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Arvojensa näköinen 
seurakunta

Kysyykö auttava käsi?

Usko koetuksella

Seurakuntamme uusi strategia (= suun-
nitelma ja näky) määrittelee seitsemän 

arvoa, jotka nousevat raamatullisista totuuk-
sista. Niiden tarkoitus on ohjata toimintaa ja 
käytännön valintoja. On muitakin tärkeitä 
arvoja, mutta nämä on valittu siksi, että niis-
sä haluamme kasvaa ja muuttua. Edelleen 
mm. Jeesus-keskeisyys ja Raamatun arvo-
valta ovat meille uskomme perusta.

1. JUMALAN VOIMA: Olemme riippu-
vaisia Jumalan voimasta. Vieläkin olemme 
helluntaiseurakunta, joka ymmärtää Juma-
lan Hengen voiman. Vain hänen voimansa 
muuttaa ihmisen ja yhteisön elämän.

2. HENGELLINEN TODELLISUUS AR-

JESSA. , että jokainen uskova ymmärtää 
rukouselämän merkityksen. Me elämme 
hengellisessä taistelussa, kuitenkin voittajan 
puolella. Omat hengelliset voitot, Pyhän 

Hengen vaikutus ja johdatus kuuluvat jokai-
sen arkeen.

3. YSTÄVYYS: Rakkaudelliset suhteet 
Jumalaan ja ihmisiin. Nousemme yksinäi-
syyttä vastaan ja rakennamme läheistä suh-
detta Jumalaan ja toisiin uskoviin. Yhteys 
rakentuu syvemmälle, ystävyystasolle ja 
rakkaudellisiin suhteisiin. Tämä ulottuu seu-
rakunnan rakenteisiin asti.

4. PAIMENUUS: Jokainen on kutsut-
tu paimenuuteen ja paimeneksi. Jokaiselle 
meistä on annettu käsky opetuslapseuttaa 
toisia. Toisen auttaminen uskon tiellä alkuun 
on hengellisen paimenen tehtävää. Ei aino-
astaan meitä ole kutsuttu toisia hoitamaan, 
vaan olemaan itse huolenpidon ja hoidon 
kohteena, paimenuuden alla.

5. KASVU: Olemme kasvava seurakunta 
ja näemme kasvun mahdollisuuden jokai-

sessa ihmisessä. Näemme tämän kaupungin 
ihmiset ja sen vaalenneet viljavainiot. Halu-
amme voittaa sieluja Jeesukselle. Uskomme 
Jumalan mahdollisuuksiin ja kasvun ihmee-
seen jokaisessa ihmisessä, oli hänen taustan-
sa mikä tahansa.

6. LUOTTAMUS: Uskallamme valtuut-
taa. Rakennamme luottamuksen kulttuuria, 
jossa rohkeasti annamme tehtäviä ja vastuu-
ta nuoremmille. Luotamme toisiimme ja Ju-
malan antamiin lahjoihin toisissamme.

7. AITOUS: Olemme rehellisiä ja läpi-
näkyviä toistemme kohtaamisessa. Uskal-
lamme kohdata toisemme aidosti kivuissa ja 
kiusauksissa. Samalla rakennamme armon 
kulttuuria, jossa jokainen on vielä kesken, 
mutta kasvussa. Ystävyyssuhteemme kas-
vavat läpinäkyvyyden ja totuudellisuuden 
tasolle.

Mitä nämä sinun elämässäsi ja palve-
lutyössäsi merkitsevät? Rukoillaan, että 
voimme tehdä valintoja ja ratkaisuja näiden 
raamatullisten periaatteiden mukaan. Seura-
kuntamme on hyvä paikka palvella ja rakas-
taa Jumalaa sekä toisiamme.

USKO KATTO

Elämme ajassa, jossa arvojen seka-
melska ympäröi arkeamme. Mo-
nenlaisia päätöksiä tehdään, mutta 
päätösten myönteiseksi tarkoitetut 
vaikutukset näyttävät hautautuvan 
monilta osin koskettamatta ihmis-
ten arkea. Miten toimitaan seura-
kunnassa? Missä määrin Jumalan 
seurakunnalleen antamia tehtäviä 
on siirretty ja siirretään yhteiskun-
nan vastuulle?

Vastaus hengellisiin tarpeisiin 
tulee löytyä Jumalan sanan, julis-
tuksen ja tarvittaessa sielunhoidon 
avulla. Ihmisinä meillä on myös 
ajalliset tarpeet. Emme ole pääs-
seet valitsemaan syntyperäämme, 
emme läheskään aina esimerkiksi 
koulutukseen liittyviä valintoja. 
Terveellisistä elämäntavoista huo-

limatta, ei-toivottu vieras tulee 
luoksemme sairauden muodossa. 
Epävarmoina aikoina myös talou-
dellinen tilanne saattaa heiketä yl-
lättäen. Kysyykö auttava käsi näis-
sä tilanteissa ongelmien taustoja 
vai ojentuuko käsi auttamaan? Ti-
lanteisiin voi palata, ja tarvittaessa 
pitääkin palata, jotta löytyisi kaikki 
mahdolliset tukitoimet.

Jeesus opettaa vertauksen 
avulla
Jeesus puhuu Matteuksen evake-
liumissa vertauksen palvelijoille 
uskotuista leivisköistä ja niiden 
hoitamisen sekä hoitamattomuu-
den seurauksista. Suurimman vir-
heen teki palvelija, joka oli saanut 
yhden leiviskän. Pelokas palvelija 

piilotti leiviskän ja palautti sen 
isännälleen, kun isäntä palasi mat-
kaltaan. Toiset palvelijat toimivat 
hyödyksi isännälleen ja saivat toi-
minnastaan kiitosta. Kuinka usein 
meillä on mielikuva ankarasta 
Jumalasta ja sen seurauksena vää-
rä kuva itsestämme ja mahdolli-
suuksistamme? Saatamme tuntea 
itsemme yhden leiviskän ihmiseksi 
emmekä uskalla toimia silläkään.

”Totisesti minä sanon teille, 
kaikki, mitä olette tehneet yhdelle 
näistä vähimmistä veljistäni, sen te 
olette tehneet minulle.”

Kuinka pitkälle auttavan käden 
tulee yltää?
Yhteiskunnan tarjoamat turvaver-
kostot ovat hyviä ja hoitavat monia 

ihmisten tarpeista, mutta nekään 
eivät yllä kaikkeen. Seurakunnan 
tarjoama turvaverkosto on evan-
keliumin julistuksessa ja lähim-
mäisen rakkauden toteuttamisessa 
konkreettisin teoin. Avun tulee 
kohdentua myös niille, joiden hätä 
on suurin ja joita ei muulla tavoin 
auteta. 

Kysymys ei ensisijassa ole te-
kemisestä eikä resursseista, koska 
vain Jeesuksen lunastustyö on riit-
tävä teko. Kysymys on asentees-
tamme Jumalan sanaan. Rakkau-
den vaikuttamat teot ovat niitä, 
joista meidät tunnetaan Jumalan 
lapsiksi. Ensirakkauden virittämi-
nen palavaksi on ratkaisu yhtey-
den hoitamiseen ja lähimmäisistä 
huolehtimiseen sekä seurakunnan 

sisäpuolella että kynnyksen toisella 
puolella olevista ihmisistä. Pyhän 
Hengen vaikuttamana leivisköil-
lämme toimiminen ei ole taakka, 
vaan on ilo saada palvella Herraa, 
auttaa ihmisiä ja voittaa heitä Jee-
sukselle. Rakastava käsi ei kysy, se 
auttaa loppuun saakka.

KARI J. HEINONEN

LUESKELIN hiljattain uutista, jos-
sa yhdysvaltalaiset matemaatikot 
olivat laskeneet uskonnon hiipu-

mista maapallolta samanlaisella 
laskumenetelmällä, jota on käytetty 
mittaamaan muun muassa kielten 
katoamista. Tulos ei mitenkään 
yllättänyt, kun Suomi löytyi kym-
menen maallistuvimman maan 
joukosta. Kolme vuotta sitten us-
konnottomia on ollut maassamme 
16,9 prosenttia ja tämän laskuopin 
mukaan osuus nousisi 41 prosent-
tiin vuoteen 2050 mennessä.

Luukkaan evankeliumissa Jee-
sus puhuu paluustaan maan pääl-
le: ”Kuitenkin, kun Ihmisen Poika 
tulee, löytäneekö hän uskoa maan 
päältä?”. Vaikka ateismi on yleis-
tymässä ja ihmiset vieraantuvat 
kirkoista kaikkialla maailmassa, en 

usko, että Jeesus etsii uskontoa pa-
latessaan tänne takaisin.

Hän etsii todellista uskoa ihmis-
ten sydämestä, nöyrää asennetta 
itseä ja muita kohtaan. Oikea usko 
ei aseta ketään muiden yläpuolelle 
eikä oikeuta osoittamaan syyttäväl-
lä sormella toisia kohti. Jumala et-
sii meistä tyhjiä kohtia, jotka Hän 
voi täyttää. Kuuliaisuutta, joka 
harvoin näkyy ulospäin vaan joka 
on kätkössä ihmisen sisällä. Fari-
sealaisuus kiillottelee pintaa ja on 
sokea omalle syntisyydelle. Jumala 
ei etsi näennäisiä hyväntekijöitä 
vaan Hänen armoonsa viimeisillä 
voimillaan ripustautuvia.

Tiistai-iltaisin seurakuntasalim-

me on alkanut täyttyä Jumalan 
kasvoja etsivistä ihmisistä. Hänen 
läsnäolossaan viipyminen on usko-
van hyvinvoinnille elinehto. Kuka 
nostaa kädet ilmaan, kuka istuu 
hiljaa paikallaan, kuka laulaa ja 
kuka taas on avaamatta suutaan – 
jokainen etsii omalla vajaivaisella 
tavallaan Hänen kasvojaan. Ja nä-
kee ne. Kokee Pyhän Hengen.

Tarvitsemme Jumalan kohtaa-
mista ja läheisyyttä voidaksemme 
olla valona maailmassa, jonka mie-
lestä uskominen ei ole trendikästä. 
Erotumme joukosta ja kuljemme 
muiden mielestä epämuodikkaissa 
vaatteissa, kun puemme päällem-
me Kristuksen. Vaatteissamme on 

silti sellaista hohtoa, joka saa ihmi-
set miettimään omaa tilannettaan 
– puuttuuko minulta jotain olen-
naista, mitä tuolla toisella on?

Toivoisin, että usko voisi näkyä 
rakkautena. Sitä tarvitsee jokainen, 
seuraa trendejä tai ei. Keskinäinen 
rakkaus voisi näkyä siinä, että toi-
nen nostetaan ylös, kun tämä kom-
pastuu. Rohkaistaan, kun mieli 
maalaa tummia sävyjä. Autetaan, 
kun jotain puuttuu. Rukoillaan, 
kun solmut eivät avaudu. Ollaan 
vierellä ja kuunnellaan. Ollaan 
ihmisenä ihmiselle. Ymmärretään 
uskon syvin olemus.

TANJA AUTIO

p ä ä t o i m i t t a j a l t a
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E lämä ja Palvelu Raamattu-
koulu suuntaa lähetysmatkan 
Viron Lasnamäelle joulukuun 

alussa. Paikallista toimintaa tue-
taan evankelioimis- ja avustustyöl-
lä. Matkalla raamattukoululaiset 
jakavat joulupaketteja lastentilai-
suuksissa. Lähetä sinäkin pakettisi 
aktiolaisten mukana.

Lasnamäki on yksi Tallinnan 
suurimmista lähiöistä. Alueella 
asuu noin 120 000 ihmistä, jois-
ta suurin osa on venäjänkielisiä. 
Alue on köyhää ja kamppailee 
monien sosiaalisten ongelmien 
kanssa. Evankeliumin valo on saa-
nut erityisesti loistaa Lasnamäellä 
kahden viimeisen vuoden aikana. 
Pastori !"#$%&'()*$$+) aloitti kult-
tuuritalolla säännölliset evanke-
lioimistilaisuudet, joissa on tullut 

useita ihmisiä uskoon. Nyt Las-
namäellä pidetään jo viikoittaisia 
kokouksia, joissa jaetaan Jumalan 
sanaa ja humanitääristä apua. Yksi 
seuraavista tavoitteista on perustaa 
alueelle paikallisseurakunta. 

Raamattukoulu tukee paikal-
lista työtä evankelioinnissa muun 
muassa järjestämällä ohjelmaa 
lapsille. Sinäkin voit olla tuomas-
sa evankeliumin toivoa ja iloa vä-
häosaisille perheille kokoamalla 
oman pakettisi raamattukoululais-
ten mukaan.  

JANIIKA JÄÄSKELÄINEN

PROJEKTIKOORDINAATTORI 
ELÄMÄ JA PALVELU RAAMATTUKOULU

Viime syksynä jätimme taakse 
oman kodin ja tavarat. Suunta-
simme matkalaukkuinemme ulko-
maille, kohteena Kanarian saaret. 
Tommi oli saanut töistä vuorotte-
luvapaata ja Hannalla oli hoitova-
paata vielä jäljellä, joten oli ainut-
laatuinen tilaisuus jättää hetkeksi 
kaikki tuttu ja hypätä tuntematto-
maan. Meillä oli vahva luottamus 
siihen, että Jumalalla oli mielessä 
meille jotain erityistä tälle ajalle.

Turistityö opetti 
sosiaalisemmaksi
Välivuoden suurin projekti oli al-
kukevään lähetysharjoittelu Gran 
Canarian suomalaisessa turistikir-
kossa. Saimme olla Tampereelta 
kotoisin olevien ,$-$+) ja .$+/$%
01$*23 työyhteydessä. Kokouk-
sissa meillä oli mahdollisuus pu-
heenvuoroon, lauluun tai mitä 
kulloinkin oli annettavana. Myös 
lapsemme .))-$ ja ,$$+$ olivat 
koko sydämestään työssä mukana. 
Yhdessä autoimme kirkkokahvien 
valmisteluissa ja otimme kontaktia 
kaupungilla vastaantuleviin suo-
malaisiin.

Haasteellista perheenä oli mat-
kustelu pari kertaa viikossa saaren 
toiselle puolelle kokousta pitä-
mään. Hannalle tuo aika näytti 
perheenä palvelemisen mahdolli-
suuksia käytännässä. Ja erityisesti 
Tommille turistityö oli sosiaalisuu-
den opettelua, tuntemattomien ih-
misten puhuttelua ja ystävystymis-
tä aiempaa paljon spontaanimmin. 
Toivomus on, että opittu taito jäisi 
elämään myös Suomessa – leikki-
puistossa ja työtilanteissa, missä 
uusia ihmisiä on tilaisuus kohdata. 
Jakso muistutti siitä, että lähetys-
työ on ihmisten keskellä elämistä 
ja omalla arjella todistamista.

Kulttuurierot ihastuttivat ja 
vihastuttivat
Gran Canarian saari kuuluu Es-
panjaan, ja varsinkin asuinkaupun-
kimme Las Palmas oli monessa 
mielessä hyvin espanjalainen, toi-
sin kuin isoimmat turistikohteet 
saarella. Oli mielenkiintoista liik-
kua perheenä vieraassa kulttuuris-
sa ja havaita konkreettisesti kuin-
ka erilaisesti siellä suhtaudutaan 
lapsiin, ajankäyttöön ja vaikkapa 
jalkapalloon.

Ihmiskeskeinen tapa ajatella tu-
lee selvästi esiin esimerkiksi liiken-
teessä, missä on tavallista odotella 
kaikessa rauhassa, kun edelläajava 
auto pysähtyy keskelle ajoväylää 
lastaamaan tai purkamaan autoa. 
Naistenpäivänä pääkadulla autot 
pysähtyivät siksi ajaksi, kun mies 
kävi hakemassa ruusun kukkakau-
pasta. Suomalaisena oli pakko so-
peutua uuteen kulttuuriin, vaikka 
se välillä ärsytti ja turhautti. Toisi-
naan kyllä ihastuttikin.

Mausteita Raamatun 
lukemiseen
Olimme valmentautuneet yhtei-
seen välivuoteemme käymällä 
viime kesänä Fidan tarjoaman 
TAE-kurssin eli lyhytaikaiseen lä-
hetystyöhön valmistavan kurssin. 
Se antoi eväitä kulttuurierojen 
kohtaamiseen ja innosti tekemään 
lopullisen ratkaisun "hypystä tun-
temattomaan".

Siellä saimme sykäyksen hyö-
dyntää välivuotta myös toisella 
tavalla, eli käymällä Ison Kirjan 
etäkurssia Raamatun tulkitsemi-
sesta. Heinäkuussa saimmekin 
iloita kurssin loppuunsaattamises-
ta. Opiskelu antoi eväitä arkeen ja 
teki Raamatun lukemisesta mauk-
kaampaa, vähän kuin mausteita 
ruoanlaittoon. Kurssi ei varmasti-

kaan jää viimeiseksi.

Rukousvastauksesta toiseen
Nyt kun katsomme taaksepäin ku-
lunutta vuotta, on hienoa nähdä 
Jumalan huolenpito ja johdatus 
kaikissa asioissa. Etukäteen meitä 
hirvitti kodin pakkaamiseen liitty-
vät kysymykset eli mihin saisimme 
kaikki tavarat mahtumaan. Jänni-
tys oli kova myös loppukeväästä, 
kun kotiinlähtö läheni eikä meillä 

ollut vielä asuntoa Tampereella 
mihin palata.

Loppujen lopuksi saimme ison 
rukousvastauksen, kun löimme 
asuntokaupan lukkoon vain kaksi 
viikkoa ennen Suomeen paluuta. 
Nyt iloitsemme pienen pintare-
montin keskellä olevasta kodistam-
me, joka lopulta on Taivaan Isän 
meille viisaasti johdattama, juuri 
meille sopiva koti. Johdatuksena 
koimme myös alkukeväästä var-

mistuneen lasten päivähoitopaikan 
järjestymisen syksyksi - vain muu-
taman sadan metrin päässä uudes-
ta kodistamme.

Arvostamme kovasti läheisil-
tä saamaamme apua erilaisissa 
käytännön asioissa, kuten myös 
rukoustukea läheisten ja seura-
kunnan taholta, mikä kantoi meitä 
koko reissun ajan.

HANNA JA TOMMI PALOMÄKI

PALOMÄET LÄHETYSHARJOITTELUSSA GRAN CANARIALLA

Hyppy tuntemattomaan kannatti

Anna lahjasi naapurimaan lapselle

Palomäkien viettämä vuosi Kanarialla oli hyppy tuntemattomaan, mutta rohkeus kannatti. Antoisat hetket ulko-

mailla jäivät koko perheen mieleen.
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Terveiset Gardannen kaupungista 
Etelä-Ranskasta! Tampereen hel-
luntaiseurakunta ja Fida lähettivät 
meidät tänne toukokuussa teltan-
tekijöinä. Haluamme olla Jumalan 
käytössä ja hyödyntää kotikieltäm-
me ranskaa sekä täkäläisen kult-
tuurin tuntemustamme.
4'5)3)6"2, ”4'5)”, on näiltä seu-
duilta kotoisin, mutta minä, 7$38
3$, puolestani päädyin tänne ensi 
kerran vuonna 2002, jolloin tutus-
tuimme toisiimme.

Nyt toimin täällä englannin ja 
ranskan kääntäjä-tulkkina. Domi 
on tehnyt varasto- ja rakennustöi-
tä, ja työskentelee nyt tätinsä kans-
sa vihannestorilla. Hän on saanut 
olla valona muun muassa poh-
joisafrikkalaisten maahanmuuttaji-
en keskellä.

Kiitollisuus dynaamisesta 
seurakunnasta
Käymme helluntaiseurakunnassa 
Marseillen keskustassa. Seurakun-
ta on tosi dynaaminen ja lähetys-
henkinen yhteisö, mistä kiitämme 

Jumalaa. Molemmat pastorit ovat 
lähetystyöntekijöitä – toinen Sak-
sasta ja toinen Itävallasta. Olim-
me jo mukana kesäaktioissa ja nyt 
olemme aloittaneet solun.

Kotimme on kaksikerroksinen 
yksiö kauniissa vanhassakaupun-
gissa. Lähijunalla pääsee kätevästi 
Marseilleen ja naapurikaupunkiin 
Aixiin. Domi taittaa työmatkansa 
mopolla.

Sopeutuminen on ollut help-
poa, koska asuimme täällä aiem-
min jo noin kolmen vuoden ajan. 
Työ vie suuren osan päivästä, joten 
arki on samantapaista kuin Tam-
pereella. Vapaa-aikaa on kuitenkin 
jäänyt riittävästi ja olemme saaneet 
tutustua moniin uusiin ihmisiin.

Nuoriso ateistista
Ranskassa ihmisten ajattelutapaa 
leimaavat rationalismi ja huma-
nismi, joten hengellinen ilmasto 
on haastava. Nuoret ovat ateisteja 
ja todella ihmeissään, jos joku hei-
dän ikäisensä myöntää uskovansa 
Jumalaan. Toisaalta vanhempi väki 

on usein ”tapakatolista” ja pitää 
protestantteja outoina lahkolai-
sina. Täällä on myös suuri musli-
mivähemmistö, jonka tahdomme 
tavoittaa Herran rakkaudella. Ru-
koilkaa siis tännekin kasvavaa he-
rätystä ja työntekijöitä elopelloille!

HANNA JA DOMINIQUE CASILE

Hervannan elokuvateatteri 
Cinola täyttyi syyskuulla 
nälkäisistä kuulijoista, 
jotka olivat tulleet eri 
puolilta Suomea, Virosta 
sekä Ruotsista kuulemaan 
sanomaa Isän rakkaudesta.

KATJA RIMPELÄISEN ja !"#
$%&%'( –yhtyeen johtama ylistys-
musiikki tempaisi mukaansa en-
simmäisistä rytmeistä lähtien. Su-
loinen Jumalan rakkauden voitelu 
avasi sydämiä vastaanottamaan 
taivaallista iloa ja rauhaa. Jäykkä-
nä pidetyt suomalaiset vapautuivat 
itkemään, nauramaan, tanssimaan 
ja laulamaan. Osallistujat kokivat 
olevansa Isän rakkauden aurin-
gonpaisteessa.

Isän rakkaus on ehdoton
Opetuksesta vastasi Father´s Hou-
se Europe –yhdistyksen johtaja 
!299%,:$1;<211, joka on viime vuo-
sina opettanut eri puolilla Suomea 
ilmestystä Isän rakkaudesta. Sy-
välle luotaava sanoma pohjautui 
tuhlaajapoikavertaukseen avaten 
ymmärrystä ja henkeä vastaanotta-
maan Isän rakkautta.

Vanhempana ymmärtää jotain 
siitä, miten kaiken kattavaa rak-
kaus omiin lapsiin on, mutta Ju-

malan Isän rakkaus on täydellistä 
ja täysin ehdotonta. Hän on aina 
valmis nostamaan meidät ylös jo-
kaisesta sikolätistä, johon olemme 
eksyneet. Isä vain odottaa kaikkia 
eksyneitä takaisin luokseen. Hän 
ei koskaan ohita meidän vapaata 
tahtoamme, mutta jos tahdomme, 
tie kotiin on auki. Kun teemme 
tahdon valinnan kääntyä Isän puo-
leen, Hän juoksee meitä vastaan 
ja antaa voiman tulla Jumalan lap-
seksi.

Totuus lapseudesta — vapaus 
häpeästä
Yksi opetuksen keskeisistä totuuk-
sista oli lapsen asema. Tuhlaajapoi-
kavertauksen isoveli oli koko ajan 
isän talossa, mutta ei tuntenut isän 
rakastavaa luonnetta yhtä hyvin 
kuin tuhlari-pikkuveli. Opetuk-
sessa nousi esille, että jokainen 
tarvitsee syvän tietoisuuden siitä, 
että olemme Isän rakastettuja lap-
sia emmekä palvelijoita, palkka-
laisia tai orjia. Emme voi ansaita 
asemaamme teoilla tai tekemättä 
jättämisillä. Lapsi on lapsi synty-
mänsä perusteella.

Tämä tietoisuus avaa oven va-
paudelle häpeän ja alemmuuden 
tunteen vankilasta. On oikeus olla 
vapaa ihmisten tuomioista ja itse-
syytöksistä - tämä on matka kohti 
Jumalan lapsen vapautta. Jokainen 

saa olla oma itsensä, jokainen on 
luotu Jumalan kuvaksi ja tuomaan 
esiin Isän rakkautta kaikilla niillä 
lahjoilla ja kyvyillä joita Jumala on 
antanut.

Seurakunta on koti
Opetus käsitteli myös seurakuntaa. 
Seurakunta on paikka, jossa Isän 
rakkauden tulisi voida virrata niin, 
että ihmiset eheytyvät, paranevat 
ja tuntevat olevansa turvassa. Jee-
sus on valmistanut meille kodin, 

seurakuntansa. Herätys on sitä, 
että uskovat heräävät elämään ja 
syttyvät Jumalan rakkauden tules-
ta. Seurakunnan tulee olla turval-
linen paikka rikkinäiselle ihmiselle 
- silloin Isä voi johdattaa kadotetut 
luoksemme. Voimme yhdessä seu-
rakuntana sanoa ´kyllä´ Isän lähei-
syydelle ja vastaanottaa rakkautta, 
välittäen sitä toisillemme ja ympä-
ristöömme.

Jeff Scaldwell siteerasi myös 
lausetta ”seurakuntaa eivät tuo-

nelan portit voita”. Seurakuntana 
emme ole puolustusasemissa vaan 
hyökkäyssodassa, jossa tuonelan 
portit murtuvat ja ihmiset pääsevät 
vapaaksi tuomion alta. Moni var-
masti kokikin vapautumista vääris-
tä siteistä viikonlopun aikana.

ANNE LITZÉN
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VIIKKO-OHJELMA
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Isän Sydän –konferenssi avasi sydämet 
vastaanottaviksi

KUVA: TARJA JÄÄSKELÄINEN

./00/12/134561+/76891:98:/0:9;62<60=1>/07;/77/

”Maan hengellinen ilmasto on haastava”

”Olemme innoissamme siitä, mitä Herra on tekemässä tämän kansan 

keskellä”, Casilet kirjoittavat sähköpostikirjeessään.

KUVA: CASILEITTEN KOTIALBUMI

MAHDOLLISUUS
MUUTOKSEEN

Tilaisuudet 
Ti, ke ja to klo 19

Ke klo 17.30 naisten seminaari

Guy ja Ilke Peh 

Duo 2 krs, Hervanta,
www.katukappeli.com

1. - 3.11.2011



 719. lokakuuta 2011VIESTINTUOJA

VIESTINTUOJA
59. vuosikerta

Julkaisija
Tampereen rukoushuoneyhdistys Saalem ry.

Osoite
Aleksanterinkatu 18, 33100 Tampere
Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa

Toimitus
Päätoimittaja 
Tarja Jääskeläinen (sapattivapaalla) 

Vt-päätoimittaja / Toimitussihteeri 
Tanja Autio 
puh. 040 900 6206
tanja.autio@gmail.com

Toimituskunta
Petteri Arasalo, Lea Kiiski, Arja Jääskeläinen,  
Paula Erkintalo, Hanna Porrassalmi, Anna
Lehmuskoski, Joni Huopana

Ulkoasu: Mika Kavasto / Aikamedia
Taitto: Marko Soini / Aikamedia

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

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

Seurakunnan toimisto
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

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

Seurakunnan sähköpostiosoitteet
Toimisto:  tampere@helluntaisrk.net
Nuorisotyö:  nuorisotyo.tampere@helluntaisrk.net
Ulkomaalaistyö: international.tampere@helluntaisrk.net
Kuurojentyö:  tellervo.toprak@kolumbus.fi
Diakoniatyö: saalem.diakonit@kolumbus.fi
Tiedotus: info.tampere@helluntaisrk.net

Internet
www.tampere.helluntaisrk.net

Keittiö 
puh. (03) 214 5775

Karismakirja
puh. (03) 222 9434

Kausjärven leirikeskus
puh. (03) 374 8310

Vahtimestari
puh. 040 591 6579

Hervannan Katukappeli helluntaiseurakunta
Pietilänkatu 2, 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

Painopaikka:
Artprint Oy, Kokkola 2010 
ISSN-0787-8699
Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja lyhentää 
lehteen  
lähetettyä aineistoa.

.)(E%-""1""F%G223)*H

Kiitos kysymästä, ihan hyvää. 
Teen tänä syksynä seurakunta-
työn harjoittelua nuorisotyössä. 
Harjoittelu on osa Ison Kirjan 
seurakuntatyön BA-tutkintoa. 
On ollut ihan mukavaa.
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Kesällä olin mukana leireillä ja 
nyt tutustun nuorisotyön toimin-
taan Lindqvistin Jaken opetus-
lapsena. Tällä hetkellä suunnit-
telen Saalemin treenikämpän 
siivousta ja koordinoin nuorten 
musiikkitoimintaa.
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Ihan hauskaa. Seurakuntatyös-
sä pystyy rytmittämään työtä 

ja vapaa-aikaa melko vapaasti, 
mutta töiden jaottuminen pitkin 
päivää ja iltaa on välillä myös 
haastavaa. On ollut siistiä huo-
mata, että tätä työtä ei tehdä 
yksin, vaan että Pyhä Henki aut-
taa. Kun on pyytänyt Jumalalta 
apua, sitä on saanutkin!

LEENA-MAIJA 
LEHTO

PUHELIN 
PIRAHTAA
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PAULI ELIAS VIITANEN syntyi 
Tampereella 15.1.1925 uskovaan 
kolmelapsiseen perheeseen. Van-
hemmat Onni ja Ester Viitanen 
olivat perustamassa Tampereen 
helluntaiseurakuntaa vuonna 1921. 
Kodin perintönä vastuu seurakun-
nasta ja sen päätehtävästä evanke-
liumin julistamisesta kaikille ihmi-
sille tuli myös Paulin keskeiseksi 
elämäntehtäväksi. Hän tuli uskoon 
lapsuusvuosinaan ja kävi kasteella 
1943.

Sodan jälkeen hän valmistui 
Teknillisestä koulusta ja sai pysy-
vän työpaikan Valmetilta, jossa 
hän palveli suunnittelijana eläk-
keelle jäämiseensä asti.

Seurakunnan nuorten joukos-
ta hän löysi elämäntoverin, Mirja 
Kosken, ja he solmivat avioliiton 

1950. Yhteistä rikasta elämäntai-
valta kertyi 60 vuotta. He rakensi-
vat Kissanmaalle oman kodin, jos-
sa perheeseen syntyi kolme lasta, 
Marja, Leena ja Matti.

Seurakunta oli Paulille rakas ja 
varsinaisen elämäntehtävänsä hän 
siellä tekikin. Hänet valittiin seu-
rakunnan vanhimmistoon, jossa 
hänen panoksensa seurakunnan 
monipuolisena rakentajana ja sie-
lunhoitajana oli merkittävä. Hän 
valoi uskoa toisiin, eikä halunnut 
antaa periksi vaikeissakaan asiois-
sa.

Lapsi- ja nuorisotyö oli Paulille 
tärkeä osa-alue, huominen seura-
kunta, jota hän määrätietoisesti 
rakensi. 1950-60 -luvuilla elettiin 
voimakasta murrosaikaa nuori-

sotyössä, joten tehtävä ei ollut 
helppo. Hän näki ensimmäisenä 
orastavan Jumalan kutsun ja ar-
moituksen monissa, kutsui heidät 
mukaan, uskoi vastuuta ja kan-
nusti rinnalla. Pauli toimi leirien 
johtajana ja rakensi käytännössä 
sen toimintamallin johon vieläkin 
leirimme pitkälti perustuu.            

Pauli oli suoraselkäinen periaat-
teen mies, joka piti kiinni Juma-
lan Sanan ilmoituksesta. Paulin 
raamatunopetus oli syvällistä ja 
hän eli itse sen mukaan. Pauli oli 
ihmisenä herkkä ja empaattinen 
kuuntelija, joka hengellisenä isänä 
ja ystävänä seisoi rinnalla vaikeis-
sakin hetkissä.  Itse olen äärettö-
män kiitollinen Paulille, joka oli 
minulle hengellinen isä, läheinen 

työtoveri ja ystävä. Oma perhe, 
vaimo ja lapset olivat hänelle tär-
keitä ja siksi ajan jakaminen ei aina 
ollut helppoa vastuuntuntoiselle 
miehelle.                                                          

Paulin jäädessä varhaiseläkkeelle 
sairauden merkit olivat jo havaitta-
vissa. Viimeiset kymmenen vuotta 
olivat raskasta aikaa niin Paulille 
kuin läheisille, erityisesti Mirjalle, 
joka uskollisesti hoiti rakasta avio-
puolisoaan. Viisi vuotta sitten Pau-
li sai hoitopaikan Petäjäkodista, 
josta tämä uskollinen työmies sai 
kutsun Taivaan kotiin juhannus-
aattona 24.6.2011. 

Kiitämme seurakuntana Paulis-
ta ja siunaamme hänen muistoaan. 

PEKKA YLENIUS

Pauli Viitanen in memoriam
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Elina (os. Laavisto) ja Matias 
Kukkonen 22.7.2011 Lempäälän 
kirkossa. Vihkijänä toimi Jarkko 
Lindqvist.

Pauliina ja Tapio Tiuraniemi 
16.7.2011 Messukylän kirkossa. 
Timo Penttilä toimitti vihkimisen.

Meille syntyi toinen poika 
27.4.2011. Miikael Johannes Nuuti-
nen siunattiin Ylöjärvellä 9.7.2001.
Markus ja Janika Nuutinen.


