnalliset erityispainotukset:
1. Tunnustuksellinen elämäntapa.
Haluamme vahvistaa jokaista seurakuntalaista löytämään oman luontevan tavan
levittää evankeliumia. Tähän välineinä ovat opetuksellinen rohkaisu, osallistavat
kurssit, käytännön harjoittelumahdollisuudet ja vertaistuki.
2. Seurakunnanistutus. Käynnistämme seurakunnanistutushankkeen Tampereelle tai sen ympäristökuntiin.
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3. Merkitykselliset ihmissuhteet.
Jokaisella tulisi olla seurakunnassa hyviä vuorovaikutteisia ihmissuhteita.
Varsinkin uusien jäsenten kohdalla tämä tarve on korostunut. Sen vahvistamiseksi seuraavia keinoja:
• Pienryhmät. Erityistavoite on, että kaikki uudet seurakunnan jäsenet ohjataan pienryhmään. Tuemme ja koulutamme pienryhmien johtajia säännöllisesti.
• Vertaistuki/mentorointi. Etsimme ja varustamme tukihenkilöitä kulkemaan nuorempien, vasta uskoon tulleiden tai niiden rinnalla, joilla on
elämässä vaikea vaihe menossa.
• Perheiden hengellisen elämän vahvistaminen ja avioliittotyö. Koulutuspäivät, perheiden tapahtumat sekä mahdollisuus koko perheen yhteiseen
toimintaan.
• Diakonia. Panostamme vanhusten, sairastavien ja elämän haasteiden keskellä olevien auttamiseen.
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ARTISTI-ILLAT MISSIOKAHVILASSA
Media Mission aikana oli mahdollista löytää maailman parhaimman sanoman lisäksi live musiikkia
Missiokahvila Keitaassa. Artisti-iltojen näkynä oli
kutsua lauluntekijöitä kertomaan omaa tarinaa musiikkinsa kautta ja niin, että hengelliset asiat tulevat
esiin luontevana osana ihmisen elämää. Kuukauden
ajan Missiokahvilassa esiintyi joka torstai kaksi artistia.
Ensimmäisessä illassa omilla sävellyksillään ja sanoituksillaan kuulijoita ilahduttivat artistit Salome
Ruah Helsingistä sekä Kristian Ansaharju Tampereelta. Salomen kuulaassa äänessä soi herkkyys ja
Kristian Ansaharju
puhtaus. Kristianin lauluissa oli taitavaa tarinankerrontaa ja samalla syvyyttä. Molempien artistien aitous ja rehellisyys puhutteli.
Toisen illan artisteiksi tulivat Roosa Maria ja Eljas. Roosa Maria lumosi pehmeällä äänellään ja
Eljas sai suupielet ylöspäin ihanan omaperäisillä
teksteillä ja rytmikkäällä kitaran soitolla.

Ari Jaaksi
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Kolmannen illan tähtinä loistivat Ari Jaaksi ja
ylöjärveläinen Maria Lappi. Ari Jaaksi muokkasi lennosta biisilistaa kuulijoiden toiveiden mukaan, ja saimme kuulla niinkin vanhan laulun,
että siinä laulettiin puhelinlangoista. Jaaksin
lauluja tyttärilleen ei voinut kuunnella silmäkulmat kostumatta. Myös Maria Lapin laulut
koskettivat. Niissä soi kirkas toivo, joka vei todellisen äärelle. Ihan kuin taivas olisi hetkeksi
tullut piirun verran lähemmäksi.

Enni ja Esa

Viimeinen artisti-ilta sai yllättävän käänteen, kun Pekka Tapania pääsi iloksemme lyhyellä varoitusajalla tuuraamaan Jukka-Pekka Nakari. Toivon sanomaa ja
taidokasta soittoa olisi kuunnellut pitempäänkin. Artisti-iltojen sarjan päätti
lauluntekijä Enni, joka vei kuulijat arjen kiireiden yläpuolelle kauniilla sävellyksillä ja sanoituksillaan. Enniä säesti kitaralla ja pianolla monitaituri Esa. Illan
viimeisenä lauluna soi lauluntekijän tuorein teos, joka sykähdytti erityisesti.
Rentoihin ja tunnelmallisiin artisti-iltoihin oli helppo kutsua ystäviä mukaan.
Kuulijoita tulikin seurakuntalaisten mukana naapurustosta tai kauempaakin ja
muutamia jopa spontaanisti kadulta. Herkullisista tarjoiluista kiitos kuuluu vapaaehtoisille leipureille ja uskolliselle keittiötiimille. Viimeisessä artisti-illassa
kaksi puvuntakkista herraa kertoi yksimielisestä päätöksestä, että nämä illat
saavat jatkoa.

Marianne Salminen
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PÄIVÄKOTI KULLANNUPUN SYYSKIRJE
Syksy on jo pitkällä. Edelliset Kullannupun terveiset olet saanut alkusyksystä, jolloin päiväkotimme aloitti toisen vuotensa. Olemme saaneet
yhteistyössä kanssanne hioa päiväkodin toimintakulttuuria. On ollut upeaa nähdä, kuinka
lukemattomat pienet palaset loksahtelevat yksi
kerrallaan paikalleen. Matka jatkuu näky kirkkaana.
Toimintakulttuurimme keskiössä on lapsi. Kuten intohimoinen trooppisten hedelmien kasvattajakin tietää hyvä hedelmä saa alkunsa hyvästä kasvumaasta. Se on saanut turvallisen ja
ravinteikkaan kasvuympäristön sekä riittävästi
vettä ja valoa. Samoin kasvatustyömme kulmakivi on osaltamme tarjota kasvuympäristö, jossa lapsi saa kasvaa täyteen potentiaaliinsa ja saada sekä hengellisiä että käytännön
eväitä, jotka kantavat läpi elämän.
Olemme kiitollisia teille sujuvasta ja
mutkattomasta yhteistyöstä sekä avoimesta kommunikaatiosta. Tarvitsemme
sitä myös jatkossa. Olemme kiitollisia
positiivisesta palautteesta, jota olette
antaneet. Työmme laadun ja jatkuvan
kehityksen kannalta toivomme, että
voit vapaasti ilmaista myös kehityskohteita ja epäkohtia, kun niitä ilmenee.
Vuoden teemana on ollut ”Kaunis luonto”. Se on tarjonnut valtavasti ideoita ja
materiaalia retkiin, askarteluihin ja lastenkirkossa käsiteltäviin aiheisiin. Puutalon
ruokailutilanteissakin usein lapset pohtivat luontoaiheisia asioita.
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Päiväkodissamme lapsimäärä on kasvanut, mikä on suuri kiitoksen aihe. Vielä
on kuitenkin tilaa, joten pidetäänhän näpit ristissä, että toimintamme saa kasvaa täyteen mittaansa.
Siunaavin syysterveisin

Kullannupun väki
Teksti: Lasse Kortelainen, varhaiskasvatuksen hoitaja
Kuvat: Pirjo Korpela
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Kiitos pihavälineiden lahjoittajille ja toteuttajille!
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LASTEN JA VARKKIEN SYYSKUULUMISIA
Syksy pärähti käyntiin vauhdilla ja korona-aikaan verrattuna isoilla lapsimäärillä. Pyhäkouluissa on riittänyt vilskettä. Kirkolla kokoontuu sunnuntaisin yhteensä noin 40–60 lasta ja
varkkia. Pyhäkoulut jakaantuvat tällä hetkellä
kolmeen ryhmään: 3–6-vuotiaiden Minipyhis,
7–9-vuotiaiden Midipyhis sekä yli 10-vuotiaiden Junnuraamis.
Lapsi- ja varkkityön vapaaehtoisille järjestettiin
syyskuussa pitkästä aikaa brunssi, jossa päästiin
kuulemaan hieman tulevista suunnitelmista ja
strategiatyöstä, tutustumaan paremmin lapsityön johtokuntaan ja muihinkin vapaaehtoisiin
sekä nauttimaan ihanista tarjoiluista.
6–9-vuotiaille järjestettiin Midilaiffi-tapahtumapäivä lauantaina 24.9. Ohjelmassa oli raamattuhetki, ryhmissä kierrettävä rastirata kirkossa sekä välipalataiteilua.
Tapahtumaan osallistui 30 lasta. Tiimissä oli mukana varkkeja, nuoria ja aikuisia.
Nuorimmat ryhmiä johtaneet apuisoset olivat tällä kertaa 11-vuotiaita.
Junnulaiffi-illoissa on puuhattu 4.–7.-luokkalaisten varkkien kanssa monenmoista. Alkusyksyn opetusten teemana on ollut rukous ja lokakuusta alkaen Pyhä
Henki. Monelle jäi varmasti mieleen ryhmissä toteutettu Master Chef Junnulaiffi
-kisa, jossa piti valmistella 20 minuutissa pääruoka-annos, joka sisälsi vähintään
leipää ja salaattia sekä jälkiruoka, joka sisälsi rahkaa. Voitto jakaantui ulkonäön
ja maun perusteella kahdelle ryhmälle. Iltoihin on löytänyt tiensä myös joukko uusia kävijöitä, kun monet kutsuvat kavereitaan mukaan. Myös Junnujen yökirkko toteutettiin taas marraskuun lopulla. Junnulaiffi-tiimi koostuu pääasiassa
teini-ikäisistä.
Lokakuun kymppisynttärit vuonna 2012 syntyneille järjestettiin niin ikään Junnulaiffi-illassa. Osallistujia saapui lähes 50, ja tiimin pitikin kiiruhtaa nopeasti
kauppaan hakemaan lisää jäätelöä.
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Se löytyi -teemainen Yhdessä!
-jumalanpalvelus kokosi yhteen
kaiken ikäisiä vauvasta vaariin.
Näytelmä ja Jippii-kuoron laulut
kertoivat Jeesuksen löytämisestä,
ja toimintapisteillä pääsi esimerkiksi etsimään timanttia ja nauttimaan lounasta. Kotiin sai mukaan
muistolauseen ja heijastimen.
Tiistaiaamun perhekerho on sen
sijaan viettänyt hieman hiljaiseloa. Tunnetko pikkulapsiperheitä, jotka nauttisivat kerhoilusta ja
valmiista lounaasta? Vinkkaapa
heille, että kirkolla kokoontuu
kaikille avoin perhekerho tiistaisin klo 10–12. Myös Ikurin lähiötalolla jatkuu
taas vuodenvaihteen jälkeen torstaisin klo 10–12 perhekerho, jossa on muskari. Lisäksi joka toinen maanantai klo 17-19 kirkolla järjestetään yhteistyössä
NNKY:n Itu-työn kanssa kahvilaa yksinhuoltajaäideille ja heidän kaikenikäisille
lapsilleen.
Näistä kaikista kolmesta löydät lisää tietoa nettisivulta:
tampere.svk.fi/perhekerho.
Merkkaa jo kalenteriin kesän 2023 tulevia isoja juttuja:

9.–11.6.2023 Vapaakirkon kesäjuhlat Tampereen Teopoliksella, lapsille ja
varkeille omaa ohjelmaa
27.–30.6.2023 lastenleiri Tampereen kristillisellä koululla
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MISSIOSYKSYN SATOA
Missiosyksy alkaa kääntyä kohti loppuaan. Missiokuukauden aikana saimme kokea
monia hyviä hetkiä yhdessä. Uudet kokeilumme Artisti-illat sekä naisten ilta saivat
hyvän vastaanoton. Oli ilo nähdä, että monet teistä olivat kutsuneet myös ystäviä ja
sukulaisia mukaan. Naistenillasta oli vastuussa ylistyskuoro Punos. Marianne Salmisen johdolla he lauloivat koskettavia kappaleita, ja muutama kuorolaisista jakoi
omaa elämäntarinaansa. Illan juonsi Nanna Rautiainen. Myös Hildenin miehet kokoontuivat samana iltana yhteen.
Soppatykkityön aloittaminen
oli itselleni yksi syksyn kohokohdista. Oli hienoa nähdä,
miten viisihenkinen tykkimiestiimi innolla opetteli tykin
käyttöä. Taisto Valta oli opastamassa meitä niin hernekeiton
kuin tykin saloihin. On upeaa,
että nyt meillä on taas mahdollisuus käyttää soppatykkiä.
Rukoilemme vielä Jumalan
johdatusta siihen, kuinka usein
ja missä tykkiä käytämme.

Tykkimiehinä Marko Salonen, Jorma Terävä ja Jari Evikoski

Diakoniatyön saralla saimme muistaa elinpiiriemme yksinäisiä ihmisiä kynttilälahjoilla. Marja-Leena Erkkilä suunnitteli upeat kynttilälahjat, ja Ida Erkkilä teki kauniit kutsukortit lahjoihin, joilla saimme ilahduttaa naapureitamme ja tuttaviamme.
Ikurissa puolestaan järjestettiin Jukka Putkosen johdolla kaksi siivoustempausta.
Näiden kautta tuli hyviä kohtaamisia ja ihmiset kokivat konkreettista Jumalan rakkautta.
Pysäkki-illoissa järjestettiin mission aikana erikoisillat, joissa kuultiin elävää musiikkia ja todistuksia. Jonkin verran uusia kasvoja oli tullut myös mukaan. Missiokonserttia vietimme Jussi Taipaleen musiikin äärellä. On ilo huomata, että konserteille on jälleen kysyntää.
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Seurakunnassamme järjestettiin myös missiorukousvartio. Sunnuntai-iltana
saimme viettää ihanan ylistys- ja rukoushetken Kristiina Tanhua-Laihon johdolla. Mission aikainen rukoustyö on ollut tärkeässä roolissa koko missioon valmistautumisen ja itse missiokuukauden aikana. Viikoittaiset aamurukoukset, tiistain
rukousillat ja keskiviikon zoom-rukoukset ovat avanneet tietä evankeliumille.
Seurakuntien yhteinen ponnistus oli joka lauantainen evankeliointi Jugendtorilla. Kahvin ja makkaran äärellä oli ollut hyviä kohtaamisia ja muutamia ihmisiä oli
tullut uskoon. Pirkanmaan seurakuntien yhteinen suurtapahtuma onnistui myös
hyvin. Paikalla oli paljon väkeä, ja kymmenkunta ihmistä teki uskonratkaisun.
Syksyyn on tuonut riemua erityisesti XEE-kurssi ja se, mitä Jumala kurssin kautta tekee. Oma tiimini on saanut johdattaa jo kaksi ihmistä uskoon. Myös muilla
tiimeillä on ollut hyviä kohtaamisia, ja ainakin kolme ihmistä on tehnyt uskonratkaisun.
Uusien uskovien kasvattamista varten järjestimme Rinnalla kulkijan askeleet -illan. Ilta oli ihana ja saimme yhdessä opetella ja kuulostella sitä, miten vastasyntynyttä uskovaa voi lähteä tukemaan uskon tiellä. Toivon, että kaipaus ja halu
hengelliseen vanhemmuuteen saa kasvaa ja syvetä seurakunnassamme ja alkaa
näkyä myös käytännössä.
Myös syksyn Alfa-kurssi on alkanut. Kurssille on ilmoittautunut peräti 30 ihmistä. Meillä on koossa hyvä tiimi, jonka kanssa on todella mahtavaa päästä syventymään uskon perusteisiin.
Kiitos teille jokaiselle panoksestanne missiosyksyn aikana. Näemme jo nyt ja uskon, että saamme nähdä vielä lisää kaunista hedelmää!

Anniina Halonen
tavoittavan työn pastori
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LEGACY LAUNCH KUTSUU LÄHETYSTYÖHÖN
Tampereen Vapaakirkkoseurakunnassa järjestetään 6.–8.1. Legacy Launch -lähetystapahtuma, joka toimii lähtölaukauksena kesän 2023 The Legacy Project -aktiokaudelle. Sen tavoitteena on mobilisoida uusi sukupolvi vastaamaan Jumalan
kutsuun ja Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn lähettämällä heidät lyhytaikaiseen
lähetystyöhön kaikkialle maailmaan. Uuden sukupolven lähetysilmiön ytimessä
on ajatus siitä, että jokaisella on tehtävä ja jokainen ympäristö on lähetyskenttä.
Legacy Launchin tarkoitus on koota yhteen nuoria ja nuoria aikuisia ja herättää
sydämissä paloa lähetystyöhön. Kohderyhmänä ovat 15–25 -vuotiaat. Viikonlopun aikana julkaistaan aktiokohteet, rekrytoidaan tiiminjohtajat ja jaetaan tietoa
uusista mahdollisuuksista The Legacy Projectissa.
Tapahtumassa mukana on lähetyselämän edelläkävijöitä, kokeneita lähetyspioneereja ja lähetystyön suunnannäyttäjiä. Legacy Launch kutsuu koolle niitä, jotka
haluavat elää Jeesuksen todistajina tämän sukupolven keskellä ja ovat kiinnostuneita pitkäaikaisesta lähetystyöstä. Mukaan voivat tulla jo aiemmin Legacyssa
mukana olleet ja ne, joille Legacy on aivan uusi tuttavuus. Osallistujia halutaan
opastaa lähetystyön näkymiseen arjessa.
Viikonlopun aikana on luvassa ylistystä ja palvontaa Legacy Musicin johdolla ja
inspiroivat puhujat kutsuvat meitä syvempään Jumalan tuntemiseen.

Minna Koivukoski
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NAISTEN BRUNSSI

Naisten brunssin väkeä 12.11. Puhujavieraana oli Asta Lehtimäki.
Kuva: Riitta Terävä
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TEHDÄÄN YHDESSÄ
JOULU KAIKILLE!
Osallistu Tampereen Vapaakirkkoseurakunnan
ja ViaDia Pirkanmaan yhteiseen Rappuryhmän
joulukassikeräykseen! Tavoitteenamme on lahjoittaa
mahdollisimman monta ruokakassia vähävaraisille
(arvo 20e) jouluaattona Vapaakirkon portailla.

OSALLISTU
LAHJOITTAMALLA

TILISIIRTO: FI86 4503 0010 1638 00
viitenumero 22295
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MobilePay 25005

21

22

23

LÄHETTIEN KUULUMISIA
HELI JAAKKOLA JA JUVOSET
Olemme olleet syksyn seurakuntamme lähetin, Heli Jaakkolan, työkavereina Mallorcalla. Haastattelimme häntä hänen työnsä
tämänhetkisestä tilanteesta ja erityisesti
yhteistyöstä Reach Mallorca -ryhmän (RM)
kanssa.

Mikä on RM ja kuinka yhteys sen kanssa
syntyi?
RM koostuu kolmesta eri lähetysjärjestöstä, joiden yhteisenä päämääränä on tehdä
evankelioimistyötä Mallorcalla. Ne ovat
tehneet työtä täällä Mallorcalla turistien parissa jo lähes 15 vuotta. Viime kesänä lähettejä oli täällä iso, noin 170-henkinen ryhmä, jonka lisäksi työssä oli mukana myös jäseniä paikallisista seurakunnista. RM tekee yhteistyötä paikallisten seurakuntien kanssa ja haluaa olla seurakuntien tukena
rohkaisemalla niitä evankelioimistyössä. Näkynä on laajentaa työtä tavoittamaan enemmän myös
paikallisia ihmisiä evankeliumilla.
Viime kesänä ystävä paikallisesta kotiseurakunnastani Santa Ponca Community Churchista (SPCC)
esitteli minut yhdelle RM:n johtajista, ja heti kävi selväksi, että meillä on yhteneväinen näky tämän
saaren suhteen. Niin alkoi syntyä tämä yhteistyö heidän kanssaan.

Millä tavalla sinun ja RM:n näky on samanlainen?
Tärkein tavoite on nuorten kouluttaminen ja varustaminen lähetystyöhön. Käytännön tavoitteena on nuorten lähettäminen
aktioryhmissä parin kuukauden koulutuksen jälkeen eri puolille Mallorcaa, mutta myös ympäri Eurooppaa ja Välimeren
aluetta.

Miten asia etenee seuraavaksi?
Olen mukana seitsenhenkisessä tiimissä, joka suunnittelee ja
järjestää kansainvälisen koulutuskeskuksen perustamista. Haemme parhaillaan koululle paikkaa, jossa se voi toimia ja jossa on riittävästi tilaa myös majoittua. Tällä hetkellä meillä on
kaksi mahdollista vaihtoehtoa. Ensimmäinen koulutusjakso on
sovittu alkavaksi ensi vuoden huhtikuussa, ja sen on tarkoitus
kestää elokuun loppuun asti. Sinne on jo ilmoittautunut muutamia opiskelijoita. Rukouksessa jätämme tämän kaiken Jumalan johdatukseen. Tällä hetkellä kaikki
muut tiimiläiset ovat saksankielisiä, mutta yhteisenä kielenämme on englanti. Haluamme panostaa
myös espanjan opiskeluun, koska teemme yhteistyötä paikallisten seurakuntien kanssa ja heitä tukien.
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Millä tavalla paikallisseurakunnat ovat mukana
tässä valmistelussa?
RM:n johtajat ovat kutsuneet seurakuntien edustajia yhteisiin tapaamisiin. Niissä on ollut positiivinen ilmapiiri, ja tuntuu siltä, että täällä Mallorcalla on lähtenyt iso pyörä käyntiin tämän asiaan
suhteen. Paljon tarvitaan rukousta, rukoustukea
ja keskustelua, jotta vältetään väärinkäsitykset ja
jotta näemme, että tämä on yhteinen Jumalan valtakunnan juttu meille kaikille.

Millä tavalla tämä työ voi tukea paikallisia seurakuntia?
Esimerkiksi omassa kotiseurakunnassani on vaikeaa saada tarpeeksi vapaaehtoisia sitoutumaan työhön, koska osa on vain ajoittain paikalla. Voimme sitouttaa koulutuskeskuksen opiskelijoita näihin
paikallisiin seurakuntiin auttelemaan esimerkiksi lasten- ja nuortenleireillä, pyhäkouluissa ja ylistyksen johtamisessa. Koska RM haluaa nimenomaan kouluttaa ihmisiä lähetykseen ja evankelioimiseen ja kaikilla seurakunnilla ei välttämättä ole kokemusta evankelioimisesta, myös tällä tavalla RM
voisi olla tukemassa seurakuntia.

Lokakuun viimeisenä sunnuntaina oli tapahtuma, jossa oli mukana pääasiassa nuoria aikuisia. Mistä
oli kyse?
Näitä tapahtumia on nyt järjestetty neljä kertaa, ja niihin on tullut yliopistomaailmasta mukaan nuoria, joista monillakaan ei ole mitään yhteyttä seurakuntaan. Olemme nähneet, että Jumala voi tehdä
työtä rennon yhdessäolon kautta, ja jossakin vaiheessa iltaa olemme kertoneet osallistujille evankeliumia. Tämä ryhmä on lähtenyt liikkeelle siitä, että eräs kristillisessä opiskelijatyössä oleva nuori toi
toisia nuoria tutustumaan seurakuntaamme. Minulla oli täällä aktioryhmä käymässä, ja päätimme
järjestää yhteisen kokoontumisen nuorille erään ystävän omistamalla maalaistalolla.

Ottaisitko vastaan Tampereelta aktiotiimin tänne?
Noin kolme vuotta sitten meillä oli jo tiimi täällä auttamassa lasten leirillä, jossa oli n. 60 lasta. Tiimissä oli mukana myös tamperelaisia. Kokemus oli tosi hyvä, ja seurakunta täällä tykkäsi kovasti ja
haluaisi saada uudelleen tiimin auttamaan lasten kesäleirillä. Näillä näkymin SPCC järjestää lastenleirin elokuun alussa. Jos olet kiinnostunut lähtemään mukaan tiimiin, lähetä meille viestiä osoitteeseen elke.juvonen@svk.fi. Toinen mahdollisuus aktioon Mallorcalle on Legacy-projektin kautta.
Siunattua joulun odotusta!

Elke, Juha ja Heli
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JUHANI JA SARI AHOLA
Lokakuussa olin viikon apukouluttajana City to City Europe -seurakuntaistuttajien intensiivisessä koulutuksessa Roomassa. Paikalla oli eri
puolilta Eurooppa tulleita istuttajia.
Oli hedelmällistä keskustella eri teemoista ja varsinkin evankeliumin
kontekstualisoinnista omissa yhteisöissään. Jokainen varmasi oppi paljon uusia asioita, joita sitten yhdessä
paikallisen tiimin kanssa voi laittaa
käytännössä toimimaan. Samalla
tapasin OM Italian johtajaa, jonka
kanssa keskustelimme hänen ja OM-tiimin tilanteesta.

HERVANTA – GARDENFELLOWSHIP.FI
Aloitamme säännölliset jumalanpalvelukset Hervannan kampuksella sunnuntai-iltapäivisin. Pyrkimyksenämme on luoda englanninkielinen evankeliumikeskeinen yhteisö, joka
tavoittaa ja opetuslapseuttaa varsinkin opiskelijoita evankeliumilla. Ensimmäiset kokoontumiset järjestämme kokeilumielessä lähinnä oman tiimin kesken, jotta näemme, mitä
kaikkea tarvitsemme, kun aloitamme julkiset ja avoimet kokoontumiset.
Seuraavia asioita on hyvä muistaa rukouksin:
1. Teemme säännöllistä evankelioimistyötä erityisesi vähiten tavoitettujen parissa, jotka
ovat pääosin ulkomaalaisia opiskelijoita.
2. Tavoittamamme ihmiset ohjaamme raamattupiiriin, joka auttaa heitä perehtymään kysymykseen ”Kuka on Kristus?” ja uskon perusasioihin.
3. Aloitamme säännölliset jumalanpalvelukset, jotka samalla palvelevat yhteisön luomista.
4. Työn taloudellisten tukijoiden löytyminen

Juhani Ahola
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www.gardenfellowship.fi
www.juhaniahola.com
www.om.org/fi/juhani-ahola
www.ati.fi
juhaniahola.bandcamp.com

KYLLIKKI KOSKELA

Kaksi nuorta lääkäriä auttamassa Ukrainan sodan haavoittuneita

Debora-työn käytännön vastuu Israelissa on nyt jo vuosia työssä mukana olleen
juutalaisen pariskunnan, Edyn ja Costinan, harteilla. He pitävät naisillemme kokoontumisia päiväkeskuksessamme, kohtaavat heitä kahden kesken ja järjestelevät heidän asioitaan. Edy opettaa naisille Raamattua, Costina puolestaan on heille
tukihenkilö ja sielunhoitaja. Viime viikolla Edy joutui yllättäen vakavan sairauskohtauksen vuoksi sairaalaan ja on edelleen hoidossa.
Natasha ja Alona ovat jo vuosia selvinneet itsenäisesti elämässään antamamme
henkisen, hengellisen ja ajoittaisen taloudellisen tuen sekä jatkuvan yhteyden turvin. He tosin kärsivät nyt omien lastensa vaikeuksien ja hätätilanteiden vuoksi.
Natashan juutalainen tytär Sofi asuu Ukrainassa ja valmistui juuri ennen sodan
alkua lääkäriksi. Hänellä ei ole maastapoistumislupaa ammattinsa vuoksi. Sofi
suorittaa jatko-opintojaan ja tekee töitä sairaalassa hoitaen sodassa haavoittuneita
yhdessä poikaystävänsä kanssa.
Alonan juutalainen tytär Maria lähti sotaa pakoon neljän lapsen ja miehensä
kanssa. Maria on viimeisillään raskaana, minkä vuoksi heitä ei otettu Israelin lentokoneeseen. Niinpä perhe matkusti bussilla Berliiniin, jossa he nyt asuvat vastaanottokeskuksessa. Maria sairastaa kurkkusyöpää ja on parhaillaan sairaalahoidossa Berliinissä. Tämä perhe tulee tarvitsemaan paljon monenlaista tukea, kuten
monet sotapakolaiset.
Pyydänkin esirukousta Edyn, Sofin ja Marian puolesta sekä Jumalan hallintaa tämän raskaan sodan johtajien päätöksiin.
Siunaten,
Kyllikki
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ROKOSAT
Terveisiä Seinäjoelta. Olemme nauttineet ajastamme Suomessa täysin siemauksin ja kiitollisia siitä, että saamme
tehdä työtä, josta todella pidämme. Hanna työskentelee
kristillisessä päiväkodissa, ja Markus palvelee Seinäjoen
Vapaaseurakunnassa sekä kiertelee lähettävissä ja muissakin seurakunnissa. Se on ollut Markukselle erittäin antoisaa. Olemme myös nauttineet seurakuntaperheen yhteisistä hetkistä. Lahja on saanut kavereita ja harrastuksia
telinevoimistelusta ja Jippii-kuorosta. Lahja viihtyy myös
seurakunnassa niin hyvin, että usein saamme vasta kovalla houkuttelulla hänet lähtemään kotiin. Näin kävi usein myös Bulgariassa sunnuntaikirkon jälkeen.
Bulgariasta välillä kuulemme, että siellä meitä jo kaivataan. Ajoittain mekin kaipaamme jo
Vratsaan, toiseen kotikaupunkiimme.
Lahja viihtyi kovasti Tampereen Vapaakirkkoseurakunnan leirillä viime kesänä ja tulisi varmaan uudestaan ensi vuonnakin. Oli upeaa nähdä, miten suurella sydämellä siellä
nuoret ja vanhemmat palvelivat, jotta saimme kaikki upean leirin. Kiitos vielä kerran kaikille teille siitä, että saimme olla siellä mukana ja että olette meidän kanssamme yhteisessä
tehtävässä!

Hanna Rokosa
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Kuva: Magda Ehlers
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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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KOLUMNI
Voihan ihmettä

Raamattu puhuu Jumalan ihmeistä. Jeesus
teki parantamisihmeitä. Joitakin kuolleitakin heräsi henkiin.
Mitä ihmettä on ihme?
Sanonta ”ihme ja
kumma” kuvastaa asiaa aika hyvin. Yleensä
kaikki sellainen, joka kummeksuttaa ihmistä, luokitellaan enemmän tai vähemmän
ihmeeksi. Maailmaa tarkkailevan ihmisen
ymmärryksen yli menevää tavataan kutsua
ihmeeksi.
Näin siis yhdelle ihmiselle voi jokin tapahtuma olla ihme, mutta toiselle ei.
Syynä saattaa olla kyseisten henkilöiden
erilainen kyky arvioida ja analysoida tapahtunutta.
Myös eri aikoina pidetään erilaisia
asioita kummallisina ja ihmeellisinä. Uskallan väittää, että metsäpirtistään ensimmäistä kertaa rautatien varteen tullut suomalainen piti näkemäänsä ihmeenä. Tästähän
Juhani Ahokin kirjoitti kirjassaan Rautatie.
Uskallanpa väittää niinkin, että
meidän koko olemassaolomme on suuri Jumalan ihme. Ihme on sekin, että selviämme
arjestamme aika usein ilman vammoja ja
onnettomuuksia. Jumalan varjelus on käsittämättömän suuri ihme.
Kuolleista herääminen on ilman
muuta ihme tänäkin päivänä. Sen sijaan
jonkin sairauden parantuminen ei ole suurikaan ihme. Me olemme turtuneet ja tottuneet, että pilleri tulehduskipulääkettä poistaa kivun ja usein lievittää ja poistaa myös
inflammatorista tulehdusta.

32

Joskus taannoin ei asia ollut näin. Esimerkiksi raskaan työn aikaansaamaa ylirasituskipua ei välttämättä pystytty hoitamaan mitenkään. Lepoon ei ollut aikaa
eikä tilaa, eikä tulehduskipulääkkeitä ollut olemassa. Seurauksena oli työkyvyttömyys, jopa kuolema. On siis ihme, että
meillä on olemassa lääkkeitä.
Missä sitten on Jumalan ihmeen
ja jonkinlaisen pienemmän ihmeen ero?
Kuoleman edessä ei ihminen ole yhtään
vähemmän avuton tänään kuin ennenkään. Sen sijaan moni asia, joka näytti
joskus takavuosisatoina suurelta ihmeeltä, on saanut aivan ymmärrettävän selityksen. Pikkulapsikin ymmärtää tänään
avaruudesta enemmän kuin alkuseurakuntien aikainen aikuinen.
Syntimme on se, että suhtaudumme Jumalan ihmeisiin yliolkaisesti
ja väheksyen. Me kuvittelemme, että ihminen selittää kaiken ja ratkaisee kaikki
ongelmat. Näin asia ei ole.
Jumala on ääretön, ja niin ovat
myös äärettömän rajat. Vaikka ihminen
ratkaisisi miljardi ihmettä vuodessa,
odottamassa on toinen miljardi seuraavalle vuodelle. Jumala on ihme ja kaikki,
mitä Hän on luonut, on ihmettä.
Rukouskokouksissa tapahtuvat
ihmeet ovat vain Jumalan sallimia bonusihmeitä. Hänen luomistyössään ja
sen mekanismeissa on ihmettä ihan kylliksi, vaikka mitään bonusihmeitä ei sattuisikaan.
Tapio Kangasniemi
Kirjoittaja on eläköitynyt ja aikaansa seuraava akateeminen kotitoimimies.

UUSI KAHVILA AVAUTUNUT!

Kauniisti hymyilevä, Persian shaahitar Farah Dibaa muistuttava Sima ja hänen
aviomiehensä Alireza ovat avanneet kahvila-ravintolan kirkon katutason kahvilatilaan. Perhe, johon kuuluu lisäksi kaksi poikaa, on kotoisin Tabrizin kaupungista
Pohjois-Iranista. He ovat olleet Suomessa jo kahdeksan vuotta, ja suomen kielikin
alkaa olla riittävästi hallinnassa. Heillä on ollut ravintolatoimintaa jo kotimaassaan. Sima on kouluttautunut Suomessa kokiksi ja käynyt yrittäjäkurssin.
Tabriz on avoinna arkipäivisin klo 8–18 ja lauantaisin klo 9–16. Kahvilatuotteiden
ohella on tarjolla edullinen keittolounas sekä aitoja iranilaisia ruoka-annoksia.
Sima ja Alireza toivottavat sinut lämpimästi tervetulleeksi maukkaiden makujen,
hedelmämehujen tai kahvikupposen ääreen.
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SEURAKUNTALAISILTA
Tällä aukeamalla julkaistaan seurakuntalaisten juttuja. Kirjoita sinäkin!
Onko seurakunta valmis, jos eksynyt löytää?
Mitä uskovilla antaa on tarjoilupöytään?
Millä mallilla on sydämet opetuslasten?
Onko mieli maailmassa vai nojaako Sanaa vasten?
Jeesus kutsuu omiaan puhdistuksen alle.
Keskinäinen rakkaus on merkki maailmalle.
Nyt jos koskaan parannus on tehtävä tai eksyy.
Ristin voiton kautta vasta vahvakin menestyy.
Nosta Herran kansa pääsi rohkeasti.
Et omin voimin koskaan pääse päätyyn asti.
Olosuhteet vaihtelee, mut Jeesuksen voitto pysyy.
Mitä sinä vastaat, jos joku sulta kysyy
elämäntarkoitusta tai vaikka pelastusta,
tiellä viitoitusta, on kiinnostunut susta,
et mistä tulee kaikki mitä kannat sisälläsi?
Oletko valmis kertomaan, et ojenna vain käsi?
Isä on jo odottanut.
Jeesuksen veri puhdistanut.
Tartu käteen johdattajan.
Usko, luota koko ajan.
Niin kauan kuin ylität rajan.
Jätät taakse tomumajan.
Pyhän Hengen täyteyttä rukoilen Herran omille.
Jeesuksen omat oikeesti, nyt ei voi jäädä lomille.
Etsiviä, itkeviä, pelkääviä kaikkialla.
Enemmän on annettavaa Herralla kuin maailmalla.
Työtä riittää, lähdetään, mut ensin sydän kääntyy.
Öljy lamppuun, Leipää mukaan.
Ilman niitä nääntyy.
Loppukiri se alkaa vasta,
kun uskovat lakkaavat valittamasta.
Olosuhteitaan ainiaan tuijottamasta.
Heikkouttaan, huonouttaan murehtimasta.
Maailman tilanteita taivastelemasta.
Onko uskovat lakanneet uskomasta?
L.L. (julkaistaan nimimerkillä)
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EHTOOLLINEN MYÖS PYHÄKOULUUN OSALLISTUVILLE
Välillä on tullut kyselyä, olisiko pyhäkouluohjaajien sekä lasten ja varkkien mahdollista päästä osallistumaan ehtoolliselle. Iloksemme voimme ilmoittaa, että
nyt on!
Ehtoollisunnuntaisin on mahdollista saapua kirkkosaliin ehtoolliselle vielä pyhäkoulun loppumisen jälkeen, jolloin ehtoollisen jakajat odottavat salin etuosassa noin 15 minuutin ajan. Tämä mahdollisuus on tarkoitettu pyhäkouluihin
osallistuneille ohjaajille sekä lapsille ja varkeille yhdessä vanhemman kanssa.
Vanhemmat voivat harkintansa mukaan tuoda lapsensa ehtoolliselle, kun ovat
keskustelleet ehtoollisen merkityksestä lapsen kanssa.
Pyhäkoulut päättyvät aina viimeistään 12.30. Noudathan lapsesi ajoissa pyhäkoulusta, jotta ohjaajillakin on mahdollisuus päästä ehtoolliselle, kiitos!
”Vapaakirkko avaa ehtoollisen myös muille kuin vapaaseurakuntaan kuuluville:
kaikille, jotka uskovat ja ovat ottaneet Jeesuksen vastaan pelastajanaan. Uskovan
kelvollisuus ehtoolliselle ei perustu hengelliseen tasoon, vaan vilpittömään mieleen olla Kristuksen seuraaja. Ehtoollinen on uskovien yhteysateria, jossa kaikki
samanarvoisina ottavat vastaan Herran palvelun ja tulevat osallisiksi hänestä.”
(svk.fi/ehtoollinen)
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ILMOITUKSET
Uudet jäsenet
Erika Koivistoinen
Salme Korkiakoski
Petri Lyytikäinen
Mervi Saario
Tero Salmela, Sykeseurakunta
Satu Salonen
Anna-Maria Telemäki

Syntyneet
Pihla Lucia s. 4.12.2021 Milja ja Joel Inton perheeseen
Benjamin Prajit s. 15.7.2020, tullut Marianne ja Toni Mäkisen perheeseen
27.7.2022

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
•

•

•
•

•

•

•
•
•

Seurakunta on vuokrannut Keidas-kahvilan Kotkasta Tampereelle muuttaneelle Simalle ja hänen aviomiehelleen Alirezalle. He avasivat marraskuussa tilassa Tabriz kahvila-ravintolan.
Seurakuntamme jäsenet Kylli Niemelä, Jari Kaari ja Timo Antikainen ovat
ehdolla Vapaakirkon hallituksen jäseniksi. Valinta tapahtuu syyskokouksessa Seinäjoella 19.11.2022.
Tampereen Metodistiseurakunta luopuu Braxen-salin käytöstä jumalanpalveluksiensa tilana.
Seurakunnan toiminnalliset painopisteet vuonna 2023 tulevat olemaan:
Tunnustuksellinen elämäntapa, merkitykselliset ihmissuhteet ja seurakunnan istutus.
Seurakunnan 2023 budjetti on rakennettu noin 4 %:n rahalahjojen kasvun
pohjalle. Pääeteisen wc-remontin sekä äänentoiston parantamiseksi tullaan
järjestämään erillinen keräys.
Paikalliselle työlle on budjetoitu noin 50.000 €:n nousu ja lähetyskannatuksista on jouduttu leikkaamaan 14.000 €. Seurakunnan lähetystyön panos
vuonna 2023 on silti 94.000 €, mikä on 13 % tuotoista ja ylivoimaisesti
suurin Suomen vapaaseurakunnista.
Toivontupa ry jatkaa myös ensi vuonna seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön
tukemista todella merkittävällä summalla.
Rahalahjoissa ollaan syyskuun lopussa 6.000 € yli budjetin. Vuoden lopussa kassatilanne on silti tiukka johtuen mm. ylimääräisistä remonttikuluista.
Väistyvä puheenjohtaja kiittää sydämellisesti vanhimmistoa, työyhteisöä ja
seurakuntalaisia tuesta ja rukouksista kahdeksan tapahtumarikkaan vuoden aikana.

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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