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Kulttuurin muutos Päätoimittaja
Tarja Jääskeläinen

HELLUNTAIPERINTÖ Hannele Peltokangas

Lapsuuteni kesä alkoi yleensä siitä, kun viikko 
ennen juhannusta Kontulan asuntomme 

parkkipaikalle kärrättiin reilun neljän 
metrin pituinen vaunu. Se pakattiin 

täyteen ja niin lähti ´Isä Camillo´ ja 
hänen perheensä kohti Katinalaa. 

Hobbyn yläpetillä kuuntelin 
mielenkiintoisia teologisia 

keskusteluja, joita kuului 
ruokapöydän ääreltä. Äiti 
keitti teetä kaasuliedellä ja 
vieraita poikkesi tämän 
tästä. Laskin värillisiä 
rahalippuja ja taustalla soi: 
”el hombre de galilea va 
pasando va”. Kun sitten 
tulin vanhemmaksi, 
vanhempien vaunu jäi ja 
´nukuimme´ parhaiden 
kavereiden kanssa 
teltassa.
 Isän heinäkuu 
oli telttakokouksia 
täynnä. Samalla 
vietimme lomaa 
ystävien pihamailla ja 
mökeillä, jonne olimme 
aina enemmän kuin 
tervetulleita. Sisälle 
kokoustelttoihin ei 

aina malttanut mennä, 
mutta väkevän julistuksen 

ja herätyskokousten 
tunnelma jäi jonnekin syvälle 

mielensopukoihin. Muistan, 
miten Eija Merilä teki minuun 

vaikutuksen olemuksellaan ja 

karismallaan haitarimiesten joukossa.
Olen kiitollinen niistä kesistä ja 

siitä perinnöstä, jonka olen saanut tässä 
herätysliikkeessä. Joskus kuulee ihmisten 
huonoista kokemuksista ja se tuntuu pahalta. Me 
voimme oppia näistä virheistä ja tarpeen vaatiessa 
pyytää koko herätysliikkeen puolesta anteeksi 
ihmiseltä, jota vastaan on rikottu. Uskon, että 
Jumala antaa tähän siunauksensa. 

Uskoisin, että muistot saattavat myös värittyä 
sen perusteella, mikä on oma suhde Jeesukseen. 
Kun olin Herrasta kaukana, en varmasti 
kokenut niin lämpimiä tunteita ajatellessani 
helluntaiperintöä. Jokaisen täytyy ottaa jossain 
vaiheessa etäisyyttä lapsuuden perheeseen ja 
siihen, mitä se edustaa. Aikuisuuteen kasvaminen 
vaatii sitä. Tämä voi olla vanhemmille kovaa 
aikaa. Valmiina opitut asiat ja usko koetellaan 
elämässä. Uskon matka päästä sydämeen on 
joskus pitkä!

Joitakin vuosia sitten olin vierailulla hyvin 
voimallisessa kokouksessa. Ihmiset palvoivat 
polvillaan itkien Jumalan läsnäolossa. 
- Miksi meillä ei ole tällaista, miksi olen hellun-
tailainen? itkin Herralle. Siinä hetkessä Herra 
avasi minulle omaa tehtävääni. Me olemme 
eläviä kiviä Herran huoneessa. Saamme mennä 
eteenpäin siihen suuntaan, johon Herra meitä 
johtaa. Hänen läsnäolostaan me olemme riippu-
vaisia. Jumala on antanut esimakua herätyksestä 
viime aikoina ja uskon, että olemme uuden ajan 
kynnyksellä. Meidän tulee valvoa ja etsiä Herran 
kasvoja, niin saamme olla mukana, kun Jumala 
puhaltaa tämän maan ylle! 

Hannele - onnellinen helluntailainen

Elämme muuttuvan kulttuurin keskellä, joka 
huomaamatta sitoo sanamme ja muovaa 
mielemme.  Se saa meidät ikään kuin elämään 
itsemme ulkopuolella, toisten ajatusten vankeina. 
Tänä päivänä ei ole niin kovin ”in” olla kristitty, 
joka ottaa Jumalan sanan todesta ja on innoissaan 
Jeesuksesta. Ei myöskään ole kovin “suvaitsevaista” 
esittää mielipiteitään avioliitosta, Israelista, 
maahanmuutosta tai terrorismista.  On niin 
sanotusti turvallisempaa olla hiljaa tai päivitellä 
yhdessä muiden kanssa maailman menoa.  

Millainen ansa se onkaan!  Jos huolehdimme 
enemmän ihmisten mielipiteistä kuin 
Jumalan tahdosta, menetämme ilomme ja 
vapautemme.  Seuraavaksi unohdamme ihmeet ja 
rukousvastaukset, jotka ovat vahvistaneet matkan 
varrella uskoamme.

Muuttuvien arvojen keskellä on onneksi 
jotakin pysyvää: Jumalan rakkaus ja Hänen ikuinen 
Sanansa. Tänäkin syksynä Jumala on aikataulussa ja 
Hänellä on kaikki hallinnassa. Kun elämämme on 
kätkettynä Kristukseen, olemme turvassa Hänessä, 

tapahtuipa meille mitä tahansa. Olemme kytkettyjä 
Hänen ihmeelliseen pelastussuunnitelmaansa, 
joka on ollut valmiina jo aikojen alusta asti.  
Paras todistus siitä on Hänen 
rauhansa vaikeuksien keskellä: 
”Maailmassa teillä on 
ahdistus; mutta olkaa 
turvallisella mielellä: 
minä olen voittanut 
maailman” ( Joh 
16:33).

Kesän leirit ovat 
olleet monille hengel-
lisen vahvistumisen 
paikkoja. Raamattukou-
lussa voi kasvaa Jumalan 
ja itsensä tuntemisessa.  Ei 
anneta kulttuurin muuttaa 
meitä, vaan luodaan me taivaallista 
kulttuuria. Jumala haluaa rakastaa maailmaa mei-
dän kauttamme. Annetaan Hänen tehdä se!
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Kansi: #Aika Rukoilla-tapahtumassa 
rukoiltiin muun muassa perinteisen 
avioliiton, lasten ja koululaisten sekä 
vainottujen kristittyjen puolesta.

Mooses rukoilee koskettavan rukouksen, joka on 
taltioitu Psalmiin 90. Se sisältää kypsään ikään 
päässeen miehen rehellistä pohdintaa elämän 
katoavaisuudesta: meidän elinpäivämme ovat 
seitsemänkymmentä vuotta, ja jos voimamme 
kestää, kahdeksankymmentä vuotta. Ja 
parhaimmillaankin ne ovat vaivaa ja turhuutta, 
sillä ne kiitävät ohi, ja me lennämme pois (Ps. 
90:10). Mooseksen pohdinta synnyttää aidon 
huokauksen Jumalan puoleen: Opeta meitä 
laskemaan päivämme oikein, että saisimme 
viisaan sydämen (Ps. 90:12). Joskus voi arjen 
kiireen keskellä unohtua, että jokainen päivä on 
lahja Jumalalta. 

Mooseksen rukous paljastaa hänen etsineen 
Jumalan apua jokaisena aamuna. Ravitse meidät 
aamuisin armollasi, niin me riemuitsemme ja 
iloitsemme kaikkina päivinämme (Ps. 90:14). 
Uskovan etuoikeus on saada seurustella 
Jumalan kanssa jokaisena päivänä. Miten 
aamu voisi paremmin alkaa kuin rukouksella 
ja raamatunlukuhetkellä. Hengellisen elämän 
hoitaminen on loppujen lopuksi todella 
yksinkertaista, kun sisällyttää arjen keskelle aikaa 
olla Jumalan ja seurakunnan kanssa. Mooses 
aloitti rukouksensa toteamalla: Herra, sinä olet 
ollut meidän turvapaikkamme polvesta polveen 
(Ps. 90:1).

Mooses lopettaa rukouksen pyytämällä 
Jumalaa siunaamaan työn ja vaivannäön. 
Olkoon yllämme Herran, meidän Jumalamme, 
suosio. Vahvista kättemme työ, niin, vahvista 
meidän kättemme työ! (Ps. 90:17). Mooseksella 
on yksi maailman vaikeimmista tehtävistä: 

johtaa Israelin kansa luvattuun 
maahan. Myös jokaisen uskovan 
elämällä on tarkoitus, ja siksi 
ei kannata haaskata aikaansa 
turhanpäiväisyyksiin. Jokainen 
uskova on Kristuksen kirje 
tämän maailman keskellä 
ja valtuutettu kertomaan 
evankeliumia.  

Jokaiselle uskovalle Jeesus 
on antanut lahjoja, joiden 
tulisi olla käytössä. Me 
uskovat olemme Kristuksen 
kirjeitä tässä maailmassa. 
Maailma tarkkailee meitä, ja 
siksi pienikin avulias teko tai 
vaikka ystävällinen sana voi 
merkitä paljon. Maailmassa 
on paljon hätää ja ahdistusta, 
mutta meillä on etuoikeus 
kertoa, että Jumalalla on 
kuitenkin ohjat käsissään. 
Hän ei jätä vastaamatta 
sille, joka Häntä avukseen 
pyytää. Ehkä me voimme 
jonkun ihmisen elämässä 
toimia Jumalan enkeleinä 
eli sanansaattajina.  Siksi 
Mooseksen rukous rohkaiskoon 
meitä ”laskemaan päivämme 
oikein”, jotta elämämme kautta 
Jumalan siunaus voisi virrata 
eteenpäin.



on käännekohta monelle

Kukkolan leirikeskus täyttyi 8.-16.6.2015 
iloisista ja energiaa täynnä olevista Fifteen-
leiriläisistä. Paikalla oli yhteensä 32 
leiriläistä sekä joukko muuta henkilökuntaa. 

OPETUSTA, ILOA JA YHTEYTTÄ 
Aamupäivät oli varattu raamattutunneille, 
jolloin saimme kuulla erinomaisia opetuksia 
kristinuskon perusteisiin liittyvistä aiheista. 
Opettajina toimivat leirinjohtajat Joona Salo 
ja Ari Kattainen sekä Jarkko Lindqvist, Mika 
Yrjölä, Ville-Valtteri Rossi, Janne Tiainen ja 
Milka Myllynen.  

Opetusten lisäksi päivät täyttyivät hyvästä 
ruuasta, saunomisesta, uimisesta, pelailusta ja 
mukavasta yhdessäolosta. Alusta asti saimme 
nauttia avoimesta ilmapiiristä sekä loistavasta 
yhteishengestä, joka välittyi myös leirin 
vierailijoille. Joka päivä oli varattu aikaa myös 
leirikeskuksen yleisten tilojen siivoamiseen, 
mistä leiriläiset suoriutuivat loistavasti. 
Muutamilla leiriläisistä olikin toiveissa saada 
todistus ahkerasta siivoamisestaan ´näytiksi´ 
vanhemmilleen. 

Yhden aurinkoisen leiripäivän vietimme 
Särkänniemessä, jossa joukkomme jakaantui 
pienempiin ryhmiin. Päivän aikana leiriläisten 
kasvoilla oli nähtävissä niin riemua kuin 
ilonsekaista jännitystäkin. Ohjaajat eivät 
meinanneet pysyä leiriläisten vauhdissa 
mukana, mutta yhteiset kokemukset hitsasivat 
joukkoamme yhä tiiviimmin yhteen. 
Kotimatkalla bussi täyttyi väsyneistä mutta 
tyytyväisistä leiriläisistä ja ohjaajista.

KÄÄNNEKOHTA MONELLE
Päivien päätteeksi kokoonnuimme iltahetkiin, 
joissa oli pieniä opetuksia, todistuksia, 
ylistystä ja rukousta. Oli hienoa huomata, 
miten leirin ilmapiiri kannusti ja rohkaisi 
lähestymään Jumalaa - saimmekin kohdata 
ja palvella Jumalaa yhdessä. Muutamat 
leiriläiset tekivät uskonratkaisun ja monet 
täyttyivät Pyhällä Hengellä. Leiri oli 
monelle käännekohta elämässä. 

Sunnuntaina järjestettiin kastetilaisuus, 
johon saapui runsaasti leiriläisten lähipiiriä. 
Alkutilaisuudessa saimme ylistää yhdessä 

sekä kuulla Ari Kattaisen puheenvuoron ja 
kasteelle menijöiden esittelyt. Tilaisuudessa 
kuullut todistukset saivat monet liikuttumaan 
ja mielet täyttyivät kiitoksesta. Hieman 
sateinen ja harmaa sääkään ei saanut latistettua 
tunnelmaa, vaan rannassa kaikui komeasti 
”Päättänyt olen seurata Herraa...” Varmasti 
jokaisen paikallaolijan sydäntä lämmitti 
näky valkopukuisista nuorista. Kastettavia 
oli yhteensä 18, joista leiriläisiä 16. Kastajina 
toimivat Joona Salo sekä Ville-Valtteri Rossi. 

Leiri oli antoisa ja uskonelämää vahvistava 
niin leiriläisille kuin leirillä palvelleillekin. 
Vaikka leirin lopussa alkoi väsymys hieman 
painaa itse kutakin, olisi leirin toivonut 
jatkuvan vielä pidempään. Leirillä muodostui 
monia mahtavia kokemuksia, muistoja sekä 
uusia ystävyyssuhteita. Päällimmäisenä 
mielessä on valtava kiitollisuus. Meillä oli kyllä 
mahtava, siunattu leiri! Ja on meillä mahtava 
Jumala!
Kiitos vielä teille kaikille, jotka muistitte meitä 
esirukouksin.

Sanna Kauppinen ja Tuuli Vattulainen

Fifteen-leiri

Uskonelämää vahvistava Fifteen-
leiri järjestettiin yhdessä pääkau-

punkiseudun helluntaiseurakuntien 
kanssa.

KUVAT SANNA KAUPPINEN



Mari Jääskeläinen, leirinjohtaja 

Pyhisleiri - aarreleiri

JEES-LEIRILLÄ

Jarkko Makkonen,Veera Tillander

USKON PERUSASIOITA

KUVA JARKKO MAKKONEN

Kesäkuun ensimmäisenä viikonlop-
puna järjestetyllä Pyhisleirillä 6-8 
-vuotiaat lapset pääsivät etsimään, 
ryöstämään ja jakamaan aarteita. 
Kovasta tuulesta ja illan sateesta 
huolimatta vauhtia riitti aamusta 
iltaan. Opetushetkissä Laila ja 
Teemu Kurki kertoivat Fida 
Kids -hahmojen avulla, kuinka 
jokainen meistä on arvokas aarre, 
sillä Jumala on luonut meidät ja 
lähettänyt Poikansa Jeesuksen 
jokaista meitä varten. Hanna ja 

Teppo Rajala tarinoivat omista 
kokemuksistaan lähetystyöstä 
maailmalla. 

Kaikki 50 leiriläistä saivat 
mahdollisuuden lujittaa 
suhdettaan Jumalaan sekä 
solmia ystävyyssuhteita. Nämä 
ystävyyssuhteet voivat kasvaa 
talven aikana seurakunnan 
viikottaisessa toiminnassa. 
Suuri kiitos Jumalalle ja 
koko leirin henkilökunnalle 
onnistuneesta leiristä!

Juhannuksen jälkeisellä 
viikolla kokoontui 
yhteensä 67 lasta 9-12 
-vuotiaiden Jees-leirille. 
Leiriläiset ja koko 
henkilökunta mukaan 
lukien paikalla oli reilusti 
yli 90 henkilöä. 

Leirin aamupäivät 
varasimme Raamatun 
opetukselle Veeran 
johdolla. Keskityimme 
u s k o n e l ä m ä n 
perusasioihin: Armo 
ja pelastus saavutetaan 
uskomalla Jeesukseen. 
Jumala haluaa täyttää 
jokaisen uskovan 
Pyhällä Hengellä. 
Jokaiselle on oma tehtävä 
seurakuntaruumiissa. Saamme käyttää 
Jumalan ja muiden ihmisten palvelemiseen 
Jumalan meille antamia lahjoja. Palveleminen 
lähtee rakkaudesta ja kiitollisuudesta Jumalaa 
kohtaan. 

Laila ja Teemu kävivät lisäksi kertomassa 
meille lähetystyöstä. Rukous-iltapäivän 
rastipolulla oli palvelemiseen liittyviä tehtäviä 
sekä henkilökohtaista esirukouspalvelua. 

Oli ilo nähdä sukupolvien välinen yhteys 
vanhemman sukupolven edustajien - Eevan, 
Maisan, Annelin ja Juhan - toimiessa 
esirukoilijoina lasten rukouspalvelussa. 

Iltapäivät menivät leikkien, pelien, uimisen 
ja saunomisen merkeissä. Iltaohjelmaamme 
kuului  perinteinen iltanuotiohetki, jossa 
kertasimme aamupäivän opetuksia nuotiotulen 
ja ilta-auringon äärellä. Iltahubailussa 
oli vielä mahdollisuus kuluttaa viimeiset 

energiahippuset. Jokainen leiripäivä päättyi 
leirinjohtajan järjestämään iltahartauteen, 
jossa palattiin vielä lyhyesti ja värikkäästi 
päivän opetuksiin.

Useat lapset tekivät leirillä 
uskonratkaisunsa ja päättivät lähteä 
seuraamaan Jeesusta. Monet saivat myös 
täyttyä Pyhällä Hengellä. Kiitämme Jumalaa 
ja kaikkia esirukoilijoita!



KUVAT RAUNO NYTORP

Lasten Kotipuu elokuvaksi
Tunnin mittaisella elokuvalla halutaan edistää tietoisuutta 
kristillisestä lastenohjelmasta.

Tampereen helluntaiseurakunnassa on ko-
keneita lasten tv-ohjelmantekijöitä. Lasten 
Kotipuu -ohjelmaa on kuvattu yli 300 tunnin 
mittaista jaksoa, ja niitä esittää TV7. 

Jokaisen jakson kehyksenä on 
raamatunkertomus, ja Kotimetsän asukkaat 
touhuavat tuttuja kivoja juttujaan kertomuksiin 
liittyen. Lisäksi on aina musiikkia ja rukousta; 
kyseessä on siis tunnustuksellinen kristillinen 
lastenohjelma. 

Ohjelmaa on vuosien ajan kuvattu 
Aleksanterinkadun ylisalissa ja tuotantoryhmä 
on pitkään ollut sama. Nyt Kotipuusta on 
tekeillä noin tunnin mittainen lasten elokuva. 
Elokuvan tuotannollisena päämiehenä on 
Markus Rautaniemi. Käsikirjoituksesta 
vastaavat Kotipuu-konkari Laila Kurki sekä 
elokuvallistamisesta vastaava Joel Toukola. 

Laila Kurki kertoo idean elokuvasta 
syntyneen muun muassa siksi, että 
halutaan edistää tietoisuutta kristillisestä 
lastenohjelmasta. Elokuvassa seikkailee 
Kotimetsän tuttujen hahmojen lisäksi 
muutama uusi hahmo. Esimerkiksi Kotipuun 
pitkäaikaiselle Jörnökki-pojalle on luotu 
vanhemmat. Kertomus on itsenäinen ja 
hahmoja on hieman syvennetty. 

Laila Kurki kertoo, että tuotantoprosessi 
käynnistyi viime vuoden elokuussa Kotipuu-
leirillä, jossa elokuvaideaa työstettiin 
tuotantoryhmässä. Laila Kurki ja Joel 
Toukola alkoivat hahmotella käsikirjoitusta 
näiden ideoiden pohjalta. Laila painottaa, 
että koko tuotantoryhmä on ollut mukana 
käsikirjoituksen teossa ja sitä on muokattu 
useaan kertaan. Nyt käsikirjoitus on valmis ja 
elokuvaa on kuvattu viime talven ja kuluvan 
kesän aikana. Syksyllä on tiedossa lisää 
kuvauksia.

Petri Perttula näyttelee elokuvassa 
Jörnökki-pojan isää. 
- Kyllähän sen arvaa, miten käy, kun 
lupautuu rooliin siinä tapauksessa, että 
ketään muuta ei löydetä, hän veistelee. 
Tätä juttua kirjoittaessa Petrillä on takana 
muutamat kuvaukset ja lisää on tiedossa. 
- Ensimmäisessä yhteisessä käsikirjoituksen 
lukuhetkessä huomasin, että käsikirjoitus on 
hyvä. Koko kotipuujengi vetää yhtä köyttä, osaa 
asiansa ja ilmapiiri on iloinen ja rento. Sama 
ilmapiiri on jatkunut kuvauksissa.  

Petri Perttula on vuosien varrella ollut 
mukana yhdessä jos toisessakin esiintyvien 
taiteiden projektissa seurakunnassa. Hänelle 
on tuttua myös Kotipuun tv-jaksojen 
kuvaaminen ja niissä esiintyminen, joten myös 
elokuvaprojekti tuntuu tutulta. Petri kuvailee 
kuvauspäivän etenemistä: 
- Aloitamme aina aamiaisella ja rukouksella, 
jonka jälkeen siirrymme kuvauspaikalle. 
Kotipuu-sarjoista poiketen elokuva kuvataan 
ulkona, poissa studiosta. Edellisenä päivänä 
tekniikan väki ja lavastajat ovat käyneet 
esivalmistelemassa hommat siihen vaiheeseen, 
että heti aamusta päästäisiin aloittamaan kuvaus. 
Ohjaaja selostaa vielä kuvattavan kohtauksen, 
kameramies hienosäätää kuvakulmaa ja 
äänimies asettaa mikrofonin niin lähelle 
näyttelijää kuin mahdollista ilman, että se 
näkyy kuvassa. Kohta jo kuuluukin ”hiljaisuus!”, 
kamera käy ja ääni käy. Sitten klaffin käyttäjä 
sanoo kuvattavan kohtauksen numeron ja 
kuvanumeron sekä pamauttaa klaffin äänen 
ja kuvan synkronoimiseksi editointia varten. 
- Yleensä elokuvan tekemiseen liittyy 
mielikuvia tähteydestä ja unelmien 
täyttymisestä, mutta todellisuudessa 
kuvauspäivät alkavat aikaisin ja ovat pitkiä. 

Kun kamera on käynnissä, kaiken pitää sujua 
ja omat repliikit on osattava. Laittaa nöyrälle 
paikalle, kun ajattelee kaikkea sitä vaivaa, mikä 
on nähty jo ennen tätä hetkeä. Käsikirjoituksen 
juoni on mietitty, vuorosanat asetettu, kameran 
kuvakulmat suunniteltu ja tekniikka aseteltu 
paikalleen. Unohtaa ei sovi ruoanlaittajia, jotka 
valmistavat maittavat ateriat yli kymmenelle 
henkilölle. Itsekin joitakin Kotipuu-kuvauksia 
tehneenä olen samaa mieltä viimeisestä: Ilman 
keittiötyöntekijöitä ei olisi syntynyt yhtäkään 
kelvollista lastenohjelman jaksoa (toim. 
huom). 

Elokuvan kuvaus ja tuotanto jatkuu 
syksyllä. Muistathan siis rukouksin tätä 
projektia! Katariina Kosonen

Petri Perttula näyttelee Kotipuu-
elokuvassa Jörnökki-pojan isää.



Vesa ja Ashleigh Mättö muuttavat Nepaliin 

Katariina Kosonen

Logo - Liekkilehti
Liekkilehti kuvaa syksyn väreissä hohtavaa lehden muotoista 
liekkiä. Logon timantinkaltainen monisärmäisyys kuvastaa hellun-
tailiikkeen monimuotoisuutta ja seurakuntien kirjoa. Värikkyys luo 
mielikuvaa virkeydestä ja energisyydestä. Logo on suunniteltu 
olemaan sekä moderni että ajaton.

SYYSPÄIVÄT
HELLUNTAISEURAKUNTIEN

TAMPEREELLA 1.10. - 3.10. 2015

SYYSPÄIVÄT
HELLUNTAISEURAKUNTIEN

TAMPEREELLA 1.10. - 3.10. 2015

Seurakunnassamme 1.-3.10. järjestettävät 
historialliset Suomen helluntaiseurakuntien 
ensimmäiset Syyspäivät päättävät 
pitkän tavipäiväperinteen. Monenlaisten 
järjestelyiden vastuuhenkilöinä tarvitsemme 
tässä vaiheessa paljon esirukousta. 

Järjestämisvastuussa on valtakunnallinen 
toimikunta, jota tukevat oman seurakuntamme 
järjestely- ja esirukoustiimit. Koko 
seurakunnan on nyt hyvä alkaa rukoilla myös 
puhujien puolesta. Jumala voi silloin vaikuttaa 
niin, että Syyspäivillä voimme tarkastella 
rehellisesti ja avoimesti herätysliikkeemme 

nykyisyyttä ja profeetallisesti tulevaisuuttakin 
Sanan, historian ja kansainvälisen kehityksen 
valossa.

Ulkomaiseksi puhujavieraaksi olemme 
pyytäneet entuudestaan tutun, vuonna 
1938 Jugoslaviassa syntyneen Werner 
Knieselin Sveitsistä. Häntä tulkkaa Veijo 
Grönholm. Fidan edellinen lähetysjohtaja 
Arto Hämäläinen, joka toimii eläkepäivillään 
monissa kansainvälisissä tehtävissä, 
esittää kehityshistoriallisen katsauksen 
herätysliikkeestämme. Muina puhujina ovat 
evankelista Paavo Järvinen, Evankelistakodin 

johtaja Mervi Suominen, paljon 
kansainvälistäkin kokemusta saanut Samuel 
Tedder ja Helsingin Saalemin johtaja Mika 
Yrjölä.

Tilaisuuksia johtavat oman 
seurakuntamme pastorit, jotka käyttävät 
myös erilaisia puheenvuoroja. Keskustelujen 
puheenjohtajina toimivat Pekka Havupalo 
ja Jyrki Palmi, sihteereinä Jarmo Alanen ja 
Marjaana Rauma. Joona Salon kokoama 
Houseband johtaa ylistystä. Tilaisuudet 
tulkataan englanniksi ja venäjäksi.

Pentti Kapanen

Vesa ja Ashleigh Mättö ovat uuden 
elämänvaiheen edessä perheensä kanssa. 
Elokuun puolessa välissä on edessä muutto 
maanjäristysuutisista tuttuun Nepaliin. 
Siellä he asettuvat pääkaupunkialueelle 
Katmanduun. Työ tulee olemaan monipuolista 
kehitysyhteistyötä Fidan kautta. Suomessakin 
runsaasti uutisissa esiintynyt maanjäristyksen 
aiheuttama humanitäärinen kriisi on tuonut 
suuren lisän suunnitteilla olevaan työkenttään. 
Kriisi on suuri ja vaikea ja avun tarve 
edelleen huutava. Näitä haasteita Vesan ja 
Ashleighin kanssa tulevat jakamaan monen 
alan osaajat, kuten Terhi Teiskonlahti ja Päivi 
Leppänen sekä paikallinen henkilökunta, 
yhteistyöjärjestöt ja seurakunta.  

Vesa sanoo iloitsevansa, että inhimillisesti 
toivottomien ja ylivoimaisten haasteiden 
kanssa painiva Nepal on saanut kokea Jumalan 
muuttavaa voimaa. 
- Seurakunta on ollut varmasti yksi 
voimakkaimpia muutosvoimia siunaten ja 
auttaen ihmisiä hädän ja epätoivon keskellä. 

Mätön perhe kuvailee itseään 
monikulttuuriseksi. Vesa Suomesta 
ja Ashleigh Yhdysvalloista tapasivat 
raamattukoulussa Belgiassa. He juhlistavat 
pian kahdeksanvuotishääpäiväänsä 
tyttärensä Rebeccan ja poikansa Williamin 

kanssa. Perheen arjessa toimitaan sujuvasti 
englannin ja suomen kielillä sekä syödään 
tacoja, hampurilaisia ja kalakeittoa. Hyvin 
todennäköisesti siis uudessa kotimaassakin 
repertuaariin tulee paikallisia herkkuja. 

Vesa on palvellut seurakunnassamme 

viimeksi vanhimpana, 
pastorina ja 
r a a m a t t u k o u l u m m e 
rehtorina. Ashleigh on oman 
työnsä ohella keskittynyt 
enemmän English Serviceen.
- Koemme saaneemme elää 
lähetyskutsuamme todeksi 
jo täällä Tampereella, 
Vesa ja Ashleigh kertovat. 
Raamattukoulun rehtorin 
työn lisäksi olemme 
saaneet perheenä palvella 
monia kansallisuuksia 
e n g l a n n i n k i e l i s e s s ä 
seurakunnan osassa. 
Tässä globaalin maailman 
lähetyskentässä on ollut 
kiehtovaa seurata kuinka 
ihmisiä tulee ja lähtee; 
kuinka Jumala on siunannut 
heitä seurakuntamme 
keskellä, ja kuinka he ovat 

vieneet siunauksen eteenpäin aina maailman 
ääriin asti. Tämän rikkaan elämänvaiheen 
jälkeen hiukan haikeana huomaamme, että on 
tullut aika jatkaa eteenpäin.



Hervannan Vapaa-aikakeskus täyttyi 
7.-9.8. rukouksesta ja ylistyksestä sekä 
Jeesus-keskeisestä sanomasta.  Rehelliset 
todistukset ja Pyhän Hengen läsnäolo avasivat 
sydämet. Ihmisiä tuli uskoon ja parantui.
Tapahtumassa rukoiltiin muun muassa 
perinteisen avioliiton, lasten ja koululaisten 
sekä vainottujen kristittyjen puolesta.  

EVANKELIUMI KUULUU KAIKILLE
Pääpuhuja Ben Fitzgeraldilla on hätä 
kadotetuista sieluista. 
-Suomi ei muutu, jos me vain istumme 
nojatuoleissamme ja pidämme keskenämme 
konferensseja. Eurooppaan on tulossa 
suuri ihmisten sato. Uudet uskonnot 
kolkuttavat ovelle ja yrittävät vallata alaa, 
mutta niillä ei ole vastausta ihmisten 
tyhjyyteen. Meillä on vastaus; miksi 
pitäisimme sen vain itsellämme? hän kysyi. 

Vapaa-aikanaan pastori kohtasi tiiminsä 
kanssa ihmisiä kaduilla ja useat heistä halusivat 
rukoilla pelastusrukouksen.

Kristityssä kodissa kasvanut ja 
huumemaailmaan ajautunut Fitzgerald koki 
radikaalin uskoontulon kohdattuaan Jeesuksen 
yöllä kotonaan vuonna 2002.  Tunnin 
vuoropuhelu Jeesuksen kanssa teki hänestä 
uuden ihmisen. Katkera ja tuhoisa käytös 
muuttui haluksi välittää Jumalan rakkautta 
kaikkialla, missä hän liikkuu.

VAPAAKSI VIHASTA JA 
KATKERUUDESTA
Ben kertoi, että 10-vuotiaana hän löysi 
kerran kotiin tullessaan itsemurhan tehneen 
isänsä. Järkytyksen ja surun keskellä hän 
yritti olla isänä siskolleen ja veljelleen. Kun 
kaverit alkoivat kiusata Beniä edesmenneen 
isän psyykkisen sairauden vuoksi ja perheen 
talouskin romahti, kapina ja viha saivat 
yliotteen. Ben joutui lähtemään pois kotoa 
14-vuotiaana. 

-En halunnut olla missään tekemisissä 
seurakunnan kanssa. En tiennyt kuka 
halusin olla, joten kokeilin monia asioita ja 
halusin olla paras kaikessa, mutta surukseni 
mikään ei koskaan tyydyttänyt minua. Olin 
katkera ja manipuloiva. Etsin rakkautta 
jokaisesta ihmissuhteesta, mutta tuhosin 
henkisesti jokaisen, joka tuli elämääni. Usein 
aamuyön tunteina, käytettyäni huumeita ja 
vietettyäni yön naisten kanssa, katsoin itseäni 
kylpyhuoneen peilistä ja vihasin itseäni. Olin 
todellinen tuhlaajapoika ja sairas sisältä, hän 
kertoo.  

Benin sisimmän tyhjä aukko täyttyi vasta 
hänen kohdattuaan Jeesuksen. 

#AikaRukoilla 
-tapahtumassa 
rohkaistiin elämään 
Jeesuksen rakkautta 
todeksi normaalin 
elämän keskellä. 

Lastentapahtumassa Merja Salmisen ohjaama nukketeatteri Ilotuli 
kertoi Paavalin elämästä. Parikymmentä lasta halusi rukoilla pelas-
tusrukouksen.

Ben Fitzgerald haastoi evankelioivaan elämäntapaan. Tulkkeina 
olivat Teemu Koivisto ja Tarja Nieminen.  

#AikaRukoilla 
Hervannassa



-Äitini ei koskaan lakannut rukoilemasta 
puolestani. Hän on todellinen sankarini! Ben 
kiittää.

VAPAAKSI KAKSOISELÄMÄSTÄ
Tiimiläisistä saksalainen Steve 
Zschunke oli ollut aikaisemmin yhtä 
aikaa seurakunnan nuorisotyöntekijä 

ja jäsen rasistisessa uusnatsijärjestössä. 
Kaksoiselämä avasi ovet demonien 
vaikutukselle. Kaliforniassa Bethelin 
raamattukouluaikana Jeesus ilmestyi 
Stevelle ja vapautti pimeyden siteistä. 
Matthias Kaufmann kertoi joutuneensa 
11-vuotiaana yhden videon myötä 
pornografian koukkuun moniksi vuosiksi. 
Hän johti ylistystä seurakunnassa 
ja eli loppuviikon synnissä. Yhtenä 
epätoivon yönä hän huusi Jeesusta 
avuksi ja koki Jumalan rakkauden 
konkreettisesti pesevän hänet puhtaaksi. 
Sen jälkeen hän on ollut täysin vapaa.

SUOMALAISTEN TÄYTYY 
SAADA TIETÄÄ
Ben Fitzgeraldin perustama Godfest 
Ministries järjestää hengellisiä 
suurtapahtumia eri puolilla maailmaa. 
Näissä tapahtumissa rohkaistaan uskovia 
elämään Jumalan rakkautta todeksi 

ihmisten keskellä. Saksan Awakening Europe 
–tapahtumassa 26000 ihmistä ylisti Jumalaa ja 
rukoili ”Jeesus käytä minua”.

Tullessaan Suomeen Ben kertoi nähneensä 

ilmestyksen vanhoista rukoilijoista pohjoisessa 
ja etelässä.  

–Edelliset sukupolvet ovat rukouksin 
synnyttäneet tämän maan tulevan herätyksen 

ja luoneet meille mahdollisuudet toimia.
Emme voi antaa meidän sukupolvemme 
kuolla tietämättä Jumalan hyvyyttä, hän 
muistutti. 

Sunnuntain solistivieras Leevi 
Ahopelto iloitsi tapahtuman annista.
-Oli etuoikeus palvella ja osallistua. Olen 
istunut lukemattomissa tilaisuuksissa, 
mutta iloitsin, että tässä tapahtumassa 
evankeliumia julistettiin ”ei ainoastaan 
sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä 
Hengessä suurella varmuudella” (1 Tess 1:5). 
Puhujat eivät esitelleet omaa palvelutyötään, 
vaan valtuuttivat uskovia elämään Jeesusta 
todeksi jokaisena viikonpäivänä. Jumalan 
voimateot ja profetian henki seurasivat 
tervettä ja ristikeskeistä sanomaa. Tätä 
meidän maa tarvitsee. Meillä on vahva teoria, 
mutta käytäntö ontuu, hän sanoi.  

Tapahtuman organisoijat Jukka ja 
Tanja Kajava iloitsivat yhteydestä ja 
talkoohengestä järjestelyissä. 
- Pieni seurakuntamme on aina täysillä 
mukana tällaisissa tapahtumissa. 
Tapahtuman tallenteet ovat nähtävissä 
TV7 ja TV7 Plus -arkistoissa. 

Tarja Jääskeläinen

Katukappelin ylistyskuoro palveli koko tapahtuman ajan. 

Laulaja Susan Yli-Knuuttilan vahva mutta 
herkkä tulkinta kosketti ihmisiä.

#AikaRukoilla 
Hervannassa

KUVAT: OLAVI RAJAHALME



Markus Rautaniemi

Message-opetuslapseuskoulu -
Jumalan sanan rautaisannos

Joni Huopana

Hannakaisa Shehu takaisin työhön
Pastori Hannakaisa Shehun äitiysloma ja vanhempainvapaa päättyy 
elokuun alkupuolella. Työn alkaminen ei aiheuta hänelle stressiä.
- Odotan kiitollisena paluuta Suomen parhaaseen työyhteisöön. 
Olen etuoikeutettu saadessani palvella tällaisessa palkattujen ja 
vapaaehtoisten toimivassa työyhteisössä.

Lasten tarhakypsyyttä testataan nykyisin monin erilaisin 
konstein. Hannakaisa naurahtaa, että kukahan keksisi testata 
äitien työhön paluun kypsyysasteen.

Kaksi ja puoli vuotta kestäneellä vapaalla Hannakaisa 
on luonnollisesti keskittynyt paljolti lapsiin. Toisaalta hän 
on ehtinyt myös pohdiskella tulevia työkuvioita sekä siihen 
liittyen erityisesti seurakunnan olemusta ja tarkoitusta.
- Seurakunta ei ole olemassa vastustaakseen maailmaa ja 
sen harhaoppeja vaan kunnioittaakseen Jumalaa, Shehu 
tiivistää. Seurakunta on kuin pimeässä yössä, korkealla 
vuorella loistava kaupunki, jonka vaikutus yhteiskunnassa 
on todellinen. Me loistamme kuin tähdet maailmassa, 
kun pidämme tarjolla elämän Sanaa. 

Pastori toteaa myös, että seurakunta ei ole täydellinen, 
mutta se on täydellisellä verellä pesty. Jeesuksen 
ylösnousemuksen voiman kokeminen liittyy vahvasti 
evankeliumin välittämiseen kaikille kansoille. 

Työhön paluun myötä Hannakaisa toivoo voivansa 
entistä paremmin julistaa Jeesusta ja sitä, että olemme 
Jeesuksen omaisuutta.
−Siksi menestymme yhdessä siinä, mihin seurakuntana 
ryhdymme, Shehu vakuuttaa.

Tampereen Helluntaiseurakunnan oma 
raamattu- ja opetuslapseuskoulu MESSAGE 
odottaa innokkaita oppilaita aloittamaan 
uutta lukuvuotta syyskuussa.

“Message” tarkoittaa 
sanomaa. MESSAGE 
o p e t u s l a p s e u s k o u l u s s a 
vietetään aikaa Jumalan 
sanoman äärellä ja tullaan 
tuon sanoman muuttamiksi. 
Jumalan sana puhuttelee 
meitä aina ja saa meissä 
aikaan uutta! Kasvamme 
Jeesuksen opetuslapsina 
ja opimme palvelemaan ja 
löytämään omia lahjojamme. 
Opetuslapseuskoulu on 
Jumalan sanan rautaisannos 
joka antaa hyvän pohjan 
omalle hengelliselle elämälle. 

Koulun opettajakunta on suurelta osin 
seurakuntamme omia paimenia ja lähettejä. 
Opetus on käytännönläheistä ja tukee 

henkilökohtaista hengellistä kasvua. 
Viime vuonna aloitettu MEDIALINJA 

on loistava lisä koulun opintotarjontaan ja 

MISSIOLINJAN pitkä aktiomatka Kauko-
Itään oli huikea kokemus kaikille niin 
hengellisesti kuin kulttuurillisestikin. 

“Jotain tällaista pitäisi jokaisen uskovan 

kokea” sanoi eräs viimevuoden oppilaamme 
koulun jälkeen. 

Koulu on avoin kaikille uskoville. 
Normaali koulupäivä on 
arkisin klo 8-12 jonka jälkeen 
medialinjalaiset jatkavat 
medialinjan lisäopinnoilla noin 
klo 15 asti. Lukukausimaksu 
on 1200 € sisältäen syys- ja 
kevätlukukauden maksut. 
Medialinjalle 600 € lisämaksu 
ja missiolinjalle lisäksi 
lähetysmatkan kulut. 

Lukuvuosi 2015-2016 
alkaa 7.9. klo 9.00. Hakuaika 
päättyy 14.8., mutta avoimia 
paikkoja voi kysyä senkin 
jälkeen. 

Tarkemmat hakuohjeet 
voi katsoa netistä www.messagekoulu.fi tai 
kysyä seurakunnan toimistolta.



VKO 35
Ti 25.08. klo 19 Seurakunta rukoilee
La 29.08. klo 19 WUP – nuorille ja nuorille 
aikuisille
Su 30.08. klo 11 Jumalanpalvelus, Petteri 
Arasalo, Moreenikuoro
Su 30.08. klo 14 English Service
Su 30.08. klo 17 Alku-ilta

VKO 36
Ti 01.09. klo 19 Seurakunta rukoilee 
Ke 02.09. klo 12.30 Päivätilaisuus 
La 05.09. klo 19 WUP – nuorille ja nuorille 
aikuisille
Su 06.09. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, 
Usko Katto, Joona Salo
Su 06.09. klo 14 English Service

VKO 37
Ti 08.09. klo 19 Seurakunta rukoilee
Ke 09.09. klo 12.30 Päivätilaisuus 
La 12.09. klo 19 WUP – nuorille ja nuorille 
aikuisille
Su 13.09. klo 11 Jumalanpalvelus, Alku-
iltojen musiikkiryhmä
Su 13.09. klo 14 English Service

VKO 38
Ti 15.09. klo 19 Seurakunta rukoilee, ehtool-
linen
Ke 16.09. klo 12.30 Päivätilaisuus
La 19.09. klo 19 WUP – nuorille ja nuorille 
aikuisille
Su 20.09. klo 11 Lähetyssunnuntain jumalan-
palvelus, Meria Jokinen, Moreenikuoro
Su 20.09. klo 14 English Service

VKO 39
Ti 22.09. klo 19 Seurakunta rukoilee
Ke 23.09. klo 12.30 Päivätilaisuus 
La 26.09. klo 19 WUP – nuorille ja nuorille 
aikuisille
Su 27.09. klo 11 Jumalanpalvelus, musiikki: 

Ilonia-kuoro
Su 27.09. klo 14 English Service
Su 27.09. klo 17 Alku-ilta

VKO 40
Ti 29.09. klo 19 Seurakunta rukoilee
Su 04.10. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, 
Werner Kniesel, Yochanan & Brothers
Su 04.10. klo 14 English Service

VKO 41
Ti 06.10. klo 19 Seurakunta rukoilee
Ke 07.10. klo 12.30 Päivätilaisuus
La 10.10. klo 19 WUP – nuorille ja nuorille 
aikuisille
Su 11.10. klo 11 Jumalanpalvelus, musiikki 
Moreeni-kuoro
Su 11.10. klo 14 English Service

VKO 42
Ti 13.10. klo 19 Seurakunta rukoilee, ehtool-
linen
Ke 14.10. klo 12.30 Päivätilaisuus 
La 17.10. klo 19 WUP – nuorille ja nuorille 
aikuisille
Su 18.10. klo 11 Lähetyssunnuntain jumalan-
palvelus, Moreenikuoro
Su 18.10. klo 14 English Service

VKO 43
Ti 19.10. klo 19 Seurakunta rukoilee
Ke 21.10. klo 12.30 Päivätilaisuus 
La 24.10. klo 19 WUP – nuorille ja nuorille 
aikuisille
Su 25.10. klo 11 Jumalanpalvelus, Yochanan 
& Brothers
Su 25.10. klo 14 English Service
Su 25.10. klo 17 Alku-ilta

SUORAT NETTILÄHETYKSET 
sunnuntain jumalanpalveluksista klo 
11–12.30. Lähetyksiin pääset seurakunnan 
nettietusivun kautta.

SEURAKUNNAN TOIMISTON 
AUKIOLOAJAT
Maanantaina, keskiviikkona, torstaina ja 
perjantaina klo 10–13
Tiistaina klo 17–19.

TYÖMUODOT TIEDOTTAVAT
www.facebook.com/Tampereenhelluntai-
seurakunta

KOKOUSAVUSTAJAT
Tule kokousavustajaksi. Työmuoto palvelee 
tilaisuuden vastuuhenkilöitä sekä yleisöä.
Yhteystiedot; S. Hiipakka p. 0503037920, 
hiipso@mbnet.fi

LAPSITYÖ
Wartti-illat alkavat kesätauon jälkeen 21.8.

SENIORITYÖ
Keskiviikon Päivätilaisuudet
2.9. alkaen joka keskiviikko klo 12.30 (ei 
30.9.)
Senioriystävät (ruokailu – alustuksia – kes-
kustelua)
7.9. alkaen joka toinen maanantai klo 12.00

LÄHETYKSEN TOIMINTAPÄIVÄ 
Lauantaina 24.10.

USKON PERUSTEET -KURSSI
Alkaa 12.9.2015
Ilm.viim. 8.9.2015
Lisätietoja: www.tamperehelluntai.fi/kurssit 
tai Tuomo Komonen 040 571 5586.

TESOMAN MAJATALO
KE: Rukouksen yhteys klo 18.30
TO: Tesoman Deborat -naistenilta klo 18.00 
(joka toinen torstai alkaen 13.8)
SU: Pyhän kosketus klo 18.00, klo 16.00, 1.9 
lähtien klo 16.00

SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 18.8. – 17.10.2015

LAPSITYÖN TYÖKALUT
Pirkanmaan lapsityökoulutus 

Paikka  Tampereen helluntaiseurakunta
Aika          Lauantaina 5.9. kello 10-14 

Ohjelma  
10–10.30       Alkusanat ja alkuylistys  
10.30–11.30     Kanavat
11.30–12.30     Ruoka  (ruoka- ja kahvimaksu 8€/hlö)
12.30–13.30     Kanavat 
13.30           Yhteenveto ja kahvit

Kanavien aiheet         

Pyhisopen työkaluja 
Lapsityön toimijan hyvinvointi 
Erityislasten kohtaaminen
Mediakasvatus lapsityössä 

Ilmoittautuminen sähköpostitse: 
paivi.myllynen@kolumbus.fi

Sydämellisesti tervetuloa!

Yhteistyöterveisin Päivi Myllynen ja Tapani Varuhin
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KARISMAKIRJAN 
AARTEITA:

RAKENNUSAINEKSIA SEURAKUNNAN 
HYVINVOINTIIN

Ulla Dahlenin kirja houkuttelee lukijaa kauniilla ulkoasullaan 
ja kiinnostavalla aiheellaan.  Teos on syntynyt Ulla ja David 
Dahlenin yhteisen opetustyön ja vuosien vuoropuhelun tuloksena. 
Pariskunnan teemana on ollut seurakunnan  - Kristuksen ruumiin 
-  hyvinvoinnin vahvistaminen . He ovat opettaneet aiheesta myös 
sellaisissa maissa, joissa ammatillista sielunhoitoa ei ole saatavilla 
ja seurakunnan hoitava merkitys yhteisönä korostuu. Kirjoittaja on 
opiskellut Yhdysvalloissa terapeuttista sielunhoitoa ja sielunhoidon 
koulutusta. Myös hänen käytännön kokemuksensa sielunhoitajana 
antaa uskottavuutta huolelle seurakunnan hyvinvoinnista. Dahlen 
kysyy, miten kohtaamme pahoinvoinnin seurakuntaruumiissa ja 
”millainen on palomme nähdä Kristuksen muoto jokaisessa hänen 
ruumiinsa jäsenessä, itsestämme aloittaen”.  

Kirjan alkuosassa pureudutaan seurakunnan raamatullisiin 
perusteisiin ja etsitään elävän ja hyvinvoivan seurakunnan omi-
naispiirteitä. Teoksen vahvuutena onkin raamatun totuuksien 
ja terapeuttisen asiantuntemuksen yhdistyminen.  Sielunhoita-
jana kasvamisen kannalta erityisen kiinnostavia ovat luvut ”Pyhä 
Henki sielunhoitoprosessin työnohjaajana” sekä ”Kärsimys mat-
kaseuralaisena”.  Kirja ei tarjoa ratkaisuksi niinkään menetelmiä, 
vaan aitoja ja luottamuksellisia suhteita sekä syvien muutosten 
hitauden sietämistä.

Vaikka teos on kirjoitettu ensisijaisesti sielunhoitajille, voin 
suositella sitä jokaiselle, joka haluaa tunnistaa vastuunsa seura-
kunnan kokonaisvaltaisesta eheytymisestä.  Teologisen ja käytän-
nöllisen antinsa lisäksi kirjan lukeminen voi itsessään olla hoitava 
kokemus. Kokonaisuutta täydentävät muun muassa Hilja Aalt-
osen runot.
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