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Lähellä Jeesusta

M
oni uskova kipuilee 
nykyään miten voisi 
löytää oman paikkansa 
ja parhaiten palvella 
Jumalaa. Raamattu 

kuitenkin osoittaa, että uskovilla on 
monenlaisia lahjoja, joilla palvella 
Jumalaa (Room. 12 ja 1 Kor. 12). 
Voit siis olla varma, että Jumala on 
antanut sinulle lahjat ja myös kyvyn 
palvella Häntä. Voisiko se olla niin 
yksinkertaista, että kokeilisit erilaisia 
palvelutehtäviä ja etsisit rukoillen Ju-
malan johdatusta? Yksi henkilökoh-
taisen tyytyväisyyden avaimista on 
palvella Jumalaa niillä lahjoilla, jotka 
Hän on antanut.

Elämä ja palvelu -raamattukou-
lu on uudistanut nimensä Message 
Opetuslapseuskouluksi. Koulussa on 
nykyään kaksi linjaa. Missiolinja on 
hyvin samankaltainen kuin koulu oli 

aikaisemminkin. Medialinjan erityi-
senä tavoitteena on julistaa evanke-
liumia mediaa hyödyntäen. Ilahdut-
tavaa on, että raamattukouluun on 
vuosien aikana tullut opiskelijoita 
seurakuntamme eri ikäryhmistä. 
Edelleenkin ikään katsomatta kaikki 
ovat tervetulleita mukaan raamat-
tukouluun. Paljon rukousta, hyvää 
opetusta, käytännön harjoittelua 
sekä hyvät luokkatoverit – mikä muu 
veisi sinua paremmin lähemmäksi 
Jumalaa?

Kaikilla ei ole mahdollista erottaa 
vuotta seurakuntamme raamattu-
kouluun. Kaikilla on kuitenkin var-
masti mahdollisuus erottaa erityinen 
aika Jumalan tahdon etsimiseen. Täl-
lainen rukousjakso tulee vain varata 
kalenterista; se ei järjesty itsestään. 
Jos terveys riittää, rukousjaksoa kan-
nattaa vahvistaa paastolla. Paasto 

ei ole mikään rukouselämän käyn-
nistysnappi, vaan se on tarkoitettu 
vahvistamaan jo olemassa olevaa 
rukouselämää. Paasto voi olla myös 
osittainen. Esimerkiksi voi erottaa 
tietyn ajan, jolloin syö vain kasviksia. 
Raamattu opettaa paastosta aika pal-
jon, ja se onkin voimakas ase hengel-
lisessä sodankäynnissä.

Kaikki Jumalan palveleminen 
seisoo tai kaatuu henkilökohtaisen 
hartauselämän varassa. Tämä yksin-
kertainen totuus sisältää päivittäisen 
ajan rukoukselle ja Raamatun luke-
miselle eli kahdenkeskiselle seuruste-
lulle Jumalan kanssa. Lähellä Jeesus-
ta uskovan henkilökohtainen paikka 
Jumalan valtakunnassa alkaa kirkas-
tua. Siksi jumalasuhteeseen kannat-
taa panostaa. 

PETTERI ARASALO

Valmistautunut?

T
änä kesänä me suomalai-
set olemme saaneet nauttia 
ihanasta auringosta, juoda 
aamukahvimme rauhassa ja 
virkistäytyä uimarannoilla.  

Olemme voineet nauttia perheestä, 
ystävistä ja kesätapahtumista. Meillä 
on ollut vapaus kokoontua seurakun-
nissa ja ilmaista itseämme kenenkään 
estämättä. 

Samaan aikaan Lähi-idässä Isra-
el on puolustanut maataan terroris-

teja vastaan. Moni lapsi on juossut 
pakoon pommeja tai raketti-iskuja. 
Moni kristitty on antanut henkensä 
järjettömissä vainoissa. Pahuus on 
yllättänyt sellaisessa mitassa, että 
päivän uutiset eivät enää pysy peräs-
sä. Vaikka tiedämmekin Raamatun 
profetioiden täyttyvän ja Jeesuksen 
takaisintulon lähestyvän, välillä on 
ollut vaikea uskoa kuulemaansa ja 
näkemäänsä.

Tässä kaikessa minua on puhu-
tellut valmistautuminen. Jos Israel 
ei olisi tunnistanut terrorin uhkaa ja 
tehnyt valmisteluja, maa olisi nyt se-
kasorron vallassa. Rauhan aikana se 
on kehittänyt yhteiskuntaa ja puolus-
tustaan pysyen koko ajan valppaana. 
Sodan aikana se näkyy pienempinä 
tappioina. 

Uskovina meidän tulisi ottaa to-
desta Paavalin kehotus ”pukeutua Ju-
malan koko sota-asuun voidaksenne 
pahana päivänä tehdä vastarintaa ja 
kaikki suoritettuamme pysyä pystys-
sä” (Ef  6:13). Käytännössä se tarkoit-
taa päivittäistä pysähtymistä Jumalan 
läsnäolossa ja Sanan äärellä. Hänen 

suuruutensa ymmärtäminen tuo le-
von, varustaa sisäisesti ja auttaa toi-
mimaan selkeästi. Ilman rukousta ja 
Pyhää Henkeä olemme voimattomia 
vihollista vastaan.

Juuri nyt maailmassa on tilausta 
elävälle uskolle. Taloudellisten, hen-
gellisten ja kansallisten haasteiden 
keskellä tarvitaan toivoa. Sanoma 
Jeesuksen muuttumattomasta ja ikui-
sesta rakkaudesta on radikaalia. Sille 
ei löydy mallia tästä maailmasta.  Nyt 
on seurakunnan aika!

Syksyn toimintakauden alkaessa 
rohkaiskoon meitä tämäkin sana: 
“Mutta älkää antako heidän pel-
konsa peljättää itseänne, älkääkä 
hämmästykö, vaan pyhittäkää Herra 
Kristus sydämissänne ja olkaa aina 
valmiit vastaamaan jokaiselle, joka 
teiltä kysyy sen toivon perustusta, 
joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä 
ja pelolla” (1 Piet 3:14-15). 

TARJA JÄÄSKELÄINEN

Palvelkaa häntä 
kuin kuningatarta

Kolumni

PIENIKOKOINEN NAINEN kurkisti 
varovaisesti sisään seurakunnan 
keittiön ruskeasta heiluriovesta ja 
kysyi: ”Onko täällä vielä jäljel-
lä kahvia ja pullaa? Olisi vähän 
nälkä...” Kahvin ja pullan aika 
oli sen sunnuntain ensimmäisen 
kokouksen osalta jo ohi ja toisen 
kokouksen osalta vasta tulossa. 
Olin keittiössä palvelemassa yh-
dessä muutaman muun naisen 
kanssa. Meistä eniten keittiössä 
häärännyt emäntä alkoi heti jär-
jestää kysyjälle syötävää. Hänen 
mielestään seurakunnassa ei saa 
jäädä nälkäiseksi, oli sitten kahvin 
aika tai ei.

”Minun täytyy nyt mennä, 
mutta palvelkaa häntä kuin ku-
ningatarta!” emäntä pyysi, kun 
hänen täytyi jättää keittiön työt 
hetkeksi kesken ja hakea vielä 
viime hetken ostokset kaupasta. 
Pyynnössä kuului vivahde Paava-
lin kirjettä Filemonille: ”Jos siis 
pidät minua kumppaninasi, ota 
hänet vastaan niin kuin minut. Jos 
hän on aiheuttanut sinulle vahin-
koa tai on sinulle jotakin velkaa, 
pane se minun laskuuni. Minä 
Paavali kirjoitan tämän omakäti-
sesti: minä maksan sen. Voisin to-

sin sanoa, että sinä puolestasi olet 
minulle velkaa oman itsesikin” (Fi-
lem. 1:17-19). Jos palvelisin emän-
tää, joka on auttanut minua monet 
kerrat keittiössä, miksen palvelisi 
tätä tuntematonta uskovaa sisarta 
yhtä hyvin!

Muistutetaan sisariamme ja 
veljiämme niin kuin Kristus muis-
tuttaa meitä: Kohtele tätä ven-
tovierastakin uskovaa niin kuin 
minä olen kohdellut sinua. Pal-
vele häntä, niin kuin minä olen 
palvellut sinua. Voisiko palveluin-
nokkuus olla sydämemme iloinen 
vaatimus, kun tiedämme, miten 
paljon Jeesus palveli meitä? Jos 
sydämemme ei vielä tämän perus-
teella intoudu, Raamattu esittää 
seurakunnassa palvelemiseen ja 
veljien rakastamiseen myös lahjo-
van osuuden: et jää palkkaasi vail-
le. Luvassa on ainakin sydämen 
lepo Jumalan läsnäolossa (1. Joh. 
3:19) ja vielä ennalta tuntematon 
taivaallinen palkkio (Matt. 10:42), 
joka on taatusti saamisen arvoinen.

Palvelkaa häntä kuin kunin-
gatarta. Olipa hän sitten kuka ta-
hansa.

MINNA HEINONEN
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Lokakuun ensimmäisenä 
viikonloppuna 
järjestettävän 
solukonferenssin 
pääpuhujaksi on kutsuttu 
pastori Bruce Atkinson 
Lontoon Kensington 
Temple -seurakunnasta.  

K onferenssin teemaksi valikoitui 
”Lähellä Jeesusta”. Suunnittelu-
palavereissa mukana ollut Jukka 

Salonen taustoittaa teeman valintaa:  
- Uusien ideoiden ja toimintojen 
sijaan halusimme tänä vuonna pai-
nottaa sitä, mikä on keskeistä, eli 
solunjohtajan omaa suhdetta Jee-
sukseen. Toki suhde Jeesukseen on 
tärkeää myös solulaisille, mutta eri-
tyisen tärkeää suhteen hoito on esi-
merkkeinä toimiville solunjohtajille. 
- Jos suhde Jeesukseen on kunnossa, 
niin monet muutkin asiat napsahta-
vat kohdalleen. Solunjohtajilla on 

tällöin oikea fokus ja sillä on merki-
tystä myös jaksaminen suhteen, Juk-
ka jatkaa.

Hän kertoo, että Bruce Atkinson 
on vieraillut Tampereella aiemmin 
ja saanut hyvää palautetta, joten oli 
luontevaa kutsua hänet puhujaksi 
myös tänä vuonna.

Voimaantumista ja 
rohkaisua
Solukonferenssi jakautuu myös 
tänä vuonna perinteisesti kahteen 
päivään. Perjantain ohjelma on 
tarkoitettu oman seurakunnan so-
lunjohtajille. Lauantain ohjelma 
on kaikille avoin. Solukonferenssin 
projektikoordinaattori Joona Salon 
mukaan ohjelmaa on pyritty kehit-
tämään saadun palautteen pohjalta.  
- Uutuutena on kanava, jossa so-
lunjohtajat voivat kysyä mieltään 
askarruttavia kysymyksiä. Kaiken 
kaikkiaan tavoitteena on, että solu-
konferenssin teema voisi toteutua 
jokaiselle osallistujalle. Odotan osal-
listujien voimaantumista Jumalan 
läsnäolossa. Odotan myös, että ihmi-
set saavat lisää rohkaisua visioilleen, 

ja ne, joilla ei vielä ole näkyä, voisivat 
sen saada. 

Kammio-aikaa Herran 
kanssa
Kun Jukalta ja Joonalta ky-
syy tosielämässä testattua vink-
kejä jumalasuhteen hoitami-
seksi, vastaukset ovat selkeitä. 
- Kuka tahansa tulee lähemmäksi, 
kun viettää aikaa toisen kanssa. Sama 
pätee jumalasuhteeseen. Päivittäisen 
ajan löytäminen Jeesuksen kanssa ei 

löydy aina itsestään, joten tarvitaan 
kuria ja kekseliäisyyttäkin, Jukka tote-
aa. Hän näkee tärkeänä, että rukous-
elämä ei koostu ainoastaan päivän 
mittaan huokaistuista rukouksista, 
vaan että uskovalla on myös riittä-
västi kammio-aikaa Herran edessä. 
- Kun keskitymme Jumalaan ja hä-
nen tahtoonsa oman itsemme sijasta, 
läheisyys kasvaa, Jukka rohkaisee. 

Joona puolestaan on omaksunut 
Oscarilla palkitun näyttelijä Denzel 
Washingtonin vinkin: 

– Laita kengät (tai aamutohvelit) 
illalla sängyn alle niin, että sinun 
on joka aamu polvistuttava rukoile-
maan. Näin muistat pyhittää jokai-
sen päivän Jumalalle aamusta alka-
en. -Itse sanon aamuisin yläkertaan 
”Huomenta!” ja ”Kiitos!”, Joona 
nauraa lopuksi.

Solukonferenssi Saalemissa 4.-5.10. Lisä-
tietoja ja ilmoittautuminen: www.solukon-
ferenssi.net
HANNA PORRASSALMI

Solukonferenssissa palataan juurille

Bruce Atkinson

Ylistyksenjohtajana 
monille tuttu Joona Salo 
astui heinäkuussa pastorin 
tehtävään. Hän johtaa We-
työtä.

J
oona Salo naurahtaa kertoes-
saan, että on viettänyt peräti 
kahdeksan vuotta elämästään 
raamattukoulujen vaikutuspii-
rissä. Isossa Kirjassa suoritettu 

seurakuntatyön tutkinto huipentui 
keväällä harjoitteluun Kanadassa, ja 
nyt Joona palvelee kotiseurakunnas-
saan.

Yllättävä kutsu 
ylistyksenjohtajaksi
Joonan matka pastorin tehtävään on 
ollut kasvua erilaisissa yhteisöissä. 
Yksi niistä on ollut seurakuntamme 
Elämä ja Palvelu Raamattukoulu 
(nyk. Message-opetuslapseuskoulu), 
jota Joona kävi vuosina 2005-2007.

– Se oli iso muutos elämässäni, 
Joona kertoo. Koin Jumalan konk-
reettisemmin kuin ennen ja otin uu-
sia, ulospäin suuntautuvia askelia.

Raamattukoulussa Joona alkoi 
kokea kutsua ylistyksenjohtamiseen, 
mikä oli hänelle yllätys.

– Se oli seurausta raamattukoulu-
yhteisöstä ja Pyhällä Hengellä täytty-
misestä, hän kuvailee.

Ylistyksenjohtajana Joonan ys-
täväpiiri laajeni, ja hän pääsi myös 
palvelemaan seurakuntaamme vuo-
den harjoittelijana ja kaksi vuotta 
työntekijänä. Tampereen-aikanaan 
hän ehti työskennellä myös raken-
nustyömaalla.

– Raksalla pääsin lähemmäs seu-
rakunnan ulkopuolisia ihmisiä, Joo-
na kertoo.

Jumala myötäeläjänä
Opiskeluaika Iso Kirja -opistossa oli 
Joonan mukaan avartavaa. 

– Opin hyväksymään ihmisten 
erilaisuutta ja erilaisia näkemyksiä, 
hän kuvailee. Elämänmyönteisyyteni 
sai rinnalleen realismia. Aloin ym-
märtää, että Jumala on ihmiselämän 
myötäeläjä. 

Tuoreella pastorilla siintää edessä 
jo lokakuun solukonferenssi.

– Solut ovat mahtava tapa toteut-
taa seurakuntavirkoja ruohonjuurita-
solla, Joona toteaa.

Joona palaa halusta tutustua pa-
remmin seurakuntaamme eläkeläis-
ten päiväpiiristä Alku-iltoihin.

– Kotiin on hyvä tulla. On mah-
tavaa olla osa tällaista yhteisöä, jossa 
saa oppia ja kasvaa pastorina.

Tiesitkö tämän 
Joonasta?

– Pohjalaisen pientilallisen perillinen

– Aloitti musiikillisen uransa 
metallibändissä

– On juossut kolme maratonia ja 
kaksi puolimaratonia

– Teki BA-päättötyönsä Valituspsal-
meista (ks. esim. psalmi 13)

PAULA ERKINTALO

WE-TYÖN PASTORI JOONA SALO:

“Solut ovat mahtava tapa toteuttaa 
seurakuntavirkoja ruohonjuuritasolla”

Joona Salon matka pastoriksi on ollut kasvua yhteisöissä.

PAAVO LAAKSONEN
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Lain mukaan seurakunnan 
tilaisuudet luetaan 
yleisötapahtumiksi, 
joten myös 
järjestyksenvalvonnan on 
oltava niissä kunnossa. 
Viestintuoja haastatteli 
Juha Oinosta, joka 
johtaa Wake Upin 
järjestyksenvalvojatiimiä.

S eurakunnassako järjestyshäiriöi-
tä? Juha Oinonen on toiminut 
järjestyksenvalvojana seurakun-

nassamme vuodesta 2010 ja havain-
nut, että enimmäkseen tehtävässä 
huolehditaan yleisestä viihtyvyydestä.

Pikaisia ja syvempiä 
kohtaamisia
Juhan puheiden perusteella järjestyk-
senvalvojan ei tarvitse olla jääkaapin 
kokoinen “gorilla”. Millaisia taitoja 
tehtävässä sitten tarvitaan?

– Työstä selviytyy rauhallisella 
luonteella, normaaleilla vuorovai-
kutustaidoilla ja vastuuntuntoisella 
asenteella, Juha linjaa. -Seurakunnan 
tiimeissä on mukana erilaisia ihmisiä 
erilaisista taustoista, ja kaikki palvele-
vat oman persoonansa kautta.

Järjestyksenvalvojilta kysytään 
usein vaikkapa naulakoiden tai 
wc:iden sijainnista, mutta joskus ju-
tellaan enemmänkin.

– Kerran yksi Wake Upissa ensi 
kertaa ollut poika tuli juttelemaan ja 
kiittelemään siitä, miten mukavia ih-
misiä seurakunnassa on, Juha kertoo. 
Uskon, että keskustelulla oli hänelle 
suuri merkitys.

Kohtaamisissa tarvitaan läsnäole-
misen taitoa. 

– Järjestyksenvalvojat ovat monil-
le ensimmäinen kosketus seurakun-
taan, Juha muistuttaa.

Järjestyksenvalvojakurssille
Järjestyksenvalvojana toimimisen 
edellytyksenä on järjestyksenvalvoja-
kurssin suorittaminen. Kursseja jär-
jestävät esimerkiksi Iso Kirja -opisto, 
Tampereen Työväenopisto ja Tam-
pereen Aikuiskoulutuskeskus. Kurs-
sin suoritettuaan voi toimia järjes-
tyksenvalvojana periaatteessa missä 
tahansa yleisötapahtumassa. Oman 
seurakuntamme tiimit kaipaavat ki-
peästi uusia jäseniä.

– Jengiin on helppo tulla mukaan, 
Juha toteaa. -Jos ei ole vielä kurssia 
suorittanut, voi tulla mukaan tutus-
tumaan!

Kiinnostuitko? 
Ota yhteyttä Pekka Jokirantaan 
(järjestyksenvalvonnan esimies) 
osoitteessa 
siivikkala0@gmail.com 
tai Juha Oinoseen osoitteessa 
oikkunen@gmail.com.

PAULA ERKINTALO

JÄRJESTYKSENVALVOJA JUHA OINONEN:

”Järjestyksenvalvojat ovat monille ensimmäinen 
kosketus seurakuntaan”

KUVA: ANNIINA OINONEN

– Järjestyksenvalvojatiimissä 
jokainen palvelee oman persoonansa 
kautta, Juha Oinonen summaa ja 
kutsuu uusia mukaan tiimiin.

S
ohvat ovat ihania. Ei siksi, 
että kaikki olisivat uusia ja 
muodikkaita; päinvastoin on 
paljon hyviä sohvia, jotka 
ovat vanhoja ja kuluneita. 

Syy sohvien ihanuuteen on, että nii-
hin on ihana mennä pötkölle ja ottaa 
vaikka kirja käteen tai vain ihan yk-
sinkertaisesti löhötä. Tällaiset löhöi-
lyhetket ovat joskus todella tarpeen, 
sillä ne tuovat arjen kiireeseen hyvän 
levähdyshetken ja mahdollisuuden 
kerätä voimia. 

Miksi nousta?
Suhde sohvaan voi kuitenkin olla on-
gelmallinen, koska siitä ei aina huvit-
taisi nousta, vaikka vapaapäivä olisi 

jo ohi. Toisinaan tuntee olonsa niin 
kivaksi ja mukavaksi, ettei muualle 
meneminen tunnukaan järkevältä. 
Mieleen hiipii, että jos tästä nousee, 
joutuu ehkä tekemään jotain, mikä 
vaatisikin omasta mukavuudesta luo-
pumista tai ponnistelua. Joskus soh-
valta nouseminen pelottaa; mitäs jos 
en pärjää tai osaakaan? Jos yritänkin, 
ja sitten kaikki menee pieleen? Mitäs 
jos minusta ei ole siihen, niin kestän-
kö epäonnistumisen tunteen?

Turvallisinta ja helpointa on siis 
päättää jäädä sohvalle. Miksipä siitä 
nyt nousta, kun kaikki on hyvin! Hen-
gitys kevenee ja huojennuksen tunne 
valtaa alaa. Aluksi päätös vaikuttaa 
monesta näkökulmasta oikealta ja 

viisaalta. Aikaa kuluu ja sydämeen 
alkaa kuitenkin tulla outoja ajatuksia, 
että jotakin puuttuu. Jostain kum-
man syystä alakulo lisääntyy. Tuntuu, 

että elämä, jossa oli hienoja Jumalan 
unelmia, alkaa katoamaan jonnekin. 
Eihän tässä näin pitänyt käydä! Soh-
valla oli niin kivaa, mutta miksi nämä 
tunteet? Miksi en ole tyytyväinen? 
Miksi istuminen ei ollutkaan kaikista 
parhain ratkaisu?

Nouseminen kannattaa
Jeesuksen juteltua samarialaisella 
naiselle Sykarin kaivolla, opetuslap-
set tulivat Hänen luokseen tuoden 
ruokaa, koska Jeesuksella oli nälkä. 
Jeesus vastasi heille: ”Minun ruoka-
ni on se, että teen lähettäjäni tahdon 
ja vien sen päätökseen” (Joh.4:34). 
Kyse ei ollut siitä, etteikö Jeesus olisi 
tarvinnut ruokaa, vaan kenties siitä 
tyydytyksen tunteesta, mitä voimme 
kokea toteuttaessamme Jumalan tah-
toa. Mietipä hetkeä, kun olet oikein 
nälkäinen ja sitten saat herkullista 
ruokaa. Jotakin sitäkin parempaa 
on, kun teemme Jumalan tahdon 
elämässämme. Sohvalla istuminen 
ei pitemmän päälle tuo koskaan sitä 
tunnetta, mitä oikeasti tarvitsemme. 
Meidät on kutsuttu palvelemaan Ju-
malaa ja toisia ihmisiä. Meitä ei ole 
kutsuttu sohvaperunoiksi!

Jumala on antanut sinulle ky-
kyjä ja lahjoja, joita Hän haluaa 
käyttää. Sinulla saattaa olla myös 
vuosikymmenten kokemus ja jokin 
ammattitaito, jota voisit hyödyntää 
seurakunnan palvelemisessa. Toisi-
naan voimme kokea itsemme täysin 
lahjattomiksi ja tarpeettomiksi. Ajat-

telemme, että jos vain olisin lahjak-
kaampi, niin sohvalta nousemisessa 
ei olisi mitään ongelmaa. Jumala on 
luonut sinut sellaiseksi kuin olet. Et 
ole mikään maanantaikappale vaan 
ainutlaatuinen ja juuri oikeanlainen. 
Juuri sinua Jumala tahtoo käyttää. Si-
nun panostasi tarvitaan!

Palvelupaikat esillä
Tänä syksynä haluamme seurakun-
nassa pitää erityisesti esillä palve-
luteemaa. Sitä varten esimerkiksi 
jaamme 24.8., 31.8. ja 7.9. aamu-
kokousten jälkeen esitettä, jossa ker-
rotaan eri työmuodoista ja heidän 
tarpeistaan. Lisäksi 7.9. ehtoollisko-
kouksen jälkeen alasalissa on paikalla 
työmuotojen vastuunkantajia, joihin 
voi käydä tutustumassa ja samalla 
esittää mieltä askarruttavia kysymyk-
siä. Paikalle saapuminen voi olla en-
simmäinen askeleesi palvelupaikan 
löytämiseksi.

MARJAANA RAUMA

Kutsuttu sohvaperunaksi?
KUVAT: HANNELE SAND
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MIX-LEIRILLÄ RETKEILTIIN

Mix-leiri majaili pääosin Saalemilla ja sieltä tehtiin retkiä ympäri Tamperetta. 
Viikinsaaressa saimme nauttia auringosta, paistaa makkaraa ja uida! 

Eräs leiripäivä alkoi vierailulla poliisikoululla, jossa koulun oppilaat tekivät 
meille pienen ajonäytöksen. Lapset saivat myös tutustua poliisimuseoon... 
Poliisiautossa leikkiminen ja sen tutkiminen taisi olla kuitenkin päivän 
kohokohta! 

Vuodenvaihteessa 
on tarkoitus 
siirtää Tampereen 
Helluntaiseurakunnan 
toiminta ja talous 
varoineen ja 
velkoineen Tampereen 
rukoushuoneyhdistys 
Saalem ry:ltä Suomen 
Helluntaikirkon 
paikalliselle 
yhdyskuntaseurakunnalle.

V anhimmisto ja pastorit ovat 
jo pitkään nähneet oikeaksi 
siirtää toimintamme yhdistys-

lainsäädännön alta uskonnonvapa-
uslain ja uskonnollisia yhdyskuntia 
koskevien lakien ja säädösten alai-
suuteen, kuten lainsäätäjäkin on 
tarkoittanut. Pitkälti kyse on siis 
käytännönasioiden hoitamisesta; 
olkoonkin, että uskonnollisena yh-
dyskuntana toimittaessa myös mo-
net hengelliset periaatteet toteutu-
vat luontevammin kuin nykyisessä 
yhdistysmallissa.

Yhdistyksenkokous, missä 
asiasta päätetään, pidetään 
tiistaina 11.11.2014 klo 19 ru-
koushuoneella Aleksanterin-
katu 18, Tampere. Mikäli tuol-

loin vanhimmiston yksimielinen 
esitys toiminnan, talouden ja omai-
suuden siirrosta saa tarvittavan kol-
men neljäsosan kannatuksen läsnä 
olevilta yhdistyksen jäseniltä, pide-
tään Tampereen Helluntaikirkko-
seurakunnan seurakunnankokous 
tiistaina 9.12.2014 samaisessa pai-
kassa. Tuossa kokouksessa Hellun-
taikirkkoseurakunta ottaa yhdistyk-
sen luovuttamat vastuut virallisesti 
vastaan. Rukoushuoneyhdistystä ei 
ole tarkoitus lakkauttaa tässä vai-
heessa. Verottajan kanssa on käyty 
keskustelu, minkä pohjalta ei ole 
odotettavissa verotukseen liittyviä 
ongelmia muutoksen toteutuessa. 
Myös pankin kanssa käydään alus-
tavat keskustelut talouden- ja laino-
jen hoitoon liittyvistä asioista ennen 
näitä kokouksia.

Ellet ole vielä liittynyt Tampe-
reen helluntaikirkkoseurakuntaan, 
saat tarvittavat kaavakkeet toimis-
tosta tai infopöydältä sunnuntain 
päiväkokousten jälkeen. Myös dia-
konit ja vanhimmat auttavat mie-
lellään, mikäli tarvitset apua kaa-
vakkeiden täytössä. Vanhimmat ja 
pastorit vastaavat myös mielellään, 
jos sinulla on muutokseen liittyviä 
kysymyksiä.

Haluan myös muistuttaa kaikkia 
siitä, että Tampereen Helluntai-

seurakunta säilyy ennallaan vaikka 
seurakunnan toiminta ja talouden-
hoito siirtyisivätkin yhdistyslain alta 
uskonnollisen yhdyskunnan paikal-
lisseurakunnalle. Tämä tarkoittaa 
myös sitä, että olet aivan yhtälailla 
tervetullut helluntaiseurakuntam-
me kokouksiin ja toimintaan kuin 
tähänkin asti, vaikka et tässä vai-
heessa haluaisikaan liittyä uskon-
nolliseen yhdyskuntaan. Ole siis 
kaikessa rauhassa ja levollisin mie-
lin mukana ja tee omat ratkaisusi 
liittymisestä vasta kun olet siihen 
itse halukas ja valmis. Tiedä kui-
tenkin, että vanhimmat ja pastorit 
suosittavat yksimielisesti Hellun-
taikirkkoseurakuntaan liittymistä. 
Samalla on tärkeää muistuttaa siitä, 
että kukaan ei voi olla samanaikai-
sesti rekisteröityneenä useampaan 
kuin yhteen uskonnolliseen yhtei-
söön. Tämä on tärkeää huomata ja 
siihen liittyy myös hengellinen pe-
riaate siitä, että toimitaan ja ollaan 
sen uskonnollisen yhteisön piirissä 
mihin rekisteröidytään.

Edetään suunnitelmallisesti, 
avoimesti ja rohkeasti sillä tiellä, 
mikä meille on edeltä valmistettu.

JUHANI SAND

VANHIMMISTON JA HALLITUKSEN PJ 

Aika edetä Helluntaikirkkoasiassa

Pyhisleirillä oli 37 innokasta ja tou-
hukasta 6-8-vuotiasta. Näille pienille, 
leirielämän alussa oleville leiriläisille 
oli luomassa ikimuistoista ja turval-
lista leiriä melkein yhtä suuri joukko 
henkilökuntaa. Koimme Jumalan 
varjelusta, kun selvisimme sateisen ja 
vauhdikkaan leirin ilman haavereita 
ja hyvässä yhteishengessä.

Iskulause JYKK (Jumalan ystävä 
kaikkien kaveri) kertoo ytimekkäästi 
leirin teeman. Veera Tillander opetti 

lapsia ystävyydestä Jumalan, Pyhän 
Hengen ja seurakunnan kavereiden 
kanssa sekä siitä, kuinka voimme ker-
toa Jeesuksen rakkaudesta muille ys-
tävillemme. Lapset saivat mahdolli-
suuden lujittaa suhdettaan Jumalaan 
sekä samalla solmia ystävyyssuhteita. 
Nämä ystävyyssuhteet voivat kasvaa 
talven aikana seurakunnan viikoittai-
sessa toiminnassa.

MARI JÄÄSKELÄINEN,LEIRINJOHTAJA

Jumalan ystävä kaikkien kaveri

Iloista henkilökuntaa ja leiriläisiä. 

Kairos-kurssi jälleen Tampereella!

Kairos-kurssi on tiivis ja 
innostava tietopaketti 
lähetystyöstä,  joka 
varustaa ja luo 
mahdollisuuksia 
hengelliselle kasvulle.  

S uomessa Kairos-kursseja on jär-
jestetty vuodesta 2008, ja sen on 
käynyt tähän mennessä yli 1000 

ihmistä. Seurakunnassamme kurssi 
järjestetään tänä syksynä neljännen 
kerran. Organisoinnista vastaavat 
Teppo ja Hanna Rajala. 

Maailmanlaajuinen ja 
monipuolinen
Kairos-kurssia on pidetty 45 maassa 
ja se on käännetty 20 kielelle. Se haas-
taa ja aktivoi ihmisiä löytämään oman 
paikkansa Jeesuksen antamassa lähe-
tystehtävässä. Opetus on innostanut 
sekä lähetysveteraaneja ja seurakun-
ta-aktiiveja sekä niitä, joita lähetystyö 
ei ole aiemmin kiinnostanut. 

Kairos-kurssilla käytetään erilaisia 
oppimismetodeja aina ryhmäkeskus-
teluista ja erityisaktiviteeteista perin-
teisempiin alustuksiin. Vaikka kurssi 
vaatii kaksi viikonloppua intensiivistä 
opiskelua, se on koettu osallistumisen 
arvoiseksi. Kurssilla käydään läpi lä-
hetystyön eri osa-alueita alkaen raa-
matullisesta pohjasta päättyen lähe-
tystyön kulttuuriseen näkökulmaan. 

Sopii jokaiselle
Kysyin kahdelta kurssille osallis-
tuneelta, miksi heidän  mielestään 
kaikkien pitäisi käydä Kairos-kurssi. 
Sunnuntaikokouksen jälkeen Saa-
lemin aulassa kysymykseen vastasi 
vanhimmistoveli Arto Syrjänen. Hä-
nen mielestään kurssi oli innostava ja 
erityisesti raamattuosuus antoi uutta 
näkökulmaa lähetystyöhön. Hänelle 
hienointa antia olikin nimenomaan 
tuore lähestymistapa lähetysteologi-
aan.

Elokuussa Albaniaan aktioon läh-
tevä Joonas Ihonen vastaili seuraavaa: 

– Kurssi avaa näkemään, miten 
paljon Raamattu todellisuudessa pu-
huu lähetystyöstä ja kuinka keskeinen 
asia se on. Ryhmätehtävät ja aktivi-
teetit olivat mieleenpainuvia. Olen 
elävä esimerkki siitä, että kurssille 
kannattaa lähteä, vaikka ei olisikaan 
lähtökohtaisesti äärimmäisen kiinnos-
tunut lähetystyöstä.

Kysyin Joonakselta myös mitä hän 
odotti kurssilta ja mitä jäi käteen.  

– En ollut asettanut erityisiä odo-
tuksia, vaikkakin olin kuullut siitä 
paljon hyvää. Kurssin vastuuhenkilö-
nä toiminut vaimoni oli ilmoittanut 
minut kurssille. Lähdin sinne avoi-
min ja odottavaisin mielin, sillä tiesin, 
että asia on tärkeää. Itselläni ei ole 
juurikaan kokemusta lähetystyöstä, 
joten oli hyvin avartavaa keskustella 
pienryhmissä kokeneempien kans-
sa. Lähetystyö on aiemmin tuntunut 
kaukaiselta, ehkä jopa pelottavalta. 
Kurssi toi asioita lähemmäs ja näytti 
minulle, että ihan tavallisten ihmisten 
touhuahan tämä on. 

Kairos-Kurssi seurakunnassam-
me: 12.-14.9./24.9./26.-28.9.2014. 
Ilmoittautumiset: 
tepporajala@hotmail.com.
!"#$%"&'(%)*+++,-."/(#-0/##",1

TEPPO RAJALA

Joonas Ihonen

Arto Syrjänen

KUVAT: MARI JÄÄSKELÄINEN

KUVAT: MILKA MYLLYNEN
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Nouse Suomi! 
-kampanja rohkaisi jatkamaan

Nouse Suomi 
-tapahtuma kokosi 
kristityt eri seurakunnista 
esirukoukseen ja 
ylistykseen Helsinkiin 
ja Tampereelle 2.-5.7. 
Tapahtuma innosti 
järjestäjiä jatkamaan 
yhteistä rukoustoimintaa 
Suomen puolesta.

E
duskuntatalon portailla 2.7. 
järjestettyyn avaustilaisuu-
teen saapui noin 1200 ih-
mistä eri puolilta Suomea. 
Useita päiviä kestänyt sade 

taukosi sopivasti ennen tilaisuutta ja 
aurinko paistui täydeltä terältä. Het-
ki oli koskettava. Moni sanoi koke-
neensa aivan kuin jotakin raskasta ja 
masentavaa olisi pyyhitty pois ja jota-
kin puhdasta ja raikasta olisi tullut ti-
lalle. Brasilialaisen Ana Paulan, Mis-
siomaailman ryhmän sekä noin 100 
hengen kuoron riemullinen ylistys ja 
rukous kohosivat kohti korkeuksia. 
Suomen ja Israelin sinivalkoiset liput 
liehuivat.

Päättäjille esirukoustukea
Ana Paula rohkaisi läsnäolijoita Ai-
kakirjan seitsemännen luvun sanoil-
la: ”…jos minun kansani, joka on 
otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he 
rukoilevat ja etsivät minun kasvojani 
ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin 
minä kuulen taivaasta ja annan an-
teeksi heidän syntinsä ja teen heidän 
maansa jälleen terveeksi.” Ana Paula 
kertoi, että Brasilian parlamenttita-
lon edessä pidetyssä vastaavanlai-
sessa tilaisuudessa oli ollut 1,2 mil-
joonaa ihmistä. Tapahtuma oli ollut 
läpimurto Brasilian hengellisessä 
ilmapiirissä.

Eduskunnan rukoustoiminnan 
pioneeri Pastori Mooses Antero 
Laukkanen kertoi, että eduskunnassa 
on ollut säännöllinen rukousryhmä 
vuodesta 1996 lähtien.  Eri seura-

kuntien pastorit saapuvat kerran 
kuukaudessa rukoilemaan maamme 
päättäjien puolesta. Myös henkilö-
kunnan kesken on pienempiä esiru-
kousryhmiä. 

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen 
kiitti rukoilijoita ja pyysi heitä ole-
maan kestäviä.

– Te olette rukouksin rakentamas-
sa Suomelle hyvää perustaa, jolla me 
päättäjät voimme toimia. Me todella 
tarvitsemme teitä, sillä elämme vai-
keaa aikaa taloudellisten ongelmien 
ja arvomurrosten keskellä joutuen 
taistelemaan perheen, ihmisen elä-
män arvon ja muiden kipeiden asioi-
den puolesta.

Useat rukoilijat johtivat yleisön 
yhteiseen rukoukseen.

Paikalla olleen kansanedustaja 
Mika Niikon mielestä tapahtuma oli 
osoitus siitä, että Suomen kansa on 
oikeilla jäljillä kokoontuessaan rukoi-
lemaan maan hallintopaikalle. 

Samana päivänä Helsingin kult-
tuuritalolla pidettiin kaksi tilaisuutta, 
jossa Gustavo Bessa opetti ja Ana 
Paula johti ylistystä yhdessä Rodrigo 
ja Saara Campoksen kokoaman kuo-
ron kanssa.                                                                         

Tampereella innostava 
tapahtuma
Tampereen Hervannan vapaa-aika-
keskuksessa järjestetyn jatkotapahtu-
man anti oli monipuolinen. Puhuji-
na olivat Gustavo Bessan ja Markus 
Korhosen lisäksi Håkan Westergård 
Turun Elämän Sana -seurakunnasta, 
Timo Närhi Seinäjoen helluntaiseu-
rakunnasta sekä järjestävien seura-
kuntien pastoreita. Upeaääninen 
Pia Lindh johdatti voimalliseen ylis-
tykseen jatkaen Ana Paulan rohkeaa 
julistusta vihollisen muureja vastaan. 
Mika Piirto tulkitsi koskettavia psal-
meja. Säestyksestä vastasivat Kirsi 
Nyrhinen ja Katukappelin vahvistet-
tu bändi. Timo Aro-Heinilä, Hannu 
Vuorinen, Pentti Kapanen, Kari Salo 
ja Timo Närhi julistivat yhteydestä, 
toivosta ja pelastuksesta Jeesuksessa.

Lauantain Nouse Suomi! -juhlas-
sa kaikui Suvivirsi Trio Karolan joh-
dolla. Lasse Heikkilän suomalaisille 
tekemät laulut innoittivat yleisön vä-
lillä piirileikkiin. Musiikkiryhmä Me-
zuzah ylisti Jumalaa runon, laulun ja 
tanssin keinoin. Lauantaina esiintyi 
eri seurakunnista koottu lasten Jippii-
kuoro. Toimintapisteissä ongittiin, 
tehtiin koruja, pelattiin sählyä ja tai-
teiltiin kasvomaalauksia. 

Kampanja päättyi Tampereen 
helluntaiseurakunnan järjestämään 
nuorten Wake Up –iltaan. Jimmy 
Huhtala kehotti oman tarinansa 
pohjalta ottamaan uskonasiat tosis-
saan. Ylistyksestä vastasi lappeen-
rantalaisten nuorten aikuisten bändi 
MVB. Paikalla oli noin 500 kuulijaa.

Toimivat  järjestelyt
Vapaa-aikakeskus tarjosi upeat puit-
teet oheistiloineen. Väliajoilla yleisöllä 
oli mahdollisuus virkistäytyä kahviossa 
ja tehdä ostoksia myynti- ja esittelypis-
teissä. Perheen pienimmille oli järjes-
tetty lastenhoitoa ja leikkitilaa.  

Helsingin ja Tampereen eri ti-
laisuuksissa kävi yhteensä yli 5000 
ihmistä. UskoTV:n suoria nettilähe-
tyksiä Tampereelta seurattiin 2600 
osoitteessa. Tapahtuman tallenteet 
ovat katsottavissa UskoTV:n arkistos-
sa ja kampanjan nettisivut www.nou-
!"#!$%&'()*%+,-*"."//""0*+%'&,!!,(*

Helsingin tapahtuman järjesti 
Missiomaailma. Hervannassa jär-
jestelyistä vastasi Hervannan Ka-
tukappeli yhdessä Tampereen Hel-
luntaiseurakunnan, Toivon Portti 
-seurakunnan sekä Hervannan lähi-
kirkko/Tampereen eteläinen seura-
kunnan kanssa. 

Suurtapahtumat tarjoavat  mah-
dollisuuden olla siunauksena muil-
le ja oppia itse monia uusia asioita.  
Nouse Suomi -kampanjan eri tii-
meissä palveli kymmeniä ihmisiä eri 
seurakunnista. Tapahtuman isän-
täparin, Jukka ja Tanja Kajavan, 
mukaan järjestelyt sujuivat hyvin ja 
ihmiset olivat sydämestään mukana.  

Syksyllä jatkuu 
Nouse Suomi ja Worship City -ta-
pahtumat jatkuvat syksyllä Helsin-
gissä ja Tampereella yhdessä paikal-
listen seurakuntien kanssa. Markus 
Korhosen mukaan halukkaita on 
ilmoittautunut ja vastuutiimejä koo-
taan parhaillaan. Mukana ovat myös 
Rodrigo ja Saara Campos, joiden sy-
dämellä on nostaa suomalaisten kat-
se Jeesukseen ylistyksen ja palvonnan 

kautta. Tampereella ja Helsingissä 
järjestetään syyskuussa Näkypäi-
vä, johon kaikki kiinnostuneet ovat 
tervetulleita. Ensimmäinen Nouse 
Suomi –rukoustapahtuma on tarkoi-
tus järjestää Tampereella syyskuun 
lopussa. Lisätietoja www.missiomaa-
'/&,()*

TEKSTI TARJA JÄÄSKELÄINEN

KUVAT TEEMU KOIVISTO JA TJ

Eduskuntatalolla rukoiltiin Suomen puolesta.

Ylistys, opetus ja esirukous jatkuivat Tampereella.

Yhdistetty ylistysryhmä Pia Lindhin johdolla.

Jippii-kuorolaiset lauloivat Jumalan sanan voimasta.
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Meria Jokinen, työkuviosi 
Thaimaassa ovat laajentu-
neet. Mitä sinulle ja työllesi 
nyt kuuluu?
Kyllä, olen aloittanut kummikoor-
dinaattorina Fidan ylläpitämille op-
pilaskodeille. Olen innostunut siitä, 
että yhdessä kummien ja thailaisen 

henkilökunnan kanssa voimme an-
taa lapsille paremman tulevaisuu-
den ja toivon. Thaimaan etniset 
kansanryhmät ovat elintasoltaan 
paljon jäljessä kaupungeissa asuvis-
ta thailaisista. Vuoristoseuduilla on 
vielä monia kyliä, joissa lapsilla ei 
ole mahdollisuutta käydä koulua ja 
oppia thai-kieltä, jonka osaaminen 
on välttämätöntä virallisessa asioin-
nissa. Oppilaskotien kautta voimme 
vaikuttaa niin yksilöihmisten kuin 
jopa koko kyläyhteisöiden elämään.

Viime ajoilta on kerrottavana 
monia ilon- ja kiitoksenaiheita. 
Hankimme Mae Hong Sonin op-
pilaskodin käyttöön tietokoneilta. 
Nuorten ei enää tarvitse harhailla 
keskustan internet-kuppiloissa il-
man aikuisten valvontaa.

Huhtikuussa oli nuorten leiri, 

jossa nuorisolle oli järjestetty mo-
nenlaista toimintaa. Sisältönä oli 
niin pelejä ja leikkejä kuin myös lau-
lua, rukousta sekä opetusta. Erityi-
sesti köyhistä kodeista ja tiettömien 
taipaleiden takaa tulleiden kotien 
lapsille leiri oli koko vuoden koho-
kohta.

Entä aiempi Thai-Kummit 
ry:n kautta tekemäsi oppilas-
kotityö?
Se jatkuu entiseen tapaan. Toimin 
edelleen Thai-Kummien ylläpitä-
mien kahden oppilaskodin johta-
jana. Maaliskuussa oli hakuaika 
uusille lapsille. Hakijoita oli todel-
la paljon ja jouduimme tekemään 
monia tiedusteluja ennen kuin pys-
tyimme valitsemaan kaikkein eniten 
apua tarvitsevat lapset.

Kerron lopuksi yhdestä Bet-
lehem-oppilaskodin pojasta. 
Suraphon on ollut oppilaskodissa 
jo kahdeksan vuotta. Hänen kotinsa 
on kaukana rajaseudulla. Vierailles-
saan oppilaskodin johtajan kanssa 
kotikylässään Suraphon on poista-
massa taikauskoisen kylän ennakko-
luuloja. Tämä rajaseudun kylä on 
täynnä lapsia, jotka eivät ole koulus-
sa. ”Kun on aina eletty ilman kou-
lua, niin elämä jatkukoon samanlai-
sena kuin ennenkin” vanhemmat 
sanovat. Onneksi Suraphon on oiva 
esimerkki siitä, että koulutus ja sivis-
tys ovat parantaneet elämänlaatua 
ja luoneet kestävää kehitystä parem-
paan tulevaisuuteen.

JONI HUOPANA

PUHELIN PIRAHTAA

Mitä
kuuluu?

Aleksanterinkatu 18, Tampere  •  040 776 2729
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Poikkea kahville tai teelle!

1,5€ / 2€
myös take-away
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Olet arvokas ja 
ainutlaatuinen Luojan 
luoma ihme. 

Tampereen Helluntaiseurakunnal-
la järjestetään heti syksyn alkuun 
Mestaripiirros-naistenpäivä, jotta 
jokainen nainen saisi muistutuksen 
siitä, kuinka kaunis ja tarkkaan suun-
niteltu Jumalan kuva hän on.

– Nuoret tarvitsevat vanhem-
pia, vanhemmat nuorempia. Uskon 

myös, että meidän on helpompi 
ymmärtää toisiamme läheltä kuin 
kaukaa, nuorisotyön naistentiimin, 
WUP Womenin, johtaja Heidi Sal-
minen kertoo. Tiimi sai keväällä 
sydämelleen tapahtuman, joka ko-
koaisi naiset yhteen eri ikäluokista 
rakentumaan ja kokemaan yhteyttä.

Päivän puhujaksi on kutsuttu ke-
ravalainen perhepastori ja -terapeutti 
Elli Meklin. Ellillä on työn mukana 
tuomaa kokemusta ja ymmärrystä 

eri sukupolvien tarpeista ja lahja roh-
kaista ihmisiä. Loppujen lopuksi, iästä 
riippumatta, me naiset kamppailem-
me usein hyvin samanlaisten asioiden 
kanssa, kaikilla on tarve kokea Tai-

vaan Isän parantavaa rakkautta.
Juuri sinä, nainen, olet lämpimäs-

ti tervetullut Naistenpäivään!

SIRPA LINDQVIST, HEIDI SALMINEN

Jokainen nainen on Mestaripiirros

Miten Raamatussa suhtaudutaan 
naisiin? Kuinka Raamatun opetuksia 
naisesta ja naisen asemasta voidaan 
soveltaa nykyaikana? Deborah M. 
Gill ja Barbara Cavaness ovat koon-
neet tietopaketin naisen asemasta 
hengellisessä palvelutyössä. Kirja on 
raikas ja rohkaiseva puheenvuoro 
naisten ottamaan oman paikkansa ja 
ymmärtämään arvonsa Jumalan sa-
nan pohjalta. Kirja haastaa rohkeasti 
vahvoin raamatullisin perustein joita-
kin perinteisiä näkemyksiä. Kirja on 
myös laadukas ja kansantajuisesti to-
teutettu opas Raamatun tulkintaan.
Mestaripiirros-naistenpäivän kunni-
aksi Jumalan naiset -kirjaa (2014) saa 
syyskuun ajan Karismakirjasta 26 € 
tarjoushintaan (norm. 33 €). Kirja on 
kustantajalta loppuunmyyty.

Karismakirja on auki ti–pe 
10–17 ja tilaisuuksien yhteydes-
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Karismakirjan aarteita 

RAAMATULLISTA 
ROHKAISUA NAISILLE


