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Jumala voi puhua 
missä vain

Kolumni

Haluaisin kertoa tänään siitä, 
kuinka Jumala voi puhua mis-
sä ja milloin vain. Ajatukseni 
kumpuavat kokemuksista, joissa 
Jumala on antanut viestin sisim-
pääni jopa silloin, kun sitä olen 
vähiten osannut odottaa.

Vuosien varrella olen tehnyt 
monenlaisia tekstejä. Valtaosa 
on ollut ainakin osittain hengel-
lisiin asioihin liittyviä. Tällainen 
tehtävä vaatii jotain. On täy-
tynyt sisäistää, että en voi vain 
luottaa taitoihini, vaan täytyy 
osata kuunnella Jumalaa.

Meillä voi olla ennakkokä-
sityksiä siitä, missä ja milloin 
Jumala voi puhua. Voidaan aja-
tella, että Herra puhuu vain Sa-
nansa ja rukouksen välityksellä. 
Tämä lieneekin pääasiallinen 
tapa, mutta Raamattu kertoo 
myös: ”Herra puhuu tavalla ja 
toisella.” Usein olen huomannut 
Herran puhuvan juuri sillä toi-
sella, tavallisuudesta poikkeaval-
la tavalla.

Jos on jotain, mitä olen tästä 
aiheesta oppinut, se on tämä: Ju-
mala on ja pysyy vaiti, jos yritän 
ja yritän väkisin. Suomalainen 
sananlasku toteaa hauskasti ja 
osuvasti: ”Ei kukko käskien lau-
la, eikä kana kotkota.” En puhu 
Jumalasta vaan omasta vastaan-
ottokyvystäni. Se ei toimi nappia 
painamalla, oman päätökseni 
varassa.

Viime kädessä en siis voi itse 
päättää aikaa ja paikkaa Juma-

lan viestittämiselle. Kun tämän 
muistan, voin hengittää vapaam-
min – minun ei tarvitse nyhjätä 
tyhjästä, vaan olla rauhassa. Sa-
noma tulee ajallaan.

Olen sydämestäni omistautu-
nut harrastuksilleni kuten musii-
kille ja matkailulle. Jumala onkin 
ottanut tavakseen puhua käyttä-
en juuri näitä, minulle tärkeitä ja 
ominaisia asioita. Sinulla voi olla 
joku toinen, juuri sinulle ominai-
nen kanava. Emme voi emmekä 
saa laittaa uskonelämäämme ja 
palvelutehtäviämme toinen tois-
temme muotteihin.

Joskus uuden kirjoituk-
sen aihe tulee vasta, kun olen 
kuunnellut tuntikausia musiik-
kia – eikä suinkaan hengellis-
tä musiikkia, vaan ”tavallisten 
ihmisten” lauluja. Mieleni ja 
ajatusmaailmani rentoutuu eri-
tyisellä tavalla myös, kun lähden 
matkalle. Välillä uutta artikkelin 
aihetta onkin täytynyt lähteä 
hakemaan Tukholmasta saak-
ka. Kun pääsen merimaisemien 
äärellä vapaaksi arjen huolista, 
Jumala pääsee ääneen. Ympäris-
tönvaihdos vapauttaa ennakko-
käsityksistä ja rajoituksista.

Nykyisin siis osaan jo odottaa 
vastaanottavaisin mielin tietyn-
laisissa tilanteissa. Inspiroitumi-
sessa on kuitenkin aina yllätyk-
sellisyyden elementti mukana. 
Ajatus voi yllättää taksissa tai 
Sokoksen kahvilassa keskellä 
kirkasta päivää.

Kutsuttu vapauteen

M itä on uskovan vapaus? 
Vapaus tehdä kaikkea vai 
vapaus olla tekemättä kaik-

kea? Tässä on ero maailman ym-
märtämän vapauden ja kristityn 
ymmärtämän vapauden välillä. 
Galatalaiskirje opettaa voimak-
kaasti, että vapauteen Kristus 
meidät vapautti. Uskovan kasvu 
vapaudessa pitää sisällään erilaisia 
kasvun vaiheita. Nämä ovat myös 
hengellisen kypsyyden merkkejä.

Ensimmäinen vaihe on uskoon-
tulo, jossa kohdataan Jeesus vapah-
tajana. Uskova kokee, että hän on 
vapaa synnistä. Hän on saanut kai-
ken anteeksi. Mikä tunne ja koke-
mus tämä onkaan! Muistatko vielä 
tämän? Uusi uskova alkaa heti ot-
taa tässä uudessa vapaudessa aske-
leita elämän puhtauteen. Rakkaus 
Jeesukseen saa hänet etsimään 
Jumalan periaatteita elämälleen. 
Hän alkaa ymmärtää, että Jumalan 
Sanassa on voima. Hän alkaa ym-
märtää, että rakkaus Jumalaan on 

hänen käskyjänsä noudattamista. 
Koska hän on niin Jumalan rak-
kaudessa kiinni, hän alkaa noudat-
taa Jumalan periaatteina.  Ja tässä 
kaikessa hän kokee vapautta eikä 
uskonelämä ahdista yhtään.

Monet joutuvat kuitenkin alku-
vaiheiden jälkeen kokemaan laina-
laisuuden kauden. Tämä on väsyt-
tävä vaihe. Jumalan varjelevista ja 
siunaavista periaatteista tulee niin 
tärkeitä, että itse rakkaussuhde 
Jeesukseen jää taka-alalle. Tämä 
motivaation lähde, rakkaus-suhde, 
jotenkin väljähtyy. Silloin alkaa 
tulla tilalle suoritususkonto. Kris-
titty alkaa menettää vapauttaan. 
Hän pelkää, että jos ei pakota itse-
ään väkisin asioihin, hän lankeaa 
pois. Tähän tietysti väsyy. Mutta 
siitä myös seuraa tärkeä vapauden 
löytö. Nimittäin vapaus uskonnol-
lisuudesta, joka oli alkanut hiipiä 
puseron sisään. Jeesuksen seuraaja 
löytää jälleen lapsen aseman ja ra-
kastavan Isän. Hän löytää armon 

avukseen oikeaan aikaan. Hän löy-
tää vapauden säännöistä. Nyt hän 
varjelee itseään, ettei enää joutuisi 
tuohon siteeseen. Hän varjelee va-
pauttaan.

Vielä on yksi tärkeä askel us-
kovan vapauden kasvussa. Sekin 
on sidottu rakkauteen. Uskova voi 
olla niin vapaa, että hän rakkau-
den tähden veljiinsä ja sisariinsa 
kieltäytyy jostakin. Hän tietää, 
että voisi tehdä tiettyä asiaa, mutta 
vapaaehtoisesti ja vapaana kieltää 
sen itseltään ettei loukkaisi toista. 
Tätä kutsutaan heikomman veljen 
periaatteeksi. Paavali opettaa tästä 
vapaudesta Roomalaiskirjeen 14. 
luvussa. Se kuvaa uskovan vapau-
den kypsää tasoa. Tässä vapaudes-
sa eläminen sitoo uskovat erityi-
sillä rakkauden siteillä toisiinsa ja 
Hengen yhteyttä varjellaan rauhan 
yhdyssiteellä (Ef. 4). Kasvetaan va-
paudessa!

USKO KATTO

Ruthin tarina 
koskettaa

OMAT MURHEET muuttuvat 
pinnallisiksi ja mitättömiksi aina 
silloin, kun näkee välähdyksiä 
jonkun sellaisen elämästä, jolla 
oikeasti on asiat huonommin. On-
neksi tämä herääminen tapahtuu 
aika usein ja sitä muistaa katsoa 
ylös, ja kiittää. Toisesta näkökul-
masta tämä herätys tapahtuu lii-
ankin usein, sillä silloin ymmärtää 
miten paljon maailmassa on köy-
hyyttä, sairautta ja epätasa-arvoa. 
Oma hyvinvointi tuntuu lähinnä 
rikolliselta. Olenko minä länsi-
maalaisena köyhien riistäjä?

Länsimaissa käyttökelpoista 
ruokaa heitetään vuosittain ros-
kiin arviolta 1,3 miljardia tonnia. 
Suomalainen kippaa lautaseltaan 
roskiin vuodessa melkein 30 ki-
loa ruokaa, vain siksi, että silmät 
ovat syöneet enemmän kuin vatsa. 

Kun seison lämpimässä suihkussa 
parikymmentä minuuttia, en tule 
lainkaan ajatelleeksi, että muualla 
maailmassa ollaan kiitollisia pie-
nestäkin pisarasta puhdasta vettä. 
Eikä kaikkien juomavesi ole lähel-
läkään puhdasta.

Tämän numeromme kannes-
sa on kenialainen Ruth Wambua. 
Hänen tarinansa herätti minut, sil-
lä kykenin samastumaan häneen, 
vaikka tulemme hyvin erilaisista 
taustoista. En tiedä onko meillä 
paljon muuta yhteistä kuin se, että 
olemme melkein samanikäisiä. 
Ruth on myös äiti, joka taistelee 
perheensä hyvinvoinnin puolesta. 
Sillä erotuksella, että hänen lap-
sensa itkevät iltaisin nälkäänsä ja 
minun lapseni saattaa pillahtaa it-
kuun sen vuoksi, etten ostanut hä-
nelle kauppareissulla jäätelöä.

Ruth on pienviljelijä, mutta kui-
va maa ja epäsäännöllinen sade 
turmelevat sadon. Ruth kylvää 
joka vuosi, mutta pelto ei anna mi-
tään. Hän jakaa pienen savimajan 
aviomiehensä ja neljän lapsensa 
kanssa, joista nuorin on vielä vau-
va. Ruth kantaa kanisterilla juoma-
vettä kaksi kertaa päivässä kolmen 
kilometrin päästä. Ruth sanoo, että 

vanhempi lapsista ymmärtää. ”Jos 
hän kysyy mitä syömme tänään, ja 
sanon, ettei ole ruokaa, hän tyytyy 
siihen. Vaikeus on pienempien 
kanssa. Heille ei voi sanoa, ettei 
ole ruokaa.” Kun luin nämä Rut-
hin sanat, aloin itkeä.

Onneksi tarinalla on onnellinen 
loppu. Fida International on aloit-
tanut nälänvastaisen kampanjan 
Ruthin ja muiden kenialaisten aut-
tamiseksi. Ruth on kuullut Fidan 
ruokaturvahankkeesta seurakun-
tansa pastorilta. Hän suhtautuu asi-
aan varovaisen luottavaisesti ja toi-
voo saavansa ruokaa perheelleen. 
Kristittynä Ruth luottaa Jumalan 
apuun nälästä ja kuivuudesta huo-
limatta.   Hän sanoo, ettei heillä 
ole mitään omaisuutta, mutta he 
voivat hyvin, koska heillä on rak-
kautta.

Lahjoitin Ruthille ja muille näl-
kää vastaan taisteleville summan, 
jolla ostaisin viikon ruoat perheel-
leni. Se on pientä minulle, mutta 
suurta Ruthille ja muille samassa 
tilanteessa oleville. Lähde sinäkin 
mukaan taistelemaan nälkää vas-
taan.

TANJA AUTIO 

p ä ä t o i m i t t a j a l t a

JONI HUOPANA
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Eväät  elämään -kampanja 
kutsuu antamaan apua 
sellaisille, jotka joutuvat 
kohtamaan nälkää 
päivittäin.

Nälkä on asia, joka säännöllisesti 
vaivaa jokaista meistä. Herättyäni 
tänä aamuna vielä vähän unisen 
mieleni ensimmäiset ajatukset 
suuntautuivat keittiössä odottavaan 
paahtoleipään, ja opiskelupäiväni 
oli ihana keskeyttää lounaaksi tar-
jotulla makaronilaatikolla. Voitet-
tuani tänään oman nälkäni jo kaksi 
kertaa on tämä iltapäivä mahdol-
lista omistaa maailman suurten ky-
symysten pohdintaan, mutta illalla 
kotiin palattuani vastassani tulee 
olemaan taas tuo tuttu tuntemus - 
minun on taas nälkä.

Nälkä on tosiaan asia, joka on 
jollakin tasolla varmasti tuttu kai-
kille maailman ihmisille. Sen sijaan 
nälän ongelmaan vastauksen anta-
va ruoka taas jakautuu maailman 
mittakaavassa hyvin epätasaisesti. 
Suomessa kotitaloudet heittävät 
ylimääräistä ruokaa roskiksiinsa 
vuosittain lähes 160 miljoonaa ki-
loa, kun taas toisaalla maailmassa 
miljardia ihmistä vaivaa alituinen 
nälkä. Tänä vuonna Fida Interna-
tional ry:n ja Suomen helluntai-
seurakuntien yhteisen kampanjan 
kautta halutaan nähdä tämä nälkä 
ja etsiä keinoja sen voittamiseksi.

Ruokaturvaa Keniaan ja 
Pohjois-Koreaan
Valtakunnallisen Eväät elämään 
-keräyksen kohdemaat ovat tänä 
vuonna Kenia ja Pohjois-Korea. 
Kummassakin maassa kampanjan 
tuotoilla parannetaan ruokatur-
van toteutumista eli pyritään ta-
kamaan maan asukkaille riittävä 
ravitsevan ruoan saanti. Keniassa 
tuetaan köyhien kylien pienviljeli-
jöitä viljelemään maata kuivuuden 

keskellä, ja Pohjois-Koreassa kroo-
niseen ruokapulaan tuodaan apua 
siemenperunaprojektilla. 

Kampanjan tavoitteena on 
myös saada meidät suomalaiset 
miettimään omaa ruokailuamme. 
Samalla, kun osa kehitysmaiden 
ihmisistä kuolee nälkään, arvioi-
daan, että kolmannes länsimaissa 
tuotetusta ruuasta päätyy kaatopai-
koille. Epäoikeudenmukaisuuden 
lisäksi hukkaan heitetyllä ruoalla 
on merkittäviä ympäristövaiku-
tuksia. Globaalilla tasolla roskiin 
laitettu ruoka on hukattua rahaa 

ja turhaan aiheutettuja valmistus-
vaikutuksia. Maailmanlaajuista 
ruokaturvaa voi siis arkipäiväises-
sä toiminnassaan parantaa noudat-
tamalla tuttua periaatetta siitä, että 
syö sen, minkä ottaa tai ostaa.

Lipaskeräyksellä apua nälkään
Kenian ja Pohjois-Korean ruoka-
turvaan voi lahjoittaa apunsa koko 
vuoden ajan, mutta kampanjan 
erityinen ajankohta on viikko 19 
toukokuussa. Silloin järjestetään 
valtakunnallinen lipaskeräys, jossa 
on mukana Suomen seurakuntia 

aina Rovaniemeltä Espooseen. 
Tampereen Hämeenkadulla orans-
sia Fidan liiviä kantavia kerääjiä 
on tarkoitus nähdä tänä vuonna 
jo kolmatta kertaa. Viime vuoden 
toukokuussa aktiivisena kerääjänä 
toiminut Suvi Katisko kuvailee 
keräyskokemustaan mielenkiintoi-
seksi

- Ihmiset olivat pääsääntöisesti 
innoissaan kun saivat lahjoittaa. 

Tänä keväänä Suvi perheineen 
on muuttanut Rovaniemelle, jos-
sa odotetaan toukokuun keräystä 

innolla. Täällä Tampereella taas 
tarvitaan uusia lipaskerääjiä. Ehkä 
sinä voisit syödä lautasesi tyhjäksi 
ja tulla vaikka puoleksi tunniksi 
helpottamaan toisten nälkää?

Lipaskerääjäksi voi ilmoittau-
tua ja kaikenlaiset muut Eväät 
elämään -kampanjaa koske-
vat lisäkysymykset voi suun-
nata Anna Lehmuskoskelle  
(annalehmuskoski@gmail.com, 
040 8497 195).

ANNA LEHMUSKOSKI

Nälkä voidaan voittaa

Kesään on enää muutamia 
viikkoja ja nyt on 
mahdollisuus varata oma 
paikkansa kesän suosituilta 
leireiltä.
- Alakouluikäisten (1. – 5. lk) MIX-
päiväleiri pidetään Kausjärven 
leirikeskuksessa 4. – 8. kesäkuuta.

- Pyhisleiri heti MIX-leirin perään 
9. – 10. kesäkuuta 6 - 8 –vuotiaille 
Kausjärvellä.

- Isovanhemmat ja lapsenlapset 
pääsevät nyt ensimmäistä kertaa 

yhteiselle leirille Kausjärvelle 11. – 
12. kesäkuuta.

- Kesäkuun lopulla 26. – 29. päivä 
9 – 12 –vuotiaiden JEES-leiri.

- Royal Rangers –leiri järjestetään 
1. – 5. heinäkuuta Pelastusarmeijan 
leirikeskuksessa Ylöjärvellä.

Sähköiset ilmoittautumiset ja lisä-
tiedot seurakunnan nettisivuilla: 
www.tamperehelluntai.fi

Tervetuloa mukaan kesän leireille!

Ilmoittautuminen kesän 
leireille käynnissä

KUVA: VILLE NUORAHO / VOLUME TUOTANTO

Lapsia Kenian Turkana-alueelta, jonka kylistä yksi on mukana ruokaturvahankkeessa. Alue sijaitsee Pohjois-Kenian pahimmalla kuivuusalueella.
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Yleiseksi vitsiksi 
muodostunut 
kilpailuasetelma kahden 
suomalaiskaupungin välillä 
on kääntynyt voimavaraksi 
lähetyskentällä, kun 
tamperelaislähettimme 
ovat saaneet vahvistusta 
turkulaisesta 
lähettipariskunnasta.

Thaimaan Bangkokissa ollaan 
hiljalleen pääsemässä normaalin 
elämänrytmiin tulvakatastrofin jäl-
keen. Vaikeuksien keskellä lähet-
timme Ruut ja Henry Mononen 
ovat huomanneet myös asioiden 
valoisia puolia – moni suunnitel-
ma meni uusiksi katastrofin takia, 
mutta myös uusia ovia on avautu-
nut.

- Vaikeuksien kautta olemme 
saaneet luotua erittäin mielenkiin-
toisia kontakteja Bangkokin bis-
nesmaailman huipulle, Monoset 
kertovat.

Nämä kontaktit auttavat var-
masti myös päällimmäisessä ky-
symyksessä, joka on pitkään ollut 
sopivien tilojen löytyminen kahvi-

lalle ja mediastudiolle. Nyt Mono-
set ovat saaneet näylleen vahvis-
tusta, kun sitä on alkanut heidän 
kanssaan jakaa Saara ja Markus 
Nordblom. Pariskuntien yhteistyö 
alkoi jo kuusi vuotta sitten alusta-
vien keskustelujen ja suunnittelun 
asteella. Vuoden alusta on tavattu 
säännöllisesti tiiminä ja etsitty vai-
kuttamisen kanavia kaupungissa. 

- Etsimme yhä sopivaa tilaa, 
joka täyttäisi kriteerit. Uskomme, 
että paikka avautuu Jumalan ajalla 
vaikkakin tämä prosessi on koetel-
lut kärsivällisyyttämme. Lohdu-
tuksena on monesti ollut Aabraha-
min elämä, Monoset sanovat.

Tulva tiivisti tiimiä
Nuorisokahvilan ja mediastudion 
tavoitteena on bangkokilaisten 
urbaaninuorten ja opiskelijoiden 
tavoittaminen evankeliumilla. Ta-
voitteena on myös tukea herätystä 
antamalla työkalu nuorten ja opis-
kelijoiden saavuttamiseksi kau-
punkialueilla sekä tuottaa kristil-
listä mediaa, joka auttaa luomaan 
kristillistä kulttuuria.

Yhteisen sävelen löytymistä pa-
riskuntien välillä on edesauttanut 
se, että he ovat entuudestaan ystä-

viä. Myös luonnonkatastrofi tiivisti 
tiimiä entuudestaan.

- Tulvassa auttaminen oli hieno 
aloitus yhteistyölle, jossa toistem-
me vahvuudet tulivat esille, ja löy-
simme hyvän rytmin sekä yhteis-
hengen, Monoset ja Nordblomit 
sanovat.

Saara ja Markus Nordblom 
olivat kuusi vuotta sitten kahden 
vuoden harjoittelujaksolla Thai-
maassa, jonka aikana pariskunnat 
tutustuivat. Nordblomien palattua 
Suomeen pariskunnat jakoivat 
ajatuksiaan ja kehittyvää näkyä. 
Vuosi sitten turkulaispari palasi ta-
kaisin Thaimaahan.

Vahvuutena yhteinen 
päämäärä
Markus Nordblom toimi koti-
maassa tapahtumatekniikan alalla 
ja Saara sai ennen lähtöä valmiiksi 
FM-tutkinnon Turun yliopistoon 
pääaineenaan englantilainen filo-
logia. Toiselta ammatiltaan Saara 
on musiikkipedagogi. Bangkokin 
työssä Markuksen erityisvastuu-
alueena on perustaa toimintakes-
kukseen media- ja musiikkitila, 
jossa on mahdollisuus esimerkiksi 

bändien harjoitteluun ja äänittei-
den tekemiseen. Saara luo yhteyk-
siä musiikkipiireihin. Pariskunnal-
la on 3-vuotias tytär Bea.

Saara Nordblom jatkaa kent-
täsihteerinä Ruut Monosen ja-
lanjäljissä ja Ruut on aloittanut 
aluepäällikön tehtävät. Monoset ja 
Nordblomit ovat innoissaan tästä 
askelesta tehdä yhteistyötä saman 
näyn vuoksi.

- Näemme toistemme lahjat ja 
lisäarvon tämän näyn toteuttami-

sessa.
Pariskunnat toivovat seurakun-

nan esirukousta erityisesti tilan 
löytämiseksi, tiimin yhteen kas-
vamiseksi ja uusien jäsenten löy-
tämiseksi. He toivovat kontaktien 
syventymistä ja sitä, että ihmiset 
löytäisivät tien Jumalan luo.

- Tarvitsemme suunnittelussa 
viisautta ja Jumalan ajoitusta, Mo-
noset ja Nordblomit toteavat.

TANJA AUTIO

Ihmissuhteet opetuslapseuttamisen väylänä
Nuorisotyön johtoryhmässä vahvistetaan yhteistä näkyä

Tamperelaiset ja turkulaiset yhdistivät voimansa

Seurakunnan viikoittaiset 
tilaisuudet tai solutoiminta 
eivät synny itsestään – 
eivät nuorisotyössäkään. 
Erilaiset illat, tapahtumat 
ja solutyön koordinointi 
ovat rukouksen, yhteyden 
ja huolellisen suunnittelun 
tulosta. Viestintuoja vieraili 
nuorisotyön johtoryhmän 
kokouksessa ja selvitti, 
mitä kulissien takana 
tapahtuu.

Silmäys pastoreiden huoneeseen 
maaliskuisena keskiviikkoiltapäi-
vänä kertoo tiimityöstä: pöydän 
ympärille on kokoontunut peräti 
kymmenen nuorisotyön vastuun-
kantajaa. Puheenjohtaja Mikael 

Karjalainen avaa kokouksen ru-
kouksella ja pyytää sitten jokaista 
kertomaan jonkin kohokohdan ja 
jonkin vähemmän mukavan asian 
kuluneelta viikolta. Puheenvuorot 
kiertävät ja eri vastuu-alueiden 
edustajat esittäytyvät.

Nuorisotyön laaja kokonaisuus
Puheenjohtajan lisäksi johtoryh-
mään kuuluvat nuorisopastori 
Jarkko Lindqvist, sihteeri Han-

na Porrassalmi sekä edustajia 
nuorisotyön eri toimintasektoreil-

ta. Lindqvist pitää lyhyen alustuk-
sen, jonka jälkeen käydään läpi 
jokaisen osa-alueen kuulumiset. 
Teinityöstä mukana ryhmässä ovat 
pastori Joni Hietanen ja Aki Mä-

kinen ja Wake Up -työryhmästä 
koordinaattori Joona Pusa. Opis-
kelijapiirin asioista vastaa Matti 

Pesu ja aktiotyöstä Johanna Jär-

venpää.
Vesa Huumarsalon vastuu-

alueisiin kuuluvat Kehonrakenta-
jat-tiimi ja solukoordinaatio, ja tie-
dotuksen vastuuhenkilönä toimii 
Ville-Matti Erkintalo. Juho Lep-

pänen vastaa paitsi Välitän-toi-
minnasta, myös uudesta graafiseen 
ilmaisuun liittyvästä Visuals-työ-
muodosta. Eri toimintamuotojen 
terveiset herättävät keskustelua, 
ja mielen päällä polttelevat muun 
muassa suuren seurakunnan ih-
missuhdehaasteet: Kuinka uusi tu-
lija voi löytää yhteyden? Miksi vie-
raille ihmisille puhuminen saattaa 
olla suomalaisista vaikeaa? Millais-
ta edistysaskeleita on nähty?

Paljon toimintavapautta 
yhteisen näyn puitteissa
Haastatellessani Lindqvistiä seu-
raavalla viikolla ihmissuhteet nou-
sevat jälleen esiin.

- Johtoryhmän tarkoitus on kar-
toittaa nuorisotyön kuulumisia, 
mutta myös hioa yhteistä näkyä, 
Lindqvist linjaa. 

- Nuorisotyön tavoitteena on 
kasvattaa nuoria Jeesuksen seuraa-
jiksi. Uskomme kasvuun ja ihmis-
ten kypsymiseen, ja tämä tapah-
tuu paljolti ihmissuhteiden kautta 
pienryhmissä. Erilaiset tilaisuudet 
ovat toinen tapa toteuttaa näkyä 
käytännössä.

Johtoryhmä koordinoi nuori-
sotyön suurempia liikkuvia osia, 
mutta ruohonjuuritason työ teh-
dään kunkin toimintamuodon si-
sällä.

-Eri toimintamuodoilla on pal-
jon vapautta – johtoryhmässä tar-
kastellaan yhdessä ennemminkin 

sitä, kuljetaanko yhteisessä näyssä 
samaan suuntaan, toimitaanko 
yhteisen strategian mukaisesti ja 
tarvitaanko jonkinlaisia toimenpi-
teitä.

PAULA ERKINTALO

Me-henki syntyy seurakunnassa yhteisen tekemisen kautta, nuorisopastori Jarkko Lindqvist painottaa.
Kuvassa takana Joni Hietanen, Matti Pesu ja Vesa Huumarsalo. Pöydän ympärillä Aki Mäkinen, Mikael Karja-
lainen, Jarkko Lindqvist, Hanna Porrassalmi, Juho Leppänen, Ville-Matti Erkintalo ja Joona Pusa.

Henry ja Ruut Mononen ovat saaneet rinnalleen Saara ja Markus Nord-
blomin jakamaan kahvila- ja toimintakeskusnäkyä. Paikallisvahvistukse-
na Nan ja Oat.
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Kaksi alle kolmevuotiasta lasta pi-
tävät seurakuntaamme kuuluvan 
Katariina Kososen kiireisenä ja 
osallistuminen jumalanpalveluk-
siin seurakunnassa on perheelle 
usein hankalaa. Kososet kertovat 
katsoneensa kokouksia netistä 
melko usein erityisesti viime syk-
syn ja talven aikana.

- Useimmiten kokouksiin osal-
listuessa jompikumpi tai jopa mo-
lemmat vanhemmista eivät kuu-
le esimerkiksi saarnaa lainkaan, 
koska kuopusta ei voi vielä viedä 
yksin seimeen hoitoon kokouksen 
ajaksi. Kotona netistä saarnaa pys-
tyy seuraamaan paremmin, 9-kui-
sen ja 3-vuotiaan lapsen äiti sanoo.

Katariina Kosonen pitää nettiä 
hyvänä kanavana ylläpitämään 
yhteyttä seurakuntaan silloin, kun 
on jonkun elämäntilanteen vuoksi 
estynyt osallistumaan seurakun-

nan toimintaan.
- Tunnemme pysyvämme mu-

kana ainakin jollakin tasolla seu-
rakunnan elämässä, vaikka emme 
pääsisikään kokouksiin mukaan.

Kososille mahdollisuus päästä 
kuvaruudun kautta seurakuntaan 
sisälle ei kuitenkaan pidemmän 
päälle riittäisi, sillä se ei kykene 
korvaamaan henkilökohtaista yh-
teyttä seurakuntalaisiin. He ovat 
kuitenkin kiitollisia siitä, että seu-
rakunta tarjoaa tällaista palvelu 
sellaisille, joiden on syystä tai toi-
sesta vaikeaa osallistua tilaisuuk-
siin paikan päällä. Kunhan lapset 
kasvavat, voivat Kososetkin taas 
tapansa mukaan osallistua aktiivi-
semmin seurakunnan toimintaan. 
Pääasia on, ettei yhteys katkea.

TANJA AUTIO

Seurakuntalaiset ja muut 
asiasta kiinnostuneet 
ovat jo useamman 
vuoden ajan päässeet 
mukaan tilaisuuksiin 
omalta kotisohvaltaan. 
Nyt lähetyksiä pystyy 
kuuntelemaan myös 
kännykän välityksellä. 
Seurakunta on lähempänä 
kuin koskaan.

Suorat nettilähetykset sunnun-
tain jumalanpalveluksista eivät 
suoranaisesti ole vaikuttaneet kä-
vijämääriin paikanpäällä. Netin 
välityksellä tavoitetaan nekin seu-
rakuntalaiset, jotka eivät muuttu-
neen elämäntilanteensa vuoksi 
pääse paikalle. Erityisesti pienten 
lasten vanhemmat, vanhukset tai 
jonkun sairauden kohtaamat ihmi-
set ovat saaneet helpotusta seura-
kuntakoti-ikäväänsä.

- Sellaiselle, jolle liikkeelle pää-
sy on ylivoimaista, nettilähetyksen 
merkitys voi olla suurikin, toteavat 
netti-tv tiimissä pitkään mukana 
olleet Lea ja Timo Kiiski.

Heidän mukaansa on olemassa 
myös niitä katsojia, joilla ei vielä 
ole yhteyttä seurakuntaan tai jot-
ka ovat jääneet syystä tai toisesta 
seurakuntayhteyden ulkopuolelle. 
Seurakunnan kynnys on muuttu-
nut muuriksi, mutta netin kautta 
on esteetön pääsy seurakuntaan 
sisälle.

- Nettilähetys saattaa joskus olla 
juuri se kanava, jonka kautta ihmi-
nen pystyy ottamaan Sanan vas-
taan. Uskomme, että Sana vaikut-
taa näinkin välitettynä, ja jonain 
päivänä voimme tavata seurakun-
nan yhteydessä jonkun tällaisenkin 
nettiosallistujan, Kiiskit toteavat 
luottavaisina.

- Tilaisuuksien vieminen In-
ternetiin on tämän päivän tapa 
toteuttaa lähetyskäskyä ja viedä 
evankeliumi sekä Jeesuksen ope-
tukset myös digitaalisiin maan ää-
riin saakka.

Puhelin käteen ja Sanan 
kuuloon
Netin välityksellä voi sunnun-
tain päivätilaisuuksiin osallistua 

vaihtoehtoisesti videolähetyksen 
ja pelkän äänilähetyksen kautta. 
Äänilähetys on ajateltu hitaita yh-
teyksiä varten, jolloin esimerkiksi 
kesämökeiltä tai muuten hitaam-
pien matkapuhelinyhteyksienkin 
välityksellä voi päästä kuuntele-
maan lähetystä. Äänilähetystä voi 
kuunnella myös useimmilla älypu-
helimilla, joten tietokonekaan ei 
ole välttämätön tilaisuuden seuraa-
miseksi.

Talviaikaan tilaisuuksiin netin 
välityksellä osallistuu 300 - 400 
katsojaa, kesäaikaan määrä on 
jonkun verran pienempi. Kiiskien 
mukaan määrä on kasvanut tasai-
sesti kuluneiden vuosien aikana. 
Noin 60 prosenttia nettikatsojista 
on Tampereelta ja lähiympäristös-
tä. Ulkomailta Tampereen seura-
kuntaan yhteyden avaa noin viisi 
prosenttia osallistujista.

Lea ja Timo Kiiski ovat havain-
neet, että paikalla olevien määrä 
vastaa usein myös netin kautta 
osallistuvien lukumäärää.

- Niinä sunnuntaina, kun on 
paljon osallistujia paikan päällä, on 
runsaasti osallistujia myös netissä. 

Samoin, kun on salissa tyhjää, on 
yleensä myös vähemmän katsojia 
netissä.

Poikkeuksellinen ohjelma vai-
kuttaa osallistujamääriin sekä ne-
tissä että seurakuntasalissa. Lomat 
ja hankalat sääolosuhteet saattavat 
Kiiskien mukaan lisätä nettikatsoji-
en määrää.

- Ehtoolliskokouksissa on aina 
hiukan muita tilaisuuksia vähem-
män osallistujia netissä, joten voisi 
olettaa, että jotkut nettikatsojista 
ovat noina sunnuntaina lähteneet 
paikan päälle tilaisuuteen.

Saarnoja kuunnellaan myös 
arkistosta
Saarnat tallennetaan seurakunnan 
nettisivuille myös myöhempää 
katselua ja kuuntelua varten. Saar-
na-arkistosta löytyvät videotallen-
teet, puhetallenteet sekä podcastit 
kaikista sunnuntaisaarnoista. Li-
säksi nuorten Wake Up -tilaisuuk-
sista on puhetallenteet.

- Suorissa lähetyksissä tavoittee-
na on välittää tilaisuus mahdolli-
simman aitona, mutta pitää huolta 
yksityisyyden suojasta. Uhraamis-

ta, henkilökohtaista rukousta sekä 
esirukouspalvelua ei kuvata, Lea ja 
Timo Kiiski tarkentavat.

- Arkistotallenteiden seurannas-
ta on joskus tullut puheen pitäjäl-
le osoitettua palautetta kyseisen 
puheen sisällöstä. Muutoin tallen-
teiden käytöstä tiedämme lähinnä 
sen, että joitain säännöllisesti tal-
lenteita käyttäviä henkilöitä on, 
mutta tarkkaa määrää on vaikea 
arvioida.

- Saarnatallenteiden katsomises-
ta on käytettävissä laskuri, mutta se 
laskee kaikki saarnaa vilkaisemas-
sakin käyneet, eikä kovin tarkkaa 
kuvaa saarnojen kuuntelusta sitä 
kautta saada. Varmasti vähintään 
useita kymmeniä kertoja kuunnel-

laan jokainen saarna vielä arkistos-
takin.

Sunnuntaijumalanpalveluslä-
hetysten lisäksi Löytö-viikkojen 
yleisötilaisuuksia on lähetetty ne-
tissä suorana. Nettilähetysten laa-
jentamista rajoittaa netti-tv tiimin 
tekijöiden määrä, nettilähetysten 
tiedotuksen kapasiteetti ja katsoji-
en tuki.

- Haluamme haastaa jokaista 
seurakuntalaista mainostamaan 
nettimahdollisuutta omassa ympä-
ristössään. Kynnys astua seurakun-
taan on matala - parin klikkauksen 
päässä.

TANJA AUTIO

Seurakunta parin klikkauksen päässä

Netti linkittää 
kiireisen kotiäidin 
seurakuntaan
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Lähetystorien merkitystä 
evankeliumin levittäjänä 
tulisi korostaa 
seurakunnissa.

Hervannan keskustassa sijaitseva 
Fida Lähetystorin myymälä on 
avara ja valoisa. Vaatteet on lajitel-
tu väreittäin ja kalusteryhmät hou-
kuttavat istahtamaan. Lasivitrii-
neissä on koruja ja mielenkiintoisia 
astioita, kenkähyllystä puhumatta-
kaan.  Ihan ensi näkemältä ei tule 
mieleen, että liikkeessä myydään 
käytettyä tavaraa.

Seinällä komeilee suuri maail-
mankartta. Se kertoo, että Fida Lä-
hetystori on osa lähetystyöketjua, 

joka tavoittaa ihmisiä yli neljässä-
kymmenessä maassa.  

Evankeliumin asialla
Seurakunnille järjestetyssä VIP-
illassa puhunut myymälänhoitaja 
Rauha Davidsson toivoo, että 
työn merkitys nähtäisiin myös seu-
rakunnissa. 

– Usein tätä ajatellaan vain liik-
keenä ja vertaillaan hintoja eikä 
huomata, miten paljon näillä va-
roilla viedään eteenpäin evankeli-
umia. Seurakuntalaiset voivat olla 
mukana lahjoittamalla myytäväksi 
uutta tai vanhaa hyväkuntoista ta-
varaa. Shoppailun lisäksi työtä voi 
tukea rukouksin ja laittamalla ra-
haa yrityksen tilille, hän innostaa.  

Rauha Davidsson siirtyi viime 
syksynä Hervannan liikkeen joh-
toon Tammelantorin myymälästä, 
jossa hän toimi siihen asti myymä-
länhoitajan sijaisena.  Tällä hetkel-
lä hän vastaa molempien liikkei-
den toiminnasta, henkilöasioista ja 
visuaalisesta ilmeestä. Harjoitteli-
jat ja vapaaehtoiset mukaan lukien 
hänellä on tällä hetkellä yhteensä 
kolmetoista alaista. Hallinnolliset 
asiat vievätkin suuren osan työ-
ajasta.

– Olen rukoillut, että saisin 
tehdä paljon Herralle. Siihen ru-
koukseen on kyllä vastattu, Rauha 
nauraa.

Fidan markkinointitiimin kans-
sa suunnitellaan yhdessä mai-
nontaa ja pyritään kohottamaan 
myymälöiden imagoa. Reilu vuosi 
sitten avatusta Hervannan liikkees-
tä on ilmoiteltu paikallislehdissä ja 
nettisivuilla. Suoramainontaa on 
tehty yhteistyössä Hervannan Ka-
tukappelin kanssa. 

Kansainvälinen fiilis
Sekalaisen tavaran monivaiheinen 
lajittelu ja myyvä esillepano on 
taitolaji, johon osallistuvat kaikki 
työntekijät.  Asiakkaat ovat ihas-
telleet Hervannan myymälän 
nuorekasta ilmettä ja ystävällistä 
palvelua.

Anna Vainio-Siukolan työ-
päivään kuuluu asiakaspalvelua, 
kassatyöskentelyä, tavaroiden la-
jittelua, siistimistä ja hinnoittelua. 
Hän vinkkaa, että myynnissä on 
hyväkuntoista ja laadukasta tava-
raa, myös antiikki- ja arvoesineitä. 

– Parasta tässä työssä on usko-
va, hyvähenkinen työyhteisö ja se, 
että tietää oman työnsä arvon. Ul-
komaalaiset asiakkaat tuovat kan-
sainvälisen fiiliksen, Anna iloitsee.

Linkki seurakuntaan
Hervannassa asuu noin 75 eri kan-
sallisuutta. Rauha Davidsson on 
tehnyt jo useita vuosia Tampereen 
Helluntaiseurakunnan Kantry-työ-
tä ulkomaalaisten naisten parissa. 

– Järjestämme Hervannassa 
naisten toiminnallisia iltoja, joissa 
suoran evankelioimisen sijasta py-
ritään luomaan ystävyyssuhteita. 
Vuosien aikana on tullut useita 
naisia uskoon.  On kiva nähdä sa-
moja ihmisiä myös lähetystorilla, 
hän sanoo.

TARJA JÄÄSKELÄINEN

Hervannan Lähetystori
saanut kiitosta
nuorekkaasta ilmeestä

Fida lähetystorit 

28 myymälän kotimainen hy-
väntekeväisyyskirpputoriket-
ju, jonka tuotolla vaikutetaan 
vuosittain noin 2 miljoonan 
ihmisen elämään. Ensimmäi-
nen kirpputori avattiin noin 
30 vuotta sitten. Tampereella 
on tällä hetkellä kolme liiket-
tä, jotka ovat auki arkisin klo 
9-18 ja lauantaisin klo 10-15. 
Katso lisää:
www.lahetystorit.fi

Hervannan Lähetystorin VIP-illassa vieraillut Tina Katto löysi tarvitsemiaan Arabia-astioita.

Anna Vainio-Siukola, Rauha Davidsson ja Marjo Sahinoja ovat innostu-
neita kansainvälisestä työstään paikallisten ihmisten keskellä. 

Räpin kaksinkertainen suo-
menmestari, Rudy ”Ruudolf ” 

Kulmala vieraili Hervannan 
Nuorisotalo Kupolin Teen Mix -il-
lassa maaliskuun lopulla ja häntä 
oli kuuntelemassa noin 80 nuorta. 
Kuten aina, Ruudolf osasi ottaa 
yleisönsä. Räppi ei varsinaisesti 
ollut hengellistä, mutta sanat ker-
toivat hänen omasta elämästään. 
Usko tuli esiin normaalina elä-
mään kuuluvana asiana.

-Teen räppiä, koska tykkään täs-
tä. Toiseksi saan tästä rahaa elämi-
seen. Lisäplussaa on, jos joku saa 
musiikistani sanomaa ja toivoa elä-
määnsä, Ruudolf sanoo.

Kohta kymmenen vuotta uskos-
sa ollut ja työkseen räppäävä Ruu-
dolf asuu tällä hetkellä Reddingis-
sä Kaliforniassa vaimonsa kanssa 
ja on käynyt siellä Suomessa myös 
tunnetun Bill Johnsonin raamat-
tukoulua. Sieltä käsin Ruudolf on 
pari kertaa vuodessa ollut Suo-
messa keikkakiertueella. Hänen 
tarinansa oli esillä Mahdollisuus 
Muutokseen –kampanjassa. 

Jutustelua räppärin kanssa
Katukappelin Kupoli-tiimi sai al-
kuvuodesta ajatuksen kutsua Ruu-
dolf räppäämään Hervantaan.

! Olimme puhuneet nuorten 

kanssa musiikista ja moni sanoi 
kuuntelevansa Ruudolfia tietäen 
hänen uskostaan. Hän on julki-
suudessa avoimesti uskovainen. 
Keikan jälkeen järjestimme iltapa-
lajatkot Katukappelille, jonne tuli 
konsertista vielä noin 40 nuorta. 
Suurin osa heistä ei edes tiennyt, 
missä ollaan. Istuimme iltaa mauk-
kaita leipiä ja juotavaa nauttien. 
Nuoret saivat rupatella Ruudolfin 
kanssa kysellen kaikenlaista maan 

ja taivaan väliltä. Lopuksi he saivat 
vielä nimmareita, kertoo tiimin ve-
täjä Johannes Pöllänen.

Kommentteja nuorilta
Pohjois-Hervannan yläasteen ty-
töt: Ilta oli aivan mahtava. Kupo-
lilla on muutenkin kivaa siksi, että 
saa olla sellainen kuin on. Vetäjät 
ovat aivan parhaita. Kukaan ei tu-
puta mitään, mutta rauhassa saa 
kysellä, jos asiat kiinnostaa. 

Olari: On tosi hyvä, että tällaisia 
järjestetään.
Avin: Illassa oli mukava meininki 
ja iloinen ilmapiiri. Tykkäsin tyy-
listä ja siitä miltä Ruudolf näyttää. 

TARJA JÄÄSKELÄINEN

Ruudolf 
räppäsi 
uskosta 
Hervannan 
nuorille

KUVAT: JUHA JAAKOLA

KUVAT: TARJA JÄÄSKELÄINEN

ARISE HERVANTA!
18.-22.4.2012

Ke klo 19   David Nzewi       
To klo 19   Birger Skoglund  
                   Musiikki VIA- 
 yhtye
Pe klo 19   Birger Skoglund  
La klo 1215  Café Olohuone
                   -tarjoilua, rukous 
 klinikka
La klo 18   David Nzewi       
Su klo 16   David Nzewi 
      

WWW.KATUKAPPELI.COM 
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1. Mitä kuuluu, Tapani Varuhin? 
-Iloitsen keväästä ja lisäänty-
västä valosta. Olen juuri pak-
kailemassa retkeilyvarusteita. 
Tarkoitus on lähteä viettämään 
lomaviikkoa telttailen ja kalas-
taen Pohjois-Norjan tuntureille 
hyvän pilkkiporukan kanssa. 
Luonnon keskellä hiljaisuudessa 
on helppo aistia Jumalan läsnä-
olo.

2. Mitkä ovat koulutyön näky
mät loppukeväälle?
- Huhti- ja tuokukuussa meillä 
on vielä runsaasti mahdollisuuk-
sia kertoa koululaisille sitä pa-
rasta sanomaa. Kolme hanket-
ta nostaisin esiin: Fidan Eväät 
elämään -viikko, Ulappa-hanke 
Ylöjärvellä ja Kihniössä sekä 
meidän omassa seurakunnassa 
toukokuun alun lähetystapah-
tuma Kurkistus lähetysmaihin. 
Pyydämme näihin kaikkiin seu-
rakuntalaisten esirukousta.

3.  Paras  viime  aikojen  palaute 
koulun oppilaalta?
Eräs oppilas sanoi pääsiäisvael-
luksen jälkeen: ”Ope, mennään 
kierros uudestaan, siellä oli ki-
vaa.” Kun ei päässyt, hän sanoi 

varmasti tulevansa vaikka yksin 
lauantaina.

Minusta kuvaa hyvin sitä, 
että jos olemme seurakuntana 
valmiit valmistelemaan jonkun 
tapahtuman hyvin, sitä arvoste-
taan todella paljon. Paikallinen 
sanomalehti teki sivun kokoisen 
jutun kuvineen seurakunnan 
onnistuneesta pääsiäismatkasta 
otsikolla Jeesusta etsimässä.

4. Millaisen  arvosanan  antaisit 
itsellesi  koulutyöntekijänä  vii
me lukuvuodelta?
En osaa sanoa. Ehkä en ole kou-
lussa enää siinä roolissa, vaan 
ihan oma itseni, onneksi. Jeesus 
on vaan niin paras! Saan koulus-
sa paljon hyvää palautetta ja ne 
kuuluvat Jeesukselle ja sitä kaut-
ta seurakunnalle.

TANJA AUTIO

PUHELIN 
PIRAHTAA

Mitä
kuuluu?
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Tampereen Helluntaiseurakun-
nan ja RV-lehden yhteistyössä on 
menossa jo kolmas vuosi.  Seura-
kunta on toimittanut RV-lehden 
seurakuntalaisten koteihin joka 
viikko. Kuusi kertaa vuodessa sen 
välissä on ilmestynyt seurakuntam-
me oma lehti Viestintuoja. Tietysti 
tämä yhteistyö on tuonut seurakun-
nalle kuluja. Monet seurakuntalai-
set ovatkin osallistuneet näihin ku-
luihin uhraamalla viitteellä oman 
osuutensa lehden kustannuksista. 
RV yhteistyötä ei kuitenkaan tule 
mitata yksin euroilla. Tiedottami-
sen lisäksi RV-lehdellä ja Viestin-
tuojalla on tärkeitä paimenellisia 
tehtäviä. Muutama niistä tuli esille 
RV-lehden satavuotisjuhlassa sun-
nuntaina 19.2. päätoimittaja Leevi 

Launosen juhlapuheessa seura-
kuntamme päiväjumalanpalveluk-
sessa.
Kolme tärkeää roolia
Leevi Launonen totesi RV-lehden 
luoneen yhteyttä helluntaiherätyk-
seen kolmella tavalla. Ensinnäkin 
lehti on kertonut Jumalan teoista.

- Voiko lehdellä olla parempaa 
tehtävää, kuin kertoa miten Pyhä 
Henki on vaikuttanut? Todistuk-
silla Jumalan teosta on aina roh-
kaiseva vaikutus, Launonen totesi 
puheessaan.

Näistä hyviä esimerkkejä ovat 
pelastuskokemukset ja Pyhän 
Hengen vaikutus. Toinen Launo-
sen käsittelemä teema oli terve 
oppi. Opetusartikkelit ovat omalta 
osaltaan julistaneet evankeliumia. 
Kaikkina aikoina on liikkeellä 
myös ei-terveitä ilmiöitä, joihin on 
otettu kantaa lehden terveen ope-
tuksen kautta.

Lehti paimenuuden tukena
Viimeiseksi Launonen käsitteli 
RV-lehteä yhteyden rakentajana. 

Historiansa aikana lehti on 
toiminut yhteydenpitokanavana 
helluntaiherätyksen keskuudessa. 
Lehden äärellä uskova huomaa, 
ettei ole yksin matkalla vaan voi 
kokea kuuluvansa suurempaan 
kokonaisuuteen - Jumalan synnyt-
tämään herätysliikkeeseen. 

Seurakuntamme oma Vies-
tintuoja-lehti yhdessä RV-lehden 
kanssa tukevat paimenuutta. Pie-
nellä pohdinnalla löytyisi lukuisia 
muitakin näkökulmia paimenuu-
den vahvistumiseen lehden avulla. 
Uskovien kannattaa varmaan jos-
kus rukoilla myös lehden toimitus-
kunnalle viisautta.

PETTERI ARASALO

Viestintuojan yhteistyö
RV-lehden kanssa
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