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Löydänkö kirkkaimman tähden?

päätoimittajalta
se iskee. Paniikki. Mitä ostaisi joululahjaksi, mitä
kaunista pukisi päällensä, mistä
aloittaisi siivouksen ja millä resep-

JOKA JOULU

tillä syntyikään se paras imelletty
perunalaatikko? Joulun tunnelman
tavoittelusta syntyy se pahin ahdistus ja välillä tuntuu, että tekisi mieli
nukkua koko joulunpyhien yli.
Sanoma voi kadota myös kristityltä. Joka syksy minäkin teen monen muun tavoin päätöksen, etten
tuhlaa rahaa joululahjoihin yhtä
huolettomasti ja päämäärättömästi
kuin edellisenä jouluna. Ihan niin
kuin lasten antama arvostus olisi
kiinni siitä kuinka monta pakettia
he saavat avata. Varmasti kiireetön
yhdessäolo olisi heidän hartain
lahjatoiveensa.
Välillä leikittelen ajatusta askeettisesta joulusta, jossa vähän
olisi enemmän. Pieni kynttilä,

vaatimaton ateria, hiljaisuus ja kävelylenkki tumman taivaan alla.
Ehtisin miettiä olosuhteita, joihin
Kuninkaani kerran syntyi. Kuvittelisin sitä pyhää ja pakahduttavaa
odotuksen tunnetta, kun paimenet
avasivat tallin narisevan oven ja
näkivät ruokintakaukalossa pienen
käärön. Ymmärsivätkö he todella, että Hän tulisi mullistamaan
historian, vavisuttamaan heidän
kansaansa ja lopulta koko maailmankaikkeutta? Miettisin Mariaa
ja Joosefia, kuinka he joutuivat
laskemaan arvokkaimman lahjansa heinien päälle. Hekin varmasti
halusivat antaa parasta lapselleen
ja joutuivatkin tyytymään niin vähään. He eivät tienneet mitä tule-

man piti, mutta varmasti he kokivat jotain hämmästyttävän suurta
vielä sen lisäksi, että heistä tuli
vanhempia. He pitelivät sylissään
maailman Vapahtajaa, jonka Taivaallinen isä oli heidän hoiviinsa
luovuttanut.
Tässä
joulunumerossamme
saamme lukea terveisiä tulvan runtelemasta Thaimaasta, jossa lähettimme Ruut ja Henry Mononen
valmistautuvat joulun viettoon.
Vesi on vienyt mennessään materian ja ruokaa sekä puhdasta juomavettä ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Monoset ovat auttamassa
niitä, joiden koti on hautautunut
vesimassojen alle. Kaiken aikaa
he ovat joutuneet pelkäämään,

saavuttaako vesi heidänkin kotinsa. Tästäkin huolimatta Monoset
kokevat kiitollisuutta ja uskovat
löytävänsä kirkkaimman tähden ja
saavuttavansa joulun sanoman.
Toivon, että Sinäkin löydät
tänä jouluna seimen, jonka eteen
polvistut ihastelemaan suurinta
ihmettä. Näet kirkkaan tähden läheistesi silmissä, kuulet enkelikuoron äänen joululauluja kuunnellessasi ja aistit lämmön, joka on läsnä
vuoden jokaisena päivänä, jos vain
haluat. Siunattua joulua!
T ANJA A UTIO

Kiitollinen musiikista

”Musiikin avulla on mahdollista
läpityöskennellä vaikeita ja traumaattisia asioita, koska musiikki
etäännyttää ne nk. symbolisen etäisyyden päähän, jolloin niiden käsittely symbolisesti, eräänlaisen leikin
varjolla on mahdollista. Musiikin
tekeminen ei ole yhtä ahdistavaa
kuin ahdistavien asioiden verbalisointi” (Ahonen 1993, 60).
Musiikki kuuluu erottamattomasti jouluun. Joululaulut kantavat
tärkeitä muistoja mukanaan. Kun
laulamme niitä tänäkin jouluna,
voimme ikään kuin käydä elämäämme läpi niiden kautta.
Haluan esitellä teille uuden joululaulun. Kuten tekstistä huomaat,
kyseessä on minun tapani työstää
omaa suruani. Laulu syntyi 8. jou-

lukuuta 2010, eli oman elämäni
kokemuksista ja tunnoista ensimmäistä isätöntä joulua odotellessa.
Suru hoitaa. Musiikki edistää avoimuutta tunteille, niiden tunnistamista ja ilmaisemista (Ruud 1997,
Saarikallion 2010, 280 mukaan).
Joten musiikki voi toimia vaikeiden tunteiden läpityöskentelyn
välineenä.
”Musiikin avulla ihminen voi käsitellä sisäistä ulkoisena ja ulkoista
sisäisenä. Esimerkiksi musiikkia
kuunnellessaan ihminen voi käsitellä sisäistä tunnettaan ulkoisena
asiana ja puhua musiikista ja sen
sisältämästä tunnetilasta tai samastaa omat tunteensa musiikkiin,
ikäänkuin ”löytää” ne siitä ja siten
antaa ulkoiselle, korvillaan kuulemalleen musiikille oman henkilökohtaisen merkityksen” (Ahonen
1993, 60).
Kun laulu sisältää aineksia, joihin
kuulija voi samastua ja saa täten

vastetta omalle tunnemaailman
kokemukselleen, laulu saa henkilökohtaisen merkityksen. Omien
tunteiden kanssa näkyväksi tuleminen on jo itsessään hoitavaa, en
ole tunteitteni kanssa yksin, joku
toinenkin kokee näin. Toisin sanoen musiikin kuuntelu kokemus
voi sisältää hoitavaa empatiaa.
Kaikki hyvä tulee lahjana ylhäältä.
Olen tänä jouluna erityisen kiitollinen Jumalalle hänen antamastaan
lahjasta, musiikista.
Ahonen, H. (1993). Musiikki, sanaton kieli : Musiikkiterapian perusteet.
Helsinki: Finn Lectura.
Saarikallio, S. (2010). Musiikin tunnemerkitykset arkielämässä. Teoksessa J. Louhivuori & S.
Saarikallio (toim.) Musiikkipsykologia. Jyväskylä: Atena. 2. painos.
279-293.
A SKO A LI -L ÖYTTY

Joulu ilman sinua
san. Apa Ali-Löytty, säv. Markus Malin

Taivaan valkeus syksyn katkaisee.
Lumi suojaa ruskan varisseen.
Rientää aika luukku kerrallaan
ruokkii odotusta vuorollaan.
Kesken kortin kirjoittamisen kuiskaa muisto joulun viimeisen.
Suru oveen hiljaa koputtaa tää joulukuu sen saa avaamaan.
Lahjat pakataan, voisiko ikävän
laittaa kääreisiin hoitaviin?
Laulut kuljettaa, voisiko surukin
kullata muistosi viimeisen?

Tätä juhlaa ei voi ohittaa, kerta tää
on erilainen.
Tulet jouluuni mukaan muistoissa,
vaikka se on yksinäinen.
Lahjat pakataan, voisiko ikävän
laittaa kääreisiin hoitaviin?
Laulut kuljettaa, voisiko surukin
kullata muistosi viimeinkin?

Joulu ilman sinua -laulu uudella
Apa Ali-Löytty & Band Tiellä ken
vaeltaa -joululevyllä.

Jään lahjaas vaille ensi kertaa. Nyt
laulanut et hoosiannaa.
Tuskin kuusta sisään kannetaan,
koska muutit kotiin somempaan.
Lahjat pakataan, voisiko ikävän
laittaa kääreisiin hoitaviin?
Laulut kuljettaa, voisiko surukin
kullata muistosi viimeisen?

Yksin ei pärjää

O

ma hengellinen kasvu edellyttää
seurakunnan yhteyteen osallistumista.
Siksi on vakava asia laiminlyödä kiireiden tai viitsimisen takia omaa seurakuntaa. Me tarvitsemme säännöllisesti kuulla
Raamatun opetusta, joka nostaa ja rohkaisee. Tarvitsemme rukoilla ja laulaa yhdessä
täyttyäksemme Pyhällä Hengellä niin kuin
Efesolaiskirje kehottaa (Ef. 5:18-20). Seurakunta auttaa myös kohtaamaan elämän
vaikeudet. Se tukee uskovaa perhe-elämän
haasteissa. Se antaa oikeaa perspektiiviä ja
motivaatiota työelämään.
Seurakuntayhteys on enemmän kuin
sunnuntain aamukokoukseen osallistuminen. Läheisintä yhteyttä usein on solu,

palvelutehtäväystävät tai työmuodon tiimi.
Seurakuntayhteyden hoitamista on myös
puhelinsoitto tai tekstiviesti veljelle keskellä
viikkoa. Sitä on sisaren kanssa iltapäivän
kahvihetki, jossa jaetaan sydämen asioita.
Parasta on rakkaudellisten ystävyyssuhteiden hoitaminen ja yhdessä kulkeminen
elämän joskus niin monimutkaista tietä.
Hengellisille asioille ja uskolle jopa
vihamielinen asenne vaikuttaa tässä ajassa
meihin huomaamattammekin. Mielipiteet
ja media muokkaavat ajatteluamme. Eikä
vain viestintä, vaan ympäröivän yhteisön nautintoja etsivä ilmapiiri ja itsekäs
henki pyrkivät muuttamaan meitä. Me
tarvitsemme toisiamme pysyäksemme

uskollisina Jeesuksen seuraajina. Jumalan
Sanan julistus ja yhteinen rukous kohdistaa
jälleen ajatuksemme Jumalan periaatteisiin
ja häneen itseensä. Hengellinen ilmapiiri
jumalanpalveluksessa ja uskovien ystävien
yhteys vetää sydämemme takaisin vaeltamaan Jeesuksen kanssa. Yhteiset kokoontumisemme auttavat menemään uudestaan
ja uudestaan rakkauden lähteelle. Silloin
emme elä enää itsellemme vaan hänelle,
joka meidän puolestamme on kuollut ja
ylösnoussut. Siksi ota aikaa seurakunnan
yhteyttä varten.
Joskus elämän tilanteet vain estävät tulemasta rukoushuoneelle. Tämä on tunnustettava elämän realiteetti. Sairauden kohdates-

sa tai vaikeassa perhetilanteessa seurakunta
on tuen saamisen paikka. Silloinkin saa
nauttia seurakunnasta, sen rukouksista ja
ystävistä, jotka tulevat käymään. Näissä
tilanteissa pitää rohkeasti pyytää veljiä ja
sisaria auttamaan. He saavat puolestaan kokea suurta auttamisen ja palvelemisen iloa.
Kiitos Jumalalle veljistä ja sisarista!
Ota aikaa seurakunnan yhteyttä varten!

U SKO K ATTO
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Tvohjelmien teolla pitkät perinteet seurakunnassa

Lasten Kotipuuta kuvattu jo kolmensadan jakson verran
Hengellisen
lastenohjelman
tekemiseen on
viidessätoista vuodessa
saatu roppakaupalla taitoa
ja kokemusta. Tekninen
toteutus on kehittynyt,
mutta turhia tehosteita
vältetään, jotta sanoma
välittyisi kirkkaana.
Seurakunnan ylisalissa käy kova
tohina, kun Lasten Kotipuun kuvaukset ovat alkamassa. Tuttuihin
Kotimetsän lavasteisiin on välillä ahtautunut toistakymmentä
ihmistä tekemään viime hetken
muutoksia. Kaikki yksityiskohdat

ovat tarkkaan mietittyjä. Juontaja
Sanna Kivivuori ja nukkehahmoja liikuttavat kädet jähmettyvät
paikoilleen. Studio-ohjaaja Harri
Lindeman antaa merkin ja kamerat käyvät - ohjelman kolmassadas jakso piirtyy kuvaruuduille ja
lopulta tuhansien suomalaiskotien
olouhuoneisiin. Hetki on merkityksellinen, sillä alussa ei kukaan
voinut aavistaa, että ohjelmaa tultaisiin tekemään viisitoista vuotta
ja tulevaisuudessa vielä monta lisää.
Kuvauksia on kerran kuukaudessa ja kerralla kuvataan kaksi
jaksoa. Parinkymmenen minuutin
ohjelman tekemisen taustalla on
kymmeniä, jopa satoja työtunteja. Ohjelmantekijät ovat kokeneet

tekevänsä arvokasta työtä, sillä
television kautta saavutetaan evankeliumilla perheitä, joita ei millään
muilla tavoin saataisi hengellisten
asioiden äärelle.

Kuvausryhmä innostunutta
ja sitoutunutta
Nyt jo eläkkeelle jäänyt seurakuntapastori Pekka Ylenius sai
aikoinaan seurakunnan johdolta
tehtäväksi aloittaa tv-ohjelmien tekemisen. Yleniuksella ei ollut kokemusta tv-työstä, mutta hän koki
vahvasti Jumalan puhuvan hänelle
lastenohjelman tekemisestä. Pian
ympärillä oli innokkaita tekijöitä ja
jokunen alasta ymmärtävä.
- Ensimmäiset ohjelmat lähinnä
naurattavat, kun niitä nyt katselee,

mutta koska Jumala oli tämän takana, antoi hän taidollisuuden ja
varusti uutta joukkoa. Ohjelmat
ovat vain parantuneet, Ylenius
kiittelee.
Viimeiset kymmenen vuotta ohjelman tekninen toteutus on viestinnän ja videokuvauksen moniosaajan Ossi Laakson käsissä, joka on
myös vastannut studioavustajien
koulutuksesta.
- Yritämme pitää toteutuksen
mahdollisimman yksinkertaisena
ja vältämme turhia tehosteita, jotta
sanoma voisi välittyä. Tekninen toteutus tulisi olla näkymätöntä työtä, jotta pääasia voisi nousta esiin,
Ossi Laakso kertoo.
Tuottaja ja tuotantopäällikkö Rau
no Nytorp sanoo, että koko ajan
ohjelmantekijät ovat osoittaneet
vahvaa sitoutuneisuutta. Missään
vaiheessa ei ole ollut pulaa ihmisistä, joita tarvitaan jokaiseen kuvaukseen kolmekymmentä.

Vastaus kaikkiin pulmiin
Kaikki lähtee liikkeelle käyttökelpoisesta ideasta ja hyvästä käsikirjoituksesta. Vuosia erilaisia tarinoita ohjelmaan kirjoittaneet Laila
Kurki ja Eva Pöllänen sanovat,
että aiheet nousevat arkipäivän tilanteista ja ongelmista, joita lapset
kohtaavat.
- Kirjoitamme aiheista, jotka
koskettavat meidän molempien
sydäntä. Kirjoittajana on pitänyt
tottua ajatukseen, että valmiit tekstit voivat mennä uusiksi ja tuntien
työ valuu hukkaan, naiset kertovat.

Eva Pölläsen taidokkaissa käsissä
ovat syntyneet myös ohjelmassa
esiintyvät nuket. Nukettajien ohjaaja Saara Hämäläisen rooli on
auttaa nukettajia herättämään nuket aivan kuin eloon. Oikeanlainen äänenkäyttö ja rooliin täysillä
mukaan heittäytyminen on tärkeää, jotta ilmeetön nukke saadaan
tehtyä aidoksi ja kiinnostavaksi.

Kuvausryhmä emäntien
huolenpidossa
Äärimmäisen tärkeässä roolissa
ovat myös emännät, jotka loihtivat
kuvausporukalle ruuan ja kahvit
jokaisena kuvauspäivänä. Pääemännän kauhaa heiluttava Ulla
Ruotsalainen kertoo saavansa
työstä hyvän mielen.
- Tämä on ollut todella antoisaa ja
hoitavaa. Meillä on hyvä vuorovaikutus ja yhteishenki, Ulla Ruotsalainen sanoo ja nyökkää hyväksyvästi Anne Koiviston ja Sinikka
Kolun suuntaan. Naiset ovat yhtä
mieltä siitä, että he kokevat saavansa itse enemmän kuin kykenevät antamaan.
Huikean kuvausmäärän kunniaksi pöytään kannetaan täytekakku, jonka päällä on marsipaaniset
Kotimetsän eläimet. Lasten Kotipuun huikea menestys on jokaiselle ihmetyksen ja kiitoksen aihe.
Mutta mitä muuta voisikaan odottaa ohjelman todelliselta Ohjaajalta?
T ANJA A UTIO

Lasten Kotipuun tekijät ovat jo ehtineet vaihtua viidentoista vuoden aikana, mutta sama into on säilynyt. Ohjelman kuvauksista vastaa 30:n
hengen vahva ja osaava porukka.

Löytökampanjan myötä tarve lisääntynyt

Seurakuntaan siunataan uusia
evankelistoja
Neljä kertaa vuodessa toteutuvat
Löytö-viikot ovat luoneet hyvän
perusrungon ulospäin suuntautuvaan työhön yhdessä viikoittaisten
evankelioimistoimintojen kanssa.
Tärkeää on ennen kaikkea jokaisen uskovan vastuu olla Jeesuksen
todistaja arjen keskellä. Nyt olemme seurakuntana valmiita menemään suunnitelmallisessa evankelioimistyössä eteenpäin.
Olemme päättäneet siunata
oto.
seurakuntaevankelistoiksi
useita seurakuntalaisia, joilla on
evankelistanlahja. Jokainen uusi
evankelista saa henkilökohtaista
tukea ohjaavalta pastorilta. Evankelistat sitoutuvat seurakuntamme
Löytö-näkyyn, joka on osa solunä-

kyä, sekä joihinkin muihin yhdessä sovittuihin periaatteisiin, joiden
tarkoitus on tukea evankelistojen
kasvua tehtävässään.
Sama seurakuntavirka erilaisissa
muodoissa
Evankelistoja on kahdentyyppisiä - niitä, jotka toimivat työkseen
evankelistoina kokoaikaisesti tai
osa-aikaisesti ja niitä, jotka toimivat
evankelistoina oman päivätyönsä
ohella. Molemmissa käytännöissä
kyse on samasta seurakuntavirasta. Tehtäviin kuuluu muun muassa
evankeliumin julistamista erilaisissa tilaisuuksissa ja paikoissa.
Toinen tärkeä alue on uskovien
varustaminen evankelioimiseen.

Tämä tapahtuu muun muassa
oman esimerkin ja kouluttamisen
kautta. Kolmas tehtävä on huolehtia vastauskoontulleista ja varmistaa heidän pääsemisensä opetuslapseuspolulle.
Muistattehan rukouksin seurakuntamme evankelistoja.
P ETTERI A RASALO

Konferenssi psykologisen
tiedon ja kristillisen uskon
välisestä vuorovaikutuksesta
Koulutustapahtuma
Kristillinen usko traumojen
hoidossa 26.- 27.1.2012
Tampere-talossa.
Suomen ACC ry järjestää yhteistyössä Sininauhaliiton kanssa
konferenssin, jossa käsitellään
kristillisen uskon ja psykologisen
tiedon yhdistämistä terapeuttisessa työssä. Luennoilla käsitellään
kristilliseen auttamiseen liittyviä
perusteita, kuten kristillistä maailman- ja ihmiskuvaa sekä auttamiseen liittyvää etiikkaa.
Konferenssin luennoista ja kanavista vastaavat teologian, psykologian, psykiatrian, psykoterapian
ja sielunhoidon sekä kasvatuksen

asiantuntijat.
Pääpuhujana ja kouluttajana
on psykologian professori Nicolene Joubert Etelä-Afrikasta. Konferenssi ja koulutustapahtuma on
suunnattu sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisille, terapeuteille, seurakuntien työntekijöille, sielunhoitotyötä tekeville, vertaisryhmien
ohjaajille, rukouspalvelijoille ja
muille asiasta kiinnostuneille.
Lisätietoja konferenssista ja koulutustapahtumasta osoitteesta www.
accfinland.org
Toni Terho
julkaisut@accfinland.org

4

14. joulukuuta 2011

VIESTINTUOJA

Seurakunnan aluetyö alkaa Tesomalla
Seurakuntamme toiminta laajenee ensi vuoden alussa Tesomalle, jonne avataan uusi aluetyön
toimipiste. Uudet 200 neliömetrin
toimitilat on vuokrattu Tesoman
ostoskeskuksesta.
Muuttamaan
päästään tammikuun alussa, ja
varsinaisen toiminnan on suunniteltu alkavan helmikuussa. Uusien
tilojen myötä Tesoman toimintaa
yhdistyy myös Lamminpäässä aiemmin tehty seurakunnan aluetyö.

Lamminpäästä Tesomalle
Seurakunta on tehnyt aikaisemmin
aluetyötä Länsi-Tampereella Lamminpään Sanankulmassa. Sanankulman toiminnasta on vastannut
Martti Ahvenainen.
- Martin aloitteesta Sanankulman
työlle etsittiin jatkajaa ja samalla
heräsi ajatus siitä, miten toimintaa
voisi kehittää, kertovat Tesoman
työtä käynnistämässä olleet Tarja
ja Markku Rantahakala.
Pastoreiden ja vanhimpien
johdolla työstetyn seurakunnan
aluestrategiassuunnitelman tavoitteena on kohdata Tampereen suurimpien kaupunginosien asukkaita.

Noin 20 000 asukkaan Tesoma on
kaupungin yleiskaavassa kirjattu
Länsi-Tampereen aluekeskukseksi,
ja niinpä uuden aluetyön sijoittaminen sinne oli luonteva valinta.
Rantahakalat aloittavat Tesoman
aluetyön vastuunkantajina.

Evankeliointia ja
opetuslapseutusta
Rantahakalan perhe on muuttaneet Tampereella vuonna 2000.
Päivätyökseen Markku toimii
tietotekniikan alalla ja Tarja vanhusten parissa, minkä lisäksi pariskunta on ollut aktiivisesti mukana
myös hengellisessä toiminnassa.
He ovat kiertäneet Praise More
-ylistysryhmän kanssa useita seurakuntia julistamassa sanaa ja johtamassa ylistystä, ja Tampereella
Markku on mukana seurakunnan
vanhimmistossa ja hallituksessa.
Tesomalla alkavassa työssä
evankeliointi on keskeisellä sijalla.
- Tulemme ensisijaisesti panostamaan evankeliointiin ja sitä kautta opetuslapseuttamaan uskoontulleita. Toteutamme myös solunäkyä
ja alueellista diakoniatyötä Teso-

malla, Rantahakalat kertovat.

Sydämellä Tesoman asukkaat
Uuden työn suunnitteleminen on
sujunut hyvässä hengessä Tesomalle siirtyvien sanankulmalaistan
kanssa. Vaikka tukea aloittamiseen
tulee osittain Sanankulman valmiista resursseista, on työtä uudessa aluepisteessä paljon. Rantahakalat toivottavatkin lämpimästi
tervetulleeksi uudet vastuunkantajat, joiden sydämessä on heidän
tavoin tilaa Tesoman asukkaille.
- Työn tavoitteena ja näkynä
on Tesoman asukkaiden voittaminen Kristukselle sekä toiminnan vakiinnuttaminen itsenäiseksi
seurakunnaksi.
Löytö-viikoilla
olemme todenneet myös, että ostarilla viettää aikaansa paljon teiniikäisiä. Sydämissämme syntyi halu
tavoittaa erityisesti heidät, Tarja ja
Markku Rantahakala kuvailevat
tavoitteitaan.
A NNA L EHMUSVIRTA

Jouluvalmisteluja
tulvatuhojen keskellä
Suomalaista joulunodotusta yksi
parhaiten kuvaava laulu pohtii
sitä, millainen sää jouluksi mahtaa
tulla: ‘Jos ei jouluna ole lunta…’
Meillä Bangkokissa tämä laulu
on tänä vuonna vaihtanut hieman
sanoitustaan: ’Jos ei jouluna ole vettä…’ syystäkin, sillä 50 vuoden
pahin tulva muutti kaikki suunnitelmamme.
Aasiassa eläessämme joulutraditiomme ovat pikku hiljaa kokeneet muodonmuutoksen. Toisin
kuin alkuaikoina, emme enää kaipaa marraskuun kaamosta, kynttilänvaloa, pikkujouluja ja lunta
joulutunnelmaan virittäytymiseen.
Päinvastoin olemme oppineet ymmärtämään australialaisia, joille
joulu edustaa keskikesää ja parasta
grillikautta. Joulutraditiota on monenlaisia, mutta sanoma säilyy.

Joulupukki tunnetaan,
Jeesusta ei
Thaimaa on buddhalainen maa
eikä kristitty vähemmistö ole
vieläkään onnistunut lukuisista
pyynnöistään huolimatta saamaan
valtiota huomioimaan joulupäivää
kalenterivuoden vapaapäivissä. Ei
siis ole lainkaan yllättävää, että esimerkiksi opiskelijoille sattuu juuri
joulupäivälle tenttipäivä. Niinpä
seurakunnat juhlivat joulua usein
jonakin viikonloppuna jouluntienoilla. Sitten vuodenvaihteessa
kaikilla on usein viikon vapaat.

Bangkokin ostoskeskuksissa joulu
kyllä näkyy, kiitos markkinavoimien. Käsitys joulusta länsimaalaisten uutena vuotena ja joulupukin
syntymäpäiväjuhlana on lyönyt
itsensä läpi niinkin hyvin, että
useimmiten keskustelut alkavat
joulun todellisen merkityksen kertomisella. Toisinaan tuntuu jopa
hämmentävä valmistautua jouluun
maassa, jossa joulupukki tunnetaan
paremmin kuin Jeesus Kristus.

Päällimmäisena ajatuksena
vesi
Tänä vuonna tosin ovat markkinavoimatkin myöhästyneet. Koko
kaupunki on jumahtanut tulviin ja
päällimmäisenä ajatuksena kaikilla
on vesi. Toisilla vesi on jo tehnyt
tuhonsa ja he vain odottavat, että
vesi laskee ja he voivat palata koteihinsa siivoamaan hävityksen jäljet. Toiset vielä jännittävät päivin
ja öin, tuleeko tulvavesi heidän kotiinsa vai säästyvätkö he sittenkin
tuholta.
Kaikki pohtivat puhdasta juomavettä, tyhjeneviä ruokakauppoja ja liikkumista paikasta toiseen
joeksi muuttuneilla teillä. Mekin
seuraamme päivittäin uutisista,
säilyykö asuinalueemme loppuun
asti kuivana. Samoin seuraamme veden korkeutta kaupungissa,
sillä siitä riippuu, pääsemmekö
ajamaan autollamme päivittäin
Katsoonin seurakunnalle, mistä on

muodostunut tulva-avustustemme
keskus. Päivien aikatauluja on
miltei mahdoton suunnitella etukäteen ja usein päivät venyvät pitkiksi.

Sanoma lämmittää
olosuhteista huolimatta
Kaiken tämän keskellä sydämemme ei ole murheellinen vaan päinvastoin iloitsemme todellisesta
joulun sanomasta. Ehkäpä ensim-

mäistä joulua edeltävät valmistelut
muistuttivatkin enemmän meidän
tämänhetkisiä kokemuksia kuin
tyypillisiä länsimaalaisia joulutraditioita? Joosef ja Maria matkustivat hankalissa olosuhteissa
eikä mikään tuntunut menevän
helpoimman kaavan mukaan. Ja
sitten keskelle tallia ilmestyi Jumalan kirkkaus, Jumala oli läsnä ja
antoi parhaan lahjan ihmiskunnalle ikinä. Jeesus Kristus, Immanuel,

Jumala meidän kanssamme. Niin,
joulun sanomaan kuuluu siunaus,
joka ei ole riippuvainen ulkoisista
olosuhteista. Sen siunauksen haluamme elää todeksi ja sitä Jumalan
siunausta ja läsnäoloa toivomme
myös teidän jokaisen joulunviettoon!
R UUT & H ENRY M ONONEN
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Joulukonsertti Hervannan kauppakeskuksessa

Poika tuli

Suomalaiset ovat saaneet juhlia
tänä vuonna jääkiekon maailmanmestaruutta. Merkkinä voitosta
on esitelty ”poikaa”. Edellisestä
ja ensimmäisestä maailmanmestaruudesta oli kulunut jo kuusitoista
pitkää vuotta.
Kaksituhatta vuotta sitten tuli
Poika, jota oli ennustusten perusteella odotettu jo satoja vuosia.
Ihmiseksi syntyessään Hän muutti
maailman. Poika oli Isänsä näköinen. Hänen sanansa ja kohtaamisensa synnyttivät tavallisissa ihmisissä toivoa, elämää ja rakkautta.
Noin kolmekymmentävuotiaana
Poika surmattiin ristiin naulaamalla. Hän voitti kuoleman nousemalla kuolleista. Poika lupasi saman
voiton jokaiselle, joka uskoo Häneen. Näin kertoo maailman luetuin kirja.

Musiikkia ja Raamatun tekstejä
Poika tuli -joulukonsertissa tuttujen ja uusien laulujen sanomaan
yhdistyvät Raamatun kirjoittajien
tekstit. Niiden, jotka Poikaa odottivat, ja niiden, jotka hänet saivat ottaa vastaan. Laulujen tyyli vaihte-

lee klassisesta musiikista kertovaan
laulelmaan ja näihin tunnelmiin
eläydytään taitavien muusikoiden
säestyksellä.
Poika tuli -joulukonsertissa laulaa
Mika Karola, joka on monille tuttu takavuosilta muun muassa sielukkaana Lauluista Kaunein
-yhteislaulutapahtumien laulattajana.
Pianoa ja muita instrumentteja
soittaa Mikan taustajoukoissa parikymmentä vuotta vaikuttanut
säveltäjä Lasse Heikkilä. Monien
suosittujen messujen ja musikaalien lisäksi Heikkilä on säveltänyt
satoja rakastettuja lauluja, yhtenä
uusimmista konsertissa kuultava
Jouluevankeliumi.
Viulisti Anni Kaisa Karola on
viettänyt viimeisen vuoden Israelissa musisoimassa ja opiskelemassa. Virtuoosinen soitto
tuoreine Lähi-idän sävyineen vie
konsertin tunnelmaa toisaalta korkeuksiin, toisaalta alas maan kamaralle Pojan synnyinseudulle.
Konsertteja järjestetään kahdeksalla paikkakunnalla eri puolilla
Suomea.

Guy ja Ilke Peh Hervannassa:

”Sinussa on
potentiaalia”

K UVA : T ARJA J ÄÄSKELÄINEN

Tampereen konsertti on Hervan
nan kauppakeskus Duon toisessa
kerroksessa, Katukappelin vie
reisessä tilassa torstaina 15.12.klo
18.

9.12. Jalasjärvi Yläasteen vanha
juhlasali klo 18
10.12. Uusikaupunki Helluntaisrk,
Ylinenk.13, klo 14
10.12. Huittinen Helluntaisrk, Aaranteenk.9, klo 19
11.12. Valkeakoski Tietotien lukion Forum klo 15
15.12. Tampere Hervannan Kauppakeskus Duo klo 18
16.12. Pomarkku Helluntaiseurakunta, Kivijärventie 30, klo 18
17.12. Kauhava Kauhava-sali, Jylhäntie 14, klo 16
18.12. Kauhajoki
Otontie 1, klo 15

Helluntaisrk,

evankelistapari
Guy ja Ilke Peh pysähtyi Suomen
kiertueellaan muutamaksi päiväksi
Tampereelle. Marraskuun ensimmäisen viikon tilaisuudet Hervannan Katukappelissa vetivät väkeä
myös muilta paikkakunnilta.
Ensimmäisestä illasta alkaen
Jumalan sanan totuudet kolahtivat
kuulijaan hämmästyttävän kirkkaina ja ajankohtaisina. Evankeliumin
sanomaan oli kytketty aimo annos
rakentavaa opetusta myös uskoville. Kuunneltuani ensimmäisen
kokouksen en enää malttanutkaan
olla pois seuraavasta.
Tilaisuuksien aiheina olivat
Jumalan tuli, meissä olevat potentiaalit sekä hylkäämisestä paraneminen. Naisten kokouksessa Ilke
Peh rohkaisi naisia vahvistumaan
Kristus-identiteetissään ja toimimaan Pyhän Hengen kehoittamina. Jokainen meistä jättää jäljen.
Sen ei tarvitse olla suurta ja mahtavaa, mutta se voi olla hyvin ratkaisevaa, hän muistutti.
TEXASILAINEN

Lähes aina matkalla

Guy ja Ilke Peh viettävät suurimman osan vuodesta puhujamatkoilla. He
iloitsevat voidessaan palvella Herraa yhdessä.

Koko maailmaa koskeva näky pitää Pehin pariskunnan liikkeellä.
He julistavat, opettavat pastoreita
ja auttavat vähäosaisia Bridge of
Hope –järjestönsä kautta. Tänä
vuonna Guy ja Ilke ovat ehtineet
olla kotonaan Texasissa vain 35
päivää. Molemmat kokevat erityisenä siunauksena sen, että voivat
tehdä työtä yhdessä. Kokousten
ja seminaarien välillä he viettävät

paljon aikaa rukoillen ja sanaa tutkien.

Hylkääminen voi estää kasvun
Guy Pehin julistusta leimaa amerikkalainen rentous ja samalla
selkeä profetaalisuus. Uskovan
kasvussa hän painottaa sanan ja
Pyhää Hengen tasapainoa. Suomea varten hän koki saaneensa
Jumalalta sanoman hylkäämisestä.
- Elämme maailmassa, jossa
vanhemmat hylkäävät ja hyväksikäyttävät lapsiaan. Ihmiset halveksivat, raiskaavat ja kiroavat toisiaan. Avioerot rikkovat perheitä ja
kansat julistavat sotaa toisilleen.
Kuitenkin meidät on luotu elämään hyväksynnän ilmapiirissä,
hän sanoi.
Hylkääminen tekee kipeää. Se
tuhoaa luottamuksemme ja varastaa päämäärämme. Se on ase, jota
vihollinen käyttää kaikista eniten.
Oman elämämme traumat saavat
meidät jatkamaan hylkäämisen
kierrettä. Kipu voi näkyä itsesäälinä, toisten kontrolloimisena tai
vääristyneenä ylpeytenä. Jumalan
rakkauden ja täydellisen hyväksynnän kokeminen voi parantaa ja
eheyttää persoonallisuutemme.
Seurakunnissa Guy näkee hylkäämisen yhtenä esteenä kasvulle.
- Profeetat, opettajat ja evankelistat ovat keskellänne. Älkää
hyljeksikö heitä, niin saatte nähdä
herätyksen josta on profetoitu jo
vuosikymmeniä, hän innosti.
Guy ja Ilke kertoivat kokeneen-

sa Suomessa avoimuutta ja Jumalan nälkää niin seurakuntalaisten
kuin pastorienkin keskuudessa.
- Olemme hyvin rohkaistuneita
ja koemme, että ilmapiiri on muuttumassa. Odotamme jo ensi vuoden vierailuamme.

Hervannan kokousviikon saarnoja voit
kuunnella osoitteista katukappeli.com
ja saarna.net. Lisätietoja Guy ja Ilke
Pehin työstä osoitteessa: www.guypeh.
com.
T ARJA J ÄÄSKELÄINEN

JOULUNAJAN OHJELMA
Ma 12.12. klo 18 Avoimet ovet
Ke 14.12. klo 18 Israel-rukous
Ke 14.12. klo 19 Rukousvoimaa
To 15.12. klo 18 Poika tuli –
joulukonsertti (Duon yläaula)
La 18.12. klo 18 Joululaulujen
ilta
Su 19.12. klo 18 Joulujuhla
Jouluviikolla ei tilaisuuksia
WWW.KATUKAPPELI.COM
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Jäseneksi Helluntaikirkkoon

UUTEEN VUOTEEN RUKOILLEN

- mikä muuttuu?
Seurakunnan
järjestäytymisen
muotoa pohdittaessa on tärkeä
nähdä syyt, jotka tukevat uskonnolliseksi yhdyskunnaksi järjestäytymistä. Seurakunnan jokapäiväiseen elämään muutoksella ei ole
juurikaan vaikutusta, mutta seurakunnan hallintoon ja juridisten asioiden hoitoon muutokset vaikuttavat. Yksittäisen jäsenen hengellistä
identiteettiäkään ei pidä unohtaa
tässä pohdinnassa.
Suomen Helluntaikirkon esite
tarkastelee kolmesta näkökulmasta muutoksia, joita Helluntaikirkon
jäsenyys tuo tullessaan. Ensiksi sitä
tarkastellaan seurakunnan jäsenen
kannalta, toiseksi tarkastellaan
muutoksen vaikutuksia seurakunnalle, ja viimeiseksi muutoksen
merkitystä koko herätysliikkeelle.

Vaikutukset yksilölle
Seurakunnan jäsenellä on mahdollisuus saada väestökirjanpidossa
vakaumuksensa mukainen uskonnollinen asema. Suomessa viranomainen pitää kirjaa kansalaisten
uskontokunnasta, ja sitä kysytään
myös joissakin lomakkeissa, esim.
lasten päivähoitoon ja koulunkäyntiin liittyvissä tilanteissa.
Yhteiskunnan päätöksenteossa ja
tilastoinnissa otetaan huomioon
vain uskontokuntiin kuuluvat jäsenet, muiden jäädessä ryhmään
”uskontokuntiin kuulumattomat”.
Helluntaikirkon jäsenyys lisää
näin yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.
Helluntaikirkon jäsenen alaikäiset lapset voidaan merkitä
seurakunnan rekisteriin. Tästä on
sekä perheille että seurakuntien
lapsi- ja nuorisotyölle merkittävä
hyöty, kun lapsille ja nuorille voidaan tiedottaa heille suunnatusta
toiminnasta. Rekisterimerkintä ei
tee alaikäisistä lapsista seurakunnan jäseniä. Seurakunnan varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa vain
uskoon tullut ja uskovana kastettu
henkilö.
Uskontokuntiin kuuluvilla lapsilla on oikeus oman uskonnon
mukaiseen uskonnonopetukseen,

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

jos vähintään kolme oppilasta sitä
vaatii. Helluntaikirkko ei tässä vaiheessa kuitenkaan ehdota oman
uskonnonopetuksen järjestämistä,
vaan tukee evankelisen uskonnonopetuksen säilymistä kouluissa.
Helluntaikirkon jäsenyys mahdollistaa avioliittoon vihkimisen
seurakunnan työntekijän toimesta.
Seurakunnan jäsenyys ei ole
sidottu Helluntaikirkon jäsenyyteen. Jokainen seurakunnan jäsen
kuuluu seurakunnan hengelliseen
yhteisöön ja voi täysin osallistua
sen toimintaan riippumatta siitä,
liittyykö hän Helluntaikirkon jäseneksi.

Vaikutukset seurakunnalle
Seurakunnan hengellinen elämä,
toiminta ja oppi pysyvät täysin
samoina. Seurakunnat ovat hallinnollisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti täysin itsenäisiä.
Voidaan kuitenkin nähdä, että
seurakuntajärjestys muuttuu raamatullisemmaksi, kun vanhimmiston päätösvalta ja vastuu on todellista ja juridisesti pätevää, eikä
erilliselle hallitukselle alisteista.
Samalla kaksoishallinnon poistuessa seurakunnan hallinto selkeytyy.
Nämä muutokset toteutuvat vasta
siinä vaiheessa, kun seurakunnan
toiminta siirretään myös juridisesti
yhdyskuntaseurakunnalle.
Paikallisseurakunnat
voivat
vaikuttaa suoraan herätysliikkeen
yhteisiin asioihin, kun päätösvalta
on seurakuntien edustajien kokouksella.
Helluntaikirkon
jäsenseurakunnat järjestäytyvät uskonnonvapauslain mukaan aikaisemman
yhdistyslain sijaan. Uskonnonvapauslaki turvaa yhdistyslakia
paremmin seurakunnan aseman
uskonnollissa toiminnassa. Tällä
on vaikutusta mm. hallinnon järjestämiseen ja kokoontumislain
soveltamiseen.

”Katso minä teen uutta”

edustaa seurakuntien yhteisesti
valtuuttama elin. Uskonnollisena
yhdyskuntana helluntaiherätystä
kohdellaan yhdenvertaisesti muihin uskontokuntiin nähden. Helluntaikirkko voi antaa julkisia kannanottoja eettisiin ja uskonnollisiin
kysymyksiin sekä antaa lausuntoja
lainsäädäntöasioissa.
Helluntailiikkeen julkinen kuva selkiytyy ja
identiteetti vahvistuu.
Helluntaikirkko luo puitteet selkeälle rakenteelle yhteisten asioiden hoitamisessa, ja mahdollistaa
yhteisten strategioiden luomisen.
Helluntaikirkko voi luontevasti
hoitaa myös herätysliikkeemme
kansainväliset yhteydet.
Uskonnollinen yhdyskunta voi
saada valtionavustusta, jonka yhdyskunta saa kohdentaa haluamallaan tavalla omaan toimintaansa.
Helluntaikirkko on toistaiseksi
käyttänyt avustuksen toimiston ylläpitämiseen.

Tampereen
Helluntaiseurakunta
Tampereen Helluntaiseurakunnan
vanhimmisto on nähnyt jo vuosia
sitten nämä hyvin perustellut syyt
ja aloittanut tämän tärkeän prosessin. Nyt olemme vaiheessa, jossa
jokainen voi liittyä Helluntaikirkkoseurakunnan jäseneksi. Vanhimmisto yksimielisesti suosittelee
jokaiselle seurakunnan jäsenelle
liittymistä! Tämä on tarpeellinen
askel ja jos ei ole mitään erityistä
syytä odotella, kehotamme jokaista täyttämään tuon liittymiskaavakkeen esimerkiksi infopöydällä
päiväkokouksen jälkeen. Näin
pääsemme yhdessä selkeämpään
ja raamatullisempaan suuntaan
seurakuntamme rakenteessa. Ei
ole mitään syytä pelätä liittyä
Helluntaikirkkoon. Se on viisas ja
turvallinen tie rakkaalle seurakunnallemme.

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

Tiistai
Keskiviikko
Torstai
ta
Perjantai
Lauantai

klo 11 ja 19, Täyttykää Hengellä
klo 11 ja 19, Diakonia ja solunäky
klo 11 ja 19, Löytö-rukousta Tampereen puolesklo 11 – 13, Uudistuva lähetysnäky
klo 10-14, Siunatkaa Israelia, Antakaa kunnia
Jumalalle

Jumala haluaa tehdä uutta niin jokaisen henkilökohtaisessa
kuin koko seurakunnankin elämässä. Olemme nähneet hyvänä käytäntönä alkaa uuden vuoden yhdessä rukoillen.
Uskon, että tulevina päivinä voimme elää todeksi Hänen valtakuntansa voimaa ja kirkkautta yhä enenevässä määrin. Ole
valmis näkemään vaivaa evankeliumin etenemiseksi omalla
paikallasi.
Tule vahvistumaan yhteisestä uskosta ja Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta.
Valmistaudutaan yhdessä läpimurtoihin!

PUHELIN
PIRAHTAA

luen yleensä ensimmäisenä elämäkerrat.

Mitä kuuluu, Suvi Veijalainen?
Hyvää kuuluu! On ihanaa olla
töissä Karismakirjassa, varsinkin
kun työni juuri vakinaistettiin
marraskuun alusta.
2. Mitä tuotetta suosittelisit
tänä vuonna joululahjaksi?
Tämän joulun hitit tulevat olemaan kaksi kirjaa, Taivas on
totta ja Viesti Jumalalta, jotka
molemmat kertovat poikien taivaskokemuksista. Olen itsekin
lukenut ne ja voin lämpimästi
suositella.

4. Miten aiot viettää joulua?
Vietän joulua rakkaan perheeni
ja sukuni parissa maalla. On ihanaa seurata pienen 2,5-vuotiaan
Daniel-poikamme
jouluintoa.
T ANJA A UTIO

M it ä
k u u lu u ?

3. Millaisesta musiikista ja kir
jallisuudesta itse pidät?
Pidän rauhallisesta musiikista,
jossa on sanomaa ja kirjoista

Vaikutukset herätysliikkeelle
Lähde: Suomen Helluntaikirkon
artikkeli

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

Yhteiset kokoontumiset:

Eeva Seppäläinen

U SKO K ATTO
Helluntaiherätyksen edustus yhteiskuntaan ja sen eri tahoihin
selkiytyy,
kun
herätysliikettä

Seurakunnan rukous-ja paastoviikko
tammikuussa 3. - 8.1.2012

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

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

Toimisto:
Nuorisotyö:
Ulkomaalaistyö:
Kuurojentyö:
Diakoniatyö:
Tiedotus:

tampere@helluntaisrk.net
nuorisotyo.tampere@helluntaisrk.net
international.tampere@helluntaisrk.net
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

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