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Erilainen lapsi

Maljakon tarina
unohtaa sitä.
Näin sen kaksi vuotta sitten,
kun Salme Poukka toi sen
seurakuntamme
90-vuotisnäyttelyyn. Esineenä se ei ole
erityinen. Kaunis se on, mutta
kokoelma-asiantuntijan
silmissä sittenkin aika tavallinen
kristallimaljakko. Ainutkertaiseksi maljakon tekee siihen liittyvä tarina. Juuri tuo kertomus
kiehtoo minua.
Maljakon tarina vie aikaan,
jolloin Salme Poukka toimi
raamatunopettajana Belgiassa.
Hän sai oppilaakseen Romaniasta pastori Ioan Bochianin. Hän
oli sikäläisen helluntailiikkeen
johtajan Pavel Bochianin poika.
Vanhoillisessa herätysliikkeessä
naisen ei sopinut opettaa seurakunnassa; puhumattakaan, että
nainen olisi opettanut miehiä;
vielä vähemmän pastoreita. Ioanilla oli siis mahdoton pulma,
josta hän ei uskaltanut puhua
edes läheisilleen viettäessään
joulua kotimaassaan.
Mutta Taivaan Isä näki Ioanin sisäisen kamppailun. Ioanin
katsellessa Salmen perheelle
lahjaksi lähettämää amaryllistä
Jumala selittämättömällä tavalla vapautti hänet vanhan perinteen kahleista. Palatessaan
raamattukouluun Ioan toi Salmelle rubiininpunaisen kristallimaljakon. Kiitosten kera hän
laski Salmen sydämelle rukoustaakan. Nimittäin päästyään vapaaksi pinttymästään Ioan oli
saanut Taivaan Isältä tehtävän
vapauttaa Romanian seurakuntia vanhoillisista asenteista.
Tämän rukoustehtävän tähden
maljakko on nytkin Salmen kirjahyllyssä kunniapaikalla. Ioan
on mennyt eteenpäin tehtävässään. Hän on tänä päivänä Bukarestin helluntaiunioniin kuuluvien seurakuntien aluejohtaja
ja kansainvälisesti tunnettu raamatunopettaja.
Minulle maljakon tarinassa
on paljon tuttua ja ajankohtaista. Tänäkin syksynä olen

En ole voinut

E

nsimmäisenä jouluna Jumala halusi tulla katsomaan maailmaa erilaisen
lapsen silmin. Ei steriiliä
kotia, pitsein koristeltua
pinnasänkyä tai unimusiikkia.
Vain pieni talli, eläinten haiseva
hengitys ja kuivien olkien kahina.

myötäelänyt sisarien kutsumuskipua. Jumala on heitä varustanut armolahjoillaan, mutta
väyliä toteuttaa kutsumustaan ei
heille ole avautunut. Toisaalta
olen käynyt myös päinvastaisia
keskusteluja. Hengellisellä viisaudella ja paimenen sydämellä
varustetut sisaret ovat pysähtyneet oman Kaislamerensä rantaan uskaltamatta astua vesipatsaiden välistä uuteen maahan.
Ristin Voitossa (6.11.2013) helluntaikirkon toiminnanjohtaja
Esko Matikainen nosti esiin
naisten aseman seurakunnan
palveluviroissa kirjoittaessaan
muuttuvasta
seurakunnasta.
Toteutuakseen toivottu muutos edellyttää uudistumista ei
vain päättäjien taholla, vaan
myös naisten asennoitumisessa
omaan kutsumukseensa ja palvelutehtäväänsä.
Nyt jos koskaan toivoisin
kirjahyllyyni ”maljakon”, joka
kannustaisi minua rukoilemaan, että me herätysliikkeenä
osaisimme arvioida, ”mikä on
Jumalan tahto, mikä on hyvää,
hänen mielensä mukaista ja täydellistä.”
R itva P alo - oja

Nuoren äidin ja isän epävarmuus,
Herodeksen viha. Hän aloitti selviytymällä päivästä toiseen, kohtasi häpeän ja hylkäämisen eri muodoissaan. Hän kasvoi tavallisen
puusepän poikana, valmistui kaikessa hiljaisuudessa tehtäväänsä,
joka kolmen vuoden kukoistuksen
jälkeen näytti maailman silmissä
päättyneen kärsimykseen ja halveksuntaan.
Miten vierasta meidän pikavoittokristillisyytemme
onkaan
Kuninkaiden kuninkaalle, joka
ei tavoitellut värivaloja ja suuria
saleja, vaan tuli elämään ihmisen
rinnalla maksaen hänestä lopulta
verellään tuskaisen hinnan? Hänen voimansa ilmeni rakkautena
langennutta kohtaan, ruokana
nälkäisten suussa, näkönä sokeiden silmissä, kuulona kuurojen
korvissa ja rohkeutena kieltäytyä
tarjotusta kunniasta. Hänen salai-

suutensa oli suora yhteys Isään,
jonka rakkaudesta ja suunnitelmasta Hän oli varma joka hetki.
Mutta sinä päivänä, kun Hän
vapaaehtoisesti antoi henkensä
ristillä, Hänen valtava voittonsa
sinetöitiin taivaassa. Koko maailman syntivelka oli maksettu! Olisinpa halunnut kuulla sen ylistyksen pauhun! Tuon voiton vuoksi
meillä on tänäkin päivänä oikeus
saada anteeksi ja iloita joulun todellisesta sanomasta. Kaksituhatta
vuotta sitten syntynyt Rauhanruhtinas, Jeesus, istuu Isän oikealla
puolella taivaassa. Hän hallitsee
Pyhän Henkensä ja rakkautensa
kautta niissä, jotka ottavat Hänen
lahjansa vastaan.
Aitoa Joulua
T arja J ääskeläinen

Voiko Jeesukselle
antaa joululahjan?

P

ieni poika kysyi mietteliäänä isältään, minkä vuoksi
joulua vietetään. Kristinuskosta vieraantunut isä vastasi,
että jouluna on Jeesuksen syntymäpäiväjuhla. Siitä paikasta
poika alkoi miettiä, minkä lahjan hän voisi antaa Jeesukselle.
Ainahan syntymäpäiväsankarille
pitäisi lahja antaa! Kuumeisen
pohdinnan jälkeen hän viimein
päätti antaa Jeesukselle pieneksi
jääneet hanskansa. Poika kertoi
päätöksestä isälleen, joka totesi
huvittuneena, että Jeesukselle
ei voi antaa lahjoja. Vastaus jäi
kuitenkin vaivaamaan isää. Hän
ei saanut mielestään pojan pettynyttä ja lannistunutta ilmettä.
Valvoessaan yön tunteina hän
alkoi miettimään suhdettaan
Jeesukseen. Pohdinnan tuloksena isä antoi Jeesukselle oman
joululahjan: oman sydämensä.
Tästä alkoi perheen elämässä
uusi aikakausi.

J

oulun perimmäinen sanoma
puhuu lupausten toteutumisesta. Profeettojen ennustukset syntyvästä Messiaasta ja tulevasta pelastuksesta toteutuivat.
Joulun viesti on, että Jumala täyttää lupauksensa Jeesuksen persoonassa. Emmekö voisi aineellisten rihkamalahjojen sijaan antaa
jouluna lupauksen lahjoja joulun
viestin mukaisesti? Kirjekuoressa
voisi olla perheelle annettu lupaus yhteisestä puuhapäivästä.
Lapselle voisi olla lupaus yhteisen
ajan viettämisestä harrastuksen
parissa. Puoliso saisi lupauksen
yhdessä sovitusta kodin hoitamisesta tai huolenpidosta alueella,
jolla tämä tarvitsee apua. Ehkäpä
hän saisi lupauksen jonkun laiminlyödyn asian korjaamisesta.
Ystävälle luvattaisiin joulukortissa
siivousapua tai solunjäsenelle lastenhoitoapua. Nämä lupaukset
ovat merkityksellisiä lahjoja läheisille ihmisille. Niiden viestinä on
rakkaus.

Mikä olisi sinun lahjasi Jeesukselle? Minkä lupauksen tai
korjauksen haluaisit antaa Hänelle lahjaksi - rakkaudesta Häneen? Jeesuksen mielen mukaisia lahjoja ovat läheiselle annetut
lupaukset. Ne ovat lahjoja myös
Hänelle. Jeesukselle tärkeitä
ovat meidän sydämemme päätökset ja jokapäiväisen elämämme valinnat. Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa elämäntapaa ja
erilaisia käytännön asioita. Näitä
ovat ajankäytön valinnat, rukous,
Raamatun tutkiminen ja palvelutehtävät seurakunnassa. Näitäkin
lahjoja voi antaa jouluna Jeesukselle. Niistä tulee uuteen vuoteen lahjoja, jotka kaiken lisäksi
muuttavat omaa elämäämme.
Merkillisiä nuo Jeesukselle annetut, meitä muuttavat joululahjat!
Hyvää ja siunattua Joulua

U sko K atto
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Terhi Teiskonlahti valmistautuu jouluun Khatmandussa

Terveiset Nepalista!

Kuvat Terhin koti-albumista

Valmistautumista lakkoon –
mutta myös jouluun

Terhin parvekkeelta avautuu näkymä vuorille ja riisipelloille.

Vuorimaisemia,
kehitysyhteistyötä ja
kotiutumista – näistä on
Terhi Teiskonlahden uusi
elämänvaihe Nepalissa
tehty. Kathmandussa
sijaitseva koti on Terhille
merkittävä rukousvastaus.

F

ida Internationalin Nepalintoimisto sai syyskuun alussa
tamperelaisvahvistuksen,
kun Terhi Teiskonlahti
aloitti työnsä ohjelmakoordinaattorina järjestön palveluksessa.

– Käsittelen Etelä-Aasian kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyviä
raportteja ja tutustun hankkeisiin, Terhi kertoo.

Matkoja, koulutusta ja
tutustumista
Työskentely ulkomailla on diplomi-insinööriksi kouluttautuneelle
Terhille jo tuttua. Takana on vuoden kehitysyhteistyöhanke KeskiAasiassa vuosina 2011–2012 ja jätevesisuunnittelua Sri Lankalla syksyllä 2009. Hän on myös opiskellut Iso Kirja -opistossa. Nepalissa
häntä työllistävät Etelä-Aasian viisitoista hanketta.

– Toivon, että pääsen kotiutumaan pian myös paikallisseurakuntaan, hän toteaa.
Tätä juttua kirjoittaessani Terhi on lähdössä Intiaan koulutukseen ja aikoo tutustua myös Hynylän lastenkodin hankkeeseen
Machilipatnamissa.
- Lokakuussa tutustuin muun
muassa Henry ja Ruut Monosen
Entrance-kahvilaan
Thaimaan
Bangkokissa, Terhi kertoo.
- Oli hienoa nähdä rukousvastaus asiassa, jota olimme seurakuntana muistaneet pitkään!

Terhin asunto sijaitsee kaupungin
laidalla.
– Monet rukoilivat asuntoasiani
puolesta, ja nykyinen kotini onkin
todella viihtyisä ja tyyliltään aika
länsimaalainen, Terhi kuvailee.
– Ikkunasta näkyy riisipeltoja
ja vuoria. Elin Keski-Aasiassa alkeellisissa oloissa, joten olen täällä kiitollinen pienistäkin asioista.
Siitä, että asuntoon tulee sähköä
tai lämmintä vettä odotettua sujuvammin, ja siitä, että asiointi kaupungilla sujuu toisinaan yllättävän
nopeasti.
Nepal vaurastuu pikkuhiljaa,
mutta on yhä kehitysmaa. Terhin
asuinalue on rauhallinen, joskin
pientä jännitystä on jutun kirjoitusajankohtana ilmassa: vaalien
alla mielenosoituksia on jatkuvasti, ja jopa kymmenen päivän yleislakko on mahdollinen.
– Ruokaa on syytä ostaa varastoon, Terhi toteaa.
Joulun Terhi aikoo viettää
Kathmandussa.
-Ystäväni Suomesta tulee käymään, ja voi olla, että joukkoomme liittyy myös muita maassa asuvia suomalaisia, Terhi kertoo.
-Saatamme viettää iltaa asunnollani tai käydä kaupungilla syömässä. Joka tapauksessa on mukava laitella kotia kuntoon joulun
lähestyessä.
Terhi toivottaa kotiseurakunnalleen hyvää joulua ja pyytää
muistamaan rukouksin oman pai-

kan löytämistä paikallisseurakunnassa, ystäväpiirin rakentumista
sekä uuden vuoden kuvioita kehitysyhteistyöhankkeissa.
Miten lakonuhasta selviydyttiin? Millainen oli vierailu Hynylässä ja joulu Kathmandussa? Tilaa uutiskirje ja lue, miten Terhin
tarina jatkuu: terhi.teiskonlahti@
gmail.com.
P aula E rkintalo

Terhi on kiitollinen Kathmandunasunnostaan, jonne hän saa jouluksi
suomalaisvieraita.

”Kiitän Jumalaa laulun lahjasta ”
Heli Varuhinin esikoislevy
Tule kaikeksi soi ylistystä
Jumalalle.

H

perheen arkea iloineen ja suruineen. Myös oma avioliitto ja äi-

tiys ovat vieneet kasvun paikalle.
– Olen tarvinnut rinnalla
Kuva Tapani Varuhin

eli Tiilikainen muutti 15-vuotiaana perheensä mukana
Ivalosta Tampereelle.
– Se oli iso muutos elämässäni, mutta seurakuntayhteys auttoi
sopeutumisessa. Meidät otettiin
sydämellisesti vastaan ja pääsimme
hyvin mukaan toimintaan. Monet
vuodet lauloin duettoja siskoni
Outin kanssa, Heli kertoo.
Heli on ollut seurakunnan toiminnassa myös leireillä, kerhossa,
keittiöllä, nuorisokuorossa sekä
aktioissa. Vuonna 1987 hän avioitui Tapani Varuhinin kanssa.
– Aloimme yhdessä opetella
rakastamista anteeksiantamisen
kautta. Suuret Jumalan lahjamme,
Jani ja Joona, syntyivät vuosina
1990 ja 1991.

Eheyteen musiikin ja armon
avulla
Perhetyöntekijänä Heli Varuhin
on nähnyt monen tamperelaisen

Musiikki on auttanut minua eheytymisessä, Heli Varuhin sanoo.

kulkijoiden apua tunnistaakseni oman syyllisyyteni ja anteeksiantamattomuuteni. Jumalan
ihmeellinen armo tuli avukseni.
Tänään olen kaikesta kokemastani kiitollinen, hän iloitsee.
Heli kertoo musiikin auttaneen häntä eheytymisessä. Sen
kautta hän on saanut kokea Jumalan hoitoa. Sävelletyt sanat
ovat puhutelleet, murtaneet ja
auttaneet tunteiden ilmaisussa.
– Kun Jumala koskettaa minua ensin jonkin laulun kautta,
saatan ottaa sen ohjelmistooni.
Näin kävi myös Tule kaikeksi
-laulun kanssa, josta tuli levyni
tunnuskappale, Heli kertoo.
Helille laulaminen on Jumalan lahja. Sen kautta hän voi
ilmentää Jumalan suuruutta elämässään.
– Rukoukseni on, että Jumala kirkastaisi itsensä laulaessani.
Puhdistautuminen onkin tärkeä
osa valmistautumistani Jumalan
palvelukseen.

Viisikymppisen ylistys
Jumalalle
Levyntekoprosessi käynnistyi syksyllä 2012, kun Jussi Törmä alkoi
säestää Heliä heidän kiertäessään
Tapanin kanssa Pirkanmaan seurakunnissa. Ajatus levyn teosta tuli
tuolloin puheeksi. Tammikuussa
2013 tehtiin koeäänitys ja maaliskuussa aloitettiin studiotyöskentely.
– Levyn teko osui ajankohdaltaan sopivasti ylistykseksi Jumalalle, kun täytin 50 vuotta, Heli
kertoo.
Hänen sydäntään lähellä on
seurakuntien
rukouspalvelussa
sekä avioliittotyössä palveleminen.
– Jumala voi kääntää koko elämämme historian Hänen työhönsä ”leiviksi ja kaloiksi”, joilla Hän
ruokkii muitakin. Kysykäämme
Joulun Herralta, miten voisimme
itse kukin tähän jouluun valmistautuessamme antaa eväämme
Hänen käyttöönsä, laulaja innostaa.
K atariina K osonen
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Lähetyksen toimintapäivässä päästiin
jyvälle seurakuntien istuttamisesta
Perinteeksi muodostunutta
lähetyksen toimintapäivää
vietettiin lauantaina
26.10. Tapahtuman
tavoitteena oli varojen
keräämisen ohella
lähetysnäyn ylläpitäminen,
tiedottaminen sekä
mahdollisuus viettää aikaa
yhdessä seurakuntalaisten
kanssa.

T

oimintapäivän teemaksi oli
tänä vuonna valittu ”Jyvälle
seurakunnan istuttamisesta”.
Sen avulla haluttiin tuoda esille
lähettiemme tekemää seurakuntien istuttamistyötä eri puolilla
maailmaa.
Myyjäisistä saattoi shoppailla
kotiinviemisiksi vaikka villasukat
lämmittämään jalkoja syksyn viimoissa, kirjoja piristämään pimeneviä iltoja sekä leivonnaisia ilahduttamaan kahvihetkiä. Mukaan
monelle tarttui myös käsitöitä,
Princess Beads -koruja Nepalista
tai Thaimaasta tuotuja tekstiilejä.
Tapahtumassa järjestettiin myös
arpajaiset. Royal Rangersit olivat tehneet lähetysvisan, jossa oli
hauskoja ja haastavia kysymyksiä.

Tarjolla oli myös herkullinen
lounas ja kahvilasta sai suussa sulavia jälkiruokia. Lapsille oli järjestetty kasvomaalausta ja hauskanpitoa pelitaivaassa.

Terveyspalveluja ja
kierrätyspiste
Tarjolla oli monenlaisia palveluja. Esimerkiksi silmälääkärin ajat
menivät nopeasti. Hiustenleikkuun, verensokerin mittauksen
tai käsihoidon lomassa vaihdettiin
kuulumisia tuttujen kanssa ja esittelypisteillä päivitettiin lähettien
viimeisimpiä uutisia. Koko viikon
ajan seurakunnassa oli kierrätysKuvat Tarja Jääskeläinen

Lähetyksen toimintapäivän
organisaattori Hanna Malinen

piste, josta sai hakea ilmaiseksi tai
vaihtoehtoisesti tuoda tarpeettomaksi käyneitä vaatteita ja vaikkapa urheiluvälineitä.
Toiminnallinen rukouspolku
johdatteli hiljentymään hulinan
keskeltä. Päivän aikana väkeä oli
liikkeellä hyvin, ja myynti lähetystyön hyväksi tuotti 5800 euroa.
Lähetyksen toimintapäivän järjestää seurakuntamme lähetystoimikunta yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Lähetystoimikunnan
tehtävänä on suunnitella ja koordinoida lähetystyön toimintaa
seurakunnassa sekä tiedottaa ja
järjestää lähetystapahtumia. Sillä
on tärkeä rooli lähetysnäyn yllä-

pitämisessä, koulutusten järjestämisessä ja varojen keräämisessä.
Lähetystoimikunta tukee myös
omassa roolissaan lähettejä ja lä-

hetyspolulla aloittelevia.
Tervetuloa kaikki taas ensi kerralla palvelemaan ja palveltavaksi!
H anna M alinen

Juhani Pietilä tarkisti Ulla Niemisen näön.

Katja Myllynen ja Johanna Lindgren
ideoivat rukouspolkua.

Vihtori Muhujärvi kiillotti Jorma Jääskeläisen kenkiä Turkin osastolla.

Jouluiloa Thaimaasta
Kuvat Merja Jokinen

Marraskuun alussa saavuin
takaisin syyslomalta
tänne ChiangMaihin ja
totesin, että thailaiset
työtoverini olivat jo täyttä
häkää suunnittelemassa
joulujuhlia ja niiden liittyviä
valmistuksia.

B

ethlehem-kodin
johtajapariskunta Samran ja
Thaniapon Posawang olivat juuri luonani ChiangMaissa täydentämässä varastoja sekä ostamassa tarvikkeita
ja joululahjoja joulutilaisuuksia
varten, jotka ovat 14.-15.12.2013.
Lauantaina vietetään joulujuhlaa
ensin oppilaskodilla. lapset saavat joululahjat ja punaisen omenan kummeilta. Syödään yhdessä
ja siirrytään seurakuntasaliin,
jossa on luvassa paljon ohjelmaa.
Sunnuntaina on seurakunnan
joulujuhla, johon kaikki lapsetkin osallistuvat yhdessä vanhempien ja sukulaisten kanssa. Monet vieraat ovat tulleet kaukaa
tiettömien taipaleiden takaa ja
heiltä vaaditaan ylimääräisiä ponnistuksia selvitäkseen oppilaskodille asti. Kaksipäiväisten juhlien
erikoisuutena on lammaspaisti.
Määlanoin vuorilla kasvatetaan
lampaita ja sieltä Samran on
tilannut hyvissä ajoin tätä har-

Somsak on saanut uuden moottoripyörän Määmalain työtä varten.

Ban Mai Sawanin Uuden
Elämän keskuksessa
Tämänvuotinen joulujuhla pidetään 20.12.2013 klo 17.00.
Aloitamme yhteisellä ruokailulla
yhdessä lasten vanhempien ja sukulaisten kanssa. Lapset harjoittelevat täyttä häkää jouluohjelmia.
Niissä kaikissa on hengellinen sanoma. Dr. Pricha and Dr. Ancheli
tulevat joulun puhujiksi. He ovat
ystäviäni monen vuoden takaa ja
palvelevat Herraa eläkkeellä ollessaan monissa paikoissa. Odotamme kummivieraita Suomesta sekä
runsasta osanottoa vuoristokylistä. Tänä vuonna jaamme lapsille
joululahjoja uusien periaatteiden
mukaisesti niin, että kaikki lapset
saavat samansuuruisen joululahjan. Näin ei tule mielipahaa eikä
kateutta ja joulurauha säilyy!

Uusi seurakunta evankelioi
Määmalaissa

Vuoden 2012 joulujuhlintaa Bethlehem-kodilla

vinaista herkkua. Olen kuullut,
että jotkut vanhemmista tulevat

mukaan hinnalla millä hyvänsä
lammaspaistin takia!

Määrimin seurakunnan istutusprojekti Määmalaissa on edennyt
hyvin. Kokouksissa on jo ollut
muutamia ulkopuolisiakin. Somsak perheineen on taivaallisen
näyn valtaamana mukana levittämässä ilosanomaa alueen asukkaille. Kärki kohdistuu nuoriin
ja lapsiin. Marraskuulle on järjestetty viikon mittainen evankelioimiskampanja, jossa on mukana
opiskelijoita tutusta Raamattukou-

lusta. Päivät vietetään ihmisten
parissa keskustellen ja traktaatteja
jaellen. Joulujuhlia Määmalaissa
vietetään 22.12. illalla.

Määrimin seurakunta
tavoittaa paikallisia
virkailijoita
Joulujuhlamme on kaksi-osainen.
Aamulla 22.12.2013 vietetään
joulua oman seurakuntaperheen
kanssa. Luvassa on paljon ohjelmaa eri-ikäisiltä esiintyjiltä ja puhujavieraskin on luvassa. Illalla
seurakunta panostaa ulkopuolisiin kunnan alueen asukkaisiin.
Saamme vetoapua muilta seurakunnilta. Muistelemme vielä
viime vuoden joulujuhlia, jotka
olivat menestys jo sen tähden, että
yhteistyö muiden seurakuntien
kanssa toimi loistavasti. Odotamme tänä vuonna mukaan uutta
kunnanjohtajaa yhdessä muiden
virkailijoiden kanssa.
Joulu on juhlista jaloin täälläkin buddhalaisessa Thaimaassa.
Ilo on suuri kristittyjen kesken ja
evankeliumia julistetaan juhlavieraille, jotka eivät tavallisesti käy
seurakunnissa. Kiitos, kun muistatte joulun ajan tilaisuuksia Pohjois-Thaimaassa tänäkin vuonna!
HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA
UUUTTA VUOTTA 2014
M eria J okinen
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Askelia helluntaikirkkoseurakunnaksi

H

elluntaiherätyksen alkuvuosina seurakunnilla ei
ollut virallista järjestäytymismallia, mutta pian
alettiin muodostaa taustayhdistyksiä virallisten asioiden
hoitamiseksi. Meille perustettiin
Tampereen rukoushuoneyhdistys
Saalem ry. Suomen helluntaiherätyksen epävirallisella yhteistyöfoorumilla, Talvipäivillä, aloitettiin
jo kauan sitten keskustelu uskonnollisen yhdyskunnan perustamisesta, ja tätä varten nimettiin
1990-luvun alussa perustamista
valmisteleva
neuvotteluvaltuuskunta. Sen kutsumina helluntaiseurakuntien edustajat antoivat
luvan uskonnollisen yhdyskunnan
perustamiseen 15.9.2001. Tämän
pohjalta Suomeen perustettiin
tammikuussa 2002 Suomen Helluntaikirkko -niminen uskonnollinen yhdyskunta. Tämän jälkeen
alettiin perustaa eripuolille yhdyskuntaseurakuntia, joita on nyt

nelisenkymmentä. Ne edustavat
noin 25 000 helluntailaista ja niissä on henkilöjäseniä noin 7 500.
Maailmalla paikalliset helluntaiseurakunnat ovat useissa maissa osa laajempaa kirkkokuntaa.
Näin on esimerkiksi lähetysalueillamme Keniassa (Full Gospel
Churches of Kenya) ja Intiassa
(Full Gospel Churches of India).
Suomessa monet vapaat suunnat,
kuten Vapaakirkko, ovat vastaavasti muodostaneet Valtakunnallisen
uskonnollisen yhdyskunnan.

Ei enää uskonnottomia
Tampereella vanhimmisto on jo
vuosia nähnyt hyväksi muuttaa
seurakunnan hallinnollisen organisoitumisen
yhdistysseurakunnasta uskonnollisen yhdyskunnan
seurakunnaksi. Tämän taustalla
on monia käytännöllisiä ja hengellisiä syitä. Nykytilanteessa lainsäädäntö ohjaa meitä siihen, sillä
yhdistyslakia ei ole tarkoitettu

seurakuntien ohjenuoraksi, vaan
sitä varten on laki uskonnollisista
yhdyskunnista. Yhdistysseurakunnissa hallitus vastaa seurakunnan
juridisesta päätöksenteosta ja taloudesta, kun taas Helluntaikirkon
yhdyskuntaseurakunnissa seurakunnan toiminnasta ja taloudesta
vastaa vanhimmisto. Kunkin seurakunnan itsenäisyys on tärkeää,
mutta samalla tarvitsemme vahvaa yhteyttä. Helluntaikirkko on
omiaan vahvistamaan ja yhtenäistämään helluntailaista teologiaa,
johon kuuluvat muun muassa yhteinen näkemys uskon pääkohdista, käsitys kasteesta ja ehtoollisesta
sekä esimerkiksi Israel-teologiasta.
Myös alkuseurakunnan aikana
apostoleilla oli vahva johtajuus
koko silloisessa kristikunnassa yli
paikallisseurakuntarajojen. Koko
helluntailiikkeen yhteisten asioiden hoitamiseen tarvitaan Talvipäiviä vahvempi organisaatio.
Yhteiskunnallisesti ajatellen ei ole

oikein, että luterilaiseen kirkkoon
kuulumattomat
yhdistystemme
jäsenet luokitellaan uskonnottomiksi. Omille nuorillemme on
oikein antaa mahdollisuus oman
arvopohjan mukaiseen avioliittovihkimykseen. Osana uskonnollista yhdyskuntaa vaikutusmahdollisuutemme ovat yksittäistä
seurakuntaa paremmat.

Hallinto helluntaikirkkoseurakunnalle 2015
Tampereelle perustettiin vuonna
2007 Suomen helluntaikirkon
alainen
yhdyskuntaseurakunta,
jossa on nyt noin 820 jäsentä mukaan lukien runsaat 70 lapsijäsentä. Kuten viime kevään yhdistyksen kokouksen sekä syksyisen
Näky-päivän yhteydessä kerrottiin,
vanhimmisto haluaa siirtää seurakunnan hallinnon Tampereen
helluntaikirkkoseurakunnalle
vuoden 2015 alusta. Käytännön
valmistelua varten on nimetty

työryhmä, joka on hankkinut tietoa muutosprosessista muun muassa Joensuun, Lahden ja Oulun
helluntaiseurakunnista. Vuoden
2014 aikana tullaan pitämään
tarvittavat yhdistyksen kokoukset,
joissa asia käsitellään ja päätetään.
Tässä vaiheessa vanhimmisto rohkaisee seurakuntalaisia liittymään
yhdyskuntaseurakunnan henkilöjäseniksi. Samanaikaisesti vanhimmisto haluaa, että jokainen
Tampereen
helluntaiseurakunnan jäsen voisi jatkossakin kokea
seurakuntamme omaksi kodikseen riippumatta siitä, onko hän
henkilökohtaisesti rekisteröitynyt
yhdyskuntaseurakunnan jäseneksi
vai ei. Tärkeää on, että jokainen
tekee oman ratkaisunsa ilman ulkopuolista pakkoa tai painetta.
Esirukouksiin sulkeutuen
J uhani S and , vanhimmiston
puheenjohtaja

Täydelliset älkööt vaivautuko
Wake Up -työn teema
haastaa rakastamaan
nuoret Kristukselle ja
rohkaisemaan heitä
kasvuun.

Kommentti:
–Eniten minua on tänä syksynä puhutellut, kun toiset ovat kertoneet
rohkeasti keskeneräisyydestään ja virheistään, mutta silti voineet kokea itsensä Jumalan ja seurakunnan rakastamiksi. Kuunnellaan ja rohkaistaan toinen toisiamme! (Laura Tuomaala)

T

äydelliset älkööt vaivautuko” on ollut syksyn Wake Up
-työn 2013 teema. Aihe on ollut esillä Wake Up -nuorteniltojen
opetuksissa ja todistuksissa sekä
www.wup.fi-blogissa. Opetussarjan
ei ole tarkoitus ajaa menestyviä
henkilöitä pois tai rohkaista nuoria moraaliseen rimanalitukseen,
vaan luoda ilmapiiriä, jossa jokainen voi kokea itsensä tervetulleeksi. Teeman voi siis pukea myös sloganiksi ”Tule sellaisena kuin olet”.

Armo ja ihmissuhteet
keskeisiä
Pastori Uskolta saamassani John
Burken kirjassa Täydelliset älkööt
vaivautuko käsitellään erityisesti
kristinuskoon pettyneitä ”jälkimodernin” ajan nuoria ja nuoria
aikuisia, joita Euroopassa riittää.
Burken tapausesimerkeissä seurakunnan rakastava ilmapiiri on
saanut jopa skeptisimmät ja kielteisimmät nuoret kääntymään Jeesuksen puoleen. Tämän mukaisesti mekin unelmoimme, että Jeesus
tulisi läheiseksi kaikille Tampereen nuorille ja Wake Up saisi olla
osa tätä prosessia. Ensin ajattelin
kirjan luetuttamista vastuunkantajilla: siten he sisäistäisivät arvomaailman, jossa ihmissuhteet
ja armon kasvattava voima ovat
keskeisiä. Juho Leppäsen kanssa syksyn opetuksia ideoidessani
kuitenkin oivalsin, että teemassa
on aineksia syksyn opetussuunni-

telmaksi asti. Tavoitteenammehan
on seurakunnan kasvaminen sekä
laadullisesti että määrällisesti.
Määrällinen kasvu ei ole mahdollista, jos toiminnassamme ei heijastu Jeesuksen ihmisrakas asenne. Jeesus veti puoleensa ihmisiä
erilaisista taustoista ja elämänkohtaloista. Kyseessä ei ollut miljonääriklubi, johon pääsivät vain jo
valmiiksi elämässään onnistuneet.
Ilosanoma vaikutti kaikissa yhteiskunnan osissa, ja täten tulee evankeliumi jakaa Tampereellakin
niin
korkeakouluopiskelijoille,
duunareille, syrjäytymisvaarassa
oleville, ”taviksille”, maahanmuuttajille kuin hipstereillekin.

Kasvuun Jeesuksen kanssa

Teemaan sisältyy toinenkin slogan: ”…mutta älä jää sellaiseksi”.
Jeesus haastoi seuraajansa aina

kasvuun. Opetuslapsen rooli ei
ole vain roikkumista ”kirkon kirjoilla”, vaan muokkautumista
Herran kaltaiseksi niin elämältään kuin ajatuksiltaankin. Tämä
ei tietenkään onnistu ilman Totuuden Hengen voimaa, Raamatun opetusta ja armon ilmapiiriä.
Opetussarjan tavoite on siis myös
tasoittaa tietä laadulliselle kasvulle
nuorten elämässä. Nyt syyskauden
lopulla uskon, että teema on vaikuttanut ja näkyy ilmapiirissä. Silti
on vielä paljon matkaa. Kutsunkin
sinua mukaan muuttumaan Jeesuksen seurassa. Eväitä matkaan
saat nettisivuilta, blogista ja Burken kirjasta. Tai mitäpä jos avaisit
eteesi Raamatun kuvaukset uskon
sankareista ja Jeesuksen toiminnasta?
J arkko L indqvist
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Neljävuotias Hervannan Katukappeli on

Virkeä parikymppinen
Hervannan Katukappeli juhli neljättä virallista
vuosipäiväänsä lokakuun
lopulla. Toiminta oli kuitenkin vireää jo parikymmentä
vuotta sitten.

T

ampereen
Helluntaiseurakunta alkoi pitää
hengellisiä
kokouksia
Hervannan Ahvenisjärven koululla 1980-luvun
alussa ja myöhemmin uudessa
elokuvateatterissa.
Hervannan
Katukappeli -seurakunnan syntyyn tähtäävä toiminta alkoi vuonna 1995, jolloin vuokrattiin tilat
Opiskelijankatu 5:ssä. Vuokrasopimuksen päätyttyä kokoonnuttiin
Hervannan vapaa-aikatalossa ja
pienemmässä vuokrahuoneistossa
Lindforsinkadulla. Vuonna 2003
ostettiin omat tilat Kauppakeskus
Duosta ja lokakuussa 2009 Tampereen Saalemin vanhimmisto
siunasi Hervannan Katukappelin
itsenäiseksi
helluntaiseurakunnaksi. Pastori Timo Penttilä on
vastannut Hervannan työstä vuodesta 2001 lähtien.

Muistot lämmittävät
Säde ja Jorma Puurtinen ovat
olleet mukana Katukappelin toiminnassa sen alkuajoista lähtien.
Jorma palveli tuolloin miksaajana,
uhrinkannossa ja toivotti ihmisiä
tervetulleiksi ovella. Säde työskenteli keittiöllä ja siivouksessa sekä
lauloi pienessä romanikuorossa.

Noilta ajoilta heillä on lämpimiä
muistoja. Erityisesti mieleen on
jäänyt eräs uudenvuodenjuhla, jolloin paikalla oli kymmeniä eri kansallisuuksia ja kukin
valmisti oman maansa ruokaa.
Pikkuhiljaa rakas seurakunta
kuitenkin jäi taka-alalle. Sitä seurannutta aikaa Puurtiset kutsuvat
”erämaakaudeksi, joka kesti liian
kauan”. Tuonakin aikana he kokivat, että Jumala oli lähellä ja varjeli, vaikka he itse olivat kaukana.

Kolme päivää kestäneiden vuosijuhlien puhujavieraana oli teologian tohtori
Guy Peh Texasista. Tilaisuuksissa koettiin rohkaisua, Jumalan läsnäoloa ja
yhteyttä. Kuvassa vanhimmat puolisoineen siunattavina.
Kuva Tarja Jääskeläinen

Takaisin kotiin
– Reilut kaksi vuotta sitten Jumalan rakkauden ja Pyhän Hengen vaikutuksesta ”satuimme”
lenkkeillessämme Suolijärvelle.
Meneillään oli Katukappelin
Noste-kampanjan yhteydessä ollut
kastetilaisuus. Se oli ihmeellinen
hetki. Pastori Timon puheen aikana Jumala kysyi minulta, että olisiko aika jo palata takaisin, Säde
kertoo.
Kun tilaisuus päättyi, Säde
meni Timon luo ja ilmoitti molempien puolesta, että he haluaisivat tulla takaisin kotiin. Timo
sanoi odottaneensa tätä monta
vuotta. Niin Puurtiset siunattiin
seurakuntaan.
– Olemme tunteneet itsemme todella tervetulleiksi. Katukappeli on Pyhän Hengen
koti, jossa viihtyy hyvässä Sanan
opetuksessa, he vakuuttavat.
Jorma toimii uhrinkerääjänä ja
yleismiehenä. Säde puolestaan
palvelee keittiöllä, siivouksessa ja

Babtistikirkossa 24.11. pidetyssä kastejuhlassa seitsemän henkilöä otti kasteen
Jeesuksen esimerkin mukaan. Neljä heistä liittyi Katukappeliin. Kastajana
toimi Lassi Jääskeläinen.
Kuva Olavi Rajahalme

solunjohtajana. Yhdessä he leipovat kahvituksiin ja ovat mukana
evankeliointitapahtumissa. Rukousvastauksena he pääsivät viime
keväänä Israel-tiimin mukana Israeliin. Syksystä lähtien pariskunta on ollut mukana myös Karjalan
työssä.
– Koemme, että Katukappelissa
Jumala on kasvattanut, parantanut ja eheyttänyt meitä. Olemme
saaneet olla Jumalan käytössä eri
tilanteissa; rinnalla kulkien, rukoillen ja kuunnellen.
Säde muistaa, että eräs Katukappelissa vieraillut Jumalan palvelija tuli pari vuotta sitten kesken
saarnan hänen eteensä, läimäytti
havainnollisesti itseään ja sanoi: Tulet vielä tekemään näin itsellesi
ja kysyt ”onko tämä totta mitä, elämässäni tapahtuu?”.
– Näin onkin jo käynyt, mutta
odotamme edelleen suuria asioita
Jumalalta, Puurtiset toteavat yhtyen Psalmin sanoihin: ”Herra on
meidän väkevyytemme ja ylistysvirtemme, ja Hän tuli meille pelastajaksi.”
K atri R ajahalme ja T arja J ääskel äinen

Säde ja Jorma Puurtinen palasivat
kotiseurakuntaansa Hervannan
Katukappeliin pari vuotta sitten.

Talkooiloa tarjolla

Kukkolaan uusia mökkejä ja
päärakennuksen laajennus

S

yksy on koittanut ja leirikeskuksemme toiminta on rakennus- ja remonttitöiden takia keskeytyneenä hiihtoleireihin
asti.
Lokakuun alusta on tehty
maansiirto- ja pohjatöitä mökkejä ja päärakennuksen laajennusta
varten. Mökkien seinät ovat jo pystyssä ja seuraavaksi alkaa kattojen
teko. Niitä on pystyttämässä mökkitoimittajalta kaksi miestä, jotka
majoittuvat Kukkolassa. Leirikeskukseen on palkattu kaksi miestä
tekemään pohjia, rakennuksen
laajennusta ja saunaosaston remonttia.
Syksyn talkoot menivät melko hyvin. Väkeä olisi saanut olla
enemmänkin, mutta mukana olleet toimivat tehokkaasti ja saimme paljon aikaiseksi.
Kukkolassa on jatkuvasti pienempää ja isompaa tekemistä,
missä tarvitaan talkooapua. Leiri-

Suuri joulumusiikkijuhla
keskuksen kaikkien ikkunoiden ja
ovien tiivisteet pitäisi uusia. Tiivisteet ovat pääosin 30 vuotta vanhoja ja osa niistä puuttuu kokonaan.
Siivousryhmä tarvitsisi vetäjän tai
vetäjäryhmän, joka organisoisi ja
hoitaisi leirikeskuksen siivousta.
Tarkoitushan on, että kukin ryhmä siivoaisi jälkensä, mutta se ei
oikein toimi, joten tarvitaan ajoittain tarkempi siivous. Myös ikkunoiden pesuun tarvitaan lisäväkeä. Etenkin rakentamisen aikana
siivousryhmä pitäisi saada paikalle
vähintään kahden viikon välein.
Näitä tehtäviä varten tarvittaisiin henkilöitä, ryhmiä tai soluja,
jotka haluaisivat palvella Jumalaa
käsillään.
Mikäli olet kiinnostunut, ota
yhteyttä isännöitsijään tai Myllysen Päiviin.

Päärakennuksen laajennus on jo hyvässä vauhdissa.

I sännöitsijä J ohan F orsberg
(0400 232 755)

Kauppakeskus
Duon yläaula,
Insinöörinkatu 23,
Hervanta

La 21.12.2013
klo 18
Tangokuningatar
Elina Vettenranta
Puheenvuoro
Päivi Sarjasto
Tarjoilua
Vapaa pääsy

Tervetuloa
Järj. Hervannan
Katukappeli hlsrk
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Koskikeskuksessa kajahtaa
Kuva Joni Huopana

”Enkellaulu kajahtaa, kunniaksi kuninkaan. Rauha
maahan tullut on, hetki suuren sovinnon. Kaikki
kansat riemuitkaa, yhtykää nyt laulamaan!
Tiedottaahan viesti tää Jeesus-lapsen syntymää.
Enkellaulu kajahtaa kunniaksi kuninkaan. Lapsi
jumalallinen, lahja iankaikkinen. Saavu toivo
kansojen, ohjaa tielle nöyryyden.
Ihmishahmo asunaan Herra astui päälle maan.

N

äin on tarkoitus kaikua
Koskikeskuksen
aukiolla lauantaina 14.12.
klo 14.00. Ajatuksiimme
nousi järjestää flash mob
-tapahtuma, johon kaikki kynnelle
kykenevät seurakuntalaiset voisivat
osallistua. Flash mob on esimerkiksi musiikkiesitys, joka tapahtuu
yleisellä paikalla yllättäen. Flash
mobin aloittaa yksi esiintyjä, ja
mukaan liittyy ohi kulkevia ihmisiä
aivan kuin hetken mielijohteesta.

Yllätämme yhdessä
Törmän Elina seisoo keskusaukiolla, kaivaa viulun laukustaan ja
alkaa soittaa melodiaa. Muutama
ihminen kiinnittää huomionsa
soittavaan nuoreen naiseen, jonka
soittoon onkin jo liittynyt lisää soit-

Keskellämme vaeltaa – Jeesus meidät vapahtaa.
Enkellaulu kajahtaa kunniaksi kuninkaan. Vaatimatta
kunniaa, uhmaten myös kuolemaa. Syntyi, jotta
ihminen uudelleen myös syntyen parannuksen tehdä
voi. Hälle uuden valon toi. Terve, Valon valtias;
Terve, Rauhanruhtinas.
Enkelkuoro kajahtaa kunniaksi kuninkaan. ”
(H ark ! T he H erald A ngels S ing )

tajia. Yllättäen Annalan Tapani ilmestyy paikalle ja alkaa laulamaan
ensimmäisiä värssyjä. Jääskeläisen
Heikki kävelee ohi ja yhtyy Tapanin lauluun. Eikä aikaakaan, kun
Tillanderin Veera, minä ja Pusan
perhe yhdymme lauluun ostoskassiensa kanssa. Hietalan Satu laulaa
työntäessään vaunuja, kun joukko
lapsikuorolaisia vanhempineen
liittyy joukkoon toisesta kerroksesta kurkottaen alas. Salon Joona
kajauttaa rappusilta, kun Ihosen
pariskunta pyyhkäisee hänen ohitseen yhtyen lauluun yhdessä monen muun tutun seurakuntalaisen
kanssa. Seurakuntamme kuurot
osallistuvat viittoen, kun nuoria
kävelee taluttaen harmaahapsiamme mukaan laulamaan. Moreenin
laulajat kajauttavat kahviloista,

rappusista ja kerroksista yhdessä
muiden seurakuntalaisten kanssa.
Kun laulu on loppu, jokainen
jatkaa matkaansa omia menojaan.
Ihmiset jäävät ihmettelemään:
”Mitä ihmettä juuri tapahtui?” Takuuvarmasti joulumieli on syttynyt
kuulijoiden ja meidän jokaisen sydämessä. Saimme viedä evankeliumia eteenpäin näin hauskalla ja
innostavalla tavalla!

Tule mukaan laulamaan
Oli valtava rukousvastaus, että
saimme Koskikeskuksesta luvan
tälle tapahtumalle. Se on Jumalan
avaama ovi. Meillä on nyt tilaisuus
käydä tästä avoimesta ovesta ja
tehdä tästä niin upea ja iso tapahtuma, että ei ole ennen nähty! Nyt
on tärkeää, että koko seurakun-

Haluathan nähdä tämän paikan täynnä laulua ja jouluiloa!

tamme innostuu asiasta – vauvasta
vaariin ja nuoret ennen kaikkea
– ja lähdemme liikkeelle satapäin!
Näin näytämme, miten monenlaisia ihmisiä meitä on ja mikä meitä
yhdistää! Ja kun meitä on paljon
menossa mukana, on kaikkien
helppo olla rohkeasti mukana.
Markkinoimme Flash mobia kokouksissa ja ilmoitamme yhteiset
harjoitusajankohdat.
Kokoonnumme Saalemille kenraalihar-

joitukseen aikaisemmin samana
päivänä 14.12. klo 12. Tervetuloa
siis mukaan, vaikket huippulaulaja olisikaan!
Säilyttääksemme yllätyksellisyyden, toivomme ettet tule yleisöksi
vaan tulet rohkeasti mukaan laulamaan.

nen kaikkea elämämme vuoden
aikana oikeilla asioilla. Jumalan
tahto on aina parempi kuin oma
tahtomme. Jumalan viisaus ja johdatus elämän valintatilanteissa on
jotain paljon parempaa kuin oma
päätöksentekokykymme.
Mitä sinä haluat tapahtuvan
vuonna 2014 omassa ja läheistesi
elämässä? Haluatko olla samassa
tilanteessa kuin nyt vielä vuodenkin päästä? Haluatko päästä Jumalaa lähemmäksi ja kulkea Hänen
tahdossaan? Haluatko mennä
eteenpäin armolahjojen käytössä?
Mitä haluat, että seurakunnassa
voisi tapahtua? Rukoillaan yhdessä vuoden alussa, että Jumalan
tahto voisi tapahtua niin omassa
elämässä kuin seurakunnankin
kohdalla. Tammikuun toisella
viikolla on perinteinen seurakun-

tamme rukous- ja paastoviikko.
Teemana on tällä kertaa siunaus.
Olemme itse siunattuja, mutta
myös siunaukseksi toisille. Tervetuloa mukaan!

H annele P eltokangas ,
seurakuntaevankelista

Aloita uusi vuosi Jumalan tahtoa etsien

Y

ksi hienoimmista asioista,
joista pidän uudessa vuodessa, on uusi kalenteri. Tuntuu
joka kerta, kuin saisi jättää kaiken
taakseen ja aloittaa puhtaalta pöydältä alkavan vuoden. Uusi kalenteri ikään kuin symboloi tätä muutosta. Vuoden alussa saa miettiä ja
unelmoida, mitä vuosi tuo tullessaan, mitä kaikkea hienoa voisi tapahtua ja mitä Jumala tulee tekemään. Samalla voi pohtia, miten
tulee aikaansa käyttämään.
Monena vuotena siirsin uuden
kalenterin etusivulle ajatuksen
eräästä kirjasta, joka meni suurin
piirtein näin: Et tule olemaan yhtään pidemmällä vuoden päästä,
ellet rupea rukoilemaan. Joka kerran, kun avasin kalenterin, näin
tuon ajatuksen. Toisinaan se tuntui kuin kiveltä kengässä, mutta se
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kuitenkin teki tehtävänsä muistuttamassa rukouksen merkityksestä.
Ilman rukousta emme voi muuttua ja mennä eteenpäin.

Uusi vuosi kannattaa aloittaa
rukoillen ja elämäntilanteen mukaan myös paastoten, että voisimme täyttää kalenterimme ja en-
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33100 Tampere
puh. 0505422231
avoinna ma, ke-pe klo 9-13
sekä tiistaisin klo 17–19

Kukkolan leirikeskus
Vahtimestari

puh. 040 591 6579

Hervannan Katukappeli helluntaiseurakunta
Pietilänkatu 2, Kauppakeskus Duo, 2 krs
Timo Penttilä, puh. (03) 318 1712
www.katukappeli.co

Tesoman Majatalo

Pankkitili

OP IBAN FI2757312020013075
viite 13 (seurakunta), viite 26 (lähetystyö),
viite 110 (RV / srk-lehti)

Tesomankatu 2
majatalo.seurakunta.net
Markku Rantahakala, puh. 0400 787 563
markku.rantahakala@teliasonera.com

Seurakunnan sähköpostiosoitteet
Toimisto:
Ulkomaalaistyö:
Kuurojentyö:
Diakoniatyö:

tampere@helluntaisrk.net
international.tampere@helluntaisrk.net
tellervo.toprak@kolumbus.fi
saalem.diakonit@kolumbus.fi

Painopaikka:
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lehteen lähetettyä aineistoa.

