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Varjeleva yhteys
Norjan

järkyttävät

uuti-

set saivat koko maailman ymmäl-

päätoimittajalta

le. Miten on mahdollista, että yksi
ihminen voi rauhassa suunnitella
ja toteuttaa niin monen ihmisen
kuolemaan johtaneen tuhotyön
kenenkään sivullisen aavistamatta? Hänen täytyi olla hyvin yksin
omien ajatustensa ja suunnitelmiensa kanssa. Ketään ei ehkä
pitkään aikaan ollut kiinnostanut,

mitä kyseinen henkilö puuhaili.
Vihollinen sai rauhassa temmeltää
hänen ajatuksissaan ja täyttää hänet vihalla.
”Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä”, sanoi Jumala. Ajatuskoneistomme luoja tarkoitti meidät
elämään yhteydessä itseensä ja
muihin ihmisiin. Mitä läheisempi suhde meillä on ylöspäin, sitä
helpompi meidän on rakentaa

yhteyksiä myös vaakatasossa. Seurakunta on uskovan tärkeä turvaverkko. Tarvitsemme toisiamme
tukemaan, rohkaisemaan ja myös
ojentamaan meitä.
Syksyllä monet aloittavat uusien
tehtävien tai opiskelun parissa.
Myös seurakunnassa vastuut vaihtuvat - toiset lähtevät ja toiset tulevat. Uusissa tilanteissa on tärkeää
pitää kiinni yhteydestä ja muistaa

mitä varten meidät on luotu. Paras
ohje yhteydessä kasvamiseen löytyy Jaakobin kirjeen neljännestä
luvusta: ”Lähestykää Jumalaa, niin
Hän lähestyy teitä”. Siinä läheisyydessä pysyvät kaikki muutkin kontaktit kunnossa.
T arja J ääskeläinen

Jumala ei ole lomalla
alkukesästä monissa saarnoissa ja lehtikirjoituksissa
kehotetaan lomailevia kristittyjä
jatkamaan kokouksissa käymistä,
rukoilemista ja raamatunlukua.
Olen monesti ollut parannuksen
paikalla näitä lukiessani. Kehotukset ovat kuitenkin paremminkin
lannistaneet kuin rohkaisseet.
Mietiskelin, mistä tämä voi johtua. Onko minussa vikaa? Onko
kehotusten taustalla olevissa asenteissa jotain pielessä?
Minusta tuntuu, että ongelma on
suorituskristillisyydessä,
jonka
kanssa olen vääntänyt kättä vuosikaudet. Monet kerrat olen ajatellut, että Jumala haluaa minun
tekevän hurjan määrän asioita
tiukkaan aikatauluun puristettuna.
Jos en jaksa, olen huono kristitty.
Tähän suorituskeskeisyyteen hiipi

Varsinkin

myös lomalla/töissä -ajattelu. Minusta tuntui, että olen täysin oman
onneni nojassa ajallisten ilojeni ja
murheideni kanssa. Mietin, että
Jumalaa ei varmaankaan kiinnosta, mitä teen vapaa-ajalla – ainoastaan se, mitä kaikkea suoritan
kristittynä. Kun olin lomalla, se ei
Jumalaa kiinnostanut. Silloin touhuilin omiani, ja unohdin uskon ja
Jumalan – ja tunsin itseni epäonnistuneeksi.
Vähitellen minulle on alkanut
avautua se, että usko ei ole pitämistä ja täytymistä. Taivaan Isä ei olekaan lomalla, välinpitämätön tai
tavoittamattomissa. Aloin nähdä,
että jokainen hetki on Jeesuksen
kädessä, suoritinpa jotain tai en.
Huomasin että kaikki hyvät asiat,
joita minulle tapahtuu, eivät ole
sattumaa.

Yksi tärkeä oivallus oli, että Jumala ei olekaan merkinnyt kulmat
kurtussa punakynällä kirjaansa,
mitä kaikkea olen jättänyt tekemättä. Sen sijaan hän on antanut
minun levätä ja olla. Minulle niin
tärkeät asiat kuten musiikki ja matkailu eivät enää olleetkaan Jumalan kanssa kilpailevia ajanvietteitä
vaan lahjoja juuri minua varten.
Minun ei enää tarvinnut suorittaa päästäkseni joskus vapaalle.
Sainkin olla levossa joka päivä.
Eikä minun myöskään tarvinnut
odottaa, että Jumala palaa lomalta
ja ehkä muistaa minut. Hän muistaakin minut joka hetki.
J oni H uopana

Jumalan sanan
totuudet esiin
O

lemme seurakuntana jälleen iloinneet
kastekokouksista. Fifteen-leirillä uskovien kasteella oli kymmenen nuorta, jotka
liittyivät seurakuntaamme. Myös seurakunnan tiloissa olemme iloinneet monista tänä
vuonna kastetuista, jotka ovat päättäneet sitoutua Jeesuksen seuraajiksi julkisesti.
Päätös totella Raamattua ja ottaa uskovien kaste on todella tärkeä asia. Sanan
totteleminen tuo aina siunauksen. Ajattele
vaikka nuorta, joka on osoittanut konkreettisesti ihmisten edessä sitoutuneisuutensa
Jeesuksen seuraajaksi. Tuo sitoutuminen on
askel oikeisiin valintoihin ja voi sen tähden
varjella elämää. Jos sinulla on jo vuosia aikaa omasta kasteesta, voit ajatuksissasi palata tuohon hetkeen ja muistaa konkreettisen
sitoutumisesi hetken. Meitä uskovia kehotetaan pitämään Raamatun totuuksia esillä.
Ehkä voisit valmistautua kertomaan totuutta

kasteesta silloin, kun Pyhä Henki johdattaa
kyselevän ystäväsi eteesi. Voit kertoa ainakin seuraavia totuuksia:
Jeesus itse asetti kasteen. ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia
kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” (Mark. 16:15-16).
Uudessa Testamentissa kaste tapahtui
vain ihmisen omasta halusta uskoon tulon
jälkeen. Pietari totesi: ”Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen
nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen”
(Apt. 2:38). Raamatullinen kaste voi siis
tapahtua vain ihmisen uskoontulon jälkeen
hänen sitä pyytäessään.
Kaste tapahtuu upottamalla vedessä. Alkutekstissä sana kastaa on baptidzoo, joka
tarkoittaa upottamista tai veden alle saatta-

mista. Jos kyse olisi ollut pirskottelusta olisi
käytetty sanaa rhantiso.
Kaste tapahtuu Isän ja Pojan ja Pyhän
Hengen nimeen. Varhaisen seurakunnan
aikana oli monia kasteita, esimerkiksi Johanneksen kaste, proselyyttikaste (pakanan
kääntyminen juutalaisuuteen), jne. Siksi
kristillisen kasteen nimeksi muodostui kaste Jeesuksen nimeen, jotta se voitiin erottaa
muista kasteita. Kuitenkin kaste tapahtui
aina Jeesuksen antamien sanojen mukaan:
”…kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän
Hengen nimeen” (Matt. 28:19). Näiden sanojen edessä käytetyt sanat vaihtelevat hiukan, mutta tärkeintä ovat Jeesuksen omat
sanat.
Vesikaste on myös hyvän omantunnon
liitto Jumalan kanssa (1. Piet 3:21). Kasteessa
käännetään selkä menneelle syntielämälle.
On luonnollista, että noudattaessaan Juma-

lan sanaa kastettu saa hyvän omatunnon.
Näistä asioista voimme päätellä, että kaste
vedessä on enemmän kuin pelkkä symboli.
Sillä on tärkeä hengellinen merkitys uskovan elämässä.
Monia muitakin totuuksia uskovien kasteesta löytyy Raamatusta. Ehkä voisit aloittaa Apostolien teoista: Apt. 2:32-41; 8:5-25;
8:29-39; 9:15-20; 10:42-48; 16:13-15; 16:2734; 18:1-8; 19:1-6.
P etteri A rasalo
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Jarmo Makkonen luopuu kapteeninhatustaan

”Suuret laivat kääntyvät aina hitaasti”
Eläkepäivät odottavat
pastori Jarmo Makkosta,
joka on yli 20 vuoden ajan
luotsannut seurakuntaa
läpi tyynten ja myrskyjen.
Vertaus laivasta tulee pastorin mieleen, kun puhutaan muutoksesta.
Parissakymmenessä vuodessa on
ehditty kokea monenlaisia tuulia,
jotka ovat hiljalleen kääntäneet
laivaa hyvään suuntaan ja kaiken
aikaa kohti päämäärää, viimeistä
satamaa. Kun kysyy, miten kapteenin paikalta pois astuva mies on
itse muuttunut, sanoo hän tulleensa armollisemmaksi ja enemmän
Jumalaan luottavaksi.
Jarmo Makkonen sanoi aikoinaan tullessaan seurakunnan paimeneksi, että sitten kun hän lähtee,
toivoo hän ihmisten muistavan hänet miehenä, joka rakasti Jeesusta.
Epäselväksi ei varmasti ole jäänyt myöskään se, että sama mies
on rakastanut seurakuntaa kuin
perhettään.
- Olen kokenut epävarmuuden
tunnetta eläkkeelle siirtymisestä,
sillä neljä viime vuosikymmentä
on rakentunut pelkästään seurakunnan varaan. Kaikki ihmissuhteet ovat muodostuneet työni kautta. Väkisinkin olen miettinyt, että
tässäkö tämä elämä nyt oli, hän
sanoo.
Vaikka eläkeikä on saavutettu,
sydän palaa edelleen evankeliumille. Jarmo Makkonen ei aio lopettaa
julistamista, sillä häntä on ehditty
jo pyytää puhujavieraaksi Pietariin,
Valko-Venäjälle, Ukrainaan ja Yhdysvaltoihin. Makkosen karjalaiset
sukujuuret ovat syvällä slaavilaisessa maaperässä. Toivelistalla on pari
muutakin asiaa, johon nyt ehtii paneutua.
- Englannin kielen taitoa pitäisi alkaa vähän petraamaan, hän
myöntää ja sanoo, että myös kotimaata olisi mukava alkaa kiertää
asuntovaunun kanssa.

”Olen puhunut sydämeltä
sydämelle”
Jarmo Makkosen kasvoille leviää
hymy, kun hän kertoo mikä on jää-

Jarmo ja Hellevi Makkonen toivovat, että saisivat viettää leppoisia eläkepäiviä ja terveyttä riittäisi pitkälle tulevaisuuteen. Isot muutokset tuovat epävarmuutta,
mutta luottamus Jumalaan on horjumaton.

nyt päällimäisenä mieleen vuosista
pastorina.
- On ollut aivan upeaa tutustua
suureen määrään erilaisia ihmisiä.
Ihmissuhteet ovat tuoneet elämääni sisältöä ja inhimillistä sisältöä
on antanut se, kun olen saanut olla
vierellä, kun ihmiset ovat käyneet
läpi elämänsä kipuja.
Surua pastorin silmiin tuo kipu,
jota jotkut seurakuntalaiset kokivat
rekisteröitymiskysymyksen äärellä.
- Olisin toivonut, että asia olisi
nähty hallinnollisesti terveenä ja
järkevänä tapana eikä hengellisenä
kysymyksenä, jota se ei mielestäni
ole. Jotkut ovat valitettavasti niin
haavoittuneita kysymyksen takia,
etteivät ole vieläkään päässeet sen
yli. Olemme ihmisinä erilaisia ja
jotkut vain suhtautuivat asiaan tunteiden, eivät järjen, pohjalta.
Jarmo Makkonen on kiitollinen
tiiviistä yhteistyöstä, jota on saanut tehdä toisten työntekijöiden ja

vanhimmiston kanssa. Seurakunta
on mennyt monen muutoksen läpi
ilman ristiriitoja ja ne ovat tapahtuneet kuin huomaamatta. Makkonen on uskaltanut antaa vastuuta ja
luottanut ympärillään oleviin ihmisiin. Erityisesti nuoret ovat saaneet
toteuttaa oman sukupolvensa tavoittamista parhaaksi katsomallaan
tavalla. Tuloksen tietävät kaikki.
Makkosen johtajakaudella on seurakuntaan kastettu 600-700 uskovaa. Erityisen kiitollinen pastori on
edeltäjilleen, Kauko Hostikalle ja
Heikki Lappalaiselle.
- He tekivät vahvaa pohjatyötä,
josta nuoren, nelikymppisen klopin oli helppo jatkaa, Makkonen
toteaa pilke silmässään.
Makkonen on varmasti tehnyt
vaikutuksen puhujan taidoillaan ja
sen salaisuutena on ollut avoimuus.
Tunteikas saarnamies on puhunut
sydämeltä sydämelle ja moni on
tullut kosketetuksi.

Nainen pastorin takana
Jarmo Makkonen puhuu kauniisti
vaimostaan Hellevistä. 45-vuotishääpäiväänsä syksyllä viettävä pastoripariskunta on käynyt yhdessä
läpi monenlaisia vaiheita. Varsinkin pastorinuran alkuvaiheessa talous oli välillä todella tiukalla.
- Koskaan vaimoni ei ole valittanut taloudellisesta tilanteesta vaan
on ollut tukena parhaalla mahdollisella tavalla ja ajatellut aina
ensin perheen parasta, vasta sitten
omaansa.
Jarmo Makkonen sanoo, että
Hellevi on tuntenut monesti arkuutta pastorin vaimona, mutta
hän on vakuuttanut, että tämä on
ollut paras mahdollinen.
- Kihlasin 16-vuotiaan kaunottaren, joka muuttuu päivä päivältä
kauniimmaksi.
Tampereen vuosien aikana
Makkosten neljä lasta Jukka, Jarkko, Hannele ja Juha-Pekka, ovat

ehtineet kasvaa aikuisiksi ja vanhemmat ovat kiitollisia, että kaikki
ovat uskossa. Kolme ovat avioituneet, perustaneet perheen ja nyt
nuorimmainenkin on pian astumassa avioliittoon.
Vahva hengen mies on tarvinnut luonnollisesti kosketusta myös
arkisiin asioihin. Ystävyys Teuvo
Kontuniemen kanssa on ollut henkireikä, sillä miehillä on yhteinen
intohimon kohde – autot.
- Sanoin Teukulle ystävyytemme alussa, että sovitaanko, että puhutaan pelkästään autoista, Makkonen naurahtaa.
Perhe ja ystävät tuntevat miehen, joka tumman puvun riisuttuaan muuttuu ihan tavalliseksi
Makkoseksi. Viime vuonna hän
yllätti harvinaisella ostoksellaan
koko perheen. Hän käveli vastaan
farkuissa.
T anja A utio

Paimen, joka muistaa kadonneet lampaat nimeltä
Uskoon tultuani Jarmo Makkonen
toimi seurakunnassamme johtavana pastorina. Muistan vieläkin
hänen puhuttelevan saarnansa sisällön, jonka hän piti kastetilaisuudessani.
Parikymppisen nuoren pystymetsästä uskoontulleen tytön usko
ei kuitenkaan kantanut kovin kauaa. Päädyin takaisin entiseen elämääni ja samalla halusin sanoutua
irti seurakunnasta. Lähetin Makkoselle kirjeitse eroamispyynnön,
ja paluupostina sain siunaustoivotuksella varustetun vahvistuksen
eroamisesta. Tuossa angstisessa

vaiheessa en jaksanut enää suuttua
siunaustoivotuksesta; olin tullut
välinpitämättömäksi, ja jatkoin
elämääni eteenpäin.
Mutta niinhän siinä lopulta
kävi, että Jumala kutsui minua
myöhemmin uudestaan. Voimakasta kutsua ei pystynyt kiertämään eikä väistämään millään
keinoin. Löysin itseni pitkän tauon
jälkeen uudestaan seurakunnan eri
tilaisuuksista.
Ihmiset, jotka tiesivät minun
joskus käyneen kasteella mutta
eronneen seurakunnasta, vihjasivat, että voisin liittyä takaisinkin,

jos haluaisin. Mutta Makkosen
kanssa tarvitsisi jutella ensin.
Tämä oli vaikea pala purtavaksi. Jumala oli minut takaisin ottanut, mutta hyväksyisikö pastori
minua enää jäseneksi? Kaikennäköisiä julkisyntejä olin ehtinyt
jo pienessäkin ajassa tehdä. Kesti
parisen vuotta, ennen kuin rohkaistuin menemään Makkosen
juttusille. Tätäkään en uskaltanut
tehdä ajanvarauksella, vaan ajattelin yrittää ovelasti napata pastoria
hihasta, mikäli hän sattuisi kävelemään joskus ohitse jossain, ja kysäistä asiaa ohimennen.

Kerran koittikin se päivä, kun
tilaisuuden jälkeen ihmiset saapuivat kahvittelemaan Saalemin
alasaliin, ja huomasin myös pastori Makkosen kävelevän pääsalista
portaita alas. Olin kuvitellut useita
kertoja mielessäni keskustelumme
etenemisen, mutta käytäntö olikin
lopulta jotain niin merkittävää,
että Makkonen teki reaktiollaan
minuun lähtemättömän vaikutuksen.
- Hei, tuota, mulla olis kysymys... Haluaisin liittyä seurakuntaan.
Makkonen kyseli olenko uskos-

sa, olenko käynyt kasteella.
- Joo olen.
Viimeiseksi hän kysyi nimeni.
- Ai sinä, minähän muistan sinut!
Olin aivan ällistynyt. Miten
näin suuren seurakunnan pastori
voi muistaa yksittäisen riviseurakuntalaisen niin monen vuoden
takaa?
Pastori Makkonen ei ole kuka
tahansa Jarmo. Hän on paimen,
joka muistaa kadonneet lampaat
nimeltä.
A nu T anneraho
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Syksyn solukonferenssi kutsuu seuraamaan
Tänä vuonna solukonferenssi järjestetään 14.-16. lokakuuta. Tervetuloa mukaan!
on varmasti
yksi yleisimmistä Jeesukseen yhdistetyistä lausahduksista. Jeesuksen elämää seuranneiden evankeliumien kirjoittajien teksteihin
on tallentunut useita kuvauksia
Galilean, Samarian ja Juudean kyliä kierrelleestä puusepän pojasta,
joka muiden kohua aiheuttaneiden
tekojensa lisäksi kutsui ihmisiä
osallistumaan missioonsa. ”Seuraa
minua”, ”tule sitten ja seuraa minua”, ”seuraa sinä minua”.
Nämä Jeesuksen sanat lienevät

”Seuraa minua”

kaikuneen myös solukonferenssin teemaa pohtineen suunnittelutiimin mielissä, sillä lähestyvän
syksyn konferenssi kantaa nimeä
”Seuraa sinä minua”. Solukonferenssilla on Tampereella jo useamman vuoden historia. Se on
hyvä vuotuinen tilaisuus syventyä
rohkaistumaan, innostumaan ja
varustautumaan seurakunnan opetuslapseusnäyssä ja sen myötä Jeesuksen seuraamisessa.

Solun merkitys arjen
kohtaamisissa
Konferenssin puhujavieraaksi
on tänä vuonna kutsuttu
sveitsiläinen Urs Schmid. Schmid
toimii pastorina zürichiläisessä
Christlische Zentrum Buchegg
-seurakunnassa. CZB on Sveitsin
suurin helluntaiseurakunta,
jonka toiminnassaan painottaa
pienryhmien tärkeyttä. Suuri
osa seurakunnan toiminnasta
tapahtuu eri ikä- ja kieliryhmien
muodostamisssa soluissa. Solun
tarjoama yhteys toimii hyvänä
perustana kristilliselle kasvulle ja
Jeesuksen seuraamiselle.
Solukonferenssin
projektiorganisaatiota johtaa tänä vuonna
Joona Pusa. Vaikka konferenssin
käytännön järjestelyistä vastaaminen on Joonalle ensimmäinen
kerta, solukonferensseihin osallistuminen ja solunäky laajemminkin
on tuttua.
- Olen itse kuulunut soluun
joitakin vuosia ja olen myös perustamassa solua. Solun merkitys
on monesti nimenomaan arkinen
kohtaaminen, jossa jaetaan omaa
arjen todellisuutta ja jossa eletään
yhdessä todeksi uskoa.

Jeesuksen seuraaja ja
toisten johdattaja

Urs Sch mid

Sveitsiläisen CZB:n tavoin myös
Tampereen solunäyssä solut nähdään hyvien ihmissuhteiden toteutumispaikkana - jokainen meistä
tarvitsee ystäviä ja toisten tukea,
ja solurakenteella pyritään vastaa-

maan näihin tarpeisiin. Kristillinen
seuraamisen ajatus viittaa toki ensisijaisesti Jeesuksen seuraamiseen,
mutta Jeesuksen seuraajina meidät
on kutsuttu myös seuraamaan toisiamme.
- Tämän vuoden teema sisältää myös tärkeän ajatuksen olla
esimerkkinä ja paimenena, jota
voidaan seurata samoin kuin Paavali kehottaa seuraamaan omaa
esimerkkiään, Joona Pusa kuvailee.

Henkilökohtainen suhde
avain evankeliumille
Seurakunnan sisäisen Jeesuksen
seuraamisen lisäksi solukonferenssissa tullaan pohtimaan myös sitä,

miten seurakunta voisi solujen
avulla tarjota yhteyttä rajojensa ulkopuolelle. Pääopetuksista vastaava Urs Schmid vaikuttaa keskeisesti seurakuntansa evankelioinnissa
ja näkee solujen tarjoaman henkilökohtaisen suhteen avaimena
2000-luvun ihmisiä lähestyttäessä.
Myös paikallisen pääkoordinaattorin toiveissa solukonferenssi
innostaa Jeesuksen seuraajuuden
leviämiseen.
- Odotan, että syntyy intoa nähdä Jumalan tekoja soluissa. Uskon
myös, että konferenssi antaa eväitä
evankeliointiin ja inhmisten kohtaamiseen, Joona Pusa tiivistää
odotuksiaan.
L ea K iiski

Joni Hietasesta uusi teinityön vetäjä

S

eurakunnan teinityön eli Wetyön kohderyhmänä ovat yläasteikäiset nuoret. We-sana on
lyhenne englannin kielen sanoista
Word’s effect (suom. Sanan vaikutus). Jumalan Sana voi vaikuttaa
teinien elämään, ja myös teinivuosina on siistiä viettää aikaa Jumalan kanssa.
Työn tavoitteena on kertoa
teineille evankeliumia, opetuslapseuttaa uskoontulleita ja löytää
jokaiselle nuorelle oma paikkansa
seurakunnassa. Teinityön perustana ovat We-illat, We-solut ja erilaiset toiminnalliset ryhmät. Wetyöllä on mm. oma tanssiryhmä,
sählyporukka, kesäjalkapalloporukka, bändejä sekä draamaryhmä
nimeltään Ylöskäynti.
Kesän aikana vastuu teinityöstä vaihtui alueen uranuurtajalta
Pilvikki ”Pilkku” Viitaselta Joni
Hietaselle. Kävimme selvittämässä
kymmenellä kysymyksellä millainen mies nykyinen kapulanhaltija
oikein on.

K uva : J oni H ietanen

1. Ikä: 28
2. Ammatti: Yo-tutkinto
3. Suosikki kulkuväline: jalat
4. Lempiruoka: kaikki mikä vaan
onnistuu. Jäätelö on aina ollut
kova sana!
5. Lempiraamatunkohta: onhan
niitä:) Yksi suosikki on Ps. 62:3 ”
Hän on kallio, hän on minun pelastukseni, hän on linnani, minä en
horju.”
6. Suosikkiharrastus teininä: housujen roikotus.
7. Suosikkiharrastus nyt: futis on
ollut aina mielekästä puuhaa.
8. Pilkun tärkein neuvo työhön:
”ole oma itsesi.”
9. Terkut seurakunnan teineille:
mä tunnen jo osan teistä ja te ootte
huippui kaikki!
10. Terkut teinien vanhemmille:
ensi vuodesta tulee varmasti siunattua aikaa. Rukouksin kun viedään hommaa eteenpäin niin hyvä
tulee. Kiitos kaikille, jotka jaksatte
kantaa We:tä rukouksin!

Teinityötä kehitetään jatkuvasti,
ja uusia työntekijöitä sekä solunjohtajia tarvitaan lisää. Jos haluat
mukaan We-työhön tai lisätietoja,
ota yhteyttä Joni Hietaseen: hietanen.joni@gmail.com. We-työn
tapahtumista tiedotetaan seurakunnan nettisivuilla sekä Facebookissa: facebook.com/wordseffect
We-illat perjantaisin kello 19.00
Aleksanterinkatu 18:ssa alkaen jälleen kesätauon jälkeen 12.8.2011.
Elokuussa
myös
erikoistapahtumia;
19.8.
Löytö-We
sekä 26.8. Special-We, Joni Tapanin
levynjulkistamiskeikka.
L ea K iiski
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Kerran Rangeri, aina Rangeri… vai miten se meni?
Kuvat: Simo Romakkaniemi, Jonna Helin, Kasperi Heikkilä ja Nelli Järvelä

O

lin ensimmäisellä luokalla koulussa, kun
Tampereella
alkoi
Royal Rangers –toiminta, eli 14 vuotta sitten. Tässä kohtaa kuuluu huokaista, että onko siitä jo niin kauan.
Marssin saman tien mukaan Uudisasukas-ryhmäämme. Ehkä pienenä potkuna matkaan oli se, että
oma äiti ja sisko olivat ohjaajina.
Rangereista on kuitenkin vuosien
varrella muodostunut supertärkeä
osa elämääni.

Solmuja ja suunnistusta
Aluksi meillä oli aika poikavoittoinen ryhmä. Pelkäsin villeimpiä
poikia ja suuri kummastuksen
aihe oli, että kuinka se villeinkin
poika aina halusi rukoilla loppurukouksen. Siirtyessäni Uudisasukkaista Raivaajiin yhdeksän
vanhana oli tyttöjä jo enemmän ja
saimme oman tyttöryhmän. Vaelsimme, suunnistimme, meloimme
ja pidimme hauskaa. Eräänkin
kerran olimme Seitsemisessä vaeltamassa ja ilma oli mitä kamalin.
Urhoollisesti rämmimme rinkat
selässä koko retken. Sisu loppui
ainakin osalta siinä vaiheessa, kun
olisi vielä pitänyt lähteä suunnistaen etsimään rasteja suolta.
Raivaajana (3.lk – 5.lk) osasin
jo solmuja vaikka kuinka paljon
ja suurimman osan niistä selän takana. ”Miljoonia” solmuja osaava
Peltosen Teppo oli suurimpia idoleitamme.
Kuudennesta luokasta aina
kahdeksanteen luokkaan asti kuulutaan Tiedustelijoihin. Siihen
aikaan meistä tehtiin ryhmä, josta seiskaluokan aikana tuli myös
solu, joka on vieläkin kasassa
pienten muutoksien maustamana.
Keskityimme eräasioiden lisäksi
enemmän Raamattuun ja luimmekin sitä ahkerasti joka kerhokerralla. Vuosittaisissa valtakunnallisissa Taitokisoissa testattiin,
olimmeko mahdollisesti oppineet
jotain. Niissä tuli pidettyä sitten
hauskaa oikein olan takaa.

Ystäviä ympäri maailmaa
Yhdeksännestä luokasta aina 18–
vuotiaaseen asti ollaan Maa-, Vesija Käsityörangereita eli MVK:ta.
(Taitokisamenestyksemme jatkui
erittäin voitokkaana.) Meistä oli
jäljellä ne, jotka olivat jo ihan alusta asti olleet mukana. Ei niinkään
mikään kerhoryhmä vaan pikemminkin ystäväporukukka. Nykyään taival jatkuu ohjaajana ja
onkin ollut hienoa seurata, kuinka
ekaluokkalaisista kasvaa reippaita
MVK:ta aikojen saatossa.
Ilman Rangereita en olisi ikinä
tutustunut näihin moniin hyviin

We goes Global -leirin yhteistilaisuus. Leirin opettajina toimivat Ruut ja Henry Mononen.

Mukana koko sydämellä!

ystäviin. Taitokisojen, Valtakunnallisten suurleirien ja Eurocampien ansioista olen saanut ystäviä,
en pelkästään ympäri Suomea,
vaan ympäri maailmaa. Ystäviä, joihin voin luottaa ja joiden
kanssa voin olla oma itseni. Se on
nimittäin harvinaisen hankalaa
tuolla metsän kätköissä feikata (ja
meikata), kun pitää tehdä itse asumukset ja ruuat ja selviytyä luonnon armoilla.
Rangeriyhteisössä
vallitsee
avoin ja hauska ilmapiiri, johon
tahdon toivottaa teistä ihan jokaisen tervetulleeksi mukaan!

Mix-leiriläiset syömässä välipalaa katoksen alla.

Fifteen-leirillä vietettiin myös
kastejuhlaa.

M ilka M yllynen

31.8. klo 18 Ylöjärven Torpalla aloitustilaisuus uusille, vanhoille ja kaikille, joita RR kiinnostaa! Lisätiedot
Hannele Arposelta.

Pyhis-leiriläiset saivat helpotusta
helteeseen vesisuihkusta.

Mix-päiväleirille kuljettiin joka päivä bussilla, jossa oli iloinen tunnelma.
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Nosteessa oli Jumalan kosketus
Punaiset paidat ja
ilmapallot valloittivat
Hervannan katukuvan
juhannuksen jälkeisellä
viikolla. Rukouksella ja
paastolla valmisteltu
Noste-kampanja kosketti
kaupunginosaa ja
seurakuntaa Jumalan
rakkaudella.
Tapahtuman aikana paistettiin tuhat lettua, 2500 makkaraa ja erä
munkkeja. Jokainen ilmaisesta
tarjoilusta nauttiva tuli kohdatuksi.
– Hienoahan tämä on, mutta
millä ihmeellä te tämän maksatte,
kadulla kyseltiin.
Toriaukion keskustelut olivat
mielenkiintoisia. Ihmiset halusivat tietää, mistä uskossa oikein
on kyse. Todistuspuheenvuorot,
draama- ja musiikkiesitykset puhuttelivat iltatilaisuuksissa. Joka
kerta joku halusi löytää Jeesuksen.

Rukoilijoita eri
seurakunnista

Rukouspalvelupiste Taakkanarikassa kävi päivittäin kymmeniä
ihmisiä. Heidän puolestaan rukoiltiin rauhallisessa huoneessa.

Tiiminjohtaja Sari Jaakola iloitsi
uskoon tulleista ja Jumalan läsnäolosta. Eri seurakunnista tulleiden
Healing Rooms Finland –rukoilijoiden mukanaolo koettiin siunauksena.
Uskovat löysivät yhteisen hengen ja rukoiltavat saivat helpotuksen. Armolahjat ilmenivät eri
rukouspalvelijoiden kautta sitä
mukaa kuin oli tarvetta, kertoo
tiimissä palvellut Veikko Vepsäläinen Messukylän seurakunnasta.
Hän toivoo, että kynnystä madaltava yhteiskristillisyys voisi jatkua myös seuraavassa kesäkampanjassa.

”Tulkaa uudestaan”

Reija Liuttu palveli hervantalaisissa kodeissa muiden tiimiläisten
kanssa.
– Yhdessä kodissa tehtiin suursiivousta, toisessa haluttiin vain
keskustella hengellisistä asioista.
Yleisesti toivottiin, että kävisimme useammin, hän kertoo.

Mukana paljon
ulkomaalaisia

pineen. Esityksen jälkeen lapset
viihtyivät pallomeressä, legojen
parissa, ongintapaikalla ja
kasvomaalauksessa. Monet ulkomaalaiset perheet, jotka eivät
ole aikaisemmin olleet tietoisia
Katukappelin toiminnasta, tulivat
myös iltatilaisuuteen arvonnan
houkuttamana.
Kampanjan
päätöspäivän
kruunasi Suolijärven rannassa
järjestetty kaunis tilaisuus, jossa
pastori Timo Penttilä kastoi viisi
uskoon tullutta. Tilaisuuden jälkeen ravintola Efes tarjosi kaikille
kastejuhlaan osallistuneille ilmaiset kahvit.
– Teette niin hyvää työtä Hervannassa, että haluan omalta
osaltani näin juhlistaa päiväänne,
yrittäjä sanoi.
Noste-tilaisuudet striimattiin
suorana nettiin ja tapahtumasta
raportoitiin nettisivuilla päivittäin
kuvien kera. Koko seurakunta
iloitsi sunnuntain päätösjuhlassa
yhdessä kastettujen ja uusien seurakuntalaisten kanssa.

Ilmainen tarjoilu pysähdytti monet myös keskustelemaan.

T arja J ääskeläinen

Lastentapahtuman Riku Pelle
kavereineen veti lauantaina Cinolaan noin sata lasta vanhem-

Raamatullinen kastetilaisuus Suolijärven rannassa

www.katukappeli.com

Infopöytä ja Nettiviestintuoja – uutta apua tiedonnälkään

viikko-ohjelma

uuren seurakunnan viestintä
tarjoaa haasteita ja mahdollisuuksia. Tiedonvälitys saa
kesän ja alkusyksyn aikana uutta
virtaa sekä jumalanpalveluksissa
että verkossa.
Elokuun aikana seurakunnassa
on aloitellut toimintaansa uusi infopöytä, joka on avoinna sunnuntain päiväkokousten yhteydessä.
Infopöytä sijaitsee rukoushuoneen
aulassa, ja sen takana palvelee kulloinkin yksi tai useampi seurakun-

Su klo 16
Sunnuntaijuhla
Ma klo 14-16 H-hetki
eläkeläisille ja muille ehtiville
Ke klo 18
Israel-rukous
Ke klo 19
Rukousvoimaa
Pe klo 18.30 Flow! nuorille,
parittomat viikot
La klo 18
Uusi Elämä -ilta,
parilliset viikot
Ma klo 18
Avoimet ovet,
kuukauden kolmas ma
Ma klo 18
Let´s talk/
Puhutaan, parittomat viikot

S

nan asioihin perehtynyt päivystäjä. Seurakunnassa kävijät voivat
esimerkiksi kysyä infopöydän päivystäjiltä eri toimintamuodoista,
ilmoittautua soluihin ja hoitaa seurakunnan ja helluntaikirkkoseurakunnan jäsenasioita.

Lähetä juttuja Nettiviestintuojaan!
Seurakunnan sähköinen viestintä
on ottanut uuden askeleen Netti-

Seurakunnalle uusi siistijä
Uudeksi seurakunnan siistijäksi on
kesällä valittu Suvi Katisko. Suvi
opiskelee samalla alaan liittyvää
tutkintoa oppisopimuksella kahden vuoden ajan. Suvi on reipas
perheenäiti, joka varmasti tulee
tutuksi monille seurakuntalaisille.
- On hienoa, että voimme samalla kun saimme hyvän siistijän
tarjota seurakuntana mahdollisuuden ammatin hankkimiseen pastori Petteri Arasalo toteaa.
T oimitus

viestintuojan myötä, joka aloitti
toimintansa kesällä. Kyseessä on
verkossa toimiva, ajankohtainen
tiedotuskanava, jonne ovat tervetulleita seurakuntaa ja sen jäseniä koskevat pienet ja suuret
uutiset. Uutiset ovat luettavissa
Nettiviestintuojasta viikon ajan,
jonka jälkeen ne vaihtuvat uusiin.
Seurakuntalaisia rohkaistaankin
osallistumaan Nettiviestintuojan
luomiseen lähettämällä juttuja ja
niihin liittyviä kuvia Nettiviestin-

tuojan toimitukseen osoitteeseen
hanna.porrassalmi@gmail.com.
Nettiviestintuoja avautuu seurakunnan verkkosivujen kautta.
Verkkosivuilta voit nykyään lukea
myös perinteisen Viestintuoja-lehden pdf-muodossa.
P aula E rkintalo

RV/VIESTINTUOJA
Toivomme, että niin moni kuin mahdollista voisi osallistua RV-Viestintuojan kustannuksiin maksamalla 40-85
euroa seurakunnan tilille. Näin mahdollistamme lehden tilauksen koko seurakunnalle. Voit maksaa vapaaehtoisen RV/Viestintuojan vuosikertamaksun oheisella pankkisiirrolla.
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Päiväpiirin yhteyttä jo 30 vuotta
Päiväpiiri - alkuperäiseltä nimeltään eläkepiiri - vietti 30-vuotisjuhlaansa 11.05.2011. Seurakunnan
tervehdyksen juhlaan toi johtava
pastori Usko Katto. Hän kertoi havainneensa, että uskovien yhteys
on päiväpiirin helmi.
Nykyinen vetäjä Heikki Lintula
kertoi piirin historiaa alusta tähän
päivään. Pitkäaikaisia vetäjiä ovat
olleet piirin perustaja
Eero Kurkela sekä Mirjam ja
Antti Malin. Perustajajäsenistä

monipuolinen ohjelma sanoin ja
sävelin.
Lopuksi muistettiin ansioituneita, piiriä tavalla tai toisella avustaneita ruusulla ja Mirjam Malinin
maalamalla kortilla
Piiriläiset kiittävät Herraa näis-

tä rikkaista kolmestakymmenetä
vuodesta ja odottavat jo keskiviikkoa 31.8., jolloin se aloittaa syyskautensa kesätauon jälkeen.
M arja -T erttu L intula

Puhujaveteraanit Jarmo Makkonen, Salme Poukka, Hilkka ja
Aarne Kontinen

tu kahvit ja vietetty yhteistä aikaa.
Juhlapuheensa aiheeksi pastori
Jarmo Makkonen otti Efesolaiskirjeen 3:14. Hän painotti, että
koska elämässämme on paljon jännitteitä, jotka painavat meitä alas,
on tärkeää huolehtia mielemme
hoitamisesta. Juhlassa oli lisäksi

Vihityt

KARISMAKIRJA
Liikkeen aukioloajat:
Tiistai–perjantai 10 – 17
ja tilaisuuksien yhteydessä
a
ulo le!
vet oksil
r
e
T ost

KIRJAT, DVD:T, MUSIIKKI, KORTIT, LAHJATAVARAT, NUOTTIKIRJAT

Kaipaatko luotettavaa sielunhoitajaa?
Jos kaipaat keskustelua tai esirukousta, voit varata ajan sielunhoitoon
seurakunnan luotettavan sielunhoitajan kanssa numerosta 050-322
4159 keskiviikkoisin klo 18-20.
Oman alueesi vanhimmat, diakonit ja seurakuntasisaret palvelevat
myös sielunhoidollisissa kysymyksissä.

VIESTINTUOJA
59. vuosikerta
Julkaisija

Tampereen rukoushuoneyhdistys Saalem ry.

Osoite

Aleksanterinkatu 18, 33100 Tampere
Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa

Toimitus
Päätoimittaja
Tarja Jääskeläinen
puh. 044 555 7714
tarja.jaaskelainen@lasepal.fi
Toimitussihteeri
Tanja Autio
puh. 040 900 6206
tanja.autio@gmail.com
Toimituskunta
Petteri Arasalo, Lea Kiiski, Arja Jääskeläinen,
Paula Erkintalo, Hanna Porrassalmi
Ulkoasu ja taitto: Mika Kavasto / Aikamedia

Seurakunnan pastorit
päivystys toimistolla
ma, ke-pe klo 9-11 ja 12-13, puh. (03) 212 2445

Hanna (o.s. Jääskeläinen) ja Teppo
Rajala. Vihitty Tampereen helluntaiseurakunnassa 28.5.2011. Vihkijänä Usko Katto.

Usko Katto
tukatto@kolumbus.fi
puh. 0400 782 521, koti (03) 367 7544
Petteri Arasalo
jpetteri_arasalo@hotmail.com
puh. 044 090 1759
Jarmo Makkonen
jarmo.makkonen@kolumbus.fi
puh. 0400 630 322, (03) 212 2448,
Eeva Seppäläinen
eevasep@kolumbus.fi
puh. 0400 465 563,
Pilvikki Viitanen
pilvikkiviitanen@hotmail.com
puh. 041 544 7780
Päivi Myllynen
paivi.myllynen@kolumbus.fi
puh. 050 511 8588
Jarkko Linqvist
jakevesseli@gmail.com
puh. 040 512 9646

Koulutyö
Tapani Varuhin
puh. 0400 650 025
Leevi Ahopelto
puh. 0400 736 112

Puhelin
pirahtaa
Mitä kuuluu Terhi?
- Olen lähdössä vuodeksi kehitysyhteistyöhön Keski-Aasiaan.
Olen mukana projektissa, jossa
työnkuvaani kuuluu ympäristökartoitusta. Sen osa-alueita ovat
kestävä vesihuolto ja maanhoito, kemikaalien käyttö maataloudessa sekä turvallisen veden
käyttö maaseutujen kotitalouksissa.

Aleksanterinkatu 18, puh 03 222 9434

www.karismakirja.net • karismakirja@kolumbus.fi

Erkki Laineen maalaaman muotokuvamaalauksen luovutus Mirjam Malinille,
luovuttajina Erkki Laine ja Heikki Lintula

Miten olet valmistautunut?
- Mahdollisuus kehitysyhteistyöhön lähtemiseen avautui keväällä. Tätä edelsi erikoinen vuosi –
osan aikaa olen ollut työttömänä
ja sen jälkeen olen ollut töissä
seurakunnalla. Olen alkanut
ymmärtää, että ajanjakso valmistelikin ehkä minua tulevaa
muutosta varten – vaikka en
sitä ennen lähtömahdollisuuden

avautumista tiennytkään. Käytännössä olen valmistautunut
osallistumalla hiljattain Fidan
järjestämälle kehitysyhteistyön
intensiivikurssille.

Missä tunnelmissa lähdet?
- Lähden hyvällä ja rauhallisella mielellä. Vähän tietysti myös
jännittää. Rukousaiheitani ovat,
että oppikisen paikallista kieltä,
sopeutuisin uuteen ympäristöön ja ystävystyisin paikallisten
kanssa.
P aula
E rkintalo

M it ä
k u u lu u ?

sko nl ah ti
Ku va : Kirs i Tei

Perustajajäsen Bertta Eloranta

paikalla oli Bertta Eloranta.
Sanaa ovat jakaneet etupäässä
omat pastorit ja lähetysveteraanit.
Tärkeitä ovat olleet myös retket, vierailut toisten seurakuntien
eläkeläisten piireihin ja vastavierailut muista seurakunnista.
Tilaisuuden jälkeen on aina juo-

Seurakunnan toimisto

Keittiö

Tuula Syrjänen
Toimistonhoitaja
Tampereen Helluntaiseurakunta
Aleksanterinkatu 18
33100 Tampere
puh. (03) 212 4053
avoinna ma, ke-pe klo 9-13
sekä tiistaisin klo 17.30-19

puh. (03) 214 5775

Pankkitilit

puh. 040 591 6579

OP 573120-213075
viite 13 (seurakunta), viite 26 (lähetystyö),
viite 110 (RV / srk-lehti)
OP 573120-51002187
viite 1313 (rukoushuoneen remontti), viite 1326
(leirikeskus)

Hervannan Katukappeli
helluntaiseurakunta

Seurakunnan sähköpostiosoitteet
Toimisto:
Nuorisotyö:
Ulkomaalaistyö:
net
Kuurojentyö:
Diakoniatyö:
Tiedotus:

tampere@helluntaisrk.net
nuorisotyo.tampere@helluntaisrk.net
international.tampere@helluntaisrk.
tellervo.toprak@kolumbus.fi
saalem.diakonit@kolumbus.fi
info.tampere@helluntaisrk.net

Internet
www.tampere.helluntaisrk.net

Karismakirja
puh. (03) 222 9434

Kausjärven leirikeskus
puh. (03) 374 8310

Vahtimestari

Insinöörinkatu 23, Kauppakeskus Duo, 2 krs
Timo Penttilä, puh. (03) 318 1712
www.katukappeli.com

Lamminpään Sanankulma
Ylöjärventie 18
Martti Ahvenainen, puh. 040 411 1615
www.sanankulma.fi
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