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Jumalan mielenmukainen rukous

”M
issio Dei” on 
lähetysteologi-
nen termi, jonka 
perusajatus on: 
Synti inlankee-

muksen takia Jumalalla on suunnitel-
ma palauttaa ihminen yhteyteensä. 
Raamatussa koko Vanha testamentti 
valmistelee Jumalan suunnitelmaa, 
joka huipentuu Uuden testamentin 
evankeliumeissa Jeesuksen kuole-
maan ja ylösnousemukseen. ”Juma-
lan missio” jatkuu Apostolien teoissa 
ja saa täyttymyksen Ilmestyskirjan 
ennustuksissa: Tämän jälkeen minä näin 
suuren joukon ihmisiä, joita ei kukaan voi-
nut laskea, kaikista kansanheimoista, su-
kukunnista, kansakunnista ja kielistä. He 
seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan 
edessä yllään pitkät, valkeat vaatteet ja 
käsissään palmunoksat ja huusivat voimak-
kaalla äänellä: ”Pelastus tulee meidän Ju-
malaltamme, joka istuu valtaistuimella, ja 
Karitsalta!” (Ilm. 7:9-10).

Seurakuntana vuoden ensimmäi-
sellä viikolla keskityimme rukouk-
seen. Viikon teemana oli ”Jumalan 
missio”. Halusimme keskittyä 
rukoilemaan Jumalan sydämellä 
olevien aiheiden puolesta. Jumala 
aina haluaa seurakunnalle annetun 

lähetyskäskyn toteutuvan, ja siksi 
esirukous pelastumattomien puolesta 
on Jumalan mielenmukaista. Kun 
suuntaa rukoukset syntisen maail-
man pelastumiseen, saa olla mukana 
yhteistyössä itse Jumalan kanssa. 
Jeesus kehotti käyttämään rukouksen 
asetta: Sinä päivänä te ette kysy minulta 
mitään. Totisesti, totisesti minä sanon 
teille: mitä ikinä te anotte Isältä minun 
nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän asti 
te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. 
Anokaa, niin te saatte, että ilonne olisi 
täydellinen” (Joh. 16:23-24).

Mitkä voisivat olla vuonna 2016 
tärkeitä rukousaiheita?

Seurakuntamme lähetystyö 
keskittyy haastaville alueille. Seura-
kuntamme lähetit tarvitsevat paljon 
rukoustukea. On hyvä kantaa heidät 
päivittäin lapsineen Taivaan Isän 
eteen.

Seurakunnan työntekijät ja 
vanhimmat ovat kiitollisia jokaisesta 
rukouksesta. 

Seurakuntaa palvelee valtava va-
paaehtoisten armeija, jotka jaksavat 
vain rukousten käsien kannattele-
mina. Rukoillaan, että aito yhteys ja 
ystävyys voisi vahvistua seurakunnan 
keskellä.

Seurakunta on paikka, johon 
kärsivät ja sairaat voivat tuoda omat 
rukousaiheensa. Rukoillaan sairai-
den ja yksinäisten puolesta.

Jumala tahtoo evankeliumin 
valtaavan alaa seurakuntamme 
alueella Tampereella ja Pirkkalassa. 
Rukoillaan uskoville rohkeutta olla 
Kristuksen todistajia arjen keskellä. 
Meille kaikille rakkaat sukulaiset ja 
ystävät ovat ensisijaisia rukousaihei-
tamme.

Raamattu osoittaa selkeästi 
esirukouksen olevan Jumalan tahto. 
Kannattaa innostua rukouksesta 
Paavalin kehotuksen mukaisesti: 
”Kehotan siis ennen kaikkea anomaan, 
rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja 
kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, 
kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien 
puolesta, että saisimme viettää rauhallista 
ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti 
ja kunniallisesti. Se on hyvää ja mieluista 
Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka 
tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja 
tulisivat tuntemaan totuuden. Jumala on 
yksi, yksi on myös välittäjä Jumalan ja 
ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus” 
(1 Tim. 2:1-5).

Petteri ArAsAlo

Pelon yläpuolella

V
iime aikojen maahan-
muuttouutisointi on he-
rättänyt pelonsekaisia tun-
teita suomalaisissa. Vaikka 
suurin osa kansasta on 

edelleenkin hiljaa ja toivoo asioiden 
lutviutuvan, sosiaalisessa mediassa 
sinkoilee kärkeviä viestejä. Uskovan-
kin on helppo pysähtyä katselemaan 

median maalaamia uhkakuvia ja 
antaa tilaa pelolle ja vihalle. Uskon 
kuitenkin, että meidän tehtävämme 
ei ole pelätä ja vihata, vaan etsiä Ju-
malan tahtoa tässä tilanteessa. ”Sillä 
minun ajatukseni eivät ole teidän 
ajatuksianne, eivätkä teidän tienne 
ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan 
niin paljon korkeampi kuin taivas on 
maata, ovat minun tieni korkeammat 
teidän teitänne ja minun ajatukseni 
teidän ajatuksianne” (Jes 55:8-9). 

Jumalan ajatukset ovat pelon ja 
vihan yläpuolella. Hänelle turvapai-
kanhakijat eivät ole tulleet yllätykse-
nä, vaan Hän on etukäteen valmista-
nut tilanteita ja ihmisiä heitä varten. 
Eri puolilta maailmaa kuulemme 
herätyksistä pakolaisten keskuudes-
sa. Ihmiset ovat uusissa kotimaissaan 
päässeet vapaiksi valheen, pelon ja 
vihan kahleista. Myös Suomessa 
kymmenet seurakunnat ovat avan-
neet ovensa turvapaikanhakijoille ja 
päättäneet rakastaa heitä sekä ru-
koilla heidän puolestaan. Näin on ta-

pahtunut myös Tampereella, ja siitä 
kerrotaan tässä lehdessä. Monet seu-
rakunnissa käyvät turvapaikanhaki-
jat ovat löytäneet ystäviä ja heille on 
tullut halu integroitua suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Paholaisen suunnitel-
ma on törmännyt Jumalan rakkau-
densuunnitelmaan.

Kuka tai mikä taho sitten pako-
laistulvan takana lieneekin, meidän 
tehtävämme on nähdä tulijat niin 
kuin Jumala heidät näkee.  On aika 
uskoa ja puhua, mitä Jumala uskoo. 
On aika tehdä niitä tekoja, joita 
Jumala tekee. On aika unelmoida 
Jumalan unelmia. Hänen suurin 
unelmansa on, että kaikki ihmiset 
kaikkialla tulisivat tuntemaan totuu-
den. Maailma on pahan vallassa, 
mutta ”Kuka on se, joka 

voittaa maailman, ellei se, joka us-
koo, että Jeesus on Jumalan Poika?” 
(1 Joh 5:5)

tArjA jääskeläinen

Synnytysmatkalla 
Suomessa

Kolumni

– ÄITI, IHAN HYVIN voi Irakissakin 
synnyttää. Miks´ me tultiin tänne? 

Pian kolmevuotias tyttärem-
me sijoitti viime viikkoina lähes 
päivittäin tämän tiukan kysymyk-
sen miljoonien muiden pientä 
mieltä askarruttavien kysymysten 
sekaan. Niin - tottahan se on. 
Lapsia syntyy kaikissa olosuhteis-
sa - sodassa ja rauhassa, yltäkyl-
läisyydessä ja kurjuudessa, kotona 
ja matkalla. 

– Olette työssä Irakissa? Jou-
dumme viemään sinut nyt keuh-
kokuvaan ja eristämään sinut 
yksityishuoneeseen tuberkuloo-
siuhkan takia. TAYS:n ystävälliset 
kätilöt uskaltavat kuitenkin hoitaa 
minua ja muutaman tunnin 
ikäistä Iisak-poikaamme ilman 
kasvomaskeja. 

– Tämä on tällainen varo-
toimenpide. Meillä on nykyään 
valtavasti synnyttäjiä Irakista, 
jonka takia varautumistasoa on 
nostettu. 

Tosiaan - olen synnyttäjä 
Irakista. Iisakin matka synty-
mään TAYS:iin oli suunniteltu 
ja odotettu. Laskimme Iisakin 
isoveljen ja isosiskon kanssa öitä 
synnytysmatkan alkamiseen ja 
pakkasimme laukut innon ja 
odotuksen kanssa. Matkaan läh-
dimme aamuyöllä ja saavuimme 
Suomeen jo ennen puolta päivää 
saman vuorokauden puolella. 

Pakolaisvauvojen tarina on 
toisenlainen jo elämän alkuhet-
kistä. Synnytysosastolla kuulin 
useista kymmenistä raskaana 
olevista naisista, jotka on raiskat-
tu pakolaisleirissä tai viimeistään 
matkalla halki Euroopan. Matkan 
alkuun olevia öitä ei lasketa, vaan 
pakomatkan päällä niistä selviy-
dytään yksi kerrallaan.

– Onko hän kunnossa, onko 
kaikki hyvin? Nuo todella olivat 
ensimmäiset sanani, kun Iisak 
makasi synnytyspöydällä vain 
sekuntien ikäisenä. Halusin 
kuulla, että poikamme parkuu 

keuhkot täyteen ilmaa. Ikuisuu-
delta kestäneen hetken kuluttua 
tuttu parahdus täytti huoneen, ja 
kätilöt ojensivat hymyillen vajaa 
neljäkiloisen poikamme syliini. 

– Joko isä näki, kumpi tuli? 
TAYS:in kätilöt auttoivat 

maailmaan Iisakin, ja he auttavat 
maailmaan pakolaisvauvat. Jokai-
nen lapsi saatetaan maailmaan 
tuskan kanssa. Mikä autuus 
onkaan siinä, että vastasyntynyt 
on tuiki tietämätön Irakista tai 
Suomesta, sodasta tai rauhasta, 
kotimaasta tai pakolaisuudesta - 
tai tiestään syntymään Suomen 
maahan. Ja vielä - niin Iisak kuin 
irakilaiset pakolaisvauvatkin saa-
puvat maailmaan tietämättöminä 
myös jostain hyvin erityisestä: 
Jokainen syntynyt lapsi on ainut-
laatuinen ja täydellinen - kallisar-
voinen, hyväksytty ja rakastettu 
- Jumalan kuva.

– Äiti, milloin menemme 
Erbilin kotiin? Voimmeko tehdä 
kalenterin, jossa ruksitaan öitä 
lähtöön? 

Kysyjänä on tällä kertaa viisi-
vuotias poikamme, joka on tullut 
siskonsa kanssa käsi kädessä sei-
somaan sänkymme viereen. Kello 
on kuusi aamulla. Lapset katsovat 
silmät pyöreinä pikkuveljeään, 
joka nukkuu sylissäni. 

Iisakin matka jatkuu takaisin 
Irakiin näillä näkymin helmikuun 
puolivälin tienoilla. Siellä hän 
aloittaa elämänsä oppien päivä 
päivältä lisää maailmasta, jossa 
elämämme. Hän tulee tietämään, 
että on sotaa ja rauhaa, kotimaita 
ja oleskelumaita, yltäkylläisyyttä 
ja kurjuutta. Mutta hän tulee 
myös tietämään, että kaiken 
tämän yläpuolella on rakastava 
ja kaikkivaltias Jumala, jonka 
silmissä jokainen ihmiselämä on 
arvokas.

johAnnA lindgren

KUVA JOHANNA JA MATTI LINDGREN 
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Jumalan mission vuosi 2016

Maahanmuuttajat keskellämme

Tammikuun rukous- ja 
paastoviikkoa vietettiin 
teemalla ”Jumalan mission 
vuosi”. 
Jumala on kutsunut seurakuntansa 
ulos. Meidän näkymme on voittaa 
ihmisiä Kristukselle, vahvistaa heitä, 
varustaa Jumalan Sanalla ja opetuk-
sella ja valtuuttaa heidät tekemään 
tätä samaa omassa elinpiirissään. 

Tapoja on lukemattomia – seura-
kunta vaikuttaa ja loistaa valoa siellä 
missä se ikinä on. Keskellä rukousvii-
kon aamupäivän tilaisuutta saimme 
johdattaa erään henkilön Jeesuksen 
omaksi, ja hänet kastettiin heti seu-
raavassa tammikuun kastetilaisuu-
dessa. 

Ainoa todellinen, elävä Jumala 
haluaa yhä enemmän näyttää ihmi-
sille evankeliuminsa voiman. Hän te-
kee sen seurakuntansa kautta. Mikä 
etuoikeus palvella Jumalaa juuri täl-

laisessa ajassa!
Missiomme ulottuu omista per-

heistämme kaupunkiimme, jonka 
parasta me etsimme. Tänä vuonna 
haluamme nähdä, että Jumalan Sana 
menestyy Tampereella; että sielut 
voitetaan Kristukselle ja Jumalan 
valtakunnan vaikutus näkyy perheis-
sämme, avioliitoissamme, työpaikoil-
lamme ja ystävyyssuhteissamme.

Rukousviikolla rukoilimme myös 
kansainvälisen työn puolesta Suo-
messa ja etenkin omassa kaupungis-
samme. Turvapaikanhakijat, muut 
maahanmuuttajat ja erilaiset margi-
naaliryhmät saavat huomiomme niin 
rukouksissamme kuin käytännöllisen 
avustustyön muodossa. Rukoilemme 
rauhaa ja Jumalan vaikutusta kaik-
keen työhömme, jota erilaisten ih-
misten kanssa teemme.

Lauantain laajana rukousaiheena 
oli lähetystyö sisältäen muun muassa 
seurakunnan istutustyötä kaikkialla 

maailmassa sekä lähettien arjen ja 
perheiden haasteita käytännön elä-
mässä. Tästä esimerkkinä Nepalin 
jopa kellon ympäri kestävät sähkö-
katkokset. Intian ja Nepalin välisen 
rajan aukeaminen oli myös rukous-
taistelumme kohde. Raaka-aine- ja 
polttoainepula Nepalissa helpottuisi 
rajan avauduttua. Jäämme odotta-
maan Jumalan liikuttavan asioita ja 
ihmisten sydämiä. Jatkamme rukous-
ta ja uskon askelien ottamista siihen 
suuntaan, mihin koemme Herran 
meitä johtavan.

Varmaa on, että tämä on pe-
lastuksen päivä ja Jumalan mission 
vuosi meidän kaupungissamme, per-
heissämme ja lähetyskentillämme 
ulkomailla. Herra tekee tien sinne, 
missä ei tietä ole!

hAnnAkAisA shehu

SHUTTERSTOCK

Lisääntynyt 
turvapaikanhakijoiden 
määrä näkyy Tampereen 
Helluntaiseurakunnan 
kansainvälisessä työssä.

S eurakuntamme kansainvälises-
sä työssä pyrimme vastaamaan 
välillä nopeastikin muuttuviin 

tilanteisiin maahanmuuttajien ja 
ulkomaalaisten keskuudessa. Turva-
paikanhakijoiden poikkeuksellisen 
runsas määrä viime vuonna näkyy 
myös seurakunnassa. Tampereen 
alueelle majoitettuihin on luotu yhte-
yksiä ja heitä on kutsuttu kansainvä-
liseen joulujuhlaan, filmi- ja teeiltoi-
hin. Mukavissa tunnelmissa olemme 
yhdessä kahvitelleet ja kuunnelleet 
evankeliumin julistusta. Näihin ta-
pahtumiin turvapaikanhakijoita on 
osallistunut useita kymmeniä. 

Vapaaehtoisia tarvitaan
Mukana työssä on monia seura-
kuntalaisia ja väkeä naapuriseura-

kunnistakin. Ohjelman ja musiikin 
lisäksi tarvitaan ihmisiä kutsumaan 
ja hakemaan ihmisiä keskuksista, 
laittamaan tarjottavaa, huolehti-
maan musiikista, äänentoistosta, kir-
jallisuuspöydästä ja lapsista. Näihin 
tilaisuuksiin ovat kaikki seurakunta-
laiset erittäin tervetulleita. Haaveena 
on, että alasalin joka pöydässä olisi 
ainakin yksi suomalainen juttelemas-
sa, ja jos yhteistä kieltä ei olisi, voi 
aina hymyillä. Erään perheen kans-
sa jutellessa he kysyivät arasti, mitä 
me ajattelemme heistä. Toivottavasti 
käynti seurakunnassamme jäi heidän 
mieleensä tilanteena, jossa heidät 
kohdattiin kristillisellä rakkaudella. 

Kristinusko kiinnostaa
Uutisissa on kerrottu, miten kaikkial-
la Euroopassa monet turvapaikan-
hakijat haluavat kääntyä kristityksi ja 
niinhän useat täällä Tampereellakin 
haluavat. Uudet testamentit ja muu 
kristillinen materiaali on otettu ilol-
la vastaan, vaikka haasteitakin on. 
Osalla ei ole mahdollisuutta tutkia 

materiaalia muiden huomaamatta ja 
maanmiesten kielteiset reaktiot huo-
lettavat. Joillekin asia on uusi ja he 
ovat kertoneet halustaan ottaa sel-
vää kristinuskosta nyt, kun siihen on 
vapaus ja mahdollisuus. Osalla taas 
myönteinen kontakti kristittyihin on 
syntynyt aikaisemmin ja me olemme 
auttamassa heitä eteenpäin tuossa 
prosessissa. Muslimitaustaisilla ei ole 
meidän tuhatvuotista kristillisyyttä 
taustalla, joten uskoontuloprosessi 
kestää monesti vuosikausia. Useita 
onkin alkanut osallistua Martti Ah-
venaisen pitämään raamattupiiriin 
ja he saavat näin säännöllistä ope-
tusta kristinuskon perusasioista. Nuo 
etsijät tarvitsevat meidän rukouksi-
amme ja myös ystäviä seurakunnassa 
tueksi tiellä opetuslapseuteen.

Kieliryhmille omaa toimintaa
Seurakunnassamme kokoontuu 
myös muita kieliryhmiä omiin tilai-
suuksiinsa. Säännöllisesti kokoon-
tuvat muun muassa swahilin- ja 
kiinankieliset ryhmät. Sunnuntai-

sin kello 14.00 kokoontuva English 
Service on hengellinen koti monelle 
kaukana kotoa asuvalle kansainvä-
liselle kristitylle. Monet heistä ovat 
tulleet Suomeen opiskelemaan tai 
töihin ja viipyvät vain ehkä muuta-
masta kuukaudesta pariin vuoteen.  
Työn tavoitteena on, että heitä tääl-
lä opetuslapseutetaan, varustetaan 
ja tuetaan kasvamaan, niin että he 
ovat entistä kykenevämpiä jakamaan 
evankeliumia oman kansansa kes-
kuudessa. 

Hervannassa toimiva KANTRY 
on ulospäin suuntautuvaa matalan 

kynnyksen toimintaa maahanmuut-
tajanaisille. KANTRY:ssä he voivat 
kokoontua, keskustella, jumpata, 
askarrella ja tutustua myös kristittyi-
hin suomalaisiin naisiin sekä solmia 
kontakteja. 

Suomen kurssi alkoi 14.1. ja jat-
kuu huhtikuun loppuun saakka. Jos 
sinulla on maahanmuuttajaystäviä, 
jotka etsivät kurssia, voit ohjata hei-
dät tutustumaan kurssiimme yhtenä 
vaihtoehtona oppia kieltä. 

leA rAittilA

Suomen kielen opetus auttaa maahanmuuttajaa kotoutumisessa.

Bulgarialainen juustopiirakka

Newrooz-juhlapöydän kattausta
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Työntekijöiden ja palvelutehtävien muutoksia

Pirkanmaan koulutyöhön on tullut 
muutoksia tämän vuoden alussa. 
Leevi Ahopelto on siirtynyt valta-
kunnallisiin ja lähetystehtäviin. Pir-
kanmaan muut seurakunnat ovat 
ottaneet vastuun omien alueidensa 
kouluista. Tämän myötä seurakun-
tamme työntekijöiden kokoonpa-
noa on järjestelty uudelleen. Nämä 
muutokset mahdollistavat koulutyön 
tekemisen Tampereen ja Pirkkalan 
alueella omin voimin. Tapani Va-

ruhin on kutsuttu seurakuntamme 
perhetyön pastoriksi. Hänen vas-
tuualueeseensa kuuluvat lapsi- ja 
varhaisnuorisotyö sekä avioliitto- ja 
perhetyön kokonaisuus. Sen lisäk-
si hän koordinoi koulutyötä. Joona 
Salon työ on muuttunut kokoaikai-
seksi. Hän toimii nuorisopastorina 
erityisalueena teinityö ja yläkou-
lutyö. Sekä Tapanin, Joonan että 
Jarkko Lindqvistin työnkuvaan kuu-
luu koulu- ja opiskelijatyön osasia. 

Nämä muutokset ovat mahdol-
listaneet lisäpanostuksen lapsi- ja 
nuorisotyön alueelle. Haluamme 
pitää hyvää huolta seurakuntamme 
lapsista ja nuorista sekä tukea per-
heitä! Muistathan huolehtia, että 
lapsesi ja nuoresi tulevat mukaan 
erilaisiin lasten ja nuorten toimintoi-
hin. Seurakunta auttaa vanhempia 
kasvattamaan heitä hengellisesti ja 
saamaan uskovia ystäviä. He saavat 
kaikkein tärkeimpiä eväitä elämään-

sä tämän kautta. He myös oppivat 
rakastamaan Jumalan seurakuntaa. 
Lisäksi Usko Katto on jäänyt pit-
kään suunnittelemalleen vuorotte-
luvapaalle helmikuun alusta. Vapaa 
kestää kesäkuun loppuun. Petteri 
Arasalo toimii tämän ajan seurakun-
nan johtajan sijaisena. Pentti Kapa-
nen puolestaan on palkattu Petterin 
sijaiseksi. 

usko kAtto

Vanhimmat tutuksi

Leevi Ahopellon uudelle 
tehtävälle haetaan 
kannatusta.

YLI 28 VUOTTA Tampereen Helluntai-
seurakunnan koulupastorina toimi-
nut Leevi Ahopelto siirtyy kokoaikai-
sesti kouluevankelistaksi ja Suomen 
valtakunnallisen koulutyön johtoon 
sekä kehittämään koulutyötä Euroo-
pan maissa.

Luottamuksen rakentaja
Leevi on tehnyt uraauurtavaa työtä 
maamme kouluissa. Koulutyön ohel-
la hän on luonut läheiset suhteet ope-
tushallitukseen ja vaikuttanut oikean 
tiedon välittymiseen helluntailiik-
keestä koululaisille sekä koko uskon-
tokasvatuksen asemaan Suomessa. 
Leevi on kouluttanut ja käynnistänyt 
Suomen koulutyömallia myös Etelä-

Amerikassa sekä Baltiassa.  

Euroopan kutsu
Ahopellon lahjat ja kokemus kou-
lutyössä ovat tulleet myös muiden 
Euroopan maiden helluntailiikkei-
den tietoon PEF:n kautta, ja useat 
maat ovat halunneet vastaavanlaista 

toimintaa heillekin. Pitkään FIDAN 
johtotehtävissä ollut PEF:n puheen-
johtaja Arto Hämäläinen tuntee Eu-
roopan haasteet jo vuosikymmenien 
ajalta. Hän näkee Leevin tehtävän 
tärkeänä, sillä kristillisten juurien 
kadottaminen on hänen mukaansa 
todellinen uhka maanosamme tule-
vaisuudelle. 

– Leevi Ahopellolla on poikkeuk-
sellinen mahdollisuus auttaa Euroo-
pan helluntaikirkkoja rakentamaan 
toisenlaista tulevaisuutta, mikä voi 
parhaimmillaan johtaa hengelliseen 
herätykseen maanosassamme. 

Valmennuksen ja tieto-taidon ja-
kamisen haaste koko Euroopan kou-
lutyössä on suuri, sillä PEF:n piirissä 
on yli 50 helluntaikirkkoa/liikettä. 
Leevin palvelutehtävä tulee vaikutta-
maan tulevien sukupolvien arvoihin 
ja asenteisiin eri puolilla Eurooppaa, 

Hämäläinen toteaa suosituksessaan.  
Leevin ulkomaantyö alkaa Unka-

rista, jonka helluntailiike on pyytänyt 
apua koulutyönsä kehittämisessä. 

– Yhteydet Unkariin ovat raken-
tuneet viimeisen vuoden aikana. 
Marraskuussa 2015 olimme Suomen 
opetushallituksen opetusneuvos Pek-
ka Iivosen kanssa kehittämässä ope-
tus- ja kasvatustyötä Unkarin kris-
tillisten seurakuntien ja ministeriön 
henkilöiden kanssa, Leevi kertoo.

Näyn kantajia tarvitaan
Taustaorganisaatio, Hyvä Sanoma 
ry, etsii parhaillaan seurakuntia ja 
tahoja, jotka haluavat olla taloudel-
lisesti mukana nuorten uskontokas-
vatuksessa Suomessa ja Euroopas-
sa. Päälähettäjänä toimiva Nokian 
helluntaiseurakunta järjestää Leevi 
Ahopellon uuteen tehtävään siuna-

uksen Nokialla 21.2. klo 11 seura-
kunnan perhejuhlassa.

– Olen kiitollinen Tampereen 
Helluntaiseurakunnalle; monille ru-
koilijoille ja rohkaisijoille, jotka ovat 
mahdollistaneet palvelutyöni. Juma-
lalta tulleen näyn edessä ihminen 
on tavattoman pieni. ”Se, mikä on 
ihmiselle mahdotonta, on Jumalalle 
mahdollista”, soi sisälläni. Siksi ase-
tan kaiken luottamuksen kutsujani, 
Jumalan, varaan, että voisin tehdä 
työni ja kaiken suoritettuani vielä 
pysyä pystyssä, Leevi Ahopelto sanoi 
koulutyön kiitosjuhlassa 31.1. Tam-
pereella. 

Pirkanmaan helluntaiseurakun-
tien 40-vuotisen yhteisen koulutyön 
päätyttyä seurakunnat hoitavat jat-
kossa koulutyönsä itsenäisesti. 

tArjA jääskeläinen
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Iloinen kouluevankelista vuodesta 
1987

Sand Juhani, 
puheenjohtaja

Välimäki Erkki Haapalahti 
Hannu

Alanen Jarmo Kivivuori Juha Nieminen Jorma Pusa Joona Syrjänen Arto Repo Kari Salonen Jukka

Rantahakala 
Markku

Kotisaari Markus Jääskeläinen 
Jorma

Sipilä Mikko Ylenius Vesa

Katto Usko Arasalo Petteri Salo Joona Shehu 
Hannakaisa

Kapanen Pentti Myllynen Päivi Varuhin Tapani Lindqvist Jarkko Rautaniemi 
Markus

Tuokkola Valtteri

Karjalainen 
Mikael

Juha Kotisaari



 511. helmikuuta 2016VIESTINTUOJA

Seurakunnan 
vanhimmistossa pitkään 
palvellut Pauli Kulonpää
jäi eläkkeelle vuoden-
vaihteessa.

P
auli Kulonpää on palvellut 
seurakuntamme vanhimmis-
tossa vuodesta 1981 saakka. 
Tammikuun ehtoollisjuma-
lanpalveluksessa oli kaunis 

juhlahetki, jossa uskollisesti palvellut 
mies ja hänen puolisonsa kukitettiin 
runsaiden kiitosten kera.

Kun Kulonpäätä aikoinaan pyy-
dettiin mukaan, hän sai unen kautta 
vahvistuksen asialle. 

– Se on tuonut levon palvelutyö-
hön. Olen kokenut tehtävän erittäin 
antoisana.

Pauli toteaa, että vanhimmisto 
on täynnä hyviä, erilaisia ja eri ikä-
polviakin edustavia ihmisiä. Heidän 
kanssaan on ollut hyvä tehdä yhteis-
työtä. Veljet ovatkin tulleet varsin lä-
heisiksi. Monista on tullut perhetut-
tuja ja ystäviä, joiden kanssa ollaan 
yhdessä paljon muuallakin kuin seu-

rakuntakuvioissa. Esimerkkinä tästä 
hän mainitsee muun muassa yhteiset 
matkat.

Rauhan mies
Vanhimmistossa palvelemisen myö-
tä Paulin sydämestä nousee selkeästi 
kaksi tärkeää ja aina tavoittelemisen 
arvoista asiaa ylitse muiden. Ensim-
mäinen liittyy ihmissuhteisiin seura-
kunnan keskellä.

- Että meillä olisi rauha seurakun-
nassa – ei riitoja, hän toteaa. 

Erimielisyyksienkin keskellä tulee 
aina pitää kiinni siitä, että ei mennä 
henkilökohtaisuuksiin ja persooniin, 
vaan puhutaan asiat asioina. 

Paulin mielestä Tampereella tä-
hän tavoitteeseen on päästykin hy-
vin. Elämä ei kuitenkaan aina ole 
myötämäkeä. Seurakunta koostuu 
ihmisistä, ja itse kullakin meistä tulee 
erehdyksiä ja epäonnistumisia. Näi-
hin ei pidä jäädä, vaan elämä jatkuu.

- Ehkä se on luonnekysymys. En 
ole stressaantuvaa tyyppiä, Pauli sa-
noo ja selvittää, että pystyy jättämään 
asiat taakseen. Hän ei menetä yöuni-
aan vaikeiden kysymysten tähden.

- Olen tehnyt sen, minkä olen 
osannut, ja enempään ihminen ei 
pystykään.

Toinen tärkeä asia Kulonpääl-
le on ollut evankeliumin eteenpäin 
vieminen – sekä lähetystyö että ko-
timaan herätys. Molempia asioita 
mahtuu Paulin seurakuntaelämän 
varrelle, sillä hän tuli uskoon jo nuo-
rukaisena 1950-luvulla Vammalassa.

Paljon on maailma ja seurakun-

taelämäkin ajan myötä muuttuneet. 
Pauli kokee vuosien tehneen hyvää 
seurakunnalle - vaikka ajan virta-
ukset, musiikkimaut ja monet muut 
asiat vaihtuvat.

- Opetuksen taso seurakunnas-
samme on korkeaa, ja julistuksessa 
on rikkaasti asiasisältöä, Pauli arvioi 
tilannetta Tampereella.

Haasteena hän kokee maaseutu-
pitäjien pienten seurakuntien tilan-

teet. Nuoret muuttavat muualle, ja 
vanhempi polvi on väistämättä jää-
mässä vähitellen pois.

”Jumala antoi luvan”
Jättäessään vanhimmiston Paulin 
ajatuksista huokuu vapauden tunne 
ja rauha. Tehtävästä luopumisen 
prosessi on kuitenkin kestänyt jon-
kin aikaa.

- Tiesin, että iän karttumisen 
myötä vanhimmistosta poisjäämi-
nen tulisi jossain vaiheessa väistä-
mättä eteen. Koen Jumalan anta-
neen luvan ja sanoneen, että nyt on 
oikea hetki jättää työsarka muille.

Pauli Kulonpää katsoo seurakun-
nan tulevaisuuteen luottavaisesti. 
On hyvä ja levollinen olo jäädä va-
paalle. Hän tietää, että vanhimmis-
tossa jatkavat ihmiset osaavat hoitaa 
”hommat kotiin”.

joni huoPAnA

Tämä kirjoitus jäi Joni Huopanan viimei-
seksi Viestintuojassa. Hän muutti taivaan 
kotiin 2.2. (Toimitus)

Vapain mielin vapaalle

”Niin monet laulut rakkaudesta, ovat tai-
vaan tuuliin haihtuneet, ja tuhannesta lu-
pauksesta ovat jäljellä vain kyyneleet. Taas 
uuden ajan trubaduurit maalailevat pilvi-
linnojaan, mutta sydäntemme kivimuurit 
saavat kaiken kauniin kuihtumaan...mitä 
rakkaus on, sitä kauan hain, hetkenkö huu-
maa, valhettako vain? Mitä rakkaus on, 
rakkaus ikuinen? Vain luota ristin löydät 
vastauksen.”

Tämä Exitin kappale on tuttu jo 
nuoruudesta ja vuosi toisensa jälkeen 
sen sanoma on hyvin ajankohtainen, 
paitsi maailmanlaajuisesti, myös mo-
nissa avioliitoissa. Kaikkein läheisim-
mässä ihmissuhteessa voidaan vuo-
sien kuluessa ajautua erilleen, kokea 
yksinäisyyttä, arvottomuutta, toisen 
huomioimattomuutta, itsekkäitä 
vaatimuksia ja halveksivaa kritiikkiä. 
Arjen ja työelämän haasteet, ruuhka-
vuodet, oma ja puolison rikkinäisyys, 
työttömyys, taloudelliset vaikeudet 
ja lasten sairastelut vaativat vahvaa 
parisuhdetta, kykyä käsitellä asioita 
ja tukea toinen toistamme. Näkyykö 
minussa Kristuksen rakkaus myös ko-
din seinien sisäpuolella, vai riittääkö 
hengen hedelmien hyötykäyttö aino-
astaan seurakuntaelämän tarpeisiin? 
Rukous luo läheisyyttä, mutta rukoi-
lemmeko kahden kesken, vai viekö 
kaiken yhteisen ajan muu harrastus- 
tai seurakuntatoiminta, kodin ja las-
ten tarpeet? Mies, kohtaatko puoli-
sosi syvimmät tarpeet keskustellen ja 
kuunnellen joka päivä? Vaimo, huo-
maatko puolisosi pienet rakkaudelli-
set teot ja annatko hänelle arvostusta 

joka päivä hänen suorituksistaan riip-
pumatta? Kysypä puolisoltasi ”miten 
meillä menee?” Kaipaatteko kenties 
kipinää kommunikointiin, lisää löylyä 
läheisyyteen, vertaistukea vanhem-
muuteen, tulkinta-apua tunteille? 

Parisuhteen palikat
Seurakuntamme avioparityö järjes-
tää parisuhdekurssin, joka osittain 
perustuu kristilliseen Parisuhteen 
palikat -konseptin materiaaliin (www.
parisuhteenpalikat.fi). Kurssi käsittää 
kolme maanantai-iltaa: 7.3., 21.3., 
4.4. ja neljäs ilta on torstaina 14.4. 
, kaikki illat ovat klo 18.00 – 20.30 
Saalemin alasalissa. Kurssi on tar-
koitettu kaikenikäisille aviopareille. 
Kurssille voidaan ottaa vain 21 en-
simmäistä paria. Ilmoittautuminen 
15.2. mennessä seurakunnan netti-
sivuilla. Kurssimaksu on 20 €/pari. 

Alustuksia ja keskustelua
Syksyllä kuulimme jo luennon sitou-
tumisesta, joka on jokaisen avioliiton 
kivijalka. Kevään kurssin aiheina ovat 

Teot, Sanat, Tunteet ja Rakkaus. Lu-
ennoitsijoina ovat avioparityön johto-
ryhmän pariskunnat. Alustuksen jäl-
keen työskentely jatkuu neljän parin 
ryhmissä, jonka vuoksi osallistujien 
tulee sitoutua neljään kurssi-iltaan. 
Lastenhoitoa emme valitettavasti 
pysty järjestämään, mutta nyt on iso-
vanhemmilla, solulaisilla ja ystävillä 
huippumahdollisuus tukea aviopare-
ja saamaan työkaluja kestävään avio-
liittoon. Tavoitteenamme on jatkaa 

kurssia syksyllä lopuista palikoista: 
Seksuaalisuus, Riidat, Luottamus ja 
Anteeksianto. 

Vertaistukea saatavilla
Seurakuntamme avioparityö on jo 
vuosia järjestänyt myös vertaistukea 
ja keskusteluapua avioliiton kriisi- 
ja solmukohtiin. Kymmenet paris-
kunnat ovat saaneet apua vaikeissa 
elämäntilanteissa jakamalla asioita 
luottamuksellisesti tukiparin kanssa. 

Keskustelun ja rukousyhteyden kaut-
ta löytyy avaimia mennä eteenpäin. 
On helpottavaa huomata, että monet 
muutkin kipuilevat samojen asioiden 
kanssa. Tukiparitoiminnasta vastaa-
vat tällä hetkellä Heli ja Tapani 
Varuhin. Seurakunnan nettisivuilta 
löytyvät heidän yhteystietonsa. Kos-
kaan ei ole liian aikaista hakea apua! 

rAkkAudellA sirkku jA erkki 
Välimäki

AVIOPARIKURSSI 7.3.-14.4.2016

Parisuhteen parhaaksi

Sirkku ja Erkki Välimäki

Vuosikymmeniä yhdessä palvelleet Sirkka ja Pauli Kulonpää kukitettiin ja siu-
nattiin sunnuntaijuhlan 3.1. yhteydessä, jonka jälkeen oli tarjolla ”eläkekahvit”. 
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K aivannon vastaanottokeskuk-
sessa asusteleva irakilainen ra-
vintolapäällikkö Essa mall Jaffa 

loihti apulaisineen kuuden ruokala-
jin illallisen kangasalalaisten Tanja ja 
Jukka Kajavan kotona uudenvuoden 
tienoilla. Ruoka-ainekset haettiin yh-
dessä irakilaisten kanssa kaupasta ja 
ruokaa valmistettiin useita tunteja.

Ruokailemassa oli kolmisenkym-
mentä Kajavien sukulaista ja ystä-
vää. He kiittelivät monipuolisen ruo-
an näköä ja makua.  

– Sain hyviä vinkkejä esimerkiksi 
maustamisesta ja lihan käsittelyta-
voista, ruokapalvelujen tuotanto-
suunnittelijana työskentelevä Tanja 
Kajava kertoo.

Nelikymppinen Essa aloitti keit-
tiöuran jo 12-vuotiaana isänsä ra-
vintolassa, johon hän kiiruhti aina 
koulupäivien jälkeen. Korkeakoulu-

tutkinnon omaava turvapaikanhakija 
hallitsee monen eri kulttuurin ruo-
anvalmistuksen ja on voittanut myös 

useita kilpailuja.  Hänellä on Bagda-
dissa kaksi turistien suosimaa ravin-
tolaa, jotka hän on itse perustanut ja 

suunnitellut. Yritystoiminta ja tusina 
työntekijöitä jäivät toistaiseksi Essan 
vaimon ja veljen haltuun. Entiseltä 
keittiöpäälliköltä kysellään edelleen 
ruokaohjeita somen välityksellä.

– Tunnettuna ihmisenä elämästä-
ni Irakissa tuli turvatonta, sillä minua 
uhkailtiin ja muun muassa autooni 
ammuttiin, Essa selvittää Suomeen 
hakeutumistaan.

Hän toivoo saavansa turvapaikan 
ja työtä Suomesta. Ajan kuluksi hän 
tulisi erittäin mielellään laittamaan 
irakilaista ruokaa koteihin ja erilai-
siin tilaisuuksiin.

– Minulla olisi paljon annettavaa 
suomalaiselle ruokakulttuurille. Ko-
kemukseni ja osaamiseni vuoksi voi-
sin myös kouluttaa alan ihmisiä, hän 
suunnittelee.

tArjA jääskeläinen

Ruokakulttuuri rikastuu yhteisellä aterialla

Cordon bleu irakilaisittain Kanaa, humusta ja arabialaista salaattia.

Irakilainen mies haluaa 
kuulla suomalaisen miehen 
uskosta.

H
ervannan Katukappelissa 
on pidetty Let´s talk –il-
toja maahanmuuttajille 
jo monien vuosien ajan. 
Illoissa on alustuksen jäl-

keen keskusteltu suomen kielellä ja 
nautittu yhdessä teetä ja kahvia. 

Kun Hervannan lukioon muutti 
viime syksynä turvapaikanhakijoi-
ta, Let´s talk -iltojen kävijämäärä 
moninkertaistui ja tulijat olivat 
enimmäkseen miehiä. Tilaisuuksien 
sisältöä sorvattiin ja niitä alettiin tul-
kata arabiaksi. Pakolaisten pyynnös-
tä toimintaa on jatkettu viikottain 
myös Kangasalan vastaanottokes-
kuksesta käsin, johon Hervannan 
hätämajoitetut siirrettiin marras-
kuussa.

Uuden edessä
Suomen kielen oppitunnin lisäksi 
Let´s talk -illoissa on puheenvuoro-
ja, musiikkia sekä keskustelua tarjoi-
lun kera. Vieraat osallistuvat innok-
kaasti kieliopetukseen ja taputtavat 
spontaanisti musiikille. Huumorilla 
höystetty tapakasvatus herättää 
hilpeyttä, mutta Sanaa kuunnel-
laan kunnioittaen. Kiinnostus 
kristinuskoa kohtaan on ilmeinen. 
Ohjelma saattaa olla jo lopuillaan, 
kun joku vielä pyytää kertomaan 
lisää Pyhästä Hengestä. Joukossa 
on monia hyvin koulutettuja, jotka 
ovat joutuneet jättämään taakseen 
työnsä, perheensä ja identiteettin-
sä. Elämän nollausvaiheessa arvot 
punnitaan uudelleen. Traumaattiset 
kokemukset, odottaminen sekä epä-
tietoisuus omasta ja perheiden koh-
talosta painavat. Yhteinen rukous 
rauhoittaa.

Katukappelin miesväki on ilah-
duttavasti aktivoitunut kuljettajina 

ja keskustelijoina. Joka maanantai 
joku heistä kertoo oman kokemuk-
sensa Jeesuksesta. Suomalaisen 
miehen usko puhuttelee irakilaista 
miestä. Monet seurakuntalaiset ovat 
ystävystyneet turvapaikanhakijoi-
den kanssa ja kutsuneet heitä vierai-
lemaan koteihinsa.

Joulukortteja kangasalaisille
Ennen joulua Kaivannossa järjestet-
tiin joulukorttitalkoot, joihin osallis-
tui viitisenkymmentä miestä muun 
muassa Irakista ja Afganistanista. 
Ohjaajien ihmeeksi eri kansallisuu-
det askartelivat sulassa sovussa.

Joulukortit jaettiin muutaman 

irakilaisen kanssa jouluviikolla Kan-
gasalan torin tuntumassa. Hervan-
talaisten lisäksi mukana oli Kanga-
salan helluntaiseurakunnan pastori 
Pertti Lehmuskoski. Vastaanotto oli 
enimmäkseen ilahtunut. Muutamat 
kortinsaajat kertoivat käyneensä Kai-
vannossa tervehtimässä turvapaikan-
hakijoita. 

Kangasalan kunnanvirastos-
sa maahanmuuttajien delegaation 
vastaanottivat kehitysjohtaja Jarmo 
Kivineva ja hallintojohtaja Jonna 
Sillman-Sola. Turvapaikanhakijoi-

den edustaja kiitti kunnan päättäjiä 
ja esitti toivomuksen, että yksittäis-
ten henkilöiden virheet eivät leimaisi 
koko joukkoa. Tällä hän viittasi mar-
raskuussa tapahtuneeseen Kangasa-
lan hautausmaaloukkaukseen. 

Kaiken kaikkiaan joulukortti-
projekti tarjosi miehille tervetullutta 
hyvän tekemistä ja kosketuksen suo-
malaiseen jouluun. Suunnitteilla on 
lisää yhteistä toimintaa Kangasalan 
helluntaiseurakunnan kanssa. 

tArjA jääskeläinen

Let's talk men 

Joulukorttiprojektiin osallistuttiin innokkaasti. 

KUVAT TARJA JÄÄSKELÄINEN

Let´s talk –illassa on hiihto-opastuksen vuoro. Edessä vas. tulkki Razak, Lassi 
ja Teemu.

KUVAT TARJA JÄÄSKELÄINEN
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S unnuntaina 14.2. on seurakun-
nassa Ystävänpäivän tapahtu-
ma. Ystävyys ja keskinäinen 

yhteys on päivän keskeinen teema. 
Aihetta käsittelevän jumalanpalve-
luksen jälkeen tapahtuma jatkuu 
alakerrassa ystävänpäiväaterialla. 
Tarjolla on autenttisia maistiaisia 
eri maiden ruoista. Makupaloista 
voit koota itsellesi aterian ja samalla 
tutustua eri maihin ja kulttuureihin, 
jotka ovat edustettuina seurakunnas-
samme. Tapahtuma tarjoaa seura-
kuntalaisille mahdollisuuden hoitaa 
yhteyttä seurakuntalaisten kesken ja 
ystävystyä eri kulttuuritaustasta ole-

vien uskovien kanssa. Seurakunnas-
samme on meidän supisuomalaisten 
lisäksi jo vuosikymmenten ajan ollut 
väkeä muista maista. Viime aikoina 
heidän määränsä on lisääntynyt, 
kuten varmaan monet ovat huo-
manneetkin. Ystävänpäivän tapahtu-
massa he voivat esitellä omaa ruoka-
kulttuuriaan ja voimme kaikki kokea 
ateriayhteyttä. 

Tarjolla on ainakin turkkilaisia, 
espanjalaisia, kongolaisia, iranilai-
sia ja tietysti suomalaisia makuja. 
Tilaisuuden tuotto käytetään pako-
laisten keskuudessa tehtävän työn 
hyväksi.  Seurakuntamme tekee työtä 

pakolaisten parissa niin täällä Tam-
pereella kuin monien pakolaisten 
lähtömaassa, Irakissa. Tapahtumassa 
on mahdollista maksaa myös pankki-
kortilla. 

leA rAittilA

Ystävänpäivänä 
uusia makuja 

ja yhteyttä

Koko seurakunnan

sunnuntaina 14.2.2016 alkaen klo 11 päiväkokouksella. 

Jatkamme kansainvälisillä tarjoiluilla. Lämpimästi tervetuloa.

Ystävänpäivän 
 tapahtuma

VIETIMME JOULUN ja uuden vuoden 
Suomessa, koska odotimme perhee-
seemme syntyväksi kolmatta lastam-
me. Tammikuun pakkasilla syntyikin 
ihana pikkutyttö perheemme viiden-
neksi jäseneksi.

Olemme nyt asuneet Nepalissa 
neljä kuukautta ja pikkuhiljaa asettu-
neet taloksi uuteen kotiimme. Vielä 
on paljon opittavaa ja totuteltavaa. 
Elämä Nepalissa on haastavaa pait-
si meille, myös koko kansakunnalle, 
koska poliittiset konfliktit ovat sulke-
neet Intian ja Nepalin välisen rajan. 
Tämä on vaikeuttanut perustarpei-
den, kuten polttoaineen, talouskaa-
sun ja lääkkeiden saantia Nepaliin 
viime syyskuun lopusta saakka. Toi-
vomme teidän jatkavan esirukouksia 
Nepalin puolesta!

Ashleigh jA VesA mättö 
Perheineen

Lähetysperheissä tapahtuu

Lähettiprinsessa Mättö

Aada-Sofian ja Aaron matkaseuraan liittyi tammikuussa myös pikkuveli Iisak.

AARO JA AADA-SOFIA matkustivat 
isän ja äidin kanssa Suomeen, jotta 
odotettu pikkuveli Iisak sai syntyä 
turvallisesti TAYS:ssa.

Suunniteltu kotimatka Irakiin al-
kaa helmikuun puolivälissä. 

Kiitos, että rukoilette perheemme 
ja työmme puolesta!

mAtti jA johAnnA lindgren 
Perheineen


