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Ilosanoma niille, 
joilla on kaikki 
hyvin

Kolumni

Evankeliumi suunnataan usein 
keskivertoa huonompiosaisille 
ihmisille. Ehkä se johtuu siitä, 
että jo profeettojen ennustuk-
sissa evankeliumi julistetaan 
erityisesti köyhille ja sorretuille. 
Jumala on kautta aikain pitänyt 
heikoimpien puolta.

Nykyisen läntisen maailman 
hyvinvointiyhteiskunnassa ti-
lanne on kuitenkin varsin erilai-
nen. Täällä selvä enemmistö on 
hyväosaisia. Aineellista puutetta 
kärsiviä on Suomessakin, mutta 
heidän määränsä on vähäinen, 
kun sitä verrataan kolmannen 
maailman maiden tilanteeseen.

Assosiaatio evankeliumin 
ja vähäosaisten, sairaiden tai 
köyhien välillä on edelleen ole-
massa. Se näkyy julistusperin-
teessämme ja asenteissamme. 
Työmme kohderyhmänä voi 
usein olla hädästä ja erilaisis-
ta ongelmista kärsivät ihmiset. 
Heidän hätäänsä on tavallaan 
helppo vastata.

Toisaalta voimme rukoilla 
vallassa ja yhteiskunnan hui-
pulla olevien puolesta, että he 
toimisivat viisaasti. Voimme he-
ristää sormeamme mammonan 
turmelevasta vaikutuksesta ja 
paasata ylpistymisen vaarasta. 
Joskus saattaa olla niinkin, että 
ne, joilla on vaikkapa erityisen 
paljon omaisuutta, ovat jo toi-
von mukaan saattaneet huoma-
ta, että raha ei itsessään onnelli-
suutta tuo.

Vähempiosaisten ja toises-
sa ääripäässä olevien väliin jää 

enemmistö. He ovat tavallisia 
kansalaisia. Heiltä ei puutu mi-
tään. Heillä on puoliso, kaksi 
lasta, koira, omakotitalo, auto ja 
mitä ikinä keskivertosuomalai-
seen elämänmuotoon kuuluu-
kaan. He voivat kokea olevansa 
hyvinkin onnellisia.

Ehkä on niin, että juuri hei-
dät on vaikeinta tavoittaa. Seu-
rakuntien työssä on monenlai-
sia kohderyhmiä. Nuorisotyö 
tavoittelee nuoria, lapsityö lap-
sia, KAN-työ päihdeongelmai-
sia, herätyskokoukset uskonasi-
oista jo kiinnostuneita... Mutta 
mitä teemme ”tavallisten” kans-
sa, jotka eivät kuulu mihinkään 
erityiseen ryhmään?

Joskus on vaarana ajatella, 
että ihminen tarvitsee jonkin-
laisen pysäytyksen tai jopa suo-
ranaisen katastrofin elämässään 
ennen Jumalan puoleen kään-
tymistä. Kuitenkin Raamatun 
mukaan yhtä lailla Jumalan hy-
vyys vetää ihmisiä puoleensa.

Ehkä vielä tätäkin suurempi 
vaara on ajatella, että ihmisten 
tavoittaminen kuuluu henkilöl-
le nimeltä Joku Muu. Tulem-
me sokeaksi luokitellessamme 
ihmisiä ja kuvittelemme, että 
joka kohderyhmälle on oma 
spesialistinsa, joille kaiken voi 
delegoida.

Tavallisten ihmisten tavoitta-
misessa avainasemassa ovat ta-
valliset uskovat. Ketä he ovat? 
Sinäja minä.

”Ei minulta mitään puutu”

Psalmi 23 on ehkä Raamatun 
tunnetuin psalmi. Eikä syyttä! 
Daavid laulaa tässä psalmissa 

sellaista luottamusta Herraan, joka 
karkottaa pelot ja synnyttää levon 
sisimpään. Se luo lukijansa elä-
mään vahvaa perusturvallisuutta. 

”Herra on minun paimene-
ni.” Paras sana tässä psalmissa on 
sana ”minun”. Psalmi on siis hen-
kilökohtainen. Herra ei ole ”kuin 
paimen”, vertauskuvallisesti, vaan 
MINUN PAIMENENI. Daavi-
dilla oli paljon paimenkokemusta. 
Hän tiesi, miten huolehtia lampai-
den hyvinvoinnista ja suojella hei-
tä. Hän ymmärsi syvästi, kuinka 
riippuvaisia lampaat olivat paime-
nesta. Siksi hän lauloi nämä sanat, 
joihin me voimme yhtyä. Herra 
on juuri minun paimeneni ja minä 
saan sen kokea todeksi.

Daavid jatkaa saman tien totea-
malla: ”Ei minulta mitään puutu.” 
Miksi minulta ei mitään puutu. Sen 

tähden, että pankkitilillä on rahaa? 
Sen tähden, että minulla on omai-
suuksia? Sen tähden, että minulla 
on turvattu työ? Ei, vaan koska 
Herra on minun Paimeneni. Hän 
huolehtii minusta. Hän tietää tar-
peeni ja kysymykseni. Jeesus sanoi 
Vuorisaarnassa: Katselkaa kedon 
kukkia ja taivaan lintuja, Taivaan 
Isä vaatettaa ja ruokkii ne. Kuinka 
suuri voitto onkaan tyytyväisyys 
yhdessä jumalisuuden kanssa! 
Jumalaton aina himoaa ja halu-
aa lisää, eikä hänellä ole koskaan 
tarpeeksi. Aina jotain puuttuu. 
Mutta Herran omalla on kaikki 
mitä tarvitaan. Pyhä Henki puhuu 
sydämessä, että minulta ei mitään 
puutu, koska Herra on kanssani.

”Hän ohjaa vihreille niityille 
ja virvoittavien vesien ääreen.” 
Charles Spurgeon sanoi, että vih-
reät niityt ovat uskovalle Jumalan 
Sanan tuoreet ja maukkaat ruoho-
kentät. Mitä muuta me söisimme? 

Siellä vahvistumme ja tulemme 
ravituiksi. Uskova tarvitsee hen-
kilökohtaista Raamatun lukemista 
sekä seurakunnan pienryhmässä 
että jumalanpalveluksissa saatua 
paimenten opetusta. Usko voi 
vahvistua vain tämän ruohoken-
tän tuotteilla. Virvoittavat vedet 
Spurgeonin mukaan taas ovat Py-
hän Hengen virvoittava vaikutus ja 
läsnäolo. Myös tätä tarvitsemme. 
Hiljaisessa rukoushetkessä koettua 
Jumalan puhetta tai rukouskoko-
uksessa yhdessä toisten uskovien 
kanssa koettua virvoitusta Juma-
lan läsnäolossa. Yhdessä toisten 
kanssa vanhaa Golgata –laulua tai 
uudempaa ylistyslaulua laulaessa 
koettua Hengen kosketusta. Täl-
laisten ruohojen ja vesien ääreen 
Paimenemme meitä johdattaa vir-
voittumaan.

USKO KATTO

Rukous 
perhekuntien 
puolesta 

VUODEN ALUSSA Suomen seu-
rakunnissa on panostettu erityisesti 
rukoukseen. Tampereella järjestet-
tiin rukous- ja paastoviikko; Her-
vannassa kokoonnuttiin aamu- ja 
yörukouksiin sekä rukousseminaa-
riin. Ekumeeninen rukousviikko 
kutsui kaikkia kristittyjä yhteiseen 
rukoukseen.

Itselläni oli tammikuussa parin 
viikon ajan mahdollisuus rukoilla 
päivittäin ystävieni kanssa seura-
kunnassa. Millaisia aarteita Herra 
antoikaan Sanastaan joka kerta! 
Samaan aikaan ilmenneet haasteet 
ja negatiivisetkaan uutiset eivät 
voineet viedä sitä iloa, mikä syntyi 
yksimielisestä rukouksesta ja Ju-
malan läsnäolosta. 

Ymmärsin, että tämä on sitä tai-
vaallista rukousriippuvuutta, jossa 
tarvitsemme toisiamme ja Jumalan 
kohtaamista joka päivä.

Yksi selkeistä kehotuksista ru-
kouskuukauden aikana oli rukoilla 
perhekuntien puolesta. ”Usko Her-
raan Jeesukseen, niin sinä pelastut 
ja niin myös sinun perhekuntasi”, 

lupaa Raamattu ihmiset pelastui-
vat perhekunnittain. Pyhän Hen-
gen lahjakin on luvattu meille ja 
meidän lapsillemme(Apt.2:39).

Kirjassa ”Jos voitat maailman, 
mutta kadotat lapsesi ja puoliso-
si” David Wilkerson huomauttaa, 
että saatamme itkeä koko maail-
man puolesta mutta unohdamme 
perheemme ja sukumme jäsenet. 
Olemme joko menettäneet us-
komme heidän muuttumiseensa 
tai pidämme heidän uskoaan niin 
vahvana, että emme koe erityistä 
tarvetta rukoilla heidän puoles-
taan. Hänen mukaansa molemmat 
tilanteet ovat otollisia sielunvihol-
liselle. Sopiva määrä epäuskoa, 
kriittisyyttä tai sinisilmäisyyttä pi-
tää rukouksemme vaarattomina ja 
aistimme tehottomina.

Vihollinen etsii jatkuvasti tilai-
suutta sammuttaakseen hengelli-
sen elämämme ja hajottaakseen 
yhteyden perheissämme. Erityises-
ti se yrittää estää meitä rukoilemas-
ta läheistemme puolesta.

Minkä aarteen ja aseen Jumala 
onkaan meille lahjoittanut rukouk-
sessa! Hänellä on strategia valmii-
na jokaista tilannetta varten, mutta 
Hän tarvitsee omiensa rukouksia 
toteuttaakseen sen. Kun joku pe-
lastuu, niin aina joku jossakin on 
rukoillut hänen puolestaan. On 

armo ja etuoikeus tehdä yhteistyö-
tä Kaikkivaltiaan Jumalan kanssa. 
Voimme puhua rukoillen Jumalan 
tahtoa tapahtuvaksi perheessäm-
me ja seurakunnassamme. Voim-
me sulkea läheisemme Jeesuksen 
veren suojaan. Avainasia on usko 
Jumalan kykyyn muuttaa asioita. 
Raamatussa on monta esimerkkiä 
äidin tai isän peräänantamatto-
masta uskosta, johon Jeesus vastasi 
parantamalla tai herättämällä lap-
sen kuolleista. 

Jokaista herätystä on edeltänyt 
esirukous. Usein se on johtanut 
kokonaisten perheiden pelastu-
miseen. Haluammehan nähdä 
omaistemme pelastuvan? Ei jätetä 
heitä ”herran haltuun” vaan tartu-
taan Jumalan Sanan lupauksiin ja 
rukoillaan määrätietoisesti heidän 
puolestaan. Korjataan kotiemme 
rukousalttarit, kutsutaan perheen-
jäseniä yhteen ja tehdään sopimus-
rukouksia läheistemme puolesta. 
Jokainen meistä voi nimetä jonkun 
henkilön, jonka puolesta rukoilla. 
Avataan ovi sovitukselle ja anne-
taan Pyhän Hengen parantavan 
voiman virtailla kodeissamme. Us-
kon, että tässä on yksi tärkeä avain 
herätykseen.

TARJA JÄÄSKELÄINEN

p ä ä t o i m i t t a j a l t a

JONI HUOPANA
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Bangkokin 
kahvilakeskuksen avajaisia 
vietetään helmikuussa. 
Meillä on ollut unelma. Urbaani 
unelma. Olemme unelmoineet 
kohtaamispaikasta, joka olisi kuin 
keidas keskellä hektistä suur-
kaupunkia. Paikka kohtaamisille, 
keskusteluille ja inspiraatiolle. 
Paikka, jossa syntyy uudennäköi-
siä työkaluja tämän päivän kau-
punkilaisten tarpeiden kohtaami-
seen. Unelmasta syntyi Entrance 
Ministries. Entrance Ministries on 
ennen kaikkea urbaani verkosto ja 
koostuu ihmissuhteista, mutta sen 
näkyvin muoto tulee olemaan hel-
mikuussa aukeava ’Entrance Cof-
feehouse & Studio’. 

Liikehuoneiston etsimistä ja 
remontointia
Tamperelaiset jos ketkä tietävät, 
että olemme etsineet sopivaa lii-
kehuoneistoa jo kauan. Jopa kärsi-
vällisyyden rajoille asti. Ja kaiken 
tämän keskellä olette jaksaneet 
kantaa tätä näkyä kanssamme ja 
rukoilla Jumalaa avaamaan ovet. 
Odotus on nyt palkittu: Tilat, 
jotka saimme vuokrattua, ovat 
suuremmat kuin mitä olisimme 
uskaltaneet haaveilla Bangkokin 
ydinkeskustassa. Tiloja etsittäes-
sä tiimimme on myös kasvanut ja 
vahvistunut monella tavalla. Eri-
tyisen iloisia olemme Turun lähe-
teistä, Nordblomin Markuksesta ja 
Saarasta, jotka jakavat kanssamme 

yhteisen näyn ja ovat median ja 
musiikin ammattilaisia. 

Kun kulmakunnan baari sul-
keutuu ja menee remonttiin, moni 
ihminen kiinnostuu. ”Mitä tähän 
tulee?” on ollut päivittäin kuule-
mamme kysymys viime kuukausi-
en aikana. Monet ovat olleet todel-
la iloisia kuullessaan, että emme 
ole avaamassa uutta baaria, vaan 
kahvilaa ja musiikkipaikkaa nuoril-
le. Nämä keskustelut ovat rohkais-
seet meitä keskellä aasialaisittain 
etenevää remonttia. Koska tila on 
paljon suurempi kuin mitä aluksi 
ajattelimme ja kaikesta ei selvitty 
ihan haaveilemallamme pintare-
montilla, olemme yrittäneet toimia 
budjetti-viisaasti ja tehdä myös itse 
niin paljon kuin mahdollista. Tätä 
kirjoittaessamme alkaa jo onneksi 
ensimmäisen kerroksen loppusuo-
ra häämöttää ja olemme iloisia, 
että kahvilan avajaisia voidaan 
viettää helmikuussa.

Kahvilan perustaminen on 
vasta alku
Rakennus antaa vasta puitteet toi-
minnalle. Unelmamme on, että 
tiloista muodostuisi HUB - koh-
taamispaikka ja innovaatiokeskus. 
Olohuone keskellä Aasian suur-
kaupunkia toivottaa vieraakseen 
niin nuoret, opiskelijat kuin nuoret 

aikuisetkin sekä Thaimaasta että 
maailmalta. Keskuksen tavoittee-
na on rohkaista ja haastaa nuoria 
käyttämään rohkeasti lahjojaan ja 
iloitsemaan luovuudesta. Kohde-
ryhmä on kaksitahoinen: Halu-
amme sekä saavuttaa urbaaneja 
nuoria ja opiskelijoita että avata 
helluntaiherätyksen nuorille mah-
dollisuuden löytää ja kehittää 
musiikki- ja mediakykyjään. Halu-
amme myös avartaa nuorten maa-
ilmankuvaa ja avata tilaisuuksia 
palvelemaan - Aasian vähäosaisia 
unohtamatta. Jotta Jumalan Val-
takunta voisi todentua niin maan 
päällä kuin myös Taivaissa. Unel-
moimme myös uudesta urbaanista 
seurakunnasta. 

Toivomme, että jokainen ko-
kee olevansa tervetullut urbaaniin 
olohuoneeseemme juuri sellaisena 
kuin hän on.  Uskomme, että tu-
levaisuus on valoisa ja jokainen 
ihminen on arvokas. Ydinarvo-
jamme, joiden puolesta haluam-
me taistella ja nähdä vaivaa, ovat 
muun muassa kristillisyys, luo-
vuus, kansainvälisyys, yrittäjyys, 
ekologisuus, korruption vastaisuus 
sekä ihmisarvot.

Rukoile, että tämä paikka saisi 
olla siunauksena monelle nuorelle: 
rohkaisuna ja kannustuksena, elä-
mäntarkoituksen löytöpaikkana ja 

inspiroivana varustajana toivorik-
kaaseen tulevaisuuteen!  

HENRY & RUUT MONONEN

Nepalista Tampereelle 
matkanneet korut 
sisältävät monta tarinaa.

Tamperelaisen Juho Leppäsen 
ideasta syntynyt Autolla Nepaliin-
projekti sai kolme nuorta mies-
tä starttaamaan viime vuoden 
elokuun alussa valkoisen Volks-
wagenin tavoitteenaan matkata 
Tampereelta Kathmanduun, Ne-
palin pääkaupunkiin. Leppäsen 
matkatovereineen tavoitteena oli 
käyttää matkaan kaksi kuukautta 
ja palata sen jälkeen takaisin Suo-
meen mukanaan 5000 käsintehtyä 
nepalilaista korua. Vaikka Suomen 
ja Nepalin välinen ajomatka sisälsi 
odottamattomia mutkia ja kuskit 
palasivat reissultaan takuulla mon-
ta kokemusta rikkaampina, Autolla 
Nepaliin-projekti sai aikaan paljon 
hyvää. Projektin tuottamalla voi-
tolla tuettiin Nepalin tarvitsevia. 
Medianäkyvyyden vuoksi kehitys-
yhteistyöintoa toivottavasti tarttui 
yhä useampaan suomalaiseen.

Apua Nepalin naisille
Yksi Autolla Nepaliin -projektin 
pitkäkestoisista seurauksista on 
Store of Hope-verkkokauppa. 
Store of Hope perustettiin omaksi 
osakeyhtiökseen, eli vaikka Autol-
la Nepaliin-projekti on päättynyt, 

niin Store of Hopen toiminta jat-
kuu. ”Toivon kaupan” valikoima 
koostuu nyt aluksi Nepalista tuo-
duista Princess Beads-koruista, jot-
ka ovat valmistaneet nepalilaisessa 

kristillisessä turvakodissa asuvat 
naiset. Store of Hopen tarkoituk-
sena on jatkossa ottaa valikoimaan 
koruja myös muista kehitysyhteis-
työprojekteista.

Haavetta toteuttamassa
Store of Hopen toiminnan takana 
on tamperelainen Eeva Valopaasi. 
Valopaasi on ammatiltaan vaa-
tesuunnittelija ja sen lisäksi opis-

kellut Iso Kirja-opistossa lähetys-
linjan, joten Store of Hope tuntui 
hyvältä mahdollisuudelta yhdistää 
nämä kaksi. Kun Store of Hopelle 
lisäksi myönnettiin starttiraha ja 
Valopaasin edelliset työt loppui-
vat, tuntui aika sopivalta kehitys-
yhteistyötä tukevan nettikaupan 
aloittamiselle. 

– Tuntuu, että tässä asiat vain 
loksahtivat kohdilleen oikeaan ai-
kaan, Valopaasi summaa.

Kauniiden korujen tuottaman 
ilon lisäksi Store of Hope on tosi-
aan myös tapa tehdä lähetystyötä. 
Kymmenen prosenttia sen tuotosta 
lahjoitetaan tälläkin hetkellä suo-
raan Fida Internationalin kautta 
Nepaliin. Lisäksi Store of Hopen 
tapaiset länsimaisia markkinoita 
tavoittavat yritykset tarjoavat ke-
hitysyhteistyöprojektien käsitöille 
pääsyn markkinoille ja motivoivat 
projekteja kehittämään toimin-
taansa.

Princess Beads-korut ovat myyn-
nissä Store of Hopen nettikaupassa 
osoitteessa  www.storeofhope.fi. 
Tarkempi matkakertomus poikien 
matkasta upeiden kuvien kera taas 
löytyy sivuilta www.autollanepa-
liin.fi.

 
ANNA LEHMUSKOSKI

Entrance Coffeehouse & Studio 

Seurakunnan urbaani olohuone

Koruilla toivoa Nepaliin

Lisää remonttikuvia voi 
katsella remonttiblogista: 

www.malakoo.com/Entrance/ 
Etusivu.html

KUVAT: EEVA VALOPAASI
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Vuosittain järjestettävä 
viikonloppu on tärkeä 
tukipilari solunjohtajille.

Jokainen johtaja kaipaa tukea, roh-
kaisua ja näyn jakamista. Juuri tätä 
viikonloppu lupasi tarjota. Ja niin 
se myös teki.

Puitteet kunnossa Pälkäneellä
Yhteysviikonloppu järjestettiin 
18.–19.1 seurakunnan uudessa lei-
rikeskuksessa Pälkäneellä. Innok-
kaimmille leiri-ihmisille voimme 
keskuksen ylpeinä ensikertalaisina 
todeta sen olevan erinomainen. 
Mutta kuten leirikeskuksen ja so-
lun tapauksessa, tärkeintä eivät ole 
puitteet vaan ilmapiiri. Viikonlo-
pun ohjelma rakentuikin paljon 
yhdessäolon varaan. Polttavia ky-
symyksiä olivat esimerkiksi dialo-
ginen johtaminen ja yhteyden ta-
sot. Nämä kysymykset koskettavat 
meitä jokaista, sillä vaikka emme 
olisikaan solunjohtajia, on meillä 
aina ihmisiä, joille olemme esi-
merkkinä!

Dialoginen ja 
osallistava johtajuus
Seurakuntamme nuorisopastori 
Jarkko Lindqvist opetti dialogi-
sesta ja osallistavasta johtamisesta, 
jossa alainen/esimies -asetelma ei 
ole perinteisen mustavalkoinen. 

Menetelmässä annetaan tilaa dia-
logille eli keskustelulle. Johtajan 
tehtävä on toki ohjata keskustelua 
mutta ei, Jarkon sanoin, ”siirtää 
vain informaatiota”. Kyse on siis 
aidosta kohtaamisesta. Toinen nä-
kökulma on osallistaminen. Tämä 
prosessi on aloitettava aluksi pie-
nistä ja myöhemmin vastuullisem-
mista tehtävistä. Solunjohtajina 
voimme olla rohkeasti kutsumassa 
solulaisiamme kulkemaan rinnal-
lemme. Tällöin osallistamme hei-
dät yhteiseen toimintaan – ja kun 
teemme niin sopivassa määrin, 
tapahtuu huimaa kasvua! Tärkeää 
on kuitenkin muistaa, että ketään 
ei laiteta liian nopeasti liian suuriin 
saappaisiin.

Solu yhteyden välineenä
Solukonferenssissa uuden kirjansa 
julkaissut psykologi Satu Eerola 
opetti solunjohtajia yhteydestä 
kolmen näkökulman kautta: yh-
teys itseensä, toisiin ja Jumalaan. 
Yhteys itseemme on kaiken poh-
jalla mutta se katkeaa helposti, jos 
pyrimme olemaan liian päteviä. 
Johtajina meidän tulee tunnustella, 
tunnemmeko todella itsemme vai 
olemmeko hukuttaneet yhteyden 
itseemme kaiken kiireen ja suorit-
tamisen alle? Kun meillä on yhteys 
itseemme, saamme myös yhtey-
den toisiimme. Solussa kasvu luo 
omat haasteensa keskinäiselle yh-

teydelle. Monesti kasvupaikat ovat 
kipeitä, jolloin ärräpäät lentävät ja 
solunjohtaja pohtii, haluaako solu-
lainen enää koskaan tulla uudes-
taan mukaan. Rakkaudesta kum-
puavan johtajuuden avulla solu 
voi kestää kasvunkin aiheuttamat 
kivut! Viimeisenä – ja tärkeim-
pänä –  näkökulmana on yhteys 
Jumalaan. Meidän tulee tukeutua 
Raamatun lupaukseen Jumalan 
läsnäolosta myös vaikeissa hetkis-
sä. Voimme myös syyttää itseäm-
me monista asioista, mutta Hän 
haluaa rohkaista meitä eteenpäin 
Paavalin sanoilla: ”jättäen mieles-
täni sen, mikä on takanapäin, pon-
nistelen sitä kohti, mikä on edessä” 
(Fil 3:13).

Solutoiminnan ydin
Vaikka viikonloppu tarjosi paljon 
pureskeltavaa, parhainta antia 
olivat myös lukuisat kahvipöytä-
keskustelut. Kun solunjohtajille 
annettiin yhteistä aikaa, oli kerran-
kin mahdollisuus käydä läpi mo-
nia asioita, jotka olivat hukkuneet 
kiireen alle. Näin yhteys muuttui 
sanoista teoksi. Ja juuri tässä solu-
toiminnassa on kysymys – ei or-
ganisaatiosta tai teekerhosta vaan 
elävästä yhteydestä toisimme ja 
Jumalaan!

MIKKO TUOMAALA

Syyskesällä 2012 ilmestyi 
uusi raamatunkäännös, 
nimeltä Raamattu 
Kansalle. Työssä mukana 
ollut Martti Ahvenainen 
kertoo käännösprosessin 
vaiheista.

Eri kristillisissä piireissä vaikut-
taneet papit ja saarnaajat pitivät 
1980-luvun lopulla valmisteilla ol-
lutta uutta käännöstä liian liberaa-
lina. Siksi rinnalle haluttiin enem-
män sanavastaavuuteen perustuva 
Raamattu Kansalle -käännös, joka 
olisi myös hyvää suomea. Olihan 
33/38 valmistunut vanha käännös 
jo kielellisen uudistuksen tarpees-
sa. Ruotsissa vastaava hanke, Fol-
kbibeln, oli pantu alulle muutamia 
vuosia aikaisemmin.

Uskollisuus alkuteksteille
Käännöstyössä alusta asti mukana 
ollut pastori Martti Ahvenainen 
kertoo, että perusajatuksena on 
ollut pyrkimys uskollisuuteen al-
kuteksteille hyvällä suomenkielel-
lä. Kyseessä ei ole suuresti muista 
poikkeava käännös. Käännöksissä 
on kuitenkin tiettyjä eroja, jotka 
johtuvat käännösmetodista, tyyli-
seikoista ja joistakin alkutekstien 
vaikeasti ymmärrettävistä kohdis-
ta. 

Hidasta talkootyötä 
Käännöstyöhön meni aikaa kaik-
kiaan 25 vuotta. Ahvenaisen mu-
kaan prosessin hitaus johtui muun 
muassa suuresta talkootyön osuu-
desta.

– Muutama alkukieliä taitava 
henkilö laati ensin alkuteksteistä 
pohjakäännökset. Niistä muokat-
tiin lukijoille näytevihkosia, joiden 
valmisteluun osallistui hallituksen 
työryhmien ohella useita kym-
meniä henkilöitä, jotka antoivat 
palautteita heitä kiinnostavista ja-
keista. Lopullisen tekstien muok-
kauksen suoritti sitten kolme, neljä 
hallituksen jäsentä muun hallituk-
sen hyväksyessä tekstit ennen pai-
natusta, Martti kertoo.

Laaja käyttäjäkunta
Raamattu Kansalle -käännös on 
herättänyt laajaa kiinnostusta. 
Ensimmäinen koko Raamatun 
painos, 20 000 kappaletta, alkaa 
olla loppusuoralla. Käännös on 
saanut hyvän vastaanoton var-
sinkin vapaissa suunnissa, mutta 
myös luterilaiset uskovat ovat ol-
leet kiinnostuneita. Hyvin monet 
sananjulistajat ovat ottaneet sen 
käyttöönsä.

Eri käännöksiä kannattaa 
vertailla
Martti Ahvenaisen mielestä eri 
käännösten vertaileminen on suo-
tavaa.

– Jotkut raamatunkohdat ovat 
siinä määrin vaikeaselkoisia ja jopa 
monitulkintaisia, että asiat on mah-
dollista ilmaista hiukan eri tavoin 
tekemättä väkivaltaa alkuteksteille. 
Eri käännöksiä on mielenkiintoista 
vertailla keskenään. Se avaa uusia 
näkymiä ja rikastuttaa lukijaa.

Raamatuntutkijana Ahvenai-
nen toivoo, että jokainen käännös 
sanoisi alkutekstin ajatuksen mah-
dollisimman tarkasti. Niin sano-
tuissa dynaamisissa käännöksissä 
hän näkee tiettyjä etuja. Niitä on 
hänen mielestään hyvä lukea sil-
loin tällöin, mutta varsinaisena 
opiskeluraamattuna ne ovat liian 
vapaamuotoisia. 

! Täydellistä käännöstä ei ole 
olemassakaan, mutta Raamattu 
Kansalle -käännös on kuitenkin sii-
nä määrin onnistunut, että käytän 
sitä pääasiassa, Martti toteaa.

Käännöstyö käy 
raamattukoulusta
Osallistuminen käännösprosessiin 
oli Ahvenaisen mielestä tavatto-
man mielenkiintoista.  

– Samalla se oli erinomainen 
raamattukoulu, kun joutui pohti-
maan, mitä Raamatun kirjoittajat 
ovat todella tarkoittaneet, ja kuin-
ka asiat pitäisi sanoa ymmärrettä-
vällä tavalla. Kirjoitettu Jumalan 
Sana, Raamattu on fantastinen kir-
ja, jonka viisautta ja luotettavuutta 
saa ihastella joka päivä.

VT/MARTTI AHVENAINEN

Raamattu Kansalle –käännös 
herättää kiinnostusta

Yhteysviikonloppu haastoi ja 
varusti solunjohtajia

KUVAT: MIKKO TUOMAALA
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Syyskuussa työnsä aloittaneella 
Soile Helkiöllä ja häntä perehdyt-
tävällä Tuula Syrjäsellä on kädet 
täynnä töitä: sähköpostia satelee, 
ja tilikausikin on juuri vaihtunut.

Kokeneella Tuulalla on valta-
vasti hiljaista tietoa, jota ei ole pa-
perilla, Helkiö toteaa.

Helmikuun lopussa eläkkeelle 
jäävä Syrjänen on palvellut toimis-
tonhoitajan tehtävässä 24 vuotta. 
Hän pitää työtä vahvasti hengel-
lisenä.

– Työ tukee sielujen voittamista, 
joten siihen liittyy hengellisen työn 
siunauksia ja haasteita.

“Suuri ihme”
Tuula Syrjänen on syntynyt Vesi-
lahdella ja tuli Tampereen hellun-
taiseurakunnan yhteyteen vuonna 
1973. Sitä ennen hän ehti asua 
miehensä Arton kanssa vähän ai-
kaa Vammalassa ja Turussa. Hän 
ehti työskennellä kymmenen vuot-
ta vakuutusyhtiössä ennen kuin 
astui toimistonhoitajan tehtävään 
marraskuussa 1988.

– Merkittävän osan työstä muo-
dostavat tiedotus, jäsenrekisteriasi-
at, tilavaraukset eri työmuodoille, 
taloushallinto ja vapaaehtoisten 

toimistoapulaisten ohjaaminen, 
Tuula luettelee. Joskus ihmiset 
purkavat toimiston tuolissa huoli-
aan, ja kuolemantapausten yhte-
ydessä syntyy välillä keskusteluja 
myös uskosta osattomien kanssa.

Toimistonhoitaja palvelee seu-
rakuntalaisia ja seurakunnan joh-
toa ja on yhteydessä moniin yh-
teiskunnallisiin tahoihin.

– On ollut hienoa huomata, että 
näin suurta organisaatiota pysty-
tään pyörittämään pääasiassa va-
paaehtoisvoimin, summaa Tuula, 
joka on itse palvellut sielunhoito-
tehtävissä, lähetystoimikunnassa 
ja aktioissa. -Seurakunta on suuri 
ihme.

Omannäköiseen työhön
Soile Helkiö ehti kysellä toimiston-
hoitajan tehtävästä jo ennen kuin 
paikka pantiin hakuun.

– Järjestelmällinen luonteeni 
on vetänyt tämäntyyppisiin töihin, 
hän kertoo.

Soile on kahden aikuisen lap-
sen äiti ja opiskelee työn ohessa 
merkonomiksi. Seurakunnassam-
me hän on palvellut muun muassa 
raamattukoulussa ja aktioissa.

– Rukous on kutsumukseni, 

Soile kertoo. – Sydämelläni on eri-
tyisesti Israel.

Eläkkeelle jäävä Tuula kiittää 
kaikkia esirukoilijoitaan ja niitä 
lukuisia vapaaehtoistyöntekijöitä, 
jotka ovat auttaneet toimistossa 
vuosien varrella. Eläkepäiviä vä-
rittävät Syrjästen neljä lasta ja yh-

deksän lastenlasta sekä askareet 
vapaa-ajan asunnolla Vesilahdella.

– Ensin aion kuitenkin istuutua 
sohvannurkkaan ja vain olla, Tuu-
la toteaa hymyillen. – Arto odotte-
lee minua jo siellä sohvan toisessa 
nurkassa.

Viestintuojan toimitus kiittää läm-
pimästi Tuulaa ja toivottaa Soilen 
tervetulleeksi!

PAULA ERKINTALO

Perhekerhoon!
Pienten lasten vanhemmat ovat 
eräiden tutkimusten mukaan kaik-
kein onnettomin ihmisryhmä. Toi-
saalta monet kokevat, että lasten 
myötä elämä muuttuu eri tavalla 
mielekkääksi ja elämä tavallaan 
löytää merkityksensä. Niin tai 
näin, elämäntilanne väistämättä 
muuttuu lasten syntyessä, ja arki 
varsinkin hyvin pienten lasten 
kanssa voi olla ajoittain antoisaa 
ja todella raskasta yhtä aikaa. Seu-
rakuntamme haluaa olla mukana 
arjessa sekä tukena muutoksissa ja 
tarjoaa siksi monia toimintamuoto-
ja myös lapsiperheille. Yksi näistä 
on torstaiaamupäivisin kokoontu-
va perhekerho.

Perhekerhon vetäjäryhmään 
kuuluva Marika Ali-Löytty kertoo, 
että kerhon idea on koota koto-
na lapsia hoitavat pienten lasten 
vanhemmat yhteen. Lapset saavat 
leikkiseuraa ja vanhemmat tärkei-
tä aikuiskontakteja arkipäivän kes-
kellä. Kerhossa on mukana lapsia 

vauvoista leikki-ikäisiin. Tavoite 
on, että vauvaiän ohittaneille lap-
sille on järjestetty vapaamuotoi-
nen lastenhoito, jonka aikana isät 
ja äidit voivat tavata muita samas-
sa elämäntilanteessa olevia. Kerho 
alkaa torstaina klo 10.00 yhteisellä 
aamupalahetkellä kellarisalissa. 
Kerhoon kuuluu lyhyt ohjattu kes-
kusteluosuus hengellisestä teemas-
ta, ja sen aikana lapset pääsevät 
leikkimään hoitajien kanssa. Muu-
taman kerran vuodessa kerhossa 
järjestetään erityistapahtumia, 
kuten retkiä ja erilaisia teemapäi-
viä. Perhekerho on kaikille avoin, 
eikä sinne tarvitse ilmoittautua 
etukäteen. Mukaan ovat erittäin 
tervetulleita myös seurakunnan ul-
kopuoliset ystävät. Tule siis lapsesi 
kanssa rohkeasti mukaan, älä jää 
yksin kotiin! Kerhon kautta myös 
lapsesi voi saada tärkeitä ystäviä 
seurakunnan muista lapsista.

Perhekerhossa on myös pal-
velumahdollisuus sinulle: Lasten-

hoitajia tarvitaan lisää! Lisätietoja 
antavat Marika Ali-Löytty ja lapsi-
työntekijä Päivi Myllynen.

Torstaiaamun perhekerhon li-

säksi seurakunnassa kokoontuu 
myös kansainvälinen äiti-lapsipiiri. 
Kerho kokoontuu kellarisalissa 
joka toinen keskiviikko klo 10. Li-

sätietoja antaa ryhmän vetäjä Ash-
leigh Mättö.

KATARIINA KOSONEN

Eläkkeelle jäävä toimistonhoitaja Tuula Syrjänen:

“Tämä on vahvasti hengellistä työtä”
Tiedätkö, mitä yhteistä on rukoushuoneen kattolampulla 
ja lähetystyöntekijän lompakolla? Oikea vastaus 
on seurakunnan toimisto, jossa käsitellään monet 
käytännön asiat sähköntoimituksesta tiedotukseen 
ja työntekijöiden palkanmaksusta jäsenrekisteriin. 
Viestintuoja tapasi hiljattain remontoidulla toimistolla 
kaksi hyväntuulista naista, jotka nauttivat järjestyksestä 
ja iloitsevat ihmisten kohtaamisesta.

Soile Helkiö (oik.) perehtyy toimistonhoitajan tehtävään kokeneen Tuula Syrjäsen opissa.

PAULA ERKINTALO

MARIKA ALI-LÖYTTY
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Hervannan Katukappelin 
rukouskuukauden aikana 
opeteltiin yhteistä 
rukousta. 

 
Tammikuussa järjestetyt tilaisuu-
det olivat rukouspainotteisia. Arki-
aamuisin tultiin rukoilemaan ani-
varhain ja viikonloput aloitettiin 
perjantain yörukouksella. Kuukau-
den puolivälissä pidetyssä rukous-
seminaarissa David Sterling opetti 
rukouksen perusasioita rohkaisten 
jokaista rukoilemaan ja myös us-
komaan rukouksen voimaan. Sun-
nuntain tilaisuuksissa pastori Timo 
Penttilä opetti esirukouksesta lä-
hinnä Hesekielin kirjan pohjalta.

Yhteyttä ja parantumisia  
Rukouksen hengen voi aistia 
lisääntyneenä rauhana ja luot-
tamuksena. Useat sanovat yh-
dessä rukoilemisen lisänneen 
yhteenkuuluvuutta. Tässä muuta-
mien kokemuksia.

– Olen kokenut  parantumisen. 
Kesäkuusta asti minua vaivasi 
äärimmäisen kivulias lanneran-
kamurtuma, johon sain vahvat 
särkylääkkeet. Seurasin TV7:n 
Polvijärven pastorien Parantumis-
koulu-sarjaa ja aloin julistamaan 
terveyttä itseni ylle. Eräänä aamu-
na olo tuntui niin hyvälle, että läh-
din lenkille ilman särkylääkkeitä. 
Sinne jäivät kivut ja säryt, kiitos 
Jumalalle. Tätä tekee Jumala ru-
kouksen kautta. Rukouksessa on 
voima!  Ritva Salomäki

– Heräsin aamulla kovaan selkäki-
puun. Sängystä nouseminen, saati 
käveleminen oli vaikeaa. Olin lu-
vannut vaimoni kanssa johtaa sa-
mana päivänä rukoussunnuntain 
tilaisuuden, mutta ajattelin, että 
se täytyy peruuttaa. Jeesuksen ni-
messä laskimme kätemme selkäni 
päälle ja julistimme terveyttä. Kipu 
alkoi hellittää heti ja oli jo miltei 
lakannut kokouksen alkuun men-
nessä. Loputkin kivut häipyivät 

seuraavan yön aikana. Lassi Jääs-
keläinen

– Tämä aika on ollut jotenkin 
erikoista. Herra on puhunut joka 
päivä Sanastaan ja antanut roh-
kaisua asioihin, joiden puolesta 
olen rukoillut monia vuosia. Olen 
saanut vahvistusta, että asiat mene-
vät eteenpäin. Rukouskumppanini 
kanssa sain uutta näkökulmaa ja 
vahvistusta. Reija Liuttu

– Jumala on päässyt puhumaan ja 

antanut profetaalista näkyä seu-
rakunnan tulevaisuudesta. Olen 
saanut enemmän uskoa, intoa ja 
janoa rukoilla yhdessä. Raamatun 
sana ”Yksi ajaa pakoon tuhat ja 
kaksi kymmenentuhatta” on vaan 
niin totta.  Kotisolussa koimme 
erityisen profetaalisen hetken, jol-
laista en ole ennen kokenut.  Tapio 
Tiuraniemi

– Rukouskuukausi on ollut innos-
tavaa ja odottavaa aikaa. Vaikka 
tammikuu on omistettu rukouksel-
le, uskon että panostus rukoukseen 
jatkuu pitkin vuotta. Jo nyt aamu-
rukoilijoiden kanssa olemme sopi-
neet, että aamurukous jää säännöl-
liseen viikko-ohjelmaamme. Kun 
syttyy rukouksesta, ei sitä paloa 
kannata sammuttaa. Jukka Kajava

– Rukous on sydämen puhetta 
Isälle Jeesuksen nimessä. Se ei ole 
vain jokin erillinen osa elämää 
vaan osa kokonaisvaltaista ryhtilii-
kettä, eheää elämän asennetta. Ru-
kouksen syvimpiä muotoja on sa-

naton rukous; siinä vain palvotaan 
hiljaa, levätään Hengen käsivar-
silla. Kun opimme syventymään 
hiljaisuudessa emme säiky elämän 
myrskyissäkään. Juhani Manninen

Otteita rukousseminaarista 
– Yksinkertainen rukous on voi-
mallinen 
– Olen Kristuksessa vanhurskas ja 
hyväksytty  
– Vanhurskaan rukous saa aikaan 
suuria asioita 
– Rukous on Jumalan antama oi-
keus minulle
– Minulla on kutsu rukoilla, olen 
Jumalan työtoveri
– Minun rukoukseni vaikuttavat ja 
toimivat 
– Saa anoa rohkeasti Isältä Juma-
lan tahdon mukaisesti Jeesuksen 
nimessä
– Isä Jumala on valmis ja halukas 
vastaamaan 
– Rukoukseni muuttavat tilanteita, 
olosuhteita ja asioita
– Rukoukseni vapauttavat Jumalan 
voiman 
– Rukoilen uskossa ja saan rukous-
vastauksia 
– Pyhä Henki auttaa minua rukoi-
lemaan 
– Rukoileminen ei ole ajasta eikä 
paikasta kiinni 
– Voin rukoilla yksin ja muiden 
kanssa 
– Voin rukoilla hengelläni ja ym-
märrykselläni
David Sterling

KOONNUT 
TARJA JÄÄSKELÄINEN

Rukous on etuoikeutemme

Toistatuhatta ihmistä 
kuunteli pastorien 
uudenvuodenjulistusta 
Tampereen Areenalla 
vuoden vaihtuessa. 
Tilaisuutta seurattiin 
laajasti myös internetistä.

! Elämme viimeisiä päiviä, jol-
loin Jumala vuodattaa henkeänsä 
kaiken lihan ylle. Lupaus on ollut 
voimassa 2000 vuotta ja on nyt. 
Seurakunta, anna Hengen täyttää 
itsesi. Ei mikään kikkakonsti, stra-
tegia tai toimintamuoto korvaa Py-
hää Henkeä. Täytytään Hengellä! 
Juha Kotisaari

! Tätä kansakuntaa eivät pelasta 
bisnesnerot eivätkä poliitikot vaan 
Jeesus Kristus. Jumalan näkökul-
masta herätys on tulossa. Markku 
Tuppurainen

! Tulevan vuoden aikana emme 
saarnaa kirkoissa teorioita vaan 
tarjoamme heille ylösnoussut-
ta Jeesusta Kristusta, joka Pyhän 
Hengen kautta vielä tänä päivänä 
toimii ihmisten keskuudessa. Sii-
nä on herätyksen salaisuus. Niilo 
Närhi

! Jumalan tuuli on tulossa. Tulee 
kaikkien aikojen suurin herätys. 
Kaikki muuttuu tuon tuulen vaiku-
tuksesta. Kun teemme parannusta 

ja etsimme Herran kasvoja ruko-
uksessa ja paastossa, niin Jumala 
parantaa Suomen. Vainiot ovat 
vaalenneet sadonkorjuuta varten. 
Suomi on nälkäinen ja janoinen. 
Se odottaa, että Herran palvelijat 
astuvat ulos muotista ja toimivat 
Pyhän Hengen johdossa. Suomi 
on kuin kuiva vilja valmis preeria-
paloon. Marko Selkomaa

! Jumalan lapsi. Missä kuljetkin, 
ole rohkeasti kuka olet. Petteri Ara-
salo

! Koen tällaisen tapahtuman raik-
kaana ja evankelioivana. Eri seura-
kunnista tulleille uskoville tällä on 
myös hoitava merkitys. Usko Katto

Sana Suomelle 
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Kysyimme, mitä teinityöstä vas-
taavalle Joni Hietaselle kuuluu.

Mitä sinulle kuuluu tänään?
Ihan ok meno! Mukavan kiireis-
tä aikaa, paljon kiinnostavia jut-
tuja menossa. 

Mitkä olivat viime vuoden 
kohokohdat?
Me on koko ajan vietetty laatu-
aika ystävien ja läheisten kans-
sa. Yksi ehdoton kohokohta oli 

syysleiri. Kaikki koettiin siellä, 
miten Jumala oli meidän kanssa 
erityisellä tavalla!  

Mitä odotat ja visioit 
työssäsi tänä keväänä?
Että voitas uskaltaa unelmoida ja 
olla yksi iso perhe. Aitoja koh-
taamisia, hyvää hengausta ja Ju-
malan voiman ilmentymistä ihan 
kaikessa.

JONI HUOPANA

PUHELIN PIRAHTAA

Mitä
kuuluu?
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Kenelle soitetaan, kun tarvitaan 
näytelmävaatteita, apua askarte-
lutarvikkeiden hankinnassa, tietoa 
missä jokin on; kysytään lasten-
hoitajia tai muuta vastaavaa? Kuka 
on aina valmis auttamaan, vaikka 
ei varsinaisesti tietäisikään asiasta? 
Täytyy kyllä sanoa, että puheli-
men pirinään heräämieni aamujen 
määrän takia veikkaan Myllysen 
Päiviä. Seurakuntamme lapsityö-
pastoria. 

Päivähoidosta se alkoi
Jo nuoresta asti Päivi on ollut ak-
tiivisesti mukana seurakunnan 
lapsityössä. Kolmen nyt jo aikui-
sen lapsen äiti toimi tosin pitkään 
päätoimisesti yksityisenä perhe-
päivähoitajana. Päivi aloitti työnsä 
seurakunnan lapsityön johdossa 
vanhemman tyttären ollessa työssä 
myös mukana. Lapsityövaliokun-
nassakin hän istui monta vuotta 
pyrkien omalla panoksellaan edis-
tämään seurakunnissa tehtävää 
lapsityötä. Kun nuorin tytär meni 
vuonna 2003 ylä-asteelle, Päivi piti 
taukoa perhepäivähoitajan työstä. 
Tauko kuitenkin venyi lopettamis-
päätökseksi ja muutaman vuoden 
kuluttua Päivistä tulikin seurakun-
nan puolipäiväinen lapsityönteki-
jä. 

Kohtaaminen karkkijonossa
Kymmeniä lapsia seisoo Kausjär-

ven lipputangon juurella ryhmit-
täin jonoissa. ”Herra on minun 
paimeneni, ei minulta mitään puu-
tu…” Jonoista kuuluu muutama 
naurahdus. Kukapa onkaan päi-
vänavausvuorossa? Totta kai Päivi. 
Kenellekään muulle työntekijälle 
ei tulisikaan mieleen pitää Psalmi 
23:sta päivänavausta, sillä se on 
Päivin jo vakioksi muodostunut 
aamunavaus. Ruoan jälkeen lapset 
jonottavat Päivin luo saadakseen 
yhden karkin. ”Haluan tosin ensin 
nähdä teidän silmät” – ja kiltisti 
jokainen kiittää ja katsoo hymyile-
viin silmiin. Päiville on aina tärke-
ää kohdata suurillakin leireillä jo-
kainen lapsista edes kerran päivän 
aikana; niinpä karkinjaosta onkin 
muodostunut perinne.  

Leirien tarvikepakki
Tuttu näky (ja nauru ja ääni…) 
pyhäkoulussa jo vuosien ajan; lei-
reillä, Ranger –työssä, kerhoissa, 
koululaistapahtumissa, kuorohar-
joituksissa. Päivi on paikalla lähes 
aina, kun jossain tapahtuu jotain, 
missä lapset ovat mukana. Taka-
taskusta löytyy aina jokin leikki-
kalu tai loru lohduttamaan itkevää 
lasta. Kotona pelejä, askartelutar-
vikkeita, lehtiä ja leluja pursuavat 
kaapit kertovat antautumisesta 
työlle. ”Niitä VOI tarvita vielä lei-
rillä” tai ”nää tarrat on tosi ihania 
pyhäkoulupalkintoja” ovat tuttuja 

”Hei, mä haluan nähdä sun silmät”
lausahduksia, kun kotiin saavutaan 
kummallisten pussukoiden kanssa, 
jotka ovat täynnä tavaraa. Tun-
tuukin uskomattomalta, että siitä 
tavaranpaljoudesta silti voi löytää 
tarvittaessa juuri sen tarpeellisen.

Homma hanskassa
Se on työ, jossa on hullunkuriset 
työajat; jossa on aina jotain teke-
mistä; jossa pitää pidellä suuria 
lankoja käsissä ja selvitellä ja soi-
tella. Taidankin itse olla se suurin 
kriitikko (etenkin niiden ylitsepur-
suavien kaappien suhteen), mutta 
myönnettäköön, että hänellä on 
homma hyvin hanskassa, dele-
gointi toimii ja jokainen lapsi saa 
tarvitsemaansa huomiota. Kuka 
voisi toivoa parempaa lapsityönte-
kijää – ja itse en ainakaan parem-
paa äitiä. 

Hauskaa synttäriä, Äiti! 

MILKA MYLLYNEN


