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Elämän suuria kysymyksiä

J
okainen uskova törmää elä-
mässään suuriin kysymyksiin. 
Varmasti moni on kysynyt 
”miksi minä?” tai ”miksi juuri 
minun sukulaiseni?”. Näihin 

kysymyksiin ei vastausta yleensä löy-
dy tässä ajassa, mutta onneksi Raa-
matusta löytyy toivon näkökulma 
vaikeisiin tilanteisiin.

Aktiivisesti Viestintuojan toimi-
tuskunnassa palvellut Joni Huopana 
muutti taivaan kotiin 2.2.2016. 
Varmasti jokainen Viestintuojan 
lukija on tullut kosketetuksi Jonin ar-
tikkeleista. Kuunnellessani muistoti-
laisuudessa Jonin vaikutusalaa, mie-
leeni nousi monia miksi-kysymyksiä. 
Esimerkiksi: Miksi Jonin taivaskoti 
matka kesti vain 36 vuotta?

Vaikka Raamatusta ei löydy 
kaikkiin kysymyksiin vastausta, sieltä 
löytyy lupaus siitä, että Jeesus on 
omiensa kanssa heidän vaikeuk-

sissaan. Matteuksen evankeliumin 
viimeisessä jakeessa luvataan: ”Ja 
katso, minä olen teidän kanssanne 
joka päivä maailmanajan loppuun 
saakka” (Matt. 28.20). Eikö ole loh-
dullista, että Jeesus on sinun ystäväsi 
sairauden aikana, taloushaasteiden 
kohdatessa, surun keskellä, ihmis-
suhteiden koetellessa tai sellaisessa 
hetkessä, kun pääset Pyhän Hengen 
johtamana todistamaan omasta 
uskostasi.

Apostolien teoissa kun ensim-
mäinen marttyyri Stefanus kivitet-
tiin, hän sai nähdä konkreettisesti 
Jeesuksen seisovan taivaallisen 
valtaistuimen luona ja ottavan hänet 
vastaan taivaan kotiin. Stefanus sai 
nähdä Jeesuksen vaikeuksien keskel-
lä omilla silmillään. Samalla tavalla 
me voimme luottaa Jeesuksen olevan 
elämässämme mukana joka hetki. 
Emme ehkä näe häntä fyysisillä 

silmillä, mutta rukousvastauksissa 
voimme nähdä hänen tekonsa ja 
Pyhän Hengen kautta kokea hänen 
läsnäolonsa.

Elämän kysymysten äärellä 
voimme vaihtaa rukousta. Ennen ru-
kous saattoi olla ”miksi minä?”. Nyt 
rukous voi olla: ”Rakas Jeesus, miten 
menemme yhdessä tästä eteenpäin?” 
Kuitenkin on hyvä muistaa, että 
Jumalalle saa esittää mitä kysymyk-
siä tahansa; Hän kyllä kestää sen. 
Ja juuri tämä rukouksessa asioiden 
hämmästely, voi saada prosessia 
eteenpäin niin, että näkökulma 
kääntyy: ”miten tästä eteenpäin?” 
suuntaan.

Petteri ArAsAlo

Yhteydellä on hintansa

J
umala uskoo yhteyteen. Hän 
loi ihmisen osaksi perhettä. 
Hän on myös aina nähnyt 
vaivaa eheyttääkseen perheet 
ja ihmissuhteet. Raamatussa 

voimme nähdä sitä eri tasoilla.
Kun ihminen lankesi syntiin ja 

yhteys Isä Jumalaan katkesi, tämä al-
koi heti rakentaa yhteyttä uudelleen. 
Kun aika tuli, Hän lähetti oman Poi-

kansa lunastamaan meidät takaisin 
lapsen asemaan.  

Kun Israel rikkoi liiton Jumalan 
kanssa ja joutui hajalleen eri kansa-
kuntiin, Jumala vannoi kokoavansa 
heidät takaisin omaan maahansa 
ennen kuin Hän palaisi maan päälle. 
Tätä tapahtuu parhaillaan juutalais-
ten muuttaessa eri puolilta maailmaa 
Israeliin.

Kun orjattaren poika Ismael jou-
tui erilleen Aabrahamin perheestä, 
hänestä polveutuvat arabikansat ovat 
vaeltaneet eri teitä kuin Iisakin jälke-
läiset. Kymmenet miljoonat arabit 
ovat tällä hetkellä sotien vuoksi eros-
sa omaisistaan. Jumala on Raama-
tussa luvannut siunata myös heitä ja 
on alkanut koota heitä perheeseensä 
seurakuntien kautta.

Yhdistävä välimies on Jeesus. 
Hänen lunastustyönsä tähden kaik-
ki kansat voivat uskon kautta syntyä 
Jumalan lapsiksi. Vihollisuus on mur-
rettu ja veljessopu on mahdollinen. 
Jumalan perheessä kaikki sisarukset 
ovat samanarvoisia. Jokaisesta on 
maksettu kallis hinta.

Tänä päivänä näemme, kuinka 
sielunvihollinen on laittanut kaikki 
voimansa peliin hajottaakseen per-
heen, seurakunnan ja kansakunnat. 
Se yrittää tuhota jokaisen uskovan 
tietäen, että sillä ei ole enää paljon 
aikaa.

Mitä meidän sitten tulisi tehdä? 
Ehkä voisimme ainakin omalta koh-
daltamme miettiä seuraavia asioita.

Olenko minä toiminnallani yhdis-
tämässä vai hajottamassa? Puhunko 
suullani sovitusta vai itselleni oikeu-
tusta? Seisonko paikallani perheen, 
seurakunnan ja yhteyden puolesta? 
Olenko valmis antamaan vai haa-
linko vain itselleni? Etsinkö yhtä ka-
donnutta vai viihdynkö vain omissa 
juhlissani? Taistelenko heikomman 
puolesta, kun häntä sorretaan? 

Sillä, mitä me teemme ja ajatte-
lemme, on aina merkitystä muillekin 
kuin vain itsellemme. Seurakunnalla 
on tärkeä tehtävä yhteyden luojana ja 
sillanrakentajana. Yhteydellä on hin-
tansa, mutta se on sen arvoista.

tArjA jääskeläinen

Eihän orjuus liity 
minun elämääni 
mitenkään – vai 
liittyykö sittenkin?

Kolumni

ENGLANTI ON KUULUISA iltapäivän 
teehetkistään. Voitko kuvitella 
tuon ihanan hetken keskellä päi-
vää, kun on lupa laittaa päivän 
askareet sivuun, istahtaa hetkeksi 
nauttimaan tuoksuvaa teetä pik-
kuleipien kera ja vaihtaa samalla 
kuulumisia perheen ja ystävien 
kesken? 

”Voit päättää suunnata katsee-
si muualle, mutta et koskaan enää 
voi vedota tietämättömyyteesi.” 

Nämä sanat kuuluvat William 
Wilberforcelle, miehelle, joka 
yhdessä John Newtonin kanssa 
taisteli orjuutta vastaan 1700-lu-
vun Britanniassa. Wilberforcen 
elämäntyö tuotti tulosta ja Britan-
nian parlamentti lakkautti orjuu-
den 26.7.1833. Tuona päivänä 
yli 700 000 orjaa sai vapauden. 
En usko, että suurin muutos 
olisi tapahtunut kaupungeissa 
palvelusväen rynnätessä kohti 
uutta elämää, vaan pikemminkin 
näen silmieni edessä peltotyössä 
ahertaneet orjat, teeplantaasit 
ja sokeriruokopellot. Ja uskon 
vaikutusten näkyneen muuallakin 
kuin orjien vapaudessa ja ihmis-
arvon takaisinsaamisessa. Saattoi 
jopa olla niin, että iltapäivien 
teehetkienkin hinta nousi, koska 
työstä piti siitä lähtien maksaa 
inhimillistä korvausta. Historialli-
nen päätös vaikutti jokaisen britin 
arkeen tavalla tai toisella. 

Wilberforce kuuluu historiaan 
ja pitkään luulin, että orjuus lop-
pui maailmasta lopullisesti viime 

vuosisadan alussa. Enää en voi 
vedota tietämättömyyteeni. 

Yhdistyneiden kansakun-
tien asiantuntijoiden mukaan 
tänä päivänä yli neljä miljardia 
ihmistä elää oikeuslaitoksen 
suojan ulkopuolella. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että 
kukaan ei puolusta heitä, jos 
heidän oikeuksiaan riistetään. 
Maailman köyhimmissä maissa 
oikeusjärjestelmä ei toimi tai se 
on korruptoitunut. Tämä antaa 
mahdollisuuden monenlaiseen 
riistoon. Elämme aikaa, jolloin 
kansainvälisen työjärjestön 
mukaan yli 1,2 miljoonaa lasta 
joutuu vuosittain ihmiskaupan 
uhriksi. Tarve halvalle työvoimal-
le ja seksipalveluille on ihmiskau-
pan perussyitä. Sen lisäksi ihmisiä 
kaupataan muun muassa epävi-
rallisen sektorin työmarkkinoille 
kotiapulaisiksi, elinkauppamark-
kinoille ja adoptiomarkkinoille. 
Uskonkin, että ongelma koskettaa 
meitä kaikkia ja on yhtä arkinen 
kuin englantilaisten iltapäivätee. 
Jumala tahtoisi, että käännämme 
katseemme ja kohtaamme ihmi-
sen. Tilastot on helppo sivuuttaa, 
mutta katseen kääntäminen 
ihmiseen saattaa tuoda meille 
haasteita, muuttaa kulutustottu-
muksiamme ja pelottaa. Mutta 
rohkea ei ole se, joka ei pelkää, 
vaan se, joka toimii pelostaan 
huolimatta. 

ruut Mononen
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Suomalainen lainsäädäntö 
tunnistaa huonosti 
ihmiskaupan uhreja

S aalemin alasalissa nostettiin 
helmikuussa ajankohtainen ja 
vaikea aihe reilusti pöydälle, kun 

noin kolmekymmentä eri seurakun-
tataustoista tulevaa vastuunkantajaa 
kokoontui Kirkko, porno ja ihmiskauppa 
tämän päivän Suomessa -seminaariin. 
Seminaarin tarkoitus oli lisätä tie-
toisuutta ihmiskaupasta ja siihen 
kietoutuvista ilmiöistä sekä haastaa 
kristittyjä toimimaan ihmiskauppaa 
vastaan. Seminaarin järjesti Han-
nakaisa Shehun johdolla toimiva 
Cotton -ryhmä yhteistyössä Suomen 
Evankelisen Allianssin kanssa.

Ihmiskauppa totta myös 
Suomessa 
Seminaarin pääpuhujaksi oli kut-
suttu Pia Rendic, joka on tullut 
tunnetuksi aktiivisena ihmiskaupan 
esiin nostajana. Rendic on asunut 
viimeiset kolme vuotta ihmiskaupan 
solmukohtana tunnetulla Kyprok-
sella, jonne hän perusti ihmiskaupan 
uhreille turvatalon ja pyöritti päivä-

keskusta. Näiden keskusten kautta 
Rendic tutustui seksikaupan kah-
leisiin joutuneiden naisten karuihin 
elämänkohtaloihin. 

Suomeen palattuaan Rendic 
haluaa herättää meitä suomalaisia 
tajuamaan, että ihmiskauppa on to-
dellisuutta myös Suomessa. 

- Suomalainen lainsäädäntö tun-
nistaa huonosti ihmiskaupan uhreja 
ja meiltä puuttuu halua tehdä asialle 
mitään, Rendic summaa Suomen 
nykytilaa. 

Cotton vastaamassa 
haasteeseen
Pia Rendicin tavoin ihmiskaupan 
vastainen työ on ollut myös Hanna-
kaisa Shehun sydämellä jo monta 
vuotta. Viime syksynä ajatukset al-
koivat pikkuhiljaa konkretisoitua ja 
niistä syntyi Cotton-niminen ryhmä. 
Cottonin eli suomennettuna puu-
villan nimi juontuu James Finlayso-
niin, jonka Tampereelle perustama 
puuvillatehdas tarjosi työtä, orvoil-
le turvaa ja muodosti edellytykset 
Tampereen kaupungin kehittymi-
selle. Cottonin tarkoitus on levittää 
tietoa ihmiskaupasta ja myöhemmin 

myös aloittaa tavoittava työ uhrien 
parissa.

Tieto mahdollistaa 
muutoksen
Ihmiskaupan vastustamisessa tiedon 
merkitys on erityisen oleellista, sillä 
usein emme tunnista ihmiskauppaa 
tai sen kytköksiä muihin ilmiöihin. 
Yksi esimerkki tästä näkyy suhtautu-
misessamme pornon katseluun.

- Seurakunnassa puhumme por-
nosta sitä katsovan ihmisen syntinä, 
mutta emme tajua, että videolla saa-
tamme katsella ihmiskaupan uhria, 
ja pornolla on siten paljon meitä it-
seämme laajemmat seuraukset, She-
hu selventää. 

Seurakunnan tulisi Shehun mu-
kaan puolustaa heikkoja ja sorret-
tuja, niinpä erityisesti kristittyjen 
tulisi taistella ihmiskaupan uhrien 
puolesta. 

- Eri järjestöt tekevät hyvää työ-
tä, mutta Jumalan kansana meillä 
on erityinen vastuu puuttua sortoon, 
Shehu toteaa.

Hän katsoo intensiivisesti silmiin 
ja jättää vaikutelman, että on itse 
valmis toimimaan. 

Mikä ihmeen ihmiskauppa?
Ihmiskaupalla tarkoitetaan hyväksi-
käyttötarkoituksessa tapahtuvaa toi-
sen ihmisen värväystä, kuljettamista, 
siirtämistä, kätkemistä tai vastaanot-
tamista. Ihmiskaupasta puhuttaessa 
viitataan usein ihmiskauppaan seksu-
aalisen hyväksikäytön tarkoituksessa. 
Ihmiskaupan määritteet voivat kui-
tenkin täyttyä myös esimerkiksi tilan-
teessa, jossa toinen ihminen pakote-
taan tekemään työtä, kerjäämään tai 
suostumaan avioliittoon. 

Ihmiskauppaa pyritään estämään 
ja ehkäisemään erilaisilla laeilla ja 
sopimuksilla. Käytännössä sitä on 
sen rikollisen luonteen vuoksi vaikea 
tunnistaa ja uhrien määrää on vai-
kea arvioida. Ihmiskauppa kytkeytyy 
vahvasti globaaliin epätasa-arvoon: 
ihmiskaupan virta kulkee pääpiirteit-
täin rikollisuudesta, työttömyydestä 
ja sodista kärsivistä köyhistä maista 
rikkaisiin länsimaihin.

 
AnnA lehMuskoski

Ihmiskauppa haastaa kristittyjä toimimaan
KUVA ANNA LEHMUSKOSKI

Pia Rendic ja Hannakaisa Shehu ovat 
aktiivisia ihmiskaupan vastaisessa 
työssä. 

Lähetysmatkalla on 
mahdollisuus tutustua 
lähetin arkeen.

S
eurakunnastamme on jo pit-
kään lähtenyt kesäisin nuo-
ria viikon-parin mittaisille 
lähetysmatkoille. Tämä on 
yksi tapa olla mukana lähe-

tystyössä ja tukea seurakuntamme 
lähettien työtä. Kysyin viime kesän 
tiiminjohtajilta heidän kokemuksis-
taan sekä tulevana kesänä lähtevältä 
Mialta hänen suunnitelmistaan.

1.Kuka olet? 2. Millaisen ak-
tion veditte/vedätte? 3. Mikä 
oli/on tiimin kokoonpano? 4. 
Millainen olo jäi matkasta?

Susanna, 24-vuotias kauppa-
tieteiden maisteriopiskelija ja 
Sanna-Maija, 25-vuotias opis-
kelija
Viime kesän aktio suuntautui Al-
baniaan. Vedimme lastenleirin ja 
osallistuimme nuortenleirille. Las-
tenleirillä pidimme opetukset ja 
suunnittelimme leikit. Seurakun-
tamme lähetit, Tuokkolat, olivat 
hoitaneet käytännön järjestelyt etu-
käteen.

Tiimiin kuului neljä tyttöä. Mei-
dän lisäksi lähti Saila ja Eveliina. 
Girl power.

Aktio oli todella siunaava. Oli 
ihanaa päästä näkemään ja ole-
maan osana lähettien työtä. Siunaa-
vinta oli kuulla, kuinka meidän hyvä 
tunnelmamme tiiminä välittyi myös 
lapsille ja nuorille. Lisäksi oli mah-
tava nähdä, kuinka lapset nauttivat 

kaikesta ohjelmasta, ja miten he oli-
vat tosi innoissaan aina mukana.

Johanna, tamperelainen 
23-vuotias sairaanhoitaja-
opiskelija.
Viime kesänä toteutimme Etelä-Aa-
siaan sairaanhoitaja-aktion. Teim-
me läheisissä kylissä terveystarkas-

tuksia, koulussa terveyskasvatusta ja 
lisäksi pidimme iltahartauksia kou-
lukodin lapsille iltaisin.

Kahdeksan hengen naisporukas-
samme oli seitsemän sairaanhoita-
jaa ja veteraanilähetti kullanarvoi-
sena asiantuntijana. 

Matkasta jäi hyvä fiilis. Paikalli-
set olivat ihanan ystävällisiä ja yh-

teistyö heidän kanssaan oli helppoa. 
Monta tarinaa jäi kerrottavaksi ja 
toivon, että jonakin vuonna sinne 
on mahdollista lähettää uusi tiimi. 
Uskon, että olimme siellä iloksi ja 
hyödyksi, omalla panoksellamme 
Jumalan käytössä. Matkasta sai 
myös itse paljon hengellisesti sekä 
muutenkin.

Petteri ja Emma
Viime kesänä teimme noin kaksi 
viikkoa kestäneen aktion Aasiaan. 
Matkalla muun muassa vietimme 
aikaa seurakuntamme lähettiper-
heen kanssa, vierailimme sokeiden 
lasten orpokodissa ja johdimme 
leirin yhteistyössä paikallisen kan-
sainvälisen seurakunnan kanssa 
yliopistoikäisille nuorille. Leiri piti 
sisällään ylistysmusiikkia, draamaa, 
hengellisiä opetuksia, todistuksia ja 
pelejä.  

Mukana oli meidän lisäksi neljä 
tiimiläistä.

Matka sujui loistavasti, ja oli hie-
noa seurata tiimiläisten kasvua sen 
aikana. Erityisen antoisaa oli tehdä 
yhteistyötä paikallisen kansainväli-
sen seurakunnan kanssa ja tutustua 
hienoihin ihmisiin.

Mia, tamperelainen luokan-
opettaja. 
Olen lähdössä kuuden muun opet-
tajan kanssa elokuussa Kaakkois-
Aasiaan opettajien ammattiaktioon. 
Järjestämme paikallisille opettajille 
muutaman päivän koulutuksen ja 
nuorille aktiviteetteja, kuten sählyä 
ja valokuvausta. 

Olemme kaikki luokanopettajia 
tai opiskelemme luokanopettajiksi. 
Meillä on erikoisosaamista esimer-
kiksi kuvataiteessa, liikunnassa ja 
erityisopetuksessa, mistä on hyötyä 
ammattiaktiossa. 

tePPo rAjAlA

Kesälomaseikkailuja eri kulttuureissa
KUVA TEPPO RAJALA

Kuva Albanian lastenleiriltä.
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Maalaistytön matka 
Intian orpolasten äidiksi 
sisälsi  valintoja, ihmeitä ja  
johdatusta.

M arja Viitanen syntyi Hel-
singin maalaiskunnassa 
perheen esikoiseksi ja sai 

myöhemmin kolme veljeä. Hänen 
ollessaan kolmevuotias perhe muut-
ti Vihtiin Kourlan kartanoon, jossa 
Marjan isä työskenteli. Marja kävi 
Vihdin Olkkalassa kansakoulua, sit-
ten Vihdin keskikoulun sekä lukion 
ja pääsi ylioppilaaksi 1965. 

Mukavinta koulussa?
− Historia oli mielenkiintoisinta, ma-
tematiikka helpointa ja kielet vaikein-
ta. Lukiossa sain ruotsista ja saksasta 
ehdotkin, selvisin niistä kyllä. En sil-
loin uskonut enkä nähnyt mitenkään 
mahdollisena, että oppisin, lukisin tai 
puhuisin englantia, hindiä, telugua, 
urdua ja turkkia.

Miksi Tampereelle?
−Tulin uskoon rippileirillä Vivamos-
sa ja siellä sain myös kutsun lähe-
tystyöhön. Tätä silmälläpitäen hain 
opiskelupaikkaa kahdesti kätilöksi 
mutta se ei auennut. Erilaisten työ-
harjoittelujen jälkeen päädyin Tam-
pereen Konttoriopistoon vuonna 
1967 ja sen jälkeen sain työpaikan 
Aamulehden palkkakonttorissa. Työ-
jakso siellä kesti kaikkiaan noin 21 
vuotta. Tuona aikana opiskelin vuo-
den verran yo-merkonomiksi. 

Seurakuntaelämää
−Vuosi uskoontuloni jälkeen kävin 
kasteella ja liityin Karkkilan Saale-
miin. Tampereen Helluntaiseura-
kuntaan liityin vuoden 1968 alusta ja 
kohta löysin itseni Saalem-kuorosta. 
Nuorten ryhmän kanssa kävimme 
laulamassa kokouksissa, vanhusten ja 

alkoholistien luona sekä teimme mat-
koja vankilalähettien kanssa. Nämä 
olivat toiminnan vuosia. 

Käännekohta
−Vuosien varrella olin uskonelä-
mässäni joutunut lainalaiseen tilaan. 
Kerran päiväkokouksessa tunsin, että 
kokouksen puhuja puhui suoraan 
minulle.  Joka ikinen solu minussa 
huusi: ”Jeesus ei ole numero yksi 
elämässäni; minä itse istun elämäni 
valtaistuimella”. Muutosta elämäs-
sään kaipaavia pyydettiin nouse-
maan seisomaan. Tein niin. Samassa 
tilaisuudessa siunattiin ensimmäinen 
Aasia-aktio Intiaan tarkoituksena 
ajaa asuntoautoilla Euroopan ja Aa-
sian kautta Intiaan. Kuulin selvästi 
siunauksen aikana sisimmässäni sa-
nat: ”Sinun paikkasi on lähtijöiden 
joukossa. Sinun paikkasi on lähteä 
Intiaan”. Heti aloin toimia sen mu-
kaan, että aktio Intiaan olisi minulle 
mahdollinen.

Intia-jakso alkaa
−Lähdin seuraavana vuonna Eng-
lantiin kielikouluun ja Aasia-aktioon 
Intiaan lähdin syksyllä 1987. Ensi 
vaikutelma Intiasta oli, että se oli 

maailman kaunein kansa ja että sen 
sisin huutaa Jumalan puoleen. Ra-
kastuin Intiaan, halusin jäädä sinne 
ja jakaa elämäni intialaisten kanssa. 
Muutaman vuoden aikana olin ak-
tioissa, sitten Katinalassa ja kävin 
lähetyskurssin. Seurakunta siunasi 
minut kokoaikaisesti Intiaan heinä-
kuussa 1990. 

Tehtäviä Intiassa
−Aluksi oli kielikoulujaksoja, paikal-
listen ja aktiolaisten kanssa evankeli-
ointia. Elämäni johdattautui Hyny-
lään jouluna 1992. Siellä työskentelin 
pikkupoikien talon vastaavana, myö-
hemmin isojen poikien kanssa. Koko 
ajan olin Aune Hynyn rinnalla tu-
kena ja viimeiset seitsemän kuukaut-
ta hän asui kanssani. Hän muutti 
taivaan kotiin 2004. Myös raamatun-
opetus naistenpiirissä ja raamattu-
koulussa kuului tehtäviini. Suomeen 
palasin vuonna 2011 eläkkeelle.

Miltä tuntui palata 
Suomeen?
−Surutyön tähän siirtoon tein jo In-
tiassa. Intian oloni aikana Suomi oli 
muuttunut paljon; arvot ja asenteet 
olivat erilaiset kuin lähtiessäni yli 

20 vuotta sitten. Heti ensimmäisenä 
vuonna menin mukaan seurakunnan 
eri kursseille. Se auttoi jälleen pääse-
mään sisään seurakuntaan ja suoma-
laisuuteen, tapoihin ja puheenpar-
teen. Intiassa ikävöin eniten äitiäni ja 
seurakuntaa - nyt ne ovat molemmat 
lähellä.

Terveisiä lukijoille
−Olen nähnyt elämässäni, että mah-
dottomasta voi tulla mahdollista, 
kun antaa Jumalalle täydet valtuu-

det elämään. Yhteys Jumalaan on 
tärkeämpi, kuin mitä teemme Juma-
lalle. Anna Jeesuksen olla elämäsi 
ykkönen!

Seurakunta järjestää syntymä-
päiväjuhlan Marjalle lauantaina 
Saalemissa 7.5.2016 klo 13.00.  
Tervetuloa !     

leA hAAPAlAhti

kuvAt MArjA viitAsen Arkisto

MARJA VIITANEN  70 VUOTTA

Mahdottomasta tuli mahdollista

Carl Gustaf Severin 
painotti seurakunnan 
merkitystä ja rohkaisi 
maahanmuuttotyöhön.

T
ampereen Helluntaiseura-
kunnassa 10.3. vieraillut 
ruotsalainen Livets Ord –
seurakunnan pastori, Carl 
Gustaf  Severin, on vai-

kuttanut 25 vuotta Venäjällä ja vii-
me vuosina erityisesti Kauko-Idässä. 
Tuoreimmat terveiset tulivat Kiinas-
ta, jossa Severin oli joutunut rohkean 
julistuksensa vuoksi kuulusteltavaksi. 

– Jotkut ovet sulkeutuvat ja jotkut 
avautuvat, mutta Jumala on liikkeel-
lä! hän sanoi.

Seurakunta on tärkeä
Severin kiitti uskollisia esirukoilijoi-
taan siitä, että on saanut palata lu-

kuisilta matkoiltaan aina kotiin. Hän 
painotti seurakuntayhteyden merki-
tystä.

– Seurakunnassa rukoillaan esiru-
kouspyyntöjen puolesta ja kiitetään 
rukousvastauksista. Sinä voit olla jol-
lekin rukousvastaus! Vanhat ja nuo-
ret voivat tukea toisiaan. 

– Älä etsi hengellistä leipää inter-
netistä vaan etsi itsellesi seurakunta. 
Jeesus on sunnuntaina seurakunnas-
sa, joten ole sinäkin siellä. Jos sairas-
tut, älä mene ”googleen” vaan lue 
Sanaa ja rukoile, Severin opetti.

Lähetyskenttä lähellämme
Kokenut lähetyspastori rohkaisi koh-
taamaan maahanmuuttajia.

– Kun Herra puhui meille Upp-
salassa uudesta lähetysaallosta, ajat-
telimme, että se merkitsee lähtemistä 
uusille alueille. Mutta lähetyskenttä 
tulikin luoksemme, hän iloitsi. 

– Maailmassa liikkuu 60 miljoo-
naa pakolaista, halusimme tai emme. 
Älä pelkää heitä, sillä tämä on mah-
dollisuus julistaa heille evankeliumia. 

Severin kertoi, että viime vuonna 
Ruotsi vastaanotti 160000 pakolais-
ta. Poliisit, poliitikot ja pastorit olivat 
peloissaan, mutta Livets Ord –seura-
kunnan ulkopuolelle laitettiin kyltti, 
jossa lukee ”Refugees welcome”. Se-
verinin mukaan koko seurakunta on 
mukana maahanmuuttotyössä ja lä-
hettää tiimejä myös Eurooppaan vas-
taanottamaan Lähi-Idän pakolaisia.  

Livets Ord –seurakunnan Intian 
koordinaattori Ville Männistö in-
nosti uskomaan Jumalan mahdolli-
suuksiin ja toi terveisiä lähetystyöstä 
Intiassa. 

tArjA jääskeläinen

Sinä voit olla rukousvastaus

Carl Gustaf Severinin eloisaa opetusta tulkkasi Valtteri Tuokkola

Ylioppilas vuodelta 1965 Aamulehden palkkakonttorissaAktioryhmän kanssa Intiassa

Aune Hynyn työtoverina

KUVA TARJA JÄÄSKELÄINEN
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Heli ja Tapani Varuhin 
ovat huomanneet, että 
omien kipujen ja tarpeiden 
selkiytyminen auttaa 
kohtaamaan muiden 
ongelmia. 

T
apani Varuhin on synty-
nyt Rovaniemellä vuonna 
-61 ja vaimo Heli vuotta 
myöhemmin Ivalossa. 

Vuoden päästä paris-
kunta juhlii 30-vuotishääpäiväänsä.. 
Pojat, Jani ja Joona, asuvat jo omis-
sa oloissaan. 

Heli ja Tapsa ovat tehneet avio-
liittotyötä useita vuosia ja vetävät 
tällä hetkellä Tampereen Helluntai-
seurakunnan tukiparitoimintaa.

– Kaikki lähti siitä, kun aloim-
me käydä kesäisin avioliittoleireillä. 
Niitä on takana reilusti yli kymme-
nen. Omien kipuilujen ja tarpeiden 
selkeytymisen kautta on tullut ym-
märrystä kohdata muiden parien 
ongelmia. Uskomme vahvasti Juma-
lan olevan avioliiton takana. Ruko-
uksessa voimme jättää asiat Jumalan 
hoitoon..

Perhetyöhön lisävoimia
Vuoden alussa Tapani Varuhin aloit-
ti seurakuntamme perhepastorina. 
Toimenkuvaan kuuluu neljä osa-

aluetta: lapsityö, koulutyö, perhetyö 
sekä avioparityö. 

– Näissä työmuodoissa on jo 
huikeat tiimit ja vastuunkantajat. 
Monet ihmiset antavat oman työn 
ja perheen lomassa mittavan pa-
noksen seurakuntaan.  Minun teh-
tävääni kuuluu tukea ja rohkaista 
heitä sekä olla mukana kehittämäs-
sä näitä tärkeitä osa-alueita seura-
kunnassa, Tapani kertoo.

– Ilon aiheena tänä keväänä 
on ollut avioparitiimin järjestämä 
neljän kerran avioparikurssi, jossa 
lähes 60 ihmistä on hoitanut avio-
liittoaan oman puolisonsa kanssa. 
Palautteet kurssista ovat olleet roh-
kaisevia.  Pyrimme jatkamaan kurs-
sia ensi syksynä.  Minua koskettaa 
joka sunnuntai lasten suuri into tul-
la seurakuntaan yhdessä vanhem-
piensa kanssa. Lapsipastorimme 
Päivi Myllynen ja osaava pyhä-
kouluväki ovat tehneet vuodesta 
toiseen loistavaa työtä sunnuntain 
pyhäkoulujen eteen. 

– Perhetyön kehittäminen on 
alkuvaiheessa ja tarvitsemme siihen 
henkilöitä ja esirukousta. Olemme 
kesällä ensi kertaa järjestämässä 
perheleiriä Kukkolaan 8-10.7. Per-
heet tarvitsevat yhteistä aikaa, yh-
dessäoloa, vertaistukea ja ajatuksia 
kasvatuksellisiin haasteisiin. Odo-
tan tuolta leiriltä todella paljon. 

Uskon, että yhdessä löydämme rat-
kaisuja perheiden hyvinvoinnin tu-
kemiseksi seurakunnan keskellä. Jos 
sinä koet kutsumusta ja paloa olla 
mukana seurakunnassa esimerkiksi 
lapsi- tai perhetyössä, ota rohkeasti 
yhteyttä.  Jokainen leiri on mahdol-
lisuus kylvää Jumalan sanaa lasten 
ja nuorten sydämiin. Nyt on hyvä 
aika muistaa rukouksin kesän leire-
jä, Tapani huomauttaa.

Voimia luonnosta ja 
ystävyydestä
Heli ja Tapsa pyrkivät itse järjestä-
mään kesälomansa niin, että voisi-
vat olla paljon yhdessä. 

– Pidämme kumpikin luonnosta 
ja liikunnasta. Näsijärvellä käymme 
usein veneilemässä. Poikkeamme 
saarissa uimassa ja syömässä. Ka-
lastus ja marjastus kuuluvat olen-
naisena osana tähän vuodenaikaan.  
Kesäämme on perinteisesti kuulu-
nut juhannuskonferenssi Keuruul-
la. Heinäkuun lopulla suuntaamme 
Leville, jossa tänäkin vuonna on vii-
kon mittainen Levi Cross -aviopa-
rileiri. Samalla pysähdymme ihas-
telemaan Lapin luontoa ainakin 
viikoksi. Kesään kuuluu myös lepoa 
ja oleilua. Lomalla on hyvä rentou-
tua ja nauttia ystävyyssuhteista. 

kAtAriinA kosonen

PERHEPASTORI TAPANI VARUHIN:

Jumala on avioliiton takana

MIX-PÄIVÄLEIRI 
7-11 vuotiaille 6.-10.6. Milka Myllynen 
E-mail milkatuulia@gmail.com 

PYHISLEIRI 
6-8 -vuotiaille 11.-12.6. Mari Jääskeläinen 
E-mail mari.jaaskelainen@hotmail.com 

JEES-LEIRI  
9-12 -vuotiaille 28.6.-2.7. Jarkko Makkonen 
E-mail jmakkonen@live.com

PERHELEIRI 
8-10.7. Aki Salminen 
E-mail salminen.aki@gmail.com 
 
Lapsityönjohtaja Päivi Myllynen 
E-mail paivi.myllynen@kolumbus.fi
Perhepastori Tapani Varuhin  
E-mail tapani.varuhin@gmail.com

Kaikista leireistä on tulossa esitteet ja tarkemmat ilmoittautumis-
ohjeet myöhemmin. 
Yllä olevat vastuuhenkilöt vastailevat tiedusteluihin tarvittaessa. 

Tervetuloa kesän leireille! 

Kesän 2016 
perhe- ja lastenleirit

Heli:
Tapsa on luonteeltaan sähäkkä; 
hän reagoi kaikkeen häntä kiinnos-
tavaan nopeasti. Häntä on mahdo-
ton pakottaa mihinkään. Lämmin 
sydän näkyy kotona vieraanvarai-
suutena. Tapsa selviytyy helposti 
isommankin vierasjoukon kestitse-
misestä. Hän on myös erittäin käy-
tännöllinen; remontti- ja korjaus-
hommiin hän tarttuu pelottomasti. 
Vauhti hidastuu vain kalastaessa ja 
eräretkillä luonnossa. Lentopallo 
on Tapsan intohimo ja pitää hä-
net kuntosali-jumppaharrastuksen 
ohella hyvässä fyysisessä kunnossa. 

Tapsa:
Heli on luonteeltaan iloinen ja 
avoin.  Hän huolehtii monesta ko-
timme yksityiskohdasta. Vaimoni 
ansiosta kotimme pysyy siistinä. 
Heli on hyvä juttelemaan kaiken-
laisista asioista.  Hän työskentelee 
Tampereen kaupungilla perhetyön 
puolella.  Päivittäiset työmatkat, 
yhteensä 20 km, taittuvat pyö-
räillen. Heli harrastaa laulua, 
jumppaa ja kirppareita.  Hän on 
opiskellut laulua useita vuosia 
taidokkaan laulunopettajan joh-
dolla. Heli on ollut seurakunnas-
sa useissakin toimintamuodoissa, 
mutta nykyään hänen sydämel-
lään ovat erityisesti rukouspalvelu 
ja musiikki. 
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K enialaisen Full Gospel Churches 
of  Kenya -kirkkokunnan piispat  
Eli Rop, Charles Kokom-

bo ja Samuel Kathitta vierailivat 
Tampereen Helluntaiseurakunnassa 
ja Hervannan Katukappelissa 13.3. 
He kiittivät Suomen helluntaiseura-
kuntia merkittävästä työstä Kenian 
kansan hyväksi. Isäntänä toimi Keni-
assa pitkään lähettinä toiminut Pek-
ka Ylenius. 

Piispat muistuttivat meitä to-
dellisesta Jeesuksen seuraamisesta. 
Tämän päivän seurakunnissa on 
jäseniä, jotka eivät ole sisäisesti uu-
destisyntyneitä. Todellinen opetus-
lapsi on nälkäinen ja janoinen. Hän 
haluaa kasvaa ja seurata Jeesusta. 
Paras kasvattaja on yleensä oma hen-
gellinen isä tai äiti kotiseurakunnas-
sa. Jeesuksen seuraaminen merkitsee 
seisomista Jeesuksen puolella myös 
uhan ja vainon edessä. Opetuslap-
seuden  merkkejä ovat uudestisyn-
tyminen, rohkeus seurata Jeesusta, 

Pyhän Hengen kokeminen sekä 
antaminen. ”Menkää siis ja tehkää 
kaikki kansat minun opetuslapsikse-

ni: kastakaa  heitä Isän ja Pojan ja 
Pyhän Hengen nimeen.” 
-tj

Kenialaiset piispat vierailulla

Parisataa 
turvapaikanhakijaa 
kuunteli sanomaa 
Jeesuksen rakkaudesta 
arabiankielisessä 
kristillisessä illassa. 

M
aaliskuun viimeisenä 
torstaina Hervannan 
Katukappeli ja Tam-
pereen Helluntaiseu-
rakunta järjestivät 

yhdessä arabiankielisen tilaisuuden, 
johon tuotiin busseilla yli 200 turva-
paikanhakijaa Tampereen vastaan-
ottokeskuksista. Mukana oli Kaupin, 
Koukkuniemen ja Kaivannon väen 
lisäksi useita perheitä Aitoosta. Noin 
30 afgaanille järjestettiin farsinkieli-
nen tulkkaus englannin kautta. Tilai-
suuden juonsi Martti Ahvenainen 
ja musiikissa oli Joona Salon ryhmä 
sekä rap-artisti Jonitapani. Laulu-
jen sanat oli heijastettu arabiaksi sc-
reenille. Lastenhuoneessa oli vilkasta; 
lapsille oli järjestetty omaa ohjelmaa.

Algerialainen Omar Taleb to-
disti omasta elämästään. Hän löysi 
14-vuotiaana Koraanista Jeesuksen. 
Tämän elämä ja ihmeteot vakuuttivat 
hänet Jeesuksen jumaluudesta. Omar 
pyysi Jeesusta vahvistamaan, että hän 
on todellinen. Koko suvun ihmeeksi 
Jumala herätti henkiin hänen isoäi-
tinsä, joka oli ollut kuolleena 4-5 tun-
tia, kun Omar rukoili yksinkertaisen 
rukouksen hänen puolestaan. Sen jäl-
keen Omar hylkäsi islamin lopullisesti 
ja alkoi kertoa Jeesuksesta rohkeasti. 
Isoäiti eli kristittynä vielä 13 vuotta.

Tilaisuuden jälkeen ihmiset kir-
joittivat runsaasti nimiään ja yhteys-
tietojaan lapuille haluten kutsuja kris-
tillisiin tilaisuuksiin. Salin etuosassa 
rukoiltiin ja monet ottivat kirjoja ja 
muuta materiaalia mukaansa. 

Aika kertoa totuus 
Jeesuksesta
Martti Ahvenainen on toiminut maa-
hanmuuttajien parissa kuusi vuotta. 
Hän opettaa heille Raamattua ja 
auttaa heitä käytännön asioissa. Yh-
teisen maahanmuuttajaillan hän koki 
positiivisena.

– Saimme uusia kontakteja ja 
muslimit saivat kuulla evankeliumia. 
Minusta olisi hyvä järjestää silloin 
tällöin näitä isompia tilaisuuksia ihan 
kontaktien vuoksi. Tietysti lisäksi tar-
vitaan pienempiä, kasvu- ja opetus-
ryhmiä jotka kokoontuvat viikoittain. 

Miksi toimia maahanmuuttajien 

parissa eikä eristäytyä heistä? 
– Herra on sallinut heidän tulla 

maahamme jotta kertoisimme heille 
Jeesuksesta. Jos eristäydymme heistä, 
kuka heille sitten kertoo? Seurakun-
nan on nyt toimittava. 

Ahvenainen ja Taleb tapasivat 
noin vuosi sitten Joensuussa islam-

seminaarissa. 
– Meille syntyi heti hyvä yhteys. 

Jumala on lähettänyt Omarin Suo-
meen kertomaan Jumalan rakkau-
desta muslimeille. Hän tekee hyvää 
työtä ja iloitsen yhteistyöstä hänen 
kanssaan, Martti hehkuttaa.

Ahvenainen on aiemmin julkais-
sut kirjan nimeltä Islam Raamatun 
valossa. Tekeillä on kastekurssi us-
koon tulleille muslimeille sekä suo-
malaisille kasteelle aikoville. Kirjan 
on määrä ilmestyä ennen kesää. Toi-
nen Martin uusi kirja Uusi Ihminen 
Kristuksessa julkaistaan Saalemissa 
24.4. klo 11.

Pimeydestä valoon
Omarin Alfa-opetusryhmissä Katu-
kappelilla useita arabeja on täyttynyt 
Pyhällä Hengellä ja vapautunut sisäi-
sistä kahleista. Kastettujen todistuk-
set ovat koskettavia:

”Kahdeksan vuotta sitten eräs 
kristitty Irakissa sanoi minulle, että 
tulet matkustamaan toiseen maa-
han, jossa kristityt tulevat kertomaan 
sinulle enemmän Jeesuksesta. Nyt 
tämä profetia on toteutunut. Olen 
löytänyt ystäviä ja Jeesuksen.”

”Elämässäni oli pelkoa ja ongel-
mia. Huomasin, että Suomessakaan 
kaikki eivät pidä meistä. Seurakun-
nassa kohtasin kristittyjen rakkauden. 
Aloin lukea Raamattua ja huomasin, 
että koko kirjahan kertoo rakkaudes-
ta. Nyt ymmärrän, että Jeesus on Ju-
malan Poika ja ainoa totuus.”

”Kun tulin Eurooppaan, tulin 
kuin pimeydestä valkeuteen. Nyt 
voin avoimesti lukea Raamattua ja 
uskoa Jeesukseen. Olen vapaa uusi 
ihminen.”

tArjA jääskeläinen

Evankeliumia omalla kielellä

Martti Ahvenaisen sai maahanmuuttajaillassa ruusut 75-vuotispäivänsä kunniaksi. Martin ja Omarin sydän palaa 
samalle asialle.

Kenialaiset palvelivat opetuksin ja rukouksin sekä suomalaisia että 
maahanmuuttajia. Heidän mielestään Katukappeli oli kuin seurakunta heidän 
maassaan. Vas. Timo Penttilä ja Pekka Ylenius.

KUVA TARJA JÄÄSKELÄINEN



 721. huhtikuuta 2016VIESTINTUOJA

VIESTINTUOJA
63. vuosikerta

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, Joni Huopana,
Katariina Kosonen

Ulkoasu ja taitto: 
Mika Kavasto/Aikamedia (printtilehdet)

Seurakunnan pastorit
Usko Katto (vuorotteluvapaalla)
usko.katto@kolumbus.fi 
puh.  0400 782 521, koti (03) 367 7544
Petteri Arasalo

petteri_arasalo@hotmail.com
puh. 044 090 1759
Hannakaisa Shehu

hannakaisa.shehu@gmail.com
Päivi Myllynen

paivi.myllynen@kolumbus.fi
puh. 050 511 8588
Jarkko Linqvist

j.j.lindqvist@gmail.com
puh. 040 512 9646
Joona Salo 

thejoona@gmail.com 
puh. 0505204830 
Pentti Kapanen

penakap@gmail.com
puh. 050 357 2172
Tapani Varuhin 

puh. 0400 650 025

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:  tampere@helluntaisrk.net
Ulkomaalaistyö: international.tampere@helluntaisrk.net
Kuurojentyö:  tellervo.toprak@kolumbus.fi
Diakoniatyö: saalem.diakonit@kolumbus.fi

Internet
www.tamperehelluntai.fi

Karismakirja
puh. 040 7762729
info@karismakirja.fi

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

Painopaikka: 
ISSN-0787-8699

Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja lyhentää 
lehteen lähetettyä aineistoa.

E deltänyt vuosi oli seurakunnalle 
monella tavalla hyvä. Syksyllä 
saimme isännöidä helluntaiherä-

tyksen ensimmäisiä Syyspäiviä. Päi-
vien teemana oli ”Johtajuuden he-
delmät”. Päivien aikana sekä oman 
seurakuntamme että koko Suomen 
helluntailiikkeen paimenet saivat 
vahvistusta ja tuoreita näkökulmia 
seurakuntien johtamiseen niin pai-
kallisesti kuin koko herätyksenä. 
Päivillä seurakuntia rohkaistiin myös 
etenemään helluntaikirkkoasiassa. 
Tampereella olemme olleet edelleen 
odottavalla kannalla toiminnan siir-
tämisessä Suomen helluntaikirkon 
paikalliselle seurakunnalle. Kuluneen 
vuoden aikana Tampereen hellun-
taikirkkoseurakunnan jäsenluku kas-
voi noin 80 hengellä ja koko jäsen-

määrä lähestyi 1000 jäsenen rajaa.
Tampereen rukoushuoneyhdistys 

Saalem ry:n jäsenmäärä kasvoi 16 
jäsenellä ollen vuoden lopussa 2459. 
Taloudellisesti vuosi oli parempi kuin 
edellinen, mikä näkyi hieman arvi-
oitua suurempina tuloina ja enna-
koitua parempana tuloksena. Vaikka 
yhdistyksen tulos parani edellisestä 
vuodesta lähes 160t€, oli se silti 36t€ 
alijäämäinen ja jouduimme otta-
maan lisää lainaa talouden hoitami-
seksi. Vuoden päättyessä lainaa oli 
yhteensä noin 214t€.

Vuoden 2015 kuluessa luovuim-
me omasta talonmiehestä ja yksi 
kotimaan pastoreista siirtyi Fidan 
työntekijäksi Nepaliin. Tärkeä mer-
kitys talouden tasapainottamisessa 
oli myös useiden kotimaan työnteki-

jöiden luopumisella lomaltapaluura-
hoista, jolloin heillä oli mahdollisuus 
ottaa ylimääräisiä vapaapäiviä rahan 
sijaan. Pystyimme säästämään myös 
tuhansia euroja lämmityskuluissa las-
kettuamme rukoushuoneen lämpöti-
laa kahdella asteella aiemmasta.

Vaikka kotimaan työssä jouduim-
me jonkin verran vähentämään pal-
kattujen työntekijöiden määrää, pys-
tyimme samanaikaisesti lisäämään 
varoja lähetystyöhön. Kokonaisuu-
tena lähetystyöhön kohdistui seura-
kuntamme kautta noin 335t€, mikä 
on yli 50t€ enemmän kuin vuotta 
aiemmin. Olemme saaneet olla lä-
hettämässä niin pariskuntia kuin 
yksittäisiä työntekijöitä eri puolille 
maailmaa. Vuoden aikana päivitet-
tiin myös lähetystyön strategiaa. Sii-

nä yhtenä keskeisenä asiana on koko 
seurakunnan rooli lähetystyössä.

Kotimaan työssä Pentti Kapanen 
valmisteli Syyspäiviä ja kiersi samal-
la eri seurakunnissa innoittamassa 
lähetystyöhön sekä tapasi useita seu-
rakuntamme vanhuksia. Hannakaisa 
Shehu palasi vanhempain vapaalta 
seurakuntapastorin tehtäväänsä. 
Yksi merkittävä tapahtuma muiden 
joukossa oli joka toinen viikko järjes-
tetty seniorilounas, missä on mahdol-
lisuus lounaan lomassa tavata ystäviä 
ja keskustella ajankohtaisista asioista.

Lapsi- ja nuorisotyössä toiminta 
jatkui monipuolisena laajojen so-
luverkostojen, erilaisten leirien ja 
tapahtumien sekä vakiintuneiden ti-
laisuuksien kautta. Erityisesti WUP-
dreams -tapahtumassa nuoret saivat 

herätteitä etsiä niitä lahjoja, joita 
Jumala on heille antanut, voidakseen 
palvella arjessa Jumalaa erilaisissa 
ammateissa ja tehtävissä. Kukkolan 
leirikeskuksessa useat saivat löytää 
Jumalan elämäänsä, täyttyä Pyhäl-
lä Hengellä ja vahvistua uskossa. 
Vuoden lopulla valmistauduttiin 
myös Pirkanmaan koulutyön uuteen 
organisoitumiseen ja pitkäaikaisen 
koulupastorimme Tapani Varuhinin 
siirtymiseen kokoaikaiseksi perhe-
työn pastoriksi sekä Leevi Ahopellon 
siirtymiseen uusiin tehtäviin Hyvä 
Sanoma ry:n kautta. 

juhAni sAnd 

Herra oli uskollinen myös vuonna 2015

Tämän vuoden alusta 
seurakuntamme johtaja 
Usko Katto nimitettiin 
Suomen Helluntaikirkon 
johtajaksi. Viestintuoja 
haastatteli häntä 
muutamalla kysymyksellä. 

Mitä nimitys käytännössä 
merkitsee?
Suomen Helluntaikirkon hallitus 
valitsee puheenjohtajan, joka toi-
mii sitten myös Helluntaikirkon 
johtajana. Hänen tehtävänään on 
edustaa helluntaiseurakuntia ja 
toimia heidän äänenään.  Hellun-
taikirkon johtaja myös tarkastelee 
Suomen helluntaiseurakuntien 
hengellistä tilaa, joten näkökulma 
ja paimenuus ovat valtakunnan 
laajuisia.

Helluntaikirkon tehtävä on toi-
mia seurakuntien yhteistyöelimenä. 
Se palvelee seurakuntia erilaisissa 
käytännön kysymyksissä, huolehtii 
suhteista valtiovaltaan ja muihin 
hengellisiin yhteisöihin. Seurakun-
tien ja uskovien yhteys on Jumalalle 
tärkeä asia!

 

Miten nimitys muuttaa työ-
tehtäviäsi?
Työtehtävät eivät juurikaan muu-
tu. Joitakin edustustehtäviä ja 
palavereita tulee lisää. Tärkein 
tehtäväni on kuitenkin oman seu-
rakunnan hoitaminen edelleenkin. 

Mitä tämä merkitsee omalle 
seurakunnalle?
Tällä tehtävällä ei ole oikeas-
taan vaikutuksia omaan seu-
rakuntaamme, koska työ-
tehtäviin ei tule radikaaleja 
muutoksia. Toisaalta toivon seura-
kuntalaisten muistavan minua ru-
kouksin entistä enemmän, koska pal-
velen herätysliikettä nyt laajemmin. 

Miksi halusit ottaa tehtävän 
vastaan?
Jumalan johdatus ja kutsu ohjasivat 
tähän. Oli tarve astua palvelemaan 
ja siihen kysyttiin. Muurinaukko 
tarvitsi hoitajaansa.

Oman seurakunnan vanhim-
mat antoivat myös siunauksensa 
tehtävään, mikä oli myös erittäin 
tärkeää.

Usko Katto Suomen Helluntaikirkon johtoon


