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Kolumni

Valmistautunut?

Palvelkaa häntä
kuin kuningatarta
PIENIKOKOINEN NAINEN kurkisti
varovaisesti sisään seurakunnan
keittiön ruskeasta heiluriovesta ja
kysyi: ”Onko täällä vielä jäljellä 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 yhdessä muutaman muun naisen
kanssa. Meistä eniten keittiössä
häärännyt emäntä alkoi heti järjestää kysyjälle syötävää. Hänen
mielestään seurakunnassa ei saa
jäädä nälkäiseksi, oli sitten kahvin
aika tai ei.
”Minun täytyy nyt mennä,
mutta palvelkaa häntä kuin kuningatarta!” emäntä pyysi, kun
hänen täytyi jättää keittiön työt
hetkeksi kesken ja hakea vielä
viime hetken ostokset kaupasta.
Pyynnössä kuului vivahde Paavalin kirjettä Filemonille: ”Jos siis
pidät minua kumppaninasi, ota
hänet vastaan niin kuin minut. Jos
hän on aiheuttanut sinulle vahinkoa tai on sinulle jotakin velkaa,
pane se minun laskuuni. Minä
Paavali kirjoitan tämän omakätisesti: minä maksan sen. Voisin to-

sin sanoa, että sinä puolestasi olet
minulle velkaa oman itsesikin” (Filem. 1:17-19). Jos palvelisin emäntää, joka on auttanut minua monet
kerrat keittiössä, miksen palvelisi
tätä tuntematonta uskovaa sisarta
yhtä hyvin!
Muistutetaan sisariamme ja
veljiämme niin kuin Kristus muistuttaa meitä: Kohtele tätä ventovierastakin uskovaa niin kuin
minä olen kohdellut sinua. Palvele häntä, niin kuin minä olen
palvellut sinua. Voisiko palveluinnokkuus olla sydämemme iloinen
vaatimus, kun tiedämme, miten
paljon Jeesus palveli meitä? Jos
sydämemme ei vielä tämän perusteella intoudu, Raamattu esittää
seurakunnassa palvelemiseen ja
veljien rakastamiseen myös lahjovan osuuden: et jää palkkaasi vaille. 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 kuningatarta. Olipa hän sitten kuka tahansa.
M INNA H EINONEN

T

änä kesänä me suomalaiset olemme saaneet nauttia
ihanasta auringosta, juoda
aamukahvimme rauhassa ja
virkistäytyä uimarannoilla.
Olemme voineet nauttia perheestä,
ystävistä ja kesätapahtumista. Meillä
on ollut vapaus kokoontua seurakunnissa ja ilmaista itseämme kenenkään
estämättä.
Samaan aikaan Lähi-idässä Israel 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 perässä. Vaikka tiedämmekin Raamatun
profetioiden täyttyvän ja Jeesuksen
takaisintulon lähestyvän, välillä on
ollut vaikea uskoa kuulemaansa ja
näkemäänsä.
Tässä kaikessa minua on puhutellut valmistautuminen. Jos Israel
ei olisi tunnistanut terrorin uhkaa ja
tehnyt valmisteluja, maa olisi nyt sekasorron vallassa. Rauhan aikana se
on kehittänyt yhteiskuntaa ja puolustustaan pysyen koko ajan valppaana.
Sodan aikana se näkyy pienempinä
tappioina.
Uskovina meidän tulisi ottaa todesta Paavalin kehotus ”pukeutua Jumalan koko sota-asuun voidaksenne
pahana päivänä tehdä vastarintaa ja
kaikki suoritettuamme pysyä pystyssä” (Ef 6:13). Käytännössä se tarkoittaa päivittäistä pysähtymistä Jumalan
läsnäolossa ja Sanan äärellä. Hänen

suuruutensa ymmärtäminen tuo levon, varustaa sisäisesti ja auttaa toimimaan selkeästi. Ilman rukousta ja
Pyhää Henkeä olemme voimattomia
vihollista vastaan.
Juuri nyt maailmassa on tilausta
elävälle uskolle. Taloudellisten, hengellisten ja kansallisten haasteiden
keskellä tarvitaan toivoa. Sanoma
Jeesuksen muuttumattomasta ja ikuisesta rakkaudesta on radikaalia. Sille
ei löydy mallia tästä maailmasta. Nyt
on seurakunnan aika!
Syksyn toimintakauden alkaessa
rohkaiskoon meitä tämäkin sana:
“Mutta älkää antako heidän pelkonsa 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).
T ARJA J ÄÄSKELÄINEN

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 Jumalan johdatusta? Yksi henkilökohtaisen tyytyväisyyden avaimista on
palvella Jumalaa niillä lahjoilla, jotka
Hän on antanut.
Elämä ja palvelu -raamattukoulu on uudistanut nimensä Message
Opetuslapseuskouluksi. Koulussa on
nykyään kaksi linjaa. Missiolinja on
hyvin samankaltainen kuin koulu oli

aikaisemminkin. Medialinjan erityisenä tavoitteena on julistaa evankeliumia mediaa hyödyntäen. Ilahduttavaa on, että raamattukouluun on
vuosien aikana tullut opiskelijoita
seurakuntamme eri ikäryhmistä.
Edelleenkin ikään katsomatta kaikki
ovat tervetulleita mukaan raamattukouluun. Paljon rukousta, hyvää
opetusta, käytännön harjoittelua
sekä hyvät luokkatoverit – mikä muu
veisi sinua paremmin lähemmäksi
Jumalaa?
Kaikilla ei ole mahdollista erottaa
vuotta seurakuntamme raamattukouluun. Kaikilla on kuitenkin varmasti mahdollisuus erottaa erityinen
aika Jumalan tahdon etsimiseen. Tällainen rukousjakso tulee vain varata
kalenterista; se ei järjesty itsestään.
Jos terveys riittää, rukousjaksoa kannattaa vahvistaa paastolla. Paasto

ei ole mikään rukouselämän käynnistysnappi, 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 paljon, ja se onkin voimakas ase hengellisessä sodankäynnissä.
Kaikki Jumalan palveleminen
seisoo tai kaatuu henkilökohtaisen
hartauselämän varassa. Tämä yksinkertainen totuus sisältää päivittäisen
ajan rukoukselle ja Raamatun lukemiselle eli kahdenkeskiselle seurustelulle Jumalan kanssa. Lähellä Jeesusta uskovan henkilökohtainen paikka
Jumalan valtakunnassa alkaa kirkastua. Siksi jumalasuhteeseen kannattaa panostaa.
P ETTERI A RASALO
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WE-TYÖN PASTORI JOONA SALO:

“Solut ovat mahtava tapa toteuttaa
seurakuntavirkoja ruohonjuuritasolla”
PAAVO LAAKSONEN

Ylistyksenjohtajana
monille tuttu Joona Salo
astui heinäkuussa pastorin
tehtävään. Hän johtaa Wetyötä.

– Raksalla pääsin lähemmäs seurakunnan ulkopuolisia ihmisiä, Joona 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 ymmärtää, että Jumala on ihmiselämän
myötäeläjä.
Tuoreella pastorilla siintää edessä
jo lokakuun solukonferenssi.
– Solut ovat mahtava tapa toteuttaa seurakuntavirkoja ruohonjuuritasolla, Joona toteaa.
Joona palaa halusta tutustua paremmin seurakuntaamme eläkeläisten päiväpiiristä Alku-iltoihin.
– Kotiin on hyvä tulla. On mahtavaa olla osa tällaista yhteisöä, jossa
saa oppia ja kasvaa pastorina.

J

oona Salo naurahtaa kertoessaan, että on viettänyt peräti
kahdeksan vuotta elämästään
raamattukoulujen vaikutuspiirissä. Isossa Kirjassa suoritettu
seurakuntatyön tutkinto huipentui
keväällä harjoitteluun Kanadassa, ja
nyt Joona palvelee kotiseurakunnassaan.

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 konkreettisemmin kuin ennen ja otin uusia, ulospäin suuntautuvia askelia.
Raamattukoulussa Joona alkoi
kokea kutsua ylistyksenjohtamiseen,
mikä oli hänelle yllätys.
– Se oli seurausta raamattukouluyhteisöstä ja Pyhällä Hengellä täyttymisestä, hän kuvailee.
Ylistyksenjohtajana Joonan ystäväpiiri laajeni, ja hän pääsi myös
palvelemaan seurakuntaamme vuoden harjoittelijana ja kaksi vuotta
työntekijänä. Tampereen-aikanaan
hän ehti työskennellä myös rakennustyömaalla.

Tiesitkö tämän
Joonasta?
– Pohjalaisen pientilallisen perillinen
– Aloitti musiikillisen uransa
metallibändissä
– On juossut kolme maratonia ja
kaksi puolimaratonia
– Teki BA-päättötyönsä Valituspsalmeista (ks. esim. psalmi 13)

P AULA E RKINTALO

Joona Salon matka pastoriksi on ollut kasvua yhteisöissä.

Solukonferenssissa palataan juurille
Lokakuun ensimmäisenä
viikonloppuna
järjestettävän
solukonferenssin
pääpuhujaksi on kutsuttu
pastori Bruce Atkinson
Lontoon Kensington
Temple -seurakunnasta.

tällöin oikea fokus ja sillä on merkitystä myös jaksaminen suhteen, Jukka jatkaa.

Voimaantumista ja
rohkaisua

K

onferenssin teemaksi valikoitui
”Lähellä Jeesusta”. Suunnittelupalavereissa mukana ollut Jukka
Salonen taustoittaa teeman valintaa:
- Uusien ideoiden ja toimintojen
sijaan halusimme tänä vuonna painottaa sitä, mikä on keskeistä, eli
solunjohtajan omaa suhdetta Jeesukseen. Toki suhde Jeesukseen on
tärkeää myös solulaisille, mutta erityisen tärkeää suhteen hoito on esimerkkeinä toimiville solunjohtajille.
- Jos suhde Jeesukseen on kunnossa,
niin monet muutkin asiat napsahtavat kohdalleen. Solunjohtajilla on

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

Bruce Atkinson

Solukonferenssi jakautuu myös
tänä vuonna perinteisesti kahteen
päivään. Perjantain ohjelma on
tarkoitettu oman seurakunnan solunjohtajille. Lauantain ohjelma
on kaikille avoin. Solukonferenssin
projektikoordinaattori Joona Salon
mukaan ohjelmaa on pyritty kehittämään saadun palautteen pohjalta.
- Uutuutena on kanava, jossa solunjohtajat voivat kysyä mieltään
askarruttavia kysymyksiä. Kaiken
kaikkiaan tavoitteena on, että solukonferenssin teema voisi toteutua
jokaiselle osallistujalle. Odotan osallistujien voimaantumista Jumalan
läsnäolossa. Odotan myös, että ihmiset saavat lisää rohkaisua visioilleen,

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

Kammio-aikaa Herran
kanssa
Kun Jukalta ja Joonalta kysyy tosielämässä testattua vinkkejä
jumalasuhteen
hoitamiseksi, 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 toteaa. Hän näkee tärkeänä, että rukouselämä ei koostu ainoastaan päivän
mittaan huokaistuista rukouksista,
vaan että uskovalla on myös riittävästi kammio-aikaa Herran edessä.
- Kun keskitymme Jumalaan ja hänen 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 rukoilemaan. Näin muistat pyhittää jokaisen päivän Jumalalle aamusta alkaen. -Itse sanon aamuisin yläkertaan
”Huomenta!” ja ”Kiitos!”, Joona
nauraa lopuksi.
Solukonferenssi Saalemissa 4.-5.10. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.solukonferenssi.net
H ANNA P ORRASSALMI
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Kutsuttu sohvaperunaksi?
KUVAT: HANNELE SAND

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

Nouseminen kannattaa

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 niihin on ihana mennä pötkölle ja ottaa
vaikka kirja käteen tai vain ihan yksinkertaisesti löhötä. Tällaiset löhöilyhetket ovat joskus todella tarpeen,
sillä ne tuovat arjen kiireeseen hyvän
levähdyshetken ja mahdollisuuden
kerätä voimia.

Miksi nousta?
Suhde sohvaan voi kuitenkin olla ongelmallinen, koska siitä ei aina huvittaisi 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 luopumista tai ponnistelua. Joskus sohvalta nouseminen pelottaa; mitäs jos
en pärjää tai osaakaan? Jos yritänkin,
ja sitten kaikki menee pieleen? Mitäs
jos minusta ei ole siihen, niin kestänkö epäonnistumisen tunteen?
Turvallisinta ja helpointa on siis
päättää jäädä sohvalle. Miksipä siitä
nyt nousta, kun kaikki on hyvin! Hengitys 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 kumman syystä alakulo lisääntyy. Tuntuu,

Jeesuksen juteltua samarialaisella
naiselle Sykarin kaivolla, opetuslapset tulivat Hänen luokseen tuoden
ruokaa, koska Jeesuksella oli nälkä.
Jeesus vastasi heille: ”Minun ruokani 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 tahtoa. 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 Jumalaa ja toisia ihmisiä. Meitä ei ole
kutsuttu sohvaperunoiksi!
Jumala on antanut sinulle kykyjä ja lahjoja, joita Hän haluaa
käyttää. Sinulla saattaa olla myös
vuosikymmenten kokemus ja jokin
ammattitaito, jota voisit hyödyntää
seurakunnan palvelemisessa. Toisinaan voimme kokea itsemme täysin
lahjattomiksi ja tarpeettomiksi. Ajat-

telemme, että jos vain olisin lahjakkaampi, 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. Sinun panostasi tarvitaan!

Palvelupaikat esillä
Tänä syksynä haluamme seurakunnassa pitää erityisesti esillä palveluteemaa. Sitä varten esimerkiksi
jaamme 24.8., 31.8. ja 7.9. aamukokousten jälkeen esitettä, jossa kerrotaan eri työmuodoista ja heidän
tarpeistaan. Lisäksi 7.9. ehtoolliskokouksen jälkeen alasalissa on paikalla
työmuotojen vastuunkantajia, joihin
voi käydä tutustumassa ja samalla
esittää mieltä askarruttavia kysymyksiä. Paikalle saapuminen voi olla ensimmäinen askeleesi palvelupaikan
löytämiseksi.
M ARJAANA R AUMA

JÄRJESTYKSENVALVOJA JUHA OINONEN:

”Järjestyksenvalvojat ovat monille ensimmäinen
kosketus seurakuntaan”
KUVA: ANNIINA OINONEN

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

S

eurakunnassako järjestyshäiriöitä? Juha Oinonen on toiminut
järjestyksenvalvojana seurakunnassamme vuodesta 2010 ja havainnut, että enimmäkseen tehtävässä
huolehditaan yleisestä viihtyvyydestä.

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

Pikaisia ja syvempiä
kohtaamisia
Juhan puheiden perusteella järjestyksenvalvojan ei tarvitse olla jääkaapin
kokoinen “gorilla”. Millaisia taitoja
tehtävässä sitten tarvitaan?
– Työstä selviytyy rauhallisella
luonteella, normaaleilla vuorovaikutustaidoilla ja vastuuntuntoisella
asenteella, Juha linjaa. -Seurakunnan
tiimeissä on mukana erilaisia ihmisiä
erilaisista taustoista, ja kaikki palvelevat oman persoonansa kautta.
Järjestyksenvalvojilta
kysytään
usein vaikkapa naulakoiden tai
wc:iden sijainnista, mutta joskus jutellaan enemmänkin.
– Kerran yksi Wake Upissa ensi
kertaa ollut poika tuli juttelemaan ja
kiittelemään siitä, miten mukavia ihmisiä seurakunnassa on, Juha kertoo.
Uskon, että keskustelulla oli hänelle
suuri merkitys.
Kohtaamisissa tarvitaan läsnäolemisen taitoa.
– Järjestyksenvalvojat ovat monille ensimmäinen kosketus seurakuntaan, Juha muistuttaa.

Järjestyksenvalvojakurssille
Järjestyksenvalvojana
toimimisen
edellytyksenä on järjestyksenvalvojakurssin suorittaminen. Kursseja järjestävät esimerkiksi Iso Kirja -opisto,
Tampereen Työväenopisto ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus. Kurssin suoritettuaan voi toimia järjestyksenvalvojana periaatteessa missä
tahansa yleisötapahtumassa. Oman
seurakuntamme tiimit kaipaavat kipeästi uusia jäseniä.
– Jengiin on helppo tulla mukaan,
Juha toteaa. -Jos ei ole vielä kurssia
suorittanut, voi tulla mukaan tutustumaan!

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä Pekka Jokirantaan
(järjestyksenvalvonnan esimies)
osoitteessa
siivikkala0@gmail.com
tai Juha Oinoseen osoitteessa
oikkunen@gmail.com.
P AULA E RKINTALO
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Kairos-kurssi jälleen Tampereella!

Pyhisleirillä oli 37 innokasta ja touhukasta 6-8-vuotiasta. Näille pienille,
leirielämän alussa oleville leiriläisille
oli luomassa ikimuistoista ja turvallista 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

Sopii jokaiselle

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

S

uomessa Kairos-kursseja on järjestetty 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 haastaa ja aktivoi ihmisiä löytämään oman
paikkansa Jeesuksen antamassa lähetystehtävässä. Opetus on innostanut
sekä lähetysveteraaneja ja seurakunta-aktiiveja sekä niitä, joita lähetystyö
ei ole aiemmin kiinnostanut.
Kairos-kurssilla käytetään erilaisia
oppimismetodeja aina ryhmäkeskusteluista ja erityisaktiviteeteista perinteisempiin alustuksiin. Vaikka kurssi
vaatii kaksi viikonloppua intensiivistä
opiskelua, se on koettu osallistumisen
arvoiseksi. Kurssilla käydään läpi lähetystyön eri osa-alueita alkaen raamatullisesta pohjasta päättyen lähetystyön kulttuuriseen näkökulmaan.

Kysyin kahdelta kurssille osallistuneelta, miksi heidän mielestään
kaikkien pitäisi käydä Kairos-kurssi.
Sunnuntaikokouksen jälkeen Saalemin aulassa kysymykseen vastasi
vanhimmistoveli Arto Syrjänen. Hänen mielestään kurssi oli innostava ja
erityisesti raamattuosuus antoi uutta
näkökulmaa lähetystyöhön. Hänelle
hienointa antia olikin nimenomaan
tuore lähestymistapa lähetysteologiaan.
Elokuussa Albaniaan aktioon lähtevä Joonas Ihonen vastaili seuraavaa:
– Kurssi avaa näkemään, miten
paljon Raamattu todellisuudessa puhuu lähetystyöstä ja kuinka keskeinen
asia se on. Ryhmätehtävät ja aktiviteetit olivat mieleenpainuvia. Olen
elävä esimerkki siitä, että kurssille
kannattaa lähteä, vaikka ei olisikaan
lähtökohtaisesti äärimmäisen kiinnostunut lähetystyöstä.
Kysyin Joonakselta myös mitä hän
odotti kurssilta ja mitä jäi käteen.
– En ollut asettanut erityisiä odotuksia, vaikkakin olin kuullut siitä
paljon hyvää. Kurssin vastuuhenkilönä toiminut vaimoni oli ilmoittanut
minut kurssille. Lähdin sinne avoimin ja odottavaisin mielin, sillä tiesin,
että asia on tärkeää. Itselläni ei ole
juurikaan kokemusta lähetystyöstä,
joten oli hyvin avartavaa keskustella
pienryhmissä kokeneempien kanssa. Lähetystyö on aiemmin tuntunut
kaukaiselta, ehkä jopa pelottavalta.
Kurssi toi asioita lähemmäs ja näytti
minulle, että ihan tavallisten ihmisten
touhuahan tämä on.

V

anhimmisto ja pastorit ovat
jo pitkään nähneet oikeaksi
siirtää toimintamme yhdistyslainsäädännön alta uskonnonvapauslain ja uskonnollisia yhdyskuntia
koskevien lakien ja säädösten alaisuuteen, kuten lainsäätäjäkin on
tarkoittanut. Pitkälti kyse on siis
käytännönasioiden hoitamisesta;
olkoonkin, että uskonnollisena yhdyskuntana toimittaessa myös monet hengelliset periaatteet toteutuvat luontevammin kuin nykyisessä
yhdistysmallissa.
Yhdistyksenkokous, missä
asiasta päätetään, pidetään
tiistaina 11.11.2014 klo 19 rukoushuoneella Aleksanterinkatu 18, Tampere. Mikäli tuol-

loin vanhimmiston yksimielinen
esitys toiminnan, talouden ja omaisuuden siirrosta saa tarvittavan kolmen neljäsosan kannatuksen läsnä
olevilta yhdistyksen jäseniltä, pidetään Tampereen Helluntaikirkkoseurakunnan seurakunnankokous
tiistaina 9.12.2014 samaisessa paikassa. Tuossa kokouksessa Helluntaikirkkoseurakunta ottaa yhdistyksen luovuttamat vastuut virallisesti
vastaan. Rukoushuoneyhdistystä ei
ole tarkoitus lakkauttaa tässä vaiheessa. Verottajan kanssa on käyty
keskustelu, minkä pohjalta ei ole
odotettavissa verotukseen liittyviä
ongelmia muutoksen toteutuessa.
Myös pankin kanssa käydään alustavat keskustelut talouden- ja lainojen hoitoon liittyvistä asioista ennen
näitä kokouksia.
Ellet ole vielä liittynyt Tampereen helluntaikirkkoseurakuntaan,
saat tarvittavat kaavakkeet toimistosta tai infopöydältä sunnuntain
päiväkokousten jälkeen. Myös diakonit ja vanhimmat auttavat mielellään, mikäli tarvitset apua kaavakkeiden täytössä. Vanhimmat ja
pastorit vastaavat myös mielellään,
jos sinulla on muutokseen liittyviä
kysymyksiä.
Haluan myös muistuttaa kaikkia
siitä, että Tampereen Helluntai-

lapsia ystävyydestä Jumalan, Pyhän
Hengen ja seurakunnan kavereiden
kanssa sekä siitä, kuinka voimme kertoa Jeesuksen rakkaudesta muille ystävillemme. Lapset saivat mahdollisuuden lujittaa suhdettaan Jumalaan
sekä samalla solmia ystävyyssuhteita.
Nämä ystävyyssuhteet voivat kasvaa
talven aikana seurakunnan viikoittaisessa toiminnassa.
M ARI J ÄÄSKELÄINEN , LEIRINJOHTAJA
KUVAT: MARI JÄÄSKELÄINEN

Arto Syrjänen

Joonas Ihonen

Kairos-Kurssi seurakunnassamme: 12.-14.9./24.9./26.-28.9.2014.
Ilmoittautumiset:
tepporajala@hotmail.com.
!"#$%"&'(%)*+++,-."/(#-0/##",1
T EPPO R AJALA
Iloista henkilökuntaa ja leiriläisiä.

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

Jumalan ystävä kaikkien kaveri

seurakunta säilyy ennallaan vaikka
seurakunnan toiminta ja taloudenhoito siirtyisivätkin yhdistyslain alta
uskonnollisen yhdyskunnan paikallisseurakunnalle. Tämä tarkoittaa
myös sitä, että olet aivan yhtälailla
tervetullut helluntaiseurakuntamme kokouksiin ja toimintaan kuin
tähänkin asti, vaikka et tässä vaiheessa haluaisikaan liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan. Ole siis
kaikessa rauhassa ja levollisin mielin mukana ja tee omat ratkaisusi
liittymisestä vasta kun olet siihen
itse halukas ja valmis. Tiedä kuitenkin, että vanhimmat ja pastorit
suosittavat yksimielisesti Helluntaikirkkoseurakuntaan liittymistä.
Samalla on tärkeää muistuttaa siitä,
että kukaan ei voi olla samanaikaisesti rekisteröityneenä useampaan
kuin yhteen uskonnolliseen yhteisöön. Tämä on tärkeää huomata ja
siihen liittyy myös hengellinen periaate siitä, että toimitaan ja ollaan
sen uskonnollisen yhteisön piirissä
mihin rekisteröidytään.
Edetään
suunnitelmallisesti,
avoimesti ja rohkeasti sillä tiellä,
mikä meille on edeltä valmistettu.
J UHANI S AND
VANHIMMISTON JA HALLITUKSEN PJ

MIX-LEIRILLÄ RETKEILTIIN

KUVAT: MILKA MYLLYNEN

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!

6

VIESTINTUOJA

21. elokuuta 2014

Nouse
Suomi!
-kampanja rohkaisi jatkamaan
Syksyllä jatkuu
Nouse Suomi ja Worship City -tapahtumat jatkuvat syksyllä Helsingissä ja Tampereella yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa. Markus
Korhosen mukaan halukkaita on
ilmoittautunut ja vastuutiimejä kootaan parhaillaan. Mukana ovat myös
Rodrigo ja Saara Campos, joiden sydämellä on nostaa suomalaisten katse Jeesukseen ylistyksen ja palvonnan

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 avaustilaisuuteen saapui noin 1200 ihmistä eri puolilta Suomea.
Useita päiviä kestänyt sade
taukosi sopivasti ennen tilaisuutta ja
aurinko paistui täydeltä terältä. Hetki oli koskettava. Moni sanoi kokeneensa aivan kuin jotakin raskasta ja
masentavaa olisi pyyhitty pois ja jotakin puhdasta ja raikasta olisi tullut tilalle. Brasilialaisen Ana Paulan, Missiomaailman 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 Aikakirjan seitsemännen luvun sanoilla: ”…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 anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän
maansa jälleen terveeksi.” Ana Paula
kertoi, että Brasilian parlamenttitalon edessä pidetyssä vastaavanlaisessa tilaisuudessa oli ollut 1,2 miljoonaa 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 henkilökunnan kesken on pienempiä esirukousryhmiä.
Sisäasiainministeri Päivi Räsänen
kiitti rukoilijoita ja pyysi heitä olemaan kestäviä.
– Te olette rukouksin rakentamassa Suomelle hyvää perustaa, jolla me
päättäjät voimme toimia. Me todella
tarvitsemme teitä, sillä elämme vaikeaa aikaa taloudellisten ongelmien
ja arvomurrosten keskellä joutuen
taistelemaan perheen, ihmisen elämän arvon ja muiden kipeiden asioiden puolesta.
Useat rukoilijat johtivat yleisön
yhteiseen rukoukseen.
Paikalla olleen kansanedustaja
Mika Niikon mielestä tapahtuma oli
osoitus siitä, että Suomen kansa on
oikeilla jäljillä kokoontuessaan rukoilemaan maan hallintopaikalle.
Samana päivänä Helsingin kulttuuritalolla pidettiin kaksi tilaisuutta,
jossa Gustavo Bessa opetti ja Ana
Paula johti ylistystä yhdessä Rodrigo
ja Saara Campoksen kokoaman kuoron kanssa.

Tampereella innostava
tapahtuma
Tampereen Hervannan vapaa-aikakeskuksessa järjestetyn jatkotapahtuman anti oli monipuolinen. Puhujina olivat Gustavo Bessan ja Markus
Korhosen lisäksi Håkan Westergård
Turun Elämän Sana -seurakunnasta,
Timo Närhi Seinäjoen helluntaiseurakunnasta sekä järjestävien seurakuntien pastoreita. Upeaääninen
Pia Lindh johdatti voimalliseen ylistykseen jatkaen Ana Paulan rohkeaa
julistusta vihollisen muureja vastaan.
Mika Piirto tulkitsi koskettavia psalmeja. Säestyksestä vastasivat Kirsi
Nyrhinen ja Katukappelin vahvistettu bändi. Timo Aro-Heinilä, Hannu
Vuorinen, Pentti Kapanen, Kari Salo
ja Timo Närhi julistivat yhteydestä,
toivosta ja pelastuksesta Jeesuksessa.

Lauantain Nouse Suomi! -juhlassa kaikui Suvivirsi Trio Karolan johdolla. Lasse Heikkilän suomalaisille
tekemät laulut innoittivat yleisön välillä piirileikkiin. Musiikkiryhmä Mezuzah ylisti Jumalaa runon, laulun ja
tanssin keinoin. Lauantaina esiintyi
eri seurakunnista koottu lasten Jippiikuoro. Toimintapisteissä ongittiin,
tehtiin koruja, pelattiin sählyä ja taiteiltiin kasvomaalauksia.
Kampanja päättyi Tampereen
helluntaiseurakunnan järjestämään
nuorten Wake Up –iltaan. Jimmy
Huhtala kehotti oman tarinansa
pohjalta ottamaan uskonasiat tosissaan. Ylistyksestä vastasi lappeenrantalaisten nuorten aikuisten bändi
MVB. Paikalla oli noin 500 kuulijaa.

Toimivat järjestelyt
Vapaa-aikakeskus tarjosi upeat puitteet oheistiloineen. Väliajoilla yleisöllä
oli mahdollisuus virkistäytyä kahviossa
ja tehdä ostoksia myynti- ja esittelypisteissä. Perheen pienimmille oli järjestetty lastenhoitoa ja leikkitilaa.
Helsingin ja Tampereen eri tilaisuuksissa kävi yhteensä yli 5000
ihmistä. UskoTV:n suoria nettilähetyksiä Tampereelta seurattiin 2600
osoitteessa. Tapahtuman tallenteet
ovat katsottavissa UskoTV:n arkistossa ja kampanjan nettisivut www.nou!"#!$%&'()*%+,-*"."//""0*+%'&,!!,(*
Helsingin tapahtuman järjesti
Missiomaailma. Hervannassa järjestelyistä vastasi Hervannan Katukappeli yhdessä Tampereen Helluntaiseurakunnan, Toivon Portti
-seurakunnan sekä Hervannan lähikirkko/Tampereen eteläinen seurakunnan kanssa.
Suurtapahtumat tarjoavat mahdollisuuden olla siunauksena muille ja oppia itse monia uusia asioita.
Nouse Suomi -kampanjan eri tiimeissä palveli kymmeniä ihmisiä eri
seurakunnista. Tapahtuman isäntäparin, Jukka ja Tanja Kajavan,
mukaan järjestelyt sujuivat hyvin ja
ihmiset olivat sydämestään mukana.

kautta. Tampereella ja Helsingissä
järjestetään syyskuussa Näkypäivä, johon kaikki kiinnostuneet ovat
tervetulleita. Ensimmäinen Nouse
Suomi –rukoustapahtuma on tarkoitus järjestää Tampereella syyskuun
lopussa. Lisätietoja www.missiomaa'/&,()*
T EKSTI T ARJA J ÄÄSKELÄINEN
K UVAT T EEMU K OIVISTO JA TJ

Eduskuntatalolla rukoiltiin Suomen puolesta.

Ylistys, opetus ja esirukous jatkuivat Tampereella.

Yhdistetty ylistysryhmä Pia Lindhin johdolla.

Jippii-kuorolaiset lauloivat Jumalan sanan voimasta.

VIESTINTUOJA
Karismakirjan aarteita

RAAMATULLISTA
ROHKAISUA NAISILLE

Jokainen nainen on Mestaripiirros
Olet arvokas ja
ainutlaatuinen Luojan
luoma ihme.

Miten Raamatussa suhtaudutaan
naisiin? Kuinka Raamatun opetuksia
naisesta ja naisen asemasta voidaan
soveltaa nykyaikana? Deborah M.
Gill ja Barbara Cavaness ovat koonneet tietopaketin naisen asemasta
hengellisessä palvelutyössä. Kirja on
raikas ja rohkaiseva puheenvuoro
naisten ottamaan oman paikkansa ja
ymmärtämään arvonsa Jumalan sanan pohjalta. Kirja haastaa rohkeasti
vahvoin raamatullisin perustein joitakin perinteisiä näkemyksiä. Kirja on
myös laadukas ja kansantajuisesti toteutettu opas Raamatun tulkintaan.
Mestaripiirros-naistenpäivän kunniaksi Jumalan naiset -kirjaa (2014) saa
syyskuun ajan Karismakirjasta 26 €
tarjoushintaan (norm. 33 €). Kirja on
kustantajalta loppuunmyyty.
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Tampereen Helluntaiseurakunnalla järjestetään heti syksyn alkuun
Mestaripiirros-naistenpäivä,
jotta
jokainen nainen saisi muistutuksen
siitä, kuinka kaunis ja tarkkaan suunniteltu Jumalan kuva hän on.
– Nuoret tarvitsevat vanhempia, vanhemmat nuorempia. Uskon

myös, että meidän on helpompi
ymmärtää toisiamme läheltä kuin
kaukaa, nuorisotyön naistentiimin,
WUP Womenin, johtaja Heidi Salminen kertoo. Tiimi sai keväällä
sydämelleen tapahtuman, joka kokoaisi naiset yhteen eri ikäluokista
rakentumaan ja kokemaan yhteyttä.
Päivän puhujaksi on kutsuttu keravalainen perhepastori ja -terapeutti
Elli Meklin. Ellillä on työn mukana
tuomaa kokemusta ja ymmärrystä

eri sukupolvien tarpeista ja lahja roh- vaan Isän parantavaa rakkautta.
kaista ihmisiä. Loppujen lopuksi, iästä
Juuri sinä, nainen, olet lämpimäsriippumatta, me naiset kamppailem- ti tervetullut Naistenpäivään!
me usein hyvin samanlaisten asioiden
Karismakirja-lehtiilmoitus-92x92mm.pdf
1 , H3/14/14
8:11 PM
EIDI S ALMINEN
kanssa, kaikilla
on tarve kokea Tai- S IRPA L INDQVIST

Poikkea kahville tai teelle!
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myös take-away
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Karismakirja on auki ti–pe
10–17 ja tilaisuuksien yhteydes!"#$%%%#&'()!*'&)(+'#,#

Aleksanterinkatu 18, Tampere • 040 776 2729
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henkilökunnan kanssa voimme antaa lapsille paremman tulevaisuuden ja toivon. Thaimaan etniset
kansanryhmät ovat elintasoltaan
paljon jäljessä kaupungeissa asuvista thailaisista. Vuoristoseuduilla on
vielä monia kyliä, joissa lapsilla ei
ole mahdollisuutta käydä koulua ja
oppia thai-kieltä, jonka osaaminen
on välttämätöntä virallisessa asioinnissa. Oppilaskotien kautta voimme
vaikuttaa niin yksilöihmisten kuin
jopa koko kyläyhteisöiden elämään.
Viime ajoilta on kerrottavana
monia ilon- ja kiitoksenaiheita.
Hankimme Mae Hong Sonin oppilaskodin käyttöön tietokoneilta.
Nuorten ei enää tarvitse harhailla
keskustan internet-kuppiloissa ilman aikuisten valvontaa.
Huhtikuussa oli nuorten leiri,

PUHELIN PIRAHTAA

M itä
ku ul uu ?

Meria Jokinen, työkuviosi
Thaimaassa ovat laajentuneet. Mitä sinulle ja työllesi
nyt kuuluu?
Kyllä, olen aloittanut kummikoordinaattorina Fidan ylläpitämille oppilaskodeille. Olen innostunut siitä,
että yhdessä kummien ja thailaisen
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Julkaisija

Tampereen rukoushuoneyhdistys Saalem ry.

Osoite

Aleksanterinkatu 18, 33100 Tampere
Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa

Toimitus

Päätoimittaja
Tarja Jääskeläinen
puh. 044-5557714
tarjastar@gmail.com
Toimituskunta
Petteri Arasalo, Paula Erkintalo, Joni Huopana,
Katariina Kosonen, Milka Myllynen
Ulkoasu ja taitto: Mika Kavasto / Aikamedia

Seurakunnan pastorit
Usko Katto
usko.katto@kolumbus.fi
puh. 0400 782 521, koti (03) 367 7544
Petteri Arasalo
petteri_arasalo@hotmail.com
puh. 044 090 1759
Hannakaisa Shehu
äitiyslomalla
Päivi Myllynen
paivi.myllynen@kolumbus.fi
puh. 050 511 8588
Jarkko Linqvist
j.j.lindqvist@gmail.com
puh. 040 512 9646
Marjaana Rauma
marjaana.rauma@gmail.com
puh. 044 5759775
Joona Salo
thejoona@gmail.com
puh. 0505204830
Pentti Kapanen
penakap@gmail.com
puh. 050 357 2172
Henry Mononen
monoset@gmail.com
puh. 044 078 9488

jossa nuorisolle oli järjestetty monenlaista toimintaa. Sisältönä oli
niin pelejä ja leikkejä kuin myös laulua, rukousta sekä opetusta. Erityisesti köyhistä kodeista ja tiettömien
taipaleiden takaa tulleiden kotien
lapsille leiri oli koko vuoden kohokohta.
Entä aiempi Thai-Kummit
ry:n kautta tekemäsi oppilaskotityö?
Se jatkuu entiseen tapaan. Toimin
edelleen Thai-Kummien ylläpitämien kahden oppilaskodin johtajana. Maaliskuussa oli hakuaika
uusille lapsille. Hakijoita oli todella paljon ja jouduimme tekemään
monia tiedusteluja ennen kuin pystyimme valitsemaan kaikkein eniten
apua tarvitsevat lapset.
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Internet

Koulutyö

www.tamperehelluntai.fi

Tapani Varuhin
puh. 0400 650 025
Leevi Ahopelto
puh. 0400 736 112

Karismakirja

puh. 040 7762729
info@karismakirja.fi

Seurakunnan toimisto

Soile Helkiö
Toimistonhoitaja
Tampereen Helluntaiseurakunta
Aleksanterinkatu 18
33100 Tampere
puh. 0505422231
avoinna ma, ke-pe klo 10-13
sekä tiistaisin klo 17-19

Pankkitili

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

Seurakunnan sähköpostiosoitteet
Toimisto:
Ulkomaalaistyö:
Kuurojentyö:
Diakoniatyö:

Kerron lopuksi yhdestä Betlehem-oppilaskodin
pojasta.
Suraphon on ollut oppilaskodissa
jo kahdeksan vuotta. Hänen kotinsa
on kaukana rajaseudulla. Vieraillessaan oppilaskodin johtajan kanssa
kotikylässään Suraphon on poistamassa taikauskoisen kylän ennakkoluuloja. Tämä rajaseudun kylä on
täynnä lapsia, jotka eivät ole koulussa. ”Kun on aina eletty ilman koulua, niin elämä jatkukoon samanlaisena kuin ennenkin” vanhemmat
sanovat. Onneksi Suraphon on oiva
esimerkki siitä, että koulutus ja sivistys ovat parantaneet elämänlaatua
ja luoneet kestävää kehitystä parempaan tulevaisuuteen.

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

Kukkolan leirikeskus
Vahtimestari
puh. 040 591 6579

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

Tesoman Majatalo

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