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Kiitos!

Kolumni

Käväisin lomallani Amerikan 
mantereella tapaamassa tuttuja 
ja tutustumassa muun muassa 
Kaliforniaan sekä Vancouverin 
seutuun. Sain ihmetellä mat-
kalla montaa asiaa aina Gol-
den Gate Bridgestä Kanadan 
vuoripurojen solinaan. Selvästi 
paras muistoni liittyy kuitenkin 
monille teille tuttuihin Ameri-
kan suomalaisiin, jotka muuten 
lähettivät lämpimiä terveisiä. 
Tarkoitan parhaalla muistolla 
vastaanottamaani lähimmäisen 
rakkautta, joka ilmeni vieraan-
varaisuutena. Sekä Kalifornias-
sa että Kanadassa sain olla ko-
kemassa huolenpitoa, joka ylitti 
odotukset. 

Kotiin palattuani tuli etee-
ni puhutteleva raamatunkohta 
”Pysyköön veljesrakkautenne 
elävänä. Älkää unohtako osoit-
taa vieraanvaraisuutta, sillä 
jotkut ovat yösijan antaessaan 
tulleet majoittaneeksi enkeleitä” 
(Hep. 13:1-2). Olin saanut itse 
olla uskovien veljesrakkauden ja 
vieraanvaraisuuden vastaanotta-
jana eli tiesin mistä tässä puhu-
taan. Huomasin matkalla, että ei 
ole helppoa olla vastaanottajana, 
vaikka kristinusko kertoo juuri 
ansaitsemattomasta Jumalan hy-
vyydestä. Rakkaus tuntuu.

Eipä lähimmäisenrakkautta 
ja vieraanvaraisuutta tarvitse 
mennä Amerikkaan asti koke-
maan. Olen saanut olla siitä 
osallinen oman seurakunnankin 
yhteydessä. Muutamia mainitak-
seni: Vuosia sitten seurakuntam-
me leirityön ”veteraani” Pertti 
Kaarela oli tutustuttamassa mei-
dän poikaporukkaamme gospel-
musiikki kokoelmiinsa ja sen 

kautta myös uskonasioihin. Hän 
oli kaverillisuudellaan osallisena 
musiikkiharrastuksen ja seura-
kuntarakkauden syntymisessä 
omalla kohdallani. Timo Kivi-
nen antoi aikaansa bändihar-
joitusten johtamiseen, auttaen 
näin poikaporukkaa bändisoiton 
alkuun. Peltosen Veli-Pekka oli 
rumpukomppeja opettamalla in-
spiroimassa koko kaveriporukan 
rytmitajua. 

Tässä ei voi olla mainitsemat-
ta kuuluisaa Anjan keskiviik-
kokerhoa ja leirejä, eräkerhoa 
tai mikroautokerhoa. Sittemin 
olen päässyt kokemaan lähim-
mäisenrakkautta solutyössä, esi-
merkiksi Katon perheen kautta. 
Esirukoilijat ovatkin sitten ihan 
oma lukunsa. Kuinkahan moni 
hyvä asia elämässä on seurakun-
nan eläkeläisten esirukousten 
satoa? Onhan aina terveydestä 
tyttökaverin löytymiseen ja vii-
koittaisiin saarnanvalmisteluihin 
elämäni täynnä Jumalan ihmei-
tä. Seurakuntamme ihmiset ovat 
olleet vieraanvaraisuudellaan ja 
lähimmäisenrakkaudellaan Kris-
tuksen käsiä elämässäni. 

Tässä kesälomilta palattuani 
olenkin miettinyt millä tavoin 
minä voisin olla jakamassa rak-
kautta? Miten voisin olla anta-
massa eteenpäin vieraanvarai-
suutta josta olen ollut osallinen? 
Koska eikö niin, että antaessani 
lähimmäiselle, annan Jumalalle? 
Ja eikö niin, että rakastavassa ih-
misessä loistaa Jeesus? Haluan-
kin sanoa teille seurakuntalaiset 
- olen teille paljosta kiitollinen! 
Rakastava ihminen on Ameri-
kan raittiakin ihmeellisempi.

Pyhän Hengen täyteys

P aavalin kehotus Efesolaiskir-
jeessä (5:18-20) on todella 
ajankohtainen edelleen: Älkää 

juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rie-
tas meno, vaan antakaa Hengen täyt-
tää itsenne. Veisatkaa yhdessä psalme-
ja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, 
soittakaa ja laulakaa täydestä sydä-
mestä Herralle ja kiittäkää aina ja 
kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. 

Kehotus ”antakaa Hengen täyttää 
itsenne” on kirjoitettu uskoville, jot-
ka olivat jo vastaanottaneet Pyhän 
Hengen kasteen – ainakin suurin 
osa heistä.  Tässä Paavali rohkai-
see täyttymään Pyhällä Hengellä 
toistuvasti tai jatkuvasti. Joskus on 
vaarana, että alamme helluntailai-
sina kokea Pyhän Hengen toimin-

nan arkisena tai päinvastoin arki 
vie halun etsiä päivittäin Pyhän 
Hengen voimaa elämään. Efeson 
uskovien kohdalla joillakin oli kiu-
saus palata jopa pakanallisiin juo-
potteluihin. Puhdas elämä ja arjen 
tasolla vaikuttava Pyhän Hengen 
vaikutus ovat jotain niin arvokasta, 
että kannattaa ottaa todesta Paava-
lin kehotus.

Miten Pyhä Henki voi täyttää 
meidän elämää päivittäin? Paavali 
antaa yksinkertaisia vinkkejä asi-
aan: Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylis-
tysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soit-
takaa ja laulakaa täydestä sydämestä 
Herralle ja kiittäkää aina ja kaikesta 
Jumalaa, Isää, meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen nimessä. Voit 
täyttyä Pyhällä Hengellä yksin tai 

muiden uskovien kanssa antaes-
sasi kiitosta ja ylistystä Jumalalle 
täydestä sydämestä. Päivittäinen 
hartauselämä on tärkein avain.

Efesolaiskirjeessä Paavali koh-
distaa opetuksen toistuvaan Py-
hällä Hengellä täyttymiseen. Jos et 
olekaan vielä itse täyttynyt, lupaus 
tästä kokemuksesta kuuluu myös 
sinulle. Ala rukoillen pyytää, että 
Jeesus kastaa sinut Pyhässä Hen-
gessä. Rukouspalvelu on myös 
yksi tilanne, jossa on helppo vas-
taanottaa Pyhän Hengen kaste.

Anna Pyhän Hengen täyttää 
sinut ensimmäistä kertaa ja yhä 
uudelleen.

PETTERI ARASALO

Arjen ja uskon 
yhteensovittelua

SYKSY on monelle meistä ajan-
kohta, johon liittyy paljon muu-
tosta. Kesälomalla olemme ren-
toutuneet ja saaneet kerätä voimia 
pitkän talven varalle. Emme varas-
toi ruokaa nukkuaksemme talven 
yli, kuten monet eläimet tekevät, 
vaan keräämme energiaa ja aurin-
gonvaloa pysyäksemme pirteinä. 
On tietysti niitä ihmisiä, jotka viet-
tävät koko talven jonkinlaisessa 
horroksessa.

Syksyllä koululaiset siirtyvät 
seuraavalle koululuokalle intoa 
puhkuen. Vastassa ovat vanhat ka-
verit, mutta jotenkin kesän aikana 
hekin ovat muuttuneet ja kasva-
neet isommiksi.

Moni aloittaa uudessa työpai-
kassa opiskelujen päätteeksi tai 
jatkavat erikoistumistaan tulevaan 
ammattiin. On paljon niitäkin, 
jotka saavat työpaikallaan uusia 
vastuualueita hoidettavakseen tai 
työnkuva muuttuu merkittävästi. 
Sellainenkin, joka palaa samaan  

vanhaan työhön, huomaa jotain 
muuttuneen – ehkä se jokin on 
juuri minä itse.

Kesän leirit ja hengelliset ta-
pahtumat ovat virkistäneet meitä 
ja antaneet lisää energiaa myös 
hengellisesti. Olemme ladanneet 
itseemme Jumalan valoa, että jak-
saisimme loistaa sitä kynttilöiden 
tavoin pimeiden kuukausien aika-
na.

Monet kohtaavat uusia koulu-, 
opiskelu- ja työkavereita, jotka 
eivät alkuun tämän loisteen tar-
koitusta vielä ymmärrä. Arjen 
keskellä teemme paljon valintoja, 
jotka joko näyttävät sisältämme 
loistavan valon tai peittävät sen. 
Joudumme joskus hankaliinkin ti-
lanteisiin, jossa joudumme punnit-
semaan arvojamme ja moraalikä-
sityksiämme. Emme halua asettua 
liikaa poikkiteloin muita vastaan, 
sillä haluamme säilyttää hyvät vä-
lit ihmisten kanssa, joita kohtaam-
me päivästä toiseen. Joskus on 
kuitenkin hyvä asettaa rajat sille, 
minkä kokee moraalisesti oikeaksi 
ja toimia sen mukaan. Kun tällaiset 
linjaukset tekee heti alkuvaiheessa, 
on helpompi säilyttää sama suunta 
jatkossakin.

Monesti kristittyinä joudumme 
selittelemään tekemisiämme tai 

pikemminkin tekemättä jättämi-
siämme. Erilaisuutta ei aina ym-
märretä, mutta jollain kummalli-
sella tavalla se kuitenkaan herättää 
muissa kunnioitusta.

Viereisellä sivulla kolme kristit-
tyä kertoo työelämän haasteista ja 
uskon heijastumisesta arjen tilan-
teisiin sekä valintoihin. Uskovan 
arki ei välttämättä ole aina helppoa 
ja työ vie suurimman osan ajasta, 
jolloin voimat eivät välttämättä rii-
tä enää seurakunnassa tehtävään 
vapaaehtoistyöhön. Moni kokee 
arjen keitaakseen solun tai jonkun 
viikottaisesta seurakunnan tilaisuu-
desta. Kahvihetki uskovan ystävän 
luona voi toimia yhtälailla. Ei tar-
vitse selitellä erilaisuuttaan ja yh-
teinen usko vahvistaa molempia.

Tärkeää on pitää yhteys ylös ar-
kena ja lepopäivinä. Voimme luot-
taa, että vaikeissakin työ- tai opis-
keluelämän kiemuroissa voimme 
turvautua Isän viisauteen ja johda-
tukseen. Hän antaa ymmärrystä ja 
ohjeita tilanteisiin, joista emme itse 
tunne selviävämme. Rukous on ar-
jen työkaluista tärkein, se toimii 
aina ja kaikkialla.

Valoisaa ja energistä syksyä jo-
kaiselle arjen ahertajalle!

TANJA KATAJISTO

p ä ä t o i m i t t a j a l t a

JARKKO LINDQVIST
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Työelämä on paitsi 
toimeentulon väline, 
myös ihmissuhteiden ja 
moraalisten valintojen 
areena — eikä aina helppo 
sellainen. Viestintuoja 
kysyi kolmen eri alan 
edustajalta, miten he ovat 
oman työnsä haasteista 
selviytyneet ja miten 
he haluaisivat rohkaista 
muita kristittyjä arkisessa 
aherruksessa.

Haastatellessani Jesse Räsästä, 
Marjukka Viita-ahoa ja Miiaa 
(nimi muutettu) saan huomata, että 
puheet kiertyvät ihmisten ympäril-
le: työelämässä ollaan läsnä toisille 
ihmisille monin eri tavoin ja eri ta-
soilla. Toisaalta sosiaaliset paineet 
saattavat joskus koetella kristillistä 
etiikkaa. Haasteiden keskellä tur-
vasatamana toimii oma kotiseura-
kunta kokouksineen ja soluineen.

Vaikeitakin valintoja
Taloushallinnon ammattilainen 
Miia kertoo, että kuusi vuotta me-
tallialan yrityksen talousosastolla 
eivät olleet aina ruusuilla tanssi-
mista.

- Talousasioiden hoitaminen 
lainmukaisesti oli työssäni joka-
päiväinen haaste, ja joskus jouduin 
vastustamaan jopa esimiestasolta 
tulevia paineita: en halunnut tehdä 
moraalisia myönnytyksiä. Suurten 
haasteiden takia olen joutunut tar-
rautumaan jatkuvasti Jumalaan ja 
olemaan riippuvainen hänen avus-
taan.

Miia on joutunut myös työpaik-
kakiusaamisen kohteeksi ja koke-
nut työuupumuksen.

- Vaikea tilanne kesti kolme 
vuotta, ja rukoilin asian puolesta 
paljon yksin, mieheni ja muiden 
uskovien kanssa muun muassa 
solussani. Vastaus oli yllättävä: 
minua kiusannut esimies päätti 
vaihtaa työpaikkaa, ja samassa yh-
teydessä hän myönsi kiusaamisen 
ja pyysi sitä anteeksi.

Miia kokee, että haasteellisella 
työpaikalla oli tarkoituksensa.

- Uskon, että Jumala halusi mi-
nun olevan tässä työpaikassa tie-
tyn ajan osoittaakseen hyvyytensä 
ja viedäkseen asian loppuun asti. 
Koen, että olen ollut “kiltteydestä 
kipeä”, mutta oppinut puolusta-
maan itseäni. Olen oppinut myös 
kärsivällisyyttä, muutokset eivät 
tapahdu aina nappia painamalla.

Yhteys ylös tuo oikean 
arvojärjestyksen
Opiskelija ja kunnallispoliitikko 
Jesse Räsäsen mukaan Jumalaan 
turvaaminen on tärkeää myös yh-
teiskunnallisessa toiminnassa.

- Useimmiten oikean valinnan 
tekeminen on edellyttänyt rohke-
utta puolustaa tärkeää asiaa pai-
neista huolimatta, Räsänen kuvai-
lee.

- Jo nyt joudun taaksepäin kat-
soessa toteamaan, että pari valin-
taa on mennyt moraalisesti väärin. 
En ole tajunnut asiaa sillä hetkellä, 
vaan vasta jälkeenpäin. On tär-
keää ylläpitää yhteyttä Jumalaan, 
jotta arvojärjestys ei pääsisi sotkeu-
tumaan.

Autetaan heikkoja ja ollaan 
armollisia
Marjukka Viita-aho työskentelee 
sairaanhoitajana vastasyntyneiden 
lasten parissa ja kohtaa arjessaan 
usein vakavia sairauksia ja kuole-
maa.

- Vaikeissa tilanteissa korostuu 
lohduttaminen ja avuksi oleminen, 
Joidenkin perheiden kanssa arkea 
eletään tiiviisti yhdessä pitkäänkin.

Viita-aho rohkaisee uskovia 
tutustumaan työyhteisöihinsä roh-
keasti.

- Ihmisten seurassa oleminen 
kasvattaa. Ilman työyhteisöä mo-
net uskovat olisivat vain toisten 
uskovien kanssa. Työelämässä 
opetellaan olemaan ihmisenä ih-
miselle.

Miia peräänkuuluttaa pehme-
yttä kovina pidetyille kaupallisille 
aloille.

- Haluan pyrkiä puolustamaan 
heikompia. Toivon, että Jumala 
voisi käyttää minua tässä asiassa 
tulevaisuudessa.

Terve ja armollinen suhtautu-
minen työhön on sekä Miian että 
Marjukan mukaan paikallaan.

- Monesti huokailen aamulla 
Jumalan puoleen ja pyydän hänen 

apuaan, Marjukka Viita-aho ker-
too.

- Yritän tehdä työn parhaani 
mukaan, ja loput voin jättää levol-
lisesti Jumalan käsiin.

Voimaa solusta ja 
rukouskokouksista
Marjukka, Jesse ja Miia ovat mu-
kana seurakuntaelämässä ja koke-
vat saavansa siitä voimaa.

- Seurakuntayhteys auttaa saa-
maan työvaihteen saa pois päältä, 
Räsänen kertoo.

- Jos tärkein unohtuu, pinna al-
kaa kiristyä ja on olemassa riski, 
että työstä tulee epäjumala. Siihen 
seurakunta ja viime aikoina eten-
kin tiistain rukouskokoukset ovat 
olleet ehdottoman hyvä lääke.

Miia kokee saaneensa tukea eri-
tyisesti solustaan.

- Ilmapiiri on hyvin avoin, ja 
siellä voi jakaa kipeitäkin tuntoja- 
Työuupumuksen läpikäyneenä ha-
luaisin oppia kokemaan Jumalan 
levon, rauhan ja armon syvemmin 
omassa elämässäni. On tärkeää 
olla osa Jumalan perhettä, olla ra-
kastettu ja rakastaa itse.

PAULA ERKINTALO

Arjen ja uskon 
yhteensovittelua

Otsa hiessä, katse Herrassa
Nuoret aikuiset turvaavat työelämän haasteissa rukoukseen ja seurakuntayhteyteen

KUVA: MARJUKKA VIITA-AHON KOTIALBUMI

- Politiikassa olen saanut tutustua useampiin ei-kristittyihin ihmisiin kuin olisi ollut muuten mahdollista, Jesse 

Räsänen kertoo.

KUVA: TUOMAS SALO

Marjukka Viita-ahon mielestä työyhteisössä eläminen on haasteellista, mutta antoisaa.
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Lastenleirillä uskoontullut Mar-
kus Rautaniemi on tamperelai-
nen, pienestä pitäen seurakunnan 
toiminnassa mukana ollut mies. 
Lapsuuttaan ja nuoruuttaan Mar-
kus vietti Pirkkalassa ja Parkanos-
sa.

Markus on opiskellut media-
alaa ja työskennellyt mainos-
maailmassa. Kiihkeä työtahti 
ja ympäripyöreät päivät veivät 
kunnianhimoisen suunnittelijan 
elämän sivuraiteelle ja lopulta joh-
tivat loppuunpalamiseen. Kriisin 
keskellä Jumalan armo löytyi kui-
tenkin aivan uudella tavalla.

— Elämän palaset loksahtivat 
kohdilleen, toteaa Markus kiitolli-
sena.

Uudistuminen toi mukanaan 
myös opiskelun Iso Kirja -opistol-
la. Sittemmin Markus palasi Tam-
pereelle ja tuli mukaan seurakun-
nan nuoriso- ja solutyöhön.

Suuntaviivoja sähköiseen 
mediatyöhön
Rautaniemen perheeseen kuuluvat 
Markuksen lisäksi puoliso Varpu 
sekä kaksi lasta, Paavo ja Isla. 
Perhe asuu Tampereen Takahuh-
din maisemissa.

Markus aloittaa osa-aikaisena 
mediapastorina seurakunnassam-
me. Mies kertoo uudesta työstään 
innostuneesti.

— Mediapastorin työssä yh-
distyy kaksi intohimoani yhteen-
kietoutuneella tavalla – teologia ja 
visuaalinen media, Markus sanoo. 

Hän kuvailee työnsä sisältöä ja tu-
levaisuudennäkymiä:

— Roolini mediapastorina on 
ennen kaikkea sähköisen media-
työn suuntaviivojen tekemisessä ja 
seurakunnassa olevien lahjakkai-
den mediaihmisten voimaannutta-
misessa.

Seurakunnan mediatyön stra-
tegiaan kuuluu nyt alkuvaiheessa 
myös kevyen televisiotuotantoka-
luston hankkiminen, jonka myötä 
muun muassa Lasten kotipuu -oh-
jelma siirtyy kokonaan seurakun-
nan sisäiseen tuotantoon. Televi-
siotuotantokaluston hankkiminen 
seurakunnalle mahdollistaa laa-
jemmankin sisäisen sisällöntuot-
tamisen esimerkiksi nuorisotyön 
tarpeisiin.

Mediatyö on julistamista ja 
opetuslapseuttamista
Syksyllä Elämä ja palvelu -raamat-
tukoulussa alkaa mediasuuntautu-
nut linja. Tästäkin Markuksella on 
erittäin antoisia tulevaisuudennä-
kymiä.

— Vaikka linjan tarkempi sisältö 
saakin muotonsa vasta syksym-
mällä opetussuunnitelman hah-
mottuessa, mediapuoli voisi toimia 
vaikkapa aktiomatkoilla lähetys-
puolen dokumentoijana.

— Näin ihmiset saisivat koko-
naiskuvan siitä, mitä aktiokentällä 
tapahtuu. Hyvin tehdyt, lyhyet 
videot innostaisivat luonnollisesti 
muitakin lähtemään mukaan. Näin 
media palvelisi lähetystyötä ja lä-

hetystyö mediaa, kiteyttää media-
pastori.

Markus pohtii mediatyön ole-
musta laajemminkin. Hän uskoo 
tehtävän olevan kaksijakoinen – 
mediatyöhön kuuluu sekä evan-
keliumin julistaminen että siihen 
kasvattaminen eli opetuslapseutta-
minen. Mediapastorin esimerkki-
nä on Paavali.

— Paavali julisti evankeliumin 
sanomaa ulkopuolisille monin eri 
tavoin, ja sen lisäksi hän panosti 
myös opetuslapseuttamiseen sen 
aikaisen median keinoin eli kirjei-
tä kirjoittamalla, valaisee Markus 
tarkemmin asiaa.

— Paavalia voi pitää esimerk-
kinä täydellisesti uskottavasta 
mediapersoonasta, joka ei ollut 

täydellinen mutta oli nöyrä, rehel-
linen ja kuuliainen Jeesuksen anta-
malle missiolle. 

Osa-aikaisen mediapastorin 
työn lisäksi Markus on osa-ai-
kainen opiskelija. Hän suorittaa 
MTh-tutkintoa Ison Kirjan kautta 
Walesin yliopistoon.

JONI HUOPANA

Markus Rautaniemestä seurakuntamme mediapastori

Markus Rautaniemi ja Isla-tytär Hankasalmen kesämökillä.

KUVA: RAUTANIEMIEN KOTIALBUMI

Mikä on sinun unelmasi? Mitä kohti olet menossa?
Tiedätkö, että olet uniikki 
persoona ja Jumala on 
laittanut sinuun valtavasti 
lahjojaan? On aika 
löytää ne! On aika astua 
eteenpäin ja olla rohkea. 
On aika oppia tuntemaan 
Jumalaa ja tehdä suunnan 
muutos. Pysähdy hetkeksi 
ja mieti... nyt ihan 
rehellisesti... haluatko 
sinä enemmän? Haluatko 
mennä syvemmälle?

Kaksi vuotta sitten päästyäni lu-
kiosta pohdin elämääni ja mietin 
mitä haluan. Mitä haluan tehdä 
elämälläni, mikä on Jumalan tie 
minulle. Kaipasin enemmän Ju-
malaa elämääni, kaipasin oppia 
elämään niin kuin Raamattu opet-
taa. Halusin mennä ennen opiske-
lujen aloittamista jonnekin raamat-
tukouluun saadakseni kestävän 
pohjan ja perustuksen elämälleni 
ja kaikille tuleville valinnoilleni.

Lähetysmatkat avasi silmät
Ja Jumala johdatti minua. Seuraa-
vana syksynä aloitin opiskelun 

Elämä ja Palvelu  Raamattukou-
lussa Tampereella. Sain oppia 
tuntemaan Jumalaan syvemmin, 
omistamaan Hänen lupauksensa 
elämääni ja elämään Hänen läs-
näolossaan. Jumala alkoi parantaa 
sydäntäni ja avasi silmäni näke-
mään oman elämäni. Teimme yh-
dessä monia projekteja ja lähetys-
matkoja, jotka olivat todella silmiä 
avaavia. Kävimme muun muassa 
Virossa ja Albaniassa lähetysmat-
koilla laittamassa käytäntöön kaik-
kea oppimaamme ja opettelimme 
johtamaan erilaisia kampanjoita. 
Näiden kokemusten kautta kas-

voin paljon ihmisenä ja sain ki-
pinän lähteä kertomaan ihmisille 
todellisesta pelastajasta.

Jumalalla paljon annettavaa
Jumala haastaa meitä tulemaan 
luoksensa kuuntelemaan Häntä, 
olemaan Hänen opetuksessaan 
ja muuttumaan siinä. Hänellä on 
paljon enemmän annettavaa kuin 
oletamme. Jumala on erikoistunut 
vapauttamaan meitä vankiloistam-
me ja avaamaan sokeat silmämme, 
sillä Hänen  kunniansa on täysin 
elävä ihminen Jumala on kutsu-
nut sinut muuttamaan yhteiskun-

taamme, Hän on kutsunut sinut 
jatkamaan työtänsä täällä, mutta 
meidän tarvitsee ensin itse oppia 
tuntemaan Hänet syvästi. Ole roh-
kea astumaan eteenpäin elämäs-
säsi ja Jumalan sinulle antamassa 
unelmassa, rakenna sellainen pe-
rustus elämällesi, joka kestää. An-
netaan Jumalalle parhaimpamme.

”Sellainen kun Hän on, sellaisia 
mekin olemme tässä maailmassa.”                                                                                        
1. Joh 4:17

P.S. On aika ilmoittautua! Tsek-
kaa: www.elamajapalvelu.fi 
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– Me kaikki kaipaamme kuunteli-
jaa, jakamista ja asioiden yhteistä 
pohtimista. Solussa teemme juuri 
sitä, mihin meidät on kutsuttukin: 
rakastamaan toisiamme. 

Lähestyvän syksyn solukonfe-
renssin projektitiimiä johtavasta 
Mikko Tuomaalasta on help-
po pitää. Ystävällisen hymyn ja 
mietittyjen ajatusten lisäksi Mikko 
tuntuu sopivan oikein hyvin myös 
tämän vuoden konferenssin tee-
maan, välittämiseen.  

– Minulle Välitän-teema puhuu 
Isän rakkaudesta ja meidän teh-
tävästämme jakaa tätä rakkautta 
edelleen muille. Solutoiminta on 
instrumentti, jonka kautta voimme 

olla rakastamassa lähimmisiämme, 
Mikko Tuomaala jatkaa ajatusten-
sa sanoittamista.

Sielunhoitoa ja vankkaa 
opetusta
Tänä vuonna 5.- 6.10. järjestettä-
vään konferenssiin  tulee puhu-
javieraaksi Werner Kniesel. 
Knieselillä on kokemusta seura-
kuntatyöstä sekä Argentiinasta että 
Sveitsissä, jossa hän toimi pasto-
rina zürichiläisessä Christlische 
Zentrum Buchegg-seurakunnassa 
vuosina 1980-2004.

CZB on Sveitsin suurin hellun-
taiseurakunta, joka toiminnassaan 
painottaa pienryhmien tärkeyttä. 

Solun tarjoama yhteys toimii hyvä-
nä perustana kristilliselle kasvulle 
ja Jeesuksen seuraamiselle. CZB:n 
pastoreihin kuuluu myös Urs 
Schmid, joka vieraili viime vuon-
na solukonferenssin puhujana.

Solukonferenssin ohjelmaan 
sisältyy tänä vuonna myös Satu 
Eerolan kehittämän sielunhoi-
totyökalun julkaisu. Työkalun on 
tarkoitus tarjota soluihin käytän-
nön apuväline työstää itsetuntoa ja 
ihmisenä kasvua.

Perustana ihmissuhteet
Syksyisin järjestettävää solukon-
ferenssia tehdään Tampereella jo 
monen vuoden rutiinilla. Vuosien 

varrella konferenssiin on muo-
dostunut paljon toimivia käytän-
teitä, ja Mikko Tuomaala kiittelee 
muutenkin aikaisempien vuosien 
järjestäjiä.

– Olen saanut myös loistavaa 
tukea seurakunnan pastoreilta 
sekä muilta projektiimin jäseniltä, 
hän iloitsee.

Vuosittain järjestettävien tapah-
tumien rutinisoitumisesta on pal-
jon hyöytyä, mutta tuttuudessa voi 
olla myös oma haasteensa. Vaikka 
solutoiminnasta ei ihmiselämän 
tavoin voi varmastikaan missään 
vaiheessa väittää tietävänsä kaik-
kea, voi vuosittainen solukonfe-
renssiviikonlopun varaaminen 

kalenterista tuntua toistolta. Solu-
konferenssiin on kuitenkin tänä 
vuonna etsitty teemoja, joiden toi-
votaan tuovan kuulijalla jotain uut-
ta. Lisäksi koko solutyön pohjana 
ovat ihmissuhteet, joiden suhteen 
tuskin kukaan voi väittää olevansa 
kaiken oppinut.

– Konferenssin myötä seu-
rakunnan johto myös kirkastaa 
näkyämme ja muistuttaa meitä 
seurakuntamme perustasta: ihmis-
suhteista, Mikko Tuomaala tiivis-
tää odotuksiaan.

ANNA LEHMUSKOSKI

Mikael Karjalainen 
omistautuu nuorisotyölle
Viime numerossa olleesta 
uusien vanhimmistoveljien 
esittelystä puuttui Mikael 
Karjalaisen haastattelu, 
mutta tässä se nyt tulee.

Mikael Karjalainen
Mikaelin arki on vauhdikasta. Hän työskente-
lee mainostoimistossa. Perheen perustaminen 
on vielä edessäpäin.

Vanhimmistossa työskentelyltä Mikael 
odottaa laajan kuvan saamista seurakunnan 

toiminnassa. Omaksi paikakseen hän kokee 
nuorisotyön, jossa hän nykyisin palveleekin.

– Haluan olla kehittämässä Wake up -toi-
mintaa. Odotan, että nuorista kasvaa entistä 
yhtenäisempi joukko, Mikael kertoo.

JONI HUOPANA

Syksyn solukonferenssi 
innostaa välittämiseen

Konferenssin puhujavieraaksi on kutsuttu sveitsiläinen pastori Werner 

Kniesel, jonka kirjoja on julkaistu myös Suomessa.

Solukonferenssin projektitiimiä johtava Mikko Tuomaala on ehtinyt valmistelujen lomassa nauttia kesästä en-

nen syksyn kiireiden alkua.

KUVA ANNA LEHMUSKOSKI
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Hervannan Katukappelin 
Noste-kampanjassa esitet-
tiin tänä vuonna kolmena 
iltana massiivinen draa-
maesitys Taivaan portit ja 
helvetin liekit. Iankaikkisen 
elämän todellisuus pu-
hutteli niin järjestäjiä kuin 
yleisöäkin.

Näytelmän alussa Kristuksen kärsi-
mys ja voitto vihollisesta esitetään 
voimakkaasti. Sen jälkeen nuoret 
ja vanhat, suuret ja pienet kohtaa-
vat taivaan portilla olemassaolon-
sa tärkeimmän kysymyksen: Onko 
minun nimeni elämän kirjassa?

Uskonnollinen liikemies on 
juuri ennen lentokoneen maahan-
syöksyä varoittanut naapuriaan 
menemästä liian pitkälle uskonasi-
oiden kanssa. Silmänräpäyksessä 
tapahtunut siirtyminen ikuisuu-

teen paljastaa hänelle karmean to-
tuuden, josta ei selviä rahalla eikä 
rukouksella.

Uskova tytär yrittää turhaan 
houkutella kiireistä äitiään seura-
kuntaan. Vain muutamaa hetkeä 
myöhemmin onnettomuudessa 
menehtynyt äiti huudahtaa taivaan 
portilla: 

– En olisi voinut kuvitella, että 
jollakin Jeesuksella, joka eli yli 
2000 vuotta sitten, olisi jotain teke-
mistä mun elämäni kanssa!

– Sinähän sanoit, että äidin usko 
riittää koko perheelle! parahtaa 
teini-ikäinen poika isälleen, joka 
oli kehottanut tätä lykkäämään rat-
kaisuaan tuonnemmaksi. 

– Isä, anna anteeksi, että en 
kuunnellut sinua vaan luulin sinun 
seonneen, tuskailee puolestaan 
huumeiden yliannostukseen kuol-
lut tytär. 

Onnellisia ovat ne lapset, nuo-
ret ja aikuiset, jotka vaikkapa aivan 

elämänsä viime metreillä ovat ot-
taneet Jeesuksen vastaan. Jälleen-
näkemistä ja enkeleiden iloa on 
vaikea kuvailla. 

Rakkautta vai pelottelua?
Katukappelin vanhimmistoon kuu- 
luva Jukka Kajava myöntää, 
että K13 draamassa on myös pelot-
tavia aineksia. Meidän tehtäväm-
me on kuitenkin julistaa totuutta 
rakkaudessa. 

– Emme halua tuomita, vaan 
annamme ihmisille mahdollisuu-
den tehdä valinta tässä ajassa, hän 
sanoo.

Pastori Timo Penttilä muis-
tuttaa, että taistelu hyvän ja pahan 
välillä on todellista ja tiivistyy lo-
pun aikana. Ihminen on keskellä 

tuota taistelua. 
– Juuri siinä ilmenee Jumalan 

rakkaus, että hän pelasti meidät 
helvetistä. Jeesus varoitti ihmi-

siä tuosta paikasta. Jos me emme 
kerro siitä ihmisille, emme ole Jee-
suksen seuraajia.

Edellisten vuosien tapaan 
Noste-kampanjaa valmisteltiin 
rukouksin. Viikon alussa kaikkiin 
Hervannan talouksiin jaettiin Nos-
te Hervanta –lehti, jossa oli oma-

kohtaisia kertomuksia uskoontu-
loista ja parantumisista. Lehdestä, 
toritarjoiluista ja draamasta saatiin 
yleisöltä positiivista palautetta. Ta-
pahtuman aikana toistakymmentä 
ihmistä halusi antaa elämänsä Jee-
sukselle.

Hervannassa kuvatun dvd:n 
Taivaan Portit ja Helvetin liekit voi 
tilata Katukappelista. 

TARJA JÄÄSKELÄINEN

Kesädraama puhutteli Hervannassa
Onko nimeni elämän kirjassa?

KUVAT: TARJA JÄÄSKELÄINEN 

Ilmainen lettutarjoilu veti väkeä.

Pojat totuuden edessä.

Diileri ja Saatana. Näyttelijät heittäytyivät rooleihinsa niin hyvin, että ylei-

sön oli vaikea uskoa monia heistä ensikertalaisiksi. 

Yhteisprojektit syntyvät 
rukouksessa ja sisäisen 
kamppailun tuloksena. 

Valmistellessani edellistä joulu-
musikaaliamme tunsin niin sanot-
tua hengellistä painostusta. Ru-
kouksessa kuulin Pyhän Hengen 
sanovan, että seuraava projekti 
olisi Taivaan portit ja helvetin 
liekit. Aavistin, että kyseessä oli-
si ulkomainen draama, jota oli 
esitetty Suomessa, mutta en ollut 
itse nähnyt sitä. Kehoitus sisälläni 
toistui uudelleen, mutta halusin 
unohtaa koko asian. Mielestäni 
joulumusikaalin valmistelu tuntui 
jo tarpeeksi työläältä.

Lienetkö koskaan vastustellut 
Jumalan tahtoa? Minä olen vä-
lillä sinnikkäästi yrittänyt. Olen 
kuitenkin sydämessäni sitoutunut 
hänen tahtonsa tekemiseen; se on 
suuri ilo ja kunnia. Olen huoman-
nut, että mitä selvemmin Jumala 
puhuu tai rohkaisee, sitä varmem-
min on yleensä ongelmia, vastus-
tusta ja vaivannäköä tulossa.

Noin kuukautta myöhemmin 
seurakuntamme evankelista Kari 
Salo kysyi, olisiko minulla näy-
telmäprojektia tai musikaalia 
seuraavan kesän kampanjaan. 
Tiesin, että minulla oli, mutta en 

edes itse halunnut sitä. Se tietäisi 
paljon työtä. Vastasin, että minul-
la on yksi idea, mutta en vielä tie-
dä, onko se Herrasta. 

Sisäinen polte vain kasvoi. 
Kun seurakuntamme vanhimmis-
to siunasi ajatuksen, melkein toi-
voin, että niin ei olisi tapahtunut. 
Otin kuitenkin yhteyttä eestiläi-
seen Reality Ministries järjestöön. 
He innostuivat asiasta. Suomesta 
löytyi joku rohkea seurakunta, 
joka halusi tehdä draaman kes-
kellä kesää. 

Sain hyväksi avukseni veljeni 
vaimon, Viivi Juuselan. Otimme 
selvää draaman järjestämisen 
yksityiskohdista ja suunnittelim-
me projektin esittelyä ja vaiheita 
seurakunnalle. Ihmiset lähtivät 
innolla mukaan. Saimme juuri 
sopivasti näyttelijöitä, avustajia, 
mediatiimin palveluja ja muuta 
tarvittavaa. 

Luonnollista ja hengellistä 
yhteyttä
Tällaisen projektin merkitys seu-
rakunnalle on enemmän kuin 
kasvu. Jumalan suunnitelmissa 
kulkeminen on mielenkiintoista 
ja antoisaa. Kun 50 ihmistä kul-
kee hetken samaan suuntaan, 
Pyhä Henki voi vaikuttaa. Silloin 

on hienoa työskennellä yhdessä 
ja tutustumme paremmin toisiim-
me. Unelmaamme - perheen kas-
vuun - tarvitaan intiimiä yhteyttä; 
sekä luonnollista että hengellistä. 
Vain silloin kasvu voi tapahtua.

Oli mahtavaa nähdä, että 
elokuvateatterin sali oli joka ilta 
lähes täynnä ja monet halusivat 
tulla uskoon. Koko projekti sujui 
paremmin ja kevyemmin, kuin 
aluksi luulin. Ihmiset olivat todel-
la sitoutuneita. Suurkiitos kaikille 
osallistuneille ja kunnia Jumalal-
le!

TANJA KAJAVA

Draamaa kulissien takaa

Järjestelyistä vastannut Tanja 

Kajava esitti draamassa ilotyttöä.

KUVA: OLAVI RAJAHALME

Fidan Israel- ja juutalaistyön 

uusi koordinaattori Mari Palomäki

22.9.2012

Klo 17 kahvi- ja teetarjoilu. 
Vapaaehtoinen maksu 
Katukappelin Israel-työn hyväksi

Klo 14:00 ja 15:30 opetustilaisuudet:

Yksi uusi ihminen
Musiikki: Andreas Forsberg

Klo 18:00 Arise -ilta
Mari Palomäki ja Kari Salo

      

Järj: Hervannan Katukappeli helluntaiseurakunta

Hervannan kauppakeskus Duo, 2. krs (Pietilänkatu 2)
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Tervetuloa 

     
ostoksille!

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

www.karismakirja.net  karismakirja@kolumbus.fi

Seurakuntamme diakoniatyöllä on 
arvokkaat perinteet ja siitä on otet-
tu mallia muihinkin Suomen hel-
luntaiseurakuntiin. Seurakuntam-
me strategian valmistuttua kesällä 
2011 syntyi tarve tarkastella myös 
diakoniaa, ja niinpä viime talven 
aikana valmistui ensimmäinen 
versio niin sanotusta diakoniatyön 
strategiasta, joka tuli osaksi seura-
kuntamme päästrategiaa.

Seurakuntamme työalue Tam-
pere ja Pirkkala on jaettu diako-
nia-alueisiin. Tavoitteena on, että 
jokaisella alueella on vähintään 
yksi diakoni. Diakonit palvelevat 
tarpeen mukaan alueensa vanhuk-
sia ja sairaita. Myös pienimuotoista 
avustustoimintaa on pystytty anta-
maan.

Toimintaa omien lahjojen 
mukaan
Prosessin aikana nostettiin esille 
joitakin kehittämisalueita.

Pyrimme ohjaamaan diakoniaa 
niin, että kukin diakoni voi palvel-
la omilla Jumalan antamilla lah-
joillaan. Tämä tarkoittaa esimer-
kiksi sitä, että kaikkien diakonien 

ei tarvitse olla samoissa tehtävissä 
- on mahdollista keskittyä vaikka 
tukemaan vammaisia tai organisoi-
maan lauluryhmiä palvelutaloihin.

Vanhimmisto päätti myös yh-
distää diakonien nimikkeet ja 
tehtävät, eli jatkossa diakoneiksi 
kutsutaan sekä miehiä että naisia. 
Kyse on tietenkin pidemmästä 
prosessista, joka vaatii koulutusta 
ja aikaa, kuten muutokset yleensä. 
Syksyllä on esimerkiksi koulutus, 
jossa diakonien kanssa käydään 
läpi, miten toimia jaettaessa eh-
toollista laitoksissa.

Seurakunta tukee tärkeässä 
tehtävässä
Diakonin tehtävä on monesti pal-
velemista vähemmän näkyvällä 
paikalla. Haluamme tarjota jokai-
selle diakonille tukea diakonien 
kokoontumisissa, solussa, aluevan-
hinten sekä koulutuksen kautta.

Syksyllä Löytö-viikolla (viikko 
44) järjestetään ensimmäinen kier-
rätysviikko. Tällöin seurakunnalle 
voi tuoda muun muassa pieneksi 
käyneitä luistimia, suksia ja vaat-
teita, joita lapsiperheet voivat ha-

kea maksutta.
Seurakunnassamme on viety 

solunäkyä eteenpäin jo vuosia. 
Syksyn aikana laajennamme solu-
verkostoa ottaen huomioon kaiken 
ikäiset. Uusi soluverkosto vastaa 
osaltaan myös diakonian tarpei-
siin, esimerkiksi yksinäisyyden 
kokeminen on monille arkipäivää.

Edellä kuvattu ei ole kaiken-
kattava kuvaus diakonian kehitys-
suunnista. Halumme on kehittää 
monia muitakin osa-alueita, mutta 
tähän tarvitsemme seurakunnan 
rukoustukea ja uusia vapaaehtoi-
sia. 

Diakonia on monesti aliarvostettu. 
Näin ei kuitenkaan ollut alkuseura-
kunnassa ja ehkä Jumala kutsuukin 
juuri sinua mukaan. Tule ehtool-
liskokousten jälkeen juttelemaan 
infopisteelle seurakunnan aulaan, 
siellä voit tavata diakoneja.

PETTERI ARASALO

Seurakuntamme
diakoniatyö kehittyy
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