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Arvot

Ihminen
Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Jumalan rakkaus on
ihmeellinen ja kaikille sama. Haluamme olla seurakunta,
johon jokainen on tervetullut ja jossa on turvallista olla
hengellisellä polullaan juuri siinä, missä on. Jokainen
riittää omana itsenään.

Yhteisö
Ihmiset on luotu tarvitsemaan toisiaan. Haluamme olla
seurakunta, jossa syntyy aitoja ihmissuhteita ja jossa
jokaisella on paikka käyttää lahjojaan ja osallistua
tekemiseen. Kaikki otetaan mukaan joukkoon. Kaikista
välitetään. Ketään ei syrjitä. 

Hengellisyys
Ihminen on luotu yhteyteen Jumalan kanssa. Uskomme
pohja on Raamattu. Toimintaamme motivoi Jumalan
rakkaus. Haluamme olla seurakunta, jossa hengellinen
opetus on konkreettista ja käytännönläheistä ja antaa
tukea elämän erilaisissa tilanteissa.
Jumalanpalveluksemme on iloista ja luovaa.
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Seurakuntamme toiminta on ajassa elävää, lämminhenkistä ja
mukaan kutsuvaa. 

Seurakuntayhteisömme on kaikenikäisten ja kaikenlaisten ihmisten
yhteisö. Se on terve, suvaitsevainen, turvallinen ja rakkaudellinen.

Kutsumuksemme on kohdata erityisesti heikkoja ja alistettuja.
Autamme ihmisiä löytämään itsetuntonsa pohjaksi Jumalan
luomistyön ja Jumalan rakkauden ihmeen itsessään.

Työskentelemme rukoillen ja luottaen Jumalan johdatukseen.
Kannamme toisiamme ja yhteistä työtämme rukouksessa. 

Tuemme jokaisen henkilökohtaista hengellistä kasvua.

Tarjoamme osallistavaa ja keskustelevaa raamattuopetusta. 

Opetuksemme on jokaisen omaa ajattelua kunnioittavaa. Puhumme
rohkeasti ja vahvasti omasta uskostamme ja opetamme
Pelastusarmeijan opin mukaisesti, mutta annamme tilaa etsinnälle ja
kysymyksille. 

Tavoitteet

Kannamme toisiamme ja
yhteistä työtämme rukouksessa.”

”
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Tiedostamme, että uskomme tulee näkyväksi teoissamme ja
erityisesti ihmissuhteissamme. Rohkaisemme jokaista etsimään
kasvua vuorovaikutustaidoissa ja tunnetaidoissa. 

Olemme kiinnostuneita ihmisistä ja heidän tarinoistaan ja kutsumme
aktiivisesti uusia ihmisiä joukkoomme. 

Tarjoamme mahdollisuuksia vapaaseen yhdessäoloon. Rohkaisemme
ihmisiä juttelemaan ja ystävystymään. Järjestämme toimintaa, jossa
syntyy luonnollista ja välitöntä vuorovaikutusta. 

Olemme osasto armeijassa, jolla on tehtävä ja tavoite. Sen
täyttämiseen tarvitaan koko osasto. Rohkaisemme jokaista
palvelemaan. Autamme löytämään oman kutsumuksen ja tehtävän
osastossa. 

Vahvistamme jäsentemme pelastusarmeijalaista identiteettiä ja
pidämme yllä pelastusarmeijalaista kulttuuria iloisesti ja aikaamme
sopivasti. 

Rakennamme polkuja matalan kynnyksen toiminnasta
seurakuntayhteisöön ja osaston jäsenyyteen. 

Tavoitteet7



Sunnuntain jumalanpalvelus on seurakunnan tärkein tilaisuus.
Viikolla on ohjelmaa eri tavoin määritellyille ryhmille,
jumalanpalvelukseen kutsutaan kaikkia.

Opetuksemme on Pelastusarmeijan opin mukaista. 
Siinä on aina toivon ja armon näkökulma. 

Jumalanpalveluksiimme osallistuvia rohkaistaan pohtimaan ja
etsimään. He saavat rakennusaineita oman hengellisen
identiteettinsä muodostamiseen ja eväitä hyvään arkeen kristittyinä. 

Jumalanpalveluksemme ovat hyvin valmisteltuja.
Ohjelma on monipuolista, vaihtelevaa ja osallistavaa.

Jumalanpalveluksemme ovat helposti lähestyttäviä. Puhumme
kaikille ymmärrettävää kieltä ja selitämme auki kaikki
Pelastusarmeijan traditiot, niin että uuden tulokkaankin on helppo
seurata ja osallistua.

jumalanpalvelus

Jumalanpalvelukseen
kutsutaan kaikkia.”

”
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Jumalanpalvelus9

Jumalanpalveluksissamme on turvallista olla. Vaikka ohjelma tarjoaa
osallistumisen mahdollisuuksia, painostusta tai pakkoa ei koskaan
ole, vaan mukana saa olla vain kuuntelijana. Emme hyväksy
minkäänlaista hengellistä väkivaltaa. 

Musiikki on tärkeä osa jumalanpalvelusta. Iloitsemme
Pelastusarmeijan rikkaasta musiikkiperinteestä ja käytämme pääosin
oman laulukirjan lauluja, sillä ne vahvistavat myös identiteettiämme
ja tukevat opetustamme. 

Ylistys on tärkeä osa jumalanpalvelusta. 

Kirkkovuoden suuret juhlat ovat tärkeitä uskon ja yhteyden
vahvistajia. Niitä vietetään joka vuosi ja niihin panostetaan erityisesti.

Jumalanpalveluksen jälkeen on kahvit vapaata yhdessäoloa ja
seurakuntalaisten ystävyyttä edistämässä. Kahviaika antaa tilaa
myös tilaisuuden nostamien ajatusten jakamiselle. Koska osasto on
auki jumalanpalveluksen jälkeen, on mahdollisuus myös
jälkikokouksille ja esirukoukselle, jotka salissa voivat jatkua kahvin
aikanakin. 

Kerran kuussa vietetään perhesunnuntaita, jossa ohjelma on
suunniteltu palvelemaan kaiken ikäisiä. (Perhesunnuntain tavoitteet
on kuvattu perhetyön visiossa.)

Kerran kuussa jumalanpalveluksen aikana on pyhäkoulu lapsille.



Sekä lapset että aikuiset ovat jumalanpalveluksen alussa yhdessä
salissa. Yhteisen aloituksen jälkeen lapset lähtevät pyhäkoulun
opettajan johdolla alakertaan.

Lasten yksilöllinen kohtaaminen on tärkeää. Jokaista tervehditään
henkilökohtaisesti ja toivotetaan tervetulleeksi pyhäkouluun. 

Lapsista ollaan kiinnostuneita. Heidän kuulumisiaan kysytään. Lasten
toiveita ja ajatuksia kuunnellaan. 

Lapsilla on pyhäkoulussa turvallista ja hauskaa. Heistä on mukavaa
tulla pyhäkouluun. 

Jokaisella pyhäkoulukerralla on sama perusrakenne. Tutut ja
turvalliset elementit auttavat lapsia.

Opetus on toiminnallista ja osallistavaa. Siinä käytetään erilaisia
havainnollistamiskeinoja ja eri aisteja. 

Pyhäkoulu

Opetus on
toiminnallista
ja osallistavaa.”

”
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Pyhäkoulun opetus perustuu Raamattuun ja on Pelastusarmeijan opin
mukaista. Sen päähenkilö on Jeesus. Opetus auttaa ymmärtämään,
että myös lapsella voi olla henkilökohtainen suhde Jumalaan. 

Pyhäkoulun opetukseen kuuluu raamattuopetuksen lisäksi
Pelastusarmeijaan ja sen työhön tutustuminen. 

Pyhäkoulussa opitaan myös yleisiä lapsen elämässä tärkeitä tietoja
ja taitoja.

On tärkeää, että aikaa jää aina myös vapaalle leikille.

Kun pyhäkoulussa käyvien lasten määrä kasvaa, perustetaan
pyhäkoulutiimi, johon kutsutaan vapaaehtoisia pyhäkoulun opettajia

Pyhäkoulu11



Rukous on työmme pohja. Päivärukouksen tavoitteena on pitää
rukous näkyvänä ja säännöllisenä osana toimintaamme ja tarjota
mahdollisuus pysähtyä, hiljentyä ja rauhoittua arjen keskellä.
Rukoilemme osallistujien omien aiheiden ja osastolle tulleiden
esirukouspyyntöjen puolesta. Rukous on vapaata ja siihen saa
jokainen osallistua joko itse ääneen rukoilemalla tai hiljaa
osallistumalla. Osaston työntekijöillä on mahdollisuus osallistua
rukoukseen työaikanaan.

Arjen
ohjelmaa

Päivärukous
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Torstain toivo on päivätilaisuus, jossa tärkeää on yhteen tuleminen ja
yhteydestä nauttiminen. Ohjelma on lempeän osallistavaa.
Yhteislauluihin ja keskusteluun kutsutaan kaikkia osallistumaan,
mutta tulla saa myös vain kuuntelemaan. Alustuksien ja
keskustelujen tavoitteena on saada ihmisten oma elämänkokemus
kuuluviin ja jaettavaksi keskustelun kautta ja rohkaista osallistujia
näkemään sekä oma ihmisyys että toiset ihmiset armollisesti.

TORSTAIN TOIVO



Arjen ohjelmaa13

Naisten illat ovat matalan kynnyksen toimintaa. Ne on tarkoitettu eri
ikäisten ja erilaisessa elämän tilanteissa olevien naisten
kohtauspaikaksi. Tavoitteena on vaalia sukupolvien välistä yhteyttä ja
sen mahdollisuuksia avartaa naisten ymmärrystä elämänkaarestaan,
arjestaan ja sisäisestä elämästään. Yhdessä vietetty aika, keskustelu,
nauraminen, kahvittelu ja yhteinen hartaus antavat iloa ja tarjoavat
sekä levon ja virkistyksen että kasvun mahdollisuuksia. Ohjelmassa
voi olla sekä syvällisiä keskusteluja että käsillä tekemistä tai
hemmottelua. Iltojen aikana on järjestetty lastenhoito.

NAISTEN ILLAT

Raamattuilta tarjoaa mahdollisuuden keskustella ja oppia
Raamatusta. Keskustelussa pyritään löytämään yhteys Raamatun ja
osallistujan oman elämän välillä. Samalla avataan Raamatun punaisia
lankoja – teemoja ja kokonaisuuksia, jotka kulkevat läpi koko
Raamatun. Aloitamme tutustumalla Vanhaan testamenttiin ja sen
aikajanaan. Iltojen aikana on järjestetty lastenhoito. 

RAAMATTUILTA



Arjen ohjelmaa14

Miesten keskusteluryhmässä jaetaan kokemuksia ja keskustellaan
kahvikupin äärellä kaikista asioista maan ja taivaan väliltä. Yhdessä
keskustellen pyritään näkemään Jumala omassa arjessa. Ryhmään
saa tulla vain kuuntelemaan ja olemaan läsnä. Kenenkään ei ole
pakko keskustella, mutta kaikille tarjotaan siihen mahdollisuus.
Ryhmä voi olla osallistujan ensikosketus Pelastusarmeijaan ja
ensimmäinen askel löytää oma tehtävänsä. Ryhmään osallistuminen
vahvistaa itsetuntoa ja ymmärrystä siitä, että jokaisella on
annettavaa.

MIESTEN KESKUSTELURYHMÄ

Näytelmäryhmä tarjoaa osallistujille kristillisen viitekehyksen
esittävän taiteen harrastamiseen. Ryhmään kuuluminen tuottaa iloa
ja tarjoaa onnistumisen kokemuksia sekä mahdollisuuden oman
ilmaisun kehittämiseen ja uuden oppimiseen. Näytelmäprojekteissa
tavoitteena on draaman keinoin tehdä evankeliumia eläväksi
katsojille.

NÄYTELMÄRYHMÄ



Sotilaskokous osaston sotilaille ja siviilijäsenille järjestetään
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokous voidaan aiheesta riippuen
järjestää myös avoimena niin, että kaikki halukkaat voivat osallistua,
vaikka eivät olisikaan jäseniä. Sotilaskokouksissa käsitellään
ajankohtaisia asioita ja vahvistetaan yhteistä työnäkyä. Tavoitteena
on lisätä jäsenten yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista yhteiseen
työhön. Sotilaskokous on aina myös hengellinen kokous, johon
kuuluu hartaus ja rukousta. 

Pelastusarmeija tutuksi -kurssi järjestetään tarpeen mukaan. Kurssin
käyneet voivat halutessaan liittyä Pelastusarmeijan jäseneksi.
Mahdollisuutta osallistua kurssille pidetään aktiivisesti esillä
tilaisuuksissamme. 

Pidämme yhteyttä myös niihin jäseniimme, jotka eivät syystä tai
toisesta pysty käymään tilaisuuksissamme. 

Palvelutehtävissä toimiville jäsenille, vapaaehtoisille ja
palvelutehtävistä kiinnostuneille tarjotaan tukea ja koulutusta.
Arvostamme jokaisen panosta ja muistamme kiittää tehdystä työstä. 

Kuluvan visiokauden aikana osastoon perustetaan hengellisen
huolenpidon lautakunta. Sen tehtävät ja säännöt on määritelty
Pelastusarmeijan ohjesäännöissä. Lautakunta käsittelee jäsenasioita,
toimii osaston johtajien tukena, rukoilee seurakuntamme puolesta ja
pohtii sen hengellisiä tarpeita.

jäsenet, koulutus ja
hyvinvointi
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loka-marraskuu:loka-marraskuu:
luomistyö minussaluomistyö minussa  

adventti:adventti:
matka vapauteenmatka vapauteen

syys-lokakuu:
käännä katseesi Jeesukseen

elo-syyskuu:
sydämesi on tärkeä 

Syyskaudella 2021 jumalanpalveluksissa etsitään

KASVUN MAHDOLLISUUKSIA
sunnuntaisin klo 16 • Pelastusarmeijan Tampereen osastosunnuntaisin klo 16 • Pelastusarmeijan Tampereen osasto


