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Arkea ja juhlaa

T
unnettu sanonta kuu-
luu: ”Joulu juhlista ja-
loin”. Suurena juhlana 
suomalaiset ovat jou-
lua aina pitäneetkin. 

Onhan se valon juhla keskellä 
vuoden pimeintä kautta. Lisäksi 
siihen liittyy perheiden kokoon-
tuminen yhteen ja toinen tois-
tensa muistaminen. Tärkeintä 
joulussa on kuitenkin perim-
mäinen sanoma Jeesuksen syn-
tymästä. Tätä hengellistä sisäl-
töä voi totisesti juhlia! Ja onko 
parempaa tapaa tehdä sitä kuin 
perheinä ja sukulaisina. 

Helluntailaisina olemme 
hiukan kummallista kristikun-
taa. Yhtäältä pidämme juhlis-
ta ja järjestämme erilaisia juh-
latapahtumia, toisaalta emme 
arvosta kirkkokalenterin pyhiä 
samalla tavoin kuin vanhat kir-
kot. Meille pääsiäinen tai jou-

lu kyllä puhuvat maailman tär-
keimmästä asiasta: Jeesus tuli 
maailmaan ja kuoli syntiemme 
edestä! Me kuitenkaan emme 
rakenna seurakunnan toimin-
taa niiden ympärille. Ne ovat 
vain kalenterin päiviä. Tär-
keintä on itse sanoman sisältö 
ja jokaisen oma suhtautuminen 
niihin. Sanoma haastaa henki-
lökohtaiseen Jeesus-suhteeseen. 

Helluntailaiselle suurinta on 
kokea sanoma todeksi arjessa. 
Jumala-suhde on jokapäiväi-
nen asia. Se ei keskity kalenteri-
juhliin. Jeesuksen valmistama 
pelastus on kiitosaihe aamulla, 
kun herää. Hänen tuomansa 
anteeksiantamus on totuus, jo-
hon nojataan nukkumaan men-
täessä. Tässä mielessä joulu on 
joka päivä. Se on uskovan joka-
päiväinen tarina. Se on voiman 
ja viisauden lähde elämän suu-

rissa kysymyksissä. Ja ne nou-
sevat esiin arjessa. Ihmissuh-
dehaasteet, suuret päätökset ja 
johdatuskysymykset, pettymyk-
set ja epäonnistumiset. Näissä 
arjen asioissa joulun sanoma 
talliin syntyneestä Jeesukses-
ta konkretisoituu. Häneltä tu-
lee viisaus, apu ja voima jokai-
seen päivään. Jeesus on arjen 
Vapahtaja. Varsinkin uskovien, 
niin kuin Raamattu sanoo. 

Juhlat kuitenkin ovat meil-
lekin tärkeitä. Arki tarvitsee 
kohokohtia. Sitä paitsi juhlat 
ovat iloa varten ja ilo on evan-
keliumin ydinasioita. Jeesus-
kin osallistui erilaisiin juhliin ja 
iloitsi niistä. Meidänkään ei tule 
juhlimista säästellä. 

Usko katto

Osana suurta ihmettä

J
ouluna ajattelen usein 
Mariaa. Hän rakasti Ju-
malaa niin paljon, että Ju-
mala saattoi uskoa hänelle 
koko maailmaa koskevan 

suunnitelmansa. Suureen teh-
tävään sisältyi kuitenkin paljon 
kipua, epävarmuutta ja häpeää. 
Marian piti unohtaa ylpeytensä 
ja voittaa pelkonsa. Olisihan ol-
lut  mahtavaa kantaa kohdus-
saan maailman Vapahtajaa ar-
vostettujen lääkärien seuratessa 
ja esitellä hänet palatsin par-

vekkeelta ihmisten hurratessa. 
Mutta Maria ja Joosef   tarvit-
sivat todella uskoa voidakseen 
nähdä ihmisten  ylenkatseen 
yläpuolelle. Rukoustukena oli 
Elisabeth, joka kantoi kohdus-
saan samankaltaista ihmettä. 

Jeesuksen syntymälle ei  löy-
tynyt tilaa majataloista eikä 
ihmisten kauniista kodeista. 
Mutta tuossa vaatimattomas-
sa tallissa ja koruttomassa het-
kessä taivas oli paikalla!  Enkelit 
ilmestyivät paimenille ja tähti 

syttyi tietäjille. Maria tiesi, että 
hänen sylissään oli Jeesus, Ju-
malan Poika, joka tulisi vapah-
tamaan koko maailman synnis-
tä. Tuona hetkenä hän ei olisi 
varmasti halunnut olla missään 
muualla kuin juuri tuossa Beet-
lehemin tallissa! Hän oli saa-
nut kunnian olla Jeesuksen äiti, 
mutta hänen piti olla myös val-
mis aikanaan luovuttamaan 
Hänet  tehtävää varten.

Suuret ihmeet  näyttävät 
usein kypsyvän hiljaisuudessa, 
sillä Jumala ei etsi ihmisten suo-
siota vaan kuuliaisia sydämiä.  
Olemmeko Marian tavoin val-
miita kantamaan ja toteutta-
maan Hänen suunnitelmaansa 
sekä luovuttamaan lopputulok-
sen Hänelle moninkertaistet-
tavaksi? Yksinkertainen tyttö 
oli aikansa vaikuttaja siksi, että 
hän rakasti, kuunteli ja uskoi 
Jumalaa, hinnasta huolimatta.  

Rauhallista joulua

tarja jääskeläinen

Tule Joulu 
kultainen

Kolumni

KRISTIKUNTA VALMISTAUTUU JÄL-

LEEN juhlimaan Jeesus Na-
saretilaisen syntymää. Jou-
lun sanoma on ihmiskunnan 
suuri aarre. 

Joulua romantisoidaan 
kiiltokuvin, koristein, kyntti-
löin ja lahjoin. Kauniit jou-
lulaulut kaikuvat kaikkialla, 
ja kiireinen touhu kertoo lä-
hestyvästä juhlasta. Aikuiset 
etsivät mielissään joulun tun-
nelmaa, joka on ollut kadok-
sissa. 

Kun riisumme tämän juh-
lan kulttuurimme tuomista 
rönsyistä, jäljelle jää yksin-
kertainen ja kaunis kertomus 
siitä, kuinka suuri Jumala tu-
lee ihmiseksi. Tämä kerto-
mus on niin uskomaton, että 
se olisi kuollut omaan mah-
dottomuuteensa jo kauan sit-
ten, ellei se koskettaisi ihmis-
ten sydämiä niin paljon. 

Kun koko syntymäkerto-
mus avataan eteemme kaik-
kine ihmeineen ja merkkei-
neen, edessämme on niin 
uskomaton tarina, että se oli-
si kuollut jo omaan mahdot-
tomuuteensa, jos se olisi vain 
paimentolaisten nuotiotari-
na. 

Kertomus Jumalan ihmi-
seksi tulemisesta koskettaa 
ihmistä syvälle. Se saa ih-
misen runoilemaan, sävel-
tämään, kuvailemaan, kir-
joittamaan, puhumaan ja 
laulamaan tästä ihmeellises-
tä viestistä. Kun katsomme 

Jeesuksen syntymäpahnoil-
le lankeavaa ristin varjoa, se 
paljastaa ihmismielen pimey-
den ja sen syvän tuskan, jota 
kannamme olemuksessam-
me. Samalla tuo ihmeelli-
nen sanoma kirkastaa meille 
Jumalan armon, jonka Rau-
hanruhtinas toi maailmaan. 

Juuri tässä on joulun sa-
noman voima. Se koskettaa 
meitä, se tunkee syvälle sie-
lumme syvyyteen. Tästä voi 
jokainen löytää rauhan sie-
lulleen ja rakastavan Juma-
lan kasvot. Tämän muutta-
van voiman ovat miljoonat 
ihmiset kokeneet. He ovat ol-
leet valmiita antamaan hen-
kensä sen vuoksi, mitä ovat 
Vapahtajan kanssa löytäneet. 
Tämä ihmeellinen sanoma 
on tänäänkin niiden voima-
na, jotka joutuvat kärsimään 
maailman pahuudesta. 

Kristityissä kodeissa me 
keskitymme tämän kalleim-
man aarteen äärellä viettä-
mään joulua. Lahjat, laulut, 
pöytien herkut eivät kykene 
tuomaan sitä juhlaa, jota ta-
voittelemme, mutta Joulun 
evankeliumin ääreltä se löy-
tyy. Tuntuu, kuin taivaan en-
kelit laulaisivat kanssamme 
ja juhlistaisivat juhlaamme. 

Hyvää ja armollista jou-
lua!

jarmo makkonen



 322. joulukuuta 2016VIESTINTUOJA

Pastori Usko Katon 
50-vuotispäivää 
juhlittiin Tampereen 
Helluntaiseurakunnassa  
vastaanotolla ja 
juhlakonsertilla. 

V iestintuoja tavoitti 5.11. 
merkkipäiväänsä viettä-
neen Usko Katon juhla-

humun keskellä.

Miksi päädyit 
juhlakonserttiin?
Halusin välttää pitkiä puhei-
ta. Luonteelleni on kiusallista 
olla huomion kohteena. Ajat-
telin kauhulla tilannetta, jos-
sa istuisin ja kuuntelisin it-
seäni koskevia puheita toinen 
toisensa jälkeen - synttäripai-
najaiseni! Näin me ihmisinä 
olemme erilaisia. Juhlat oli kui-
tenkin järjestettävä, joten pää-
dyin konserttiin. Sain vaikuttaa 
lauluvalintoihin, jotka kuvasi-
vat elämäni arvoja ja tärkeys-
järjestystä. Sitä paitsi halusin 
Jumalan saavan kunnian myös 
minun elämäni hedelmästä. 
Jeesus on sen aikaansaanut ja 
lauluissa hän tulee korotetuk-
si. En mitenkään väheksy tun-
nustuksen antamista ihmiselle, 
mutta joillekin on vaan vaikea 
olla sen kohteena. Uskon myös, 
että pastorin synttärit ovat seu-

rakunnalle yhteisöllinen koke-
mus. Kuljemme samaa matkaa.

Millaiset tunnelmat kon-
sertista jäivät?
Juhlat olivat  mahtavat! Minua 
varten oli nähty vaivaa sekä tar-
joiluissa, somistuksessa että mu-
siikissa. Muusikot olivat juuri 
oikeat sekä valtavan taidollisia 
että hienolla sydämellä. Kiitos 
heille! Olin erittäin otettu kai-
kesta. Ja erityisesti siitä syys-
tä, että sain kokea suuren rak-
kauden minua kohtaan. Kiitos 
myös monenlaisesta muistami-
sesta. Niillä onnittelukorteilla ja 
adresseilla menen pitkälle. Roh-
kaisut olivat kerrassaan hienoja.
 
Miltä tuntuu kun 
”keskipäivä” on ylitetty?
Ei tämä viisikymppisen elämä 
mitenkään erilaiselta tunnu. 
Ei voi sanoa, että kun aamul-
la heräsin, kaikki olisi muuttu-
nut. Elämä jatkuu, toivottavas-
ti kypsempänä ja viisaampana 
joka vuosi. Ehkä viisikymppise-
nä sitä on enemmän sinut itsen-
sä kanssa. Hyväksyy myös omat 
puutteensa ja samalla myös 
toisten. Taidan olla tätä nykyä 
armollisempi, vaikka edelleen 
periaatteen mies.

HaastattelU lea HaapalaHti

kUvat veikko rUoHotie

USKO KATTO 50 VUOTTA

”Armollinen periaatteen mies”

U sko Katto syntyi py-
hä inmie s t enpä ivänä , 
2.11.1966 Evijärvellä. 

Perheessä oli yhteensä 14 lasta. 
Isä ja kaksi sisaruksista ovat jo 
edesmenneet. 

Helluntailaisen maalaisko-
din kasvattina Usko ”kasvoi us-
koon”. Seurakunnan pyhäkou-
lu, leirit ja poikakerhot olivat 
tärkeitä. 

Hoitoalan opintojensa aika-
na hän tuli mukaan Tampereen 
Helluntaiseurakunnan teetupa-, 
nuoriso- sekä ulkomaalaistyö-
hön. Sieltä löytyi myös Tina-vai-
mo. Seurusteluaikana Tina asui 
Tukholmassa ja Usko Lontoos-
sa. Raamattua opiskeltiin yh-
dessä Belgiassa. Kihlat ostettiin 
juutalaiskaupasta Antwerpenin 
kulta- ja timanttikadulta. Häitä 
vietettiin Suomeen palaamisen 
jälkeen heinäkuussa 1995. 

Usko aloitti seurakuntamme 

nuorisotyössä 1995 ensin oman 
toimen ohella ja kokoaikaises-
ti vuonna 1997, jolloin myös 
valmistui teologian maisteriksi 
Brysselin Continental Theolo-
gical Seminary:sta. Hän aloitti 
solutoiminnan ja kannusti nuo-
ria johtajuuteen. Kun hänet 
vuonna 2009 kutsuttiin Tam-
pereen Helluntaiseurakunnan 
johtajaksi, soluissa oli 500 nuor-
ta ja 100 solunjohtajaa. 

Perhe ja isyys tärkeintä 
Perhe kipuaa Uskon arvoas-
teikossa seurakuntatyön edel-
le. Omien lasten ollessa pieniä 
Usko pyrki olemaan kotona nu-
kuttamassa heitä. Tina-vaimo 
saa kiitosta tuesta seurakunta-
työssä. 

- Olemme jakaneet Tinan 
kanssa nuorisotyön ja koko 
seurakunnan näyn yhdessä. 
Hengellinen sota ja lujana sei-

sominen tapahtuu yhdessä. Ar-
vostan ja kunnioitan vaimoani 
suuresti, myös hengellisenä pai-
menena, solun- ja soluverkos-
ton johtajana. 

Usko sanoo Jumalan kutsu-
neen häntä erityisesti olemaan 
isä, myös paimenena. Nuoriso-

työssä hän on nähnyt monien 
nuorten kasvavan ilman isää. 
Seurakunnasta voi löytää tur-
vallisia ja vahvistavia isiä.

- Tärkeintä on tietysti suhde 
omiin lapsiini. Hienointa isyy-
dessä on juuri suhde ja mah-
dollisuus vaikuttaa heihin posi-

tiivisesti. Vaikeinta on hyväksyä 
oma rajallisuutensa ja luottaa 
rakkaansa Jumalan käsiin.

Tällä hetkellä lapsista Veera, 
19, on työharjoittelussa seura-
kunnassa ja Veikka, 17, käy lu-
kiota.

Uskon mielestä kaikki isyys 
on Jumalasta ja siinä on erityi-
nen siunaus (Ef. 3:14-15). Se on 
myös solunäyn perusperiaattei-
ta ja arvoja. Hengellinen isyys 
ja äitiys ulotetaan laajasti kaik-
kien ulottuville.  

Pastorin vapaapäivät on 
merkitty kalenteriin puoleksi 
vuodeksi eteenpäin. Se on hä-
nen mukaansa ainoa tapa erot-
taa työ ja vapaa-aika toisistaan. 
Lomapäivät Usko viettää mie-
luiten perheen ja liikuntahar-
rastusten parissa. 

tarja jääskeläinen

kUva veikko rUoHotie

Maalaispojasta hengelliseksi johtajaksi

Seurakunnan mieskuoro konsertoi pastorille.

Onnittelut ilahduttavat ja koskettavat. Veera Katon laulu isälle.
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Jippiikuoro Satelee!

J
ippiikuoro Satelee har-
joittelee Saalemin ala-
salissa sunnuntaisin klo 
10.45-11.30. Kuoro on 
mukana pyhäkoulun aloi-

tuksessa, josta jakaudutaan py-
häkouluryhmiin. Seurakun-
nassamme on valtavan hieno 
pyhäkoulutyö, ja pyhäkoulus-
sa käy paljon lapsia. Toivom-
me että lapsikuoro ja pyhäkou-
lutyö voisivat tukea toisiaan. 
Näkynämme on että voisimme 
antaa lapsille mahdollisuuden 
palvella seurakunnassa, ja näin 
sitouttaa heitä seurakuntaan. 
Rukous on ensiarvoisen tärke-
ää. Tarvitsemme esirukoilijoi-
den rukoustukea työhömme. 
Kiitos että muistat Satelee-kuo-
roa rukouksin.

Kuoronjohtajat: Lea Hostik-
ka-Heino, Satu Hietala, säestä-
jä: Riina Häkkinen 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
lastenmusiikki@gmail.com  

Seurakunnallamme on 
hyviä perinteitä, jotka 
Jumala on laittanut alulle, 
ja joihin Hän näyttää 
yhä olevan sitoutunut. 
Yksi tällainen on jo 
perinteeksi muodostunut 
seurakuntamme yhteinen 
rukous- ja paastoviikko 
tammikuun alussa. 

H aluamme jälleen tulevan 
vuotemme 2017 alussa et-
siä yhdessä Jumalaa oman 

elämämme, läheistemme, kau-
punkimme ja koko maamme 
puolesta. 

Uskalla nähdä koko kuva
Aloitamme yhdessä seurakun-
tana uutta vuotta. Katsomme 
taaksemme ja näemme histo-
rian, jossa Jumala on vahvasti 
vaikuttanut. Samalla katsomme 
tulevaan täynnä toivoa ja luot-
tamusta. Meille käy hyvin! 

Syksyllä 2016 aloitettu stra-
tegiaprosessi etenee rukousten 
siivittämänä. Sanoitamme nä-
kyä, jonka koemme Jumalan 
uskoneen meille. Tämän stra-
tegian ja näyn puolesta halu-
amme rukoilla. Jeesus Kristus 
haluaa ja tulee edelleen käyttä-
mään seurakuntaamme oman 
kunniansa ilmoittamiseksi.

Aika ajoin on tarkistetta-
va toimintatapoja ja -malleja. 
Tällä hetkellä pöydällä on vii-
sivuotinen kausi 2017-2021. 
Vuonna 2021 seurakuntam-
me täyttää 100 vuotta. Kun 
on aika katsoa eteenpäin, täy-
tyy samalla myös katsoa taak-
sepäin. On uskallettava nähdä 
koko kuva. Eilen tehdyt valin-
nat näkyvät tänään. Huomisen 
sato kylvetään nyt. 

Historiamme havisee Jumala 
liikehdintää. Tampereen Hel-
luntaiseurakunta perustettiin 
21.1.1921. Sodan aikana ja sen 
jälkeen maassamme oli voima-
kasta janoa Jumalan puoleen. 
Seurakunta kasvoi Tampereel-
la niin, että sodan jälkeen jäse-
niä oli yli 1000. Omaan rukous-
huoneeseen siirryttäessä syntyi 
myös voimakas herätys 1950–
60 -lukujen vaihteessa. 

Suomi 100 vuotta teemalla 
”Yhdessä”
Historiassamme on paljon säi-
lyttämisen arvoista, ja paljon 
syytä kiitollisuuteen hyvää Ju-
malaa kohtaan. Vuosi 2017 on 
merkityksellinen myös itsenäi-
selle Suomelle, joka täyttää 100 
vuotta. Suomen Valtioneuvos-
ton mukaan edessä on sukupol-
vemme merkittävin juhlavuosi, 
joka näkyy koko vuoden koko 
Suomessa ja myös Suomen ra-

jojen ulkopuolella. Juhlavuoden 
teema on Yhdessä. 

Sen halutaan korostavan 
suomalaista kansanvaltaisuutta, 
ihmisarvon loukkaamattomuut-
ta, yksilön vapautta ja oikeuksia 
sekä edistää oikeudenmukai-
suutta ja avoimuutta yhteiskun-
nassamme. On tärkeää nos-
taa rukouksessa kansaamme 
ja esivaltaamme sen valtaistui-
men eteen, joka on ainoa laa-
tuaan. Tuo valtaistuin sijaitsee 
valtakunnassa, jota maailman 
vahvinkaan armeija ei voi val-
loittaa, ja jonka hallitsijaa ei ku-
kaan mahtimies voi nujertaa.  
Kansat murenevat, hallitukset 
vaihtuvat, sukupolvet katoa-
vat, mutta Jumalan Sana pysyy 
muuttumattomana, katoamat-
tomana, uskollisena. Sen va-
raan me seurakuntana tulem-
me edelleen rakentamaan; 
siihen me uskomme, ja sen ar-
vot me nostamme korkealle. 
Olkoon Jumalan Sana kaiken 
suunnitelmamme keskiössä ja 
kantakoon se hedelmää rukous-
temme kautta – nyt ja tulevai-
suudessa.  Voimme olla rohke-
alla mielellä – vuosi 2021 tulee 
olemaan seurakuntamme juh-
lavuosi. Edetkäämme sitä kohti 
innokkuudella ja Herran odo-
tuksella!   

Hannakaisa sHeHU

NÄKY VUOTEEN 2021 

Rukous- ja paastoviikolla katsotaan historiaan ja huomiseen

RUKOUS- JA PAASTOVIIKON TILAISUUDET:

3.-7.1.2017
Ti klo 19
Ke-pe klo 11 ja klo 19
La klo 10-14

Kuva Tapani Varuhin

Kuva Shutterstock
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Hoosianna – Jumala, auta!
Anna Lehmuskoski 
osallistuu joulukuussa 
kansainväliseen 
ihmiskauppaa 
vastustavaan Dressember-
kampanjaan.

V
iestintuoja kyseli 
Anna Lehmuskoskel-
ta ajatuksia jouluna-
jasta sekä kuluvasta 
ja tulevasta vuodesta. 

Vaikka Anna viettää varsinaiset 
joulunpyhät tänä vuonna töis-
sä, herättää joulunaika hänessä 
syviä mietteitä.

Millaisia joulunajan suun-
nitelmia sinulla on?
Joulunaikaan liittyvistä suunni-
telmista päällimmäisenä mie-
lessäni on Dressember-niminen 
kampanja – nimi on yhdistelmä 
sanoista dress (mekko) ja De-
cember (joulukuu). Kampanjan 
idea on nimensä mukaisesti se, 
että osallistujat pukeutuvat jou-
lukuun ajan mekkoon ja levittä-
vät tietoisuutta ihmiskaupasta 
ja ihmiskaupan vastaisesta työs-
tä. Olen osallistunut Dressemb-
eriin jo aikaisempina vuosina, 
mutta tänä vuonna olen myös 
ollut mukana järjestämässä väl-
jästi sen ympärille rakentuvaa 
Mekkovaihtarit-tapahtumaa. 
Siinä kerätään rahaa ihmis-
kaupan vastaiseen työhön, le-
vitetään tietoa ihmiskaupan 
todellisuudesta ja haastetaan 
pohtimaan omaan kuluttamis-

ta. Järjestelyjen myötä olen 
pohtinut paljon maailman epä-
oikeudenmukaisuutta ja sitä, 
että joulunaikaan kuuluu myös 
raskaita aiheita. Vaikka kam-
panjassa ei puhutakaan suo-
raan Jeesuksesta, olen jo monta 
vuotta ollut vakuuttunut siitä, 

että oikeudenmukaisuus ja sor-
retuista välittäminen ovat kris-
tinuskon ytimessä. Joulunajan 
kristillisestä sanomasta olenkin 
tänä vuonna kuullut erityises-
ti sellaisen Jumalan, joka las-
keutuu maailman kurjuuteen 
ja epäoikeudenmukaisuuteen, 

ja jota saa raskaiden mietteiden 
keskeltä tervehtiä huutamalla 
”Hoosianna - Jumala auta!”

Mistä olet kiitollinen tä-
män vuoden osalta?
Olen kiitollinen terveydestä, 
turvallisuudesta ja vapaudes-
ta tehdä omia valintoja. Maa-
ilman epäoikeudenmukaisuu-
den ajatteleminen on saanut 
minut arvostamaan sitä, että 
olen Suomeen syntyneenä val-
tavan hyväosainen niin moneen 
miljardiin muuhun ihmiseen 
verrattuna. Olen tänä vuon-

na tullut miettineeksi myös pal-
jon naisten asemaa niin täällä 
Suomessa kuin globaalistikin. 
Olen erittäin kiitollinen siitä, 
että Suomessa naisia kohdel-
laan niin hyvin ja olen tyttönä 
saanut esimerkiksi kouluttautua 
siinä missä pojatkin.

Uudenvuodenlupauksesi?
Sanoa useammin ´ei´ ja vähen-
tää asioiden jättämistä viime 
tippaan.

paUla erkintalo

”Oikeudenmukaisuus ja sorretuista välittäminen ovat kristinuskon ytimessä”, 

Anna Lehmuskoski toteaa. 

Annan loppuvuoteen kuului ihmiskaupan vastaista työtä tukeva Mekkovaih-

tarit-tapahtuma.

T ervehdys! Olemme muut-
taneet kesällä takaisin Suo-
meen ja totuttelemme taas 

suomalaiseen elämään. Leevi 
on aloittelemassa omaa yritys-
toimintaa ja Maria tekee sosi-
aalityöntekijän töitä. Viivi on 
aloittanut eskarissa ja Venla päi-
väkodissa, molemmat tytöt ovat 
nauttineet suomessa olosta.

Joulu on tulossa ja haluaisim-
me viettää joulua meille Kii-
nassa tutuksi tulleella tavalla: 
monina vuosina olemme kutsu-
neet ystäviä kylään viettämään 
joulua kanssamme. Syömme 
yhdessä maittavan jouluateri-
an, missä pääruokana on Mari-
an taikoma uunilohi. Sen lisäk-
si tarjotaan laatikoita ja muita 
suomalaiseen jouluun kuulu-
via ruokalajeja. Aterian jäl-
keen laulamme joululauluja ja 
juttelemme joulun sanomasta. 
Jälkiruokapöytään kuuluu kui-

vakakkuja ja joulutorttuja. Vie-
raiden kanssa vaihdamme pie-
net lahjat, ja lapset saavat omat 
lahjansa. Yhdessä kiitämme Ju-
malaa Hänen huolenpidostaan 
ja hyvyydestään.

Joulun viettoon liittyy tänä 
vuonna uusiakin elementtejä, 
sillä nyt pääsemme pitkästä ai-
kaa kuuntelemaan joulurauhan 
julistusta, tapaamaan sukulai-
sia ja käymään joulusaunassa. 
Lanttulaatikkoa ja luumurah-
kan aineksiakin saa ihan kau-
pan hyllyltä!  

Kiinassa joulun sanomaa ei 
tunneta, ja siihen liittyy lähin-
nä kaupallisuus. Jouluvaloja lai-
tetaan esille moniin paikkoihin 
ja joulupukki hymyilee suuren 
lahjasäkin kanssa. Monet jou-
lukoristeet saattavat jäädä pai-
koilleen vielä pitkälle kevääseen 
asti, kun ne ovat niin juhlavia 
- ja miksi turhaan kiirehtiä nii-

tä purkamaan. Uskoville joulu 
tarjoaa kuitenkin monia mah-
dollisuuksia kertoa evanke-
liumin sanomaa. Ihmisten mie-
lenkiinto pysyy yleensä Marian 
ja Joosefin tarinassa sekä en-
kelikuorossa, mutta Jeesuksen 

maailmaantulon syytä ei moni 
kiinalainen ymmärrä ja hyviä 
keskusteluita syntyy. Ihmisen 
syntisyys ja kykenemättömyys 
auttaa itseään vaatii ulkopuolis-
ta apua. Jumala rakkaudessaan 
tuli luoksemme ja kärsi syn-

tiemme puolesta. Ylösnouse-
mus todistaa Hänen voitostaan 
ja nyt jokainen, joka haluaa 
vastaanottaa Jumalan pelastuk-
sen lahjana, voi sen saada! 

maria ja leevi liU

Kiinalainen ja 
suomalainen joulu

Liun perhe yhdistää kiinalaisen ja suomalaisen joulun.

Kuva Eeva Valopaasi

Kuva Eeva Valopaasi
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Katukappeli Lounge on Duon ykkösmesta

Seitsemän itsenäistä vuotta Hervannassa

Hervannan Katukappeli 
avasi lokakuussa 
Kauppakeskus Duon 
toisessa kerroksessa 
iltapäiväpaikan nuorille.  

H
ervannan Duon ylä-
kerrassa parveilee il-
tapäivisin kymmeniä 
koululaisia. He ovat 
tervehtineet ilolla Ka-

tukappelin uutta Loungea, jos-
sa voi saada ilmaista kahvia, 
teetä, mehua ja keksejä. Loun-
ge on avoinna tiistaista perjan-
taihin klo 14-18.

Raamattuvisat suosittuja
Loungen ”emo” Saana Amo-
ah on itse kahden nuoren äiti 
ja liikkuu  teinien parissa kuin 
kala vedessä. Hän suorittaa Ka-
tukappelissa oppisopimuksella 
nuorisotyön tutkintoa. Saanan 
kanssa voi puhua Jeesus-asioista 
tai vaikkapa seurustelusta yhtä 
rennosti kuin päivän säästä.  

– Täällä käy päivittäin pari-

senkymmentä 11-20 -vuotiasta 
nuorta eri kulttuuritaustoista. 
Kaikkein nuorimmat ovat kaik-
kein avoimimpia. He rakastavat 
raamattuvisoja, joiden kautta 
he oppivat uusia asioita evanke-
liumista. Vanhempien nuorten 
kanssa on ollut todella syvälli-
siäkin keskusteluja. Ilmapiiri on 
ollut hyvä ja järjestyshäiriöiltä 
on vältytty. Eräs 12-vuotias sa-
noi, että "tää nuorten juttu on 
Duon ykkösmesta".  Voisiko 
enää parempaa palautetta saa-
da? Saana hymyilee.

Pöydän ääressä istuva poruk-
ka vahvistaa asian. He toivovat, 
että Lounge olisi auki joka pä-
viä. Kaikki haluavat Saanan 
kanssa samaan kuvaan. Heitä 
ei haittaa, vaikka kuvan voi löy-
tää myöhemmin seurakunnan 
nettilehdestä. 

 – Tää on huippumesta, kun 
tää on ilmainen ja kaikki saa 
tänne tulla. Saanan kanssa on 
kiva jutella, ja tietovisat on hy-
viä, hehkuttaa Uni, 12.

– Saana on niin ystävällinen, 
säestää Viivi, 12.

– Kiva kun se järjesti tämän 
jutun! huikkaa Mikael, 13.

– Tää on kiva paikka. Olen 
käynyt täällä ihan alusta asti, il-
moittaa Leevi.

Vapaaehtoisena autteleva 
Joel käy Loungessa ainakin ker-

ran viikossa. Hän on opiskellut 
Tampereella lähihoitajaksi ja 
työskentelee nyt vanhusten pa-
rissa.

- Tää on moderni tila ja tääl-
lä tapaa eri taustaisia ja eri kie-
lisiä nuoria. Heidän kanssaan 
on kiva jutella. Täällä on tosi 
hyvä ilmapiiri, hän toteaa.

Lounge on ratkaissut myös 
Lähi-idästä kotoisin olevan ty-
tön ajanvietto-ongelman. Hän 
viettää viikoittain 2-3 päivää 
Saanan kanssa jutellen sekä au-
tellen tarjoilussa tai tulkkina. 

tarja jääskeläinen

”S ana suusta Jumalan 
saa ihimeet suuret ai-
kaan. Sanallansa Isä 

Jumala on luonut maan ja tai-
vaan. Näin minä uskon, totises-
ti uskon: luonut on maan ja tai-
vaan...”

Lasse Heikkilän Pohjalainen 
uskontunnustus kaikui ponnek-
kaasti 20.11. Katukappeli hel-
luntaiseurakunnan seitsemän-
nen vuosijuhlan alkajaisiksi 
seurakunnan ylistyskuoron lau-
lamana. Istumapaikat olivat 
hakusalla ja kokoussaliin kan-
nettiin lisää tuoleja. Yleisöstä 
huomattava osa oli maahan-
muuttajia. 

Kokouksen johtaja Pävi Sar-
jasto oli ideoinut hauskan tieto-
kilpailun, jossa testattiin yleisön 
tietämystä Katukappeli-seura-
kunnasta.  Tarja Jääskeläisen 
kokoama kuvashow sekä vuosi-
kertomus antoivat läpileikkauk-
sen toimintavuodesta. Sitä ovat 
värittäneet vilkas ulkomaalais-
työ, useat kastejuhlat sekä isra-
elilaiset puhujavieraat. Uusia 
soluja ja pienryhmiä on perus-
tettu. Saana Amoah on palkat-
tu oppisopimuksella nuoriso-
työhön.

Juhlapuhuja Håkan Wester-
gård  painotti seurakunnan ja 
seurakuntajärjestyksen merki-
tystä. Kristuksen ruumis toi-
mii maan päällä  paikallisseu-
rakuntien kautta. Emme kuulu 

mihinkään universaaliin seura-
kuntaan, vaan konkreettiseen 
paikalliseen seurakuntaan. - 
Älä edes kuvittele, että selviäi-
sit ilman seurakuntayhteyttä, 
Håkan huomautti.  Hän puhui 
myös keskinäisen yhteyden tär-
keydestä, paimenuuden haas-
teista sekä johtajuuden kunni-
oittamisesta.

Westergårdin uusi levy 
”Kristitty olen” sisältää evanke-
lioivia ja uskonhenkisiä lauluja.  

- Nyt jos koskaan, kristityn 
tulee tunnustaa värinsä ja ar-
vonsa rohkeasti, hän muistutti.

  
tarja jääskeläinen

Kokoussaliin oli katettu kaunis kahvipöytä.

Katukappelin ylistäjät olivat harjoitelleet juhlaan uusia lauluja Håkan ja Pia Westergård iloitsivat juhlivan seurakunnan ja pastori Timo Pent-

tilän kanssa. 

Kuva Tarja Jääskeläinen

Kuva Tarja Jääskeläinen ja Olavi Rajahalme
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Julkaisija
Tampereen rukoushuoneyhdistys Saalem ry.

Osoite
Aleksanterinkatu 18, 33100 Tampere
Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa

Toimitus
Päätoimittaja
Tarja Jääskeläinen
puh. 044-5557714
tarjastar@gmail.com

Toimituskunta
Petteri Arasalo, Lea Haapalahti,
Katariina Kosonen

Ulkoasu ja taitto: 
Mika Kavasto/Aikamedia

Seurakunnan pastorit
Usko Katto (vuorotteluvapaalla 30.6. asti)
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 
tapani.varuhin@gmail.com

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),  

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

Painopaikka: 
ISSN-0787-8699

Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja lyhentää 
lehteen lähetettyä aineistoa.

Aleksanterinkatu 18, Tampere  •  040 776 2729  •  info@karismakirja.fi  •  www.karismakirja.fi

Joululehti lahjaksi lähimmäiselle

Olemme avoinna ennen joulua ma-pe 10-17
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TULEVAA OHJELMAA 
14.12.2016 –15.2.2017

www.facebook.
com/Tampereen-
helluntaiseura-
kunta

Aamurukoukset
Pe klo 7-7.45 
Rukouskammiossa, 16.12. 
alkaen joulutauolla

Päivärukoukset
Ma-ke klo 11 
Rukouskammiossa 14.12. 
alkaen joulutauolla

Rukousliekki
Ti klo 17.30 Kellarisalissa 
joulutauolla 1.12.alkaen. 
Vuoden ensimmäinen 
Rukousliekki on 10.1.2017

WE - yläkouluikäisille
Perjantaisin klo 19 

Työmuodot tiedottavat

POISNUKKUNEET 
Nieminen Siiri
Pärmäkoski Mikko

Vko 50 
Ma 12.12. klo 12 
Senioriystävät: ”Joulujuhlaa”
Ti 13.12. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, Eeva Seppäläinen
Ke 14.12. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Joulujuhla
To 15.15. klo 19 Joulukonsertti: 
Beetlehemin lahja, Johanna 
Pusa
La 17.12. klo 19 WUP 
joulujuhla
Su 18.12. klo 15 Seurakunnan 
joulujuhla

Vko 51
Ti 20.12. klo 19 Seurakunta 
rukoilee 
Su 25.12. klo 11 Joulupäivän 
jumalanpalvelus, Pentti 
Kapanen 

Vko 52
Ti 27.12. klo 19 Seurakunta 
rukoilee
Su 01.01. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, 
Petteri Arasalo 
Su 01.01. klo 14 English 
Service

Vko 01
Ti 03.01. klo 19 Seurakunnan 
rukous- ja paastoviikko 
Ke 04.01. klo 11 ja 19 
Seurakunnan rukous- ja 
paastoviikko 
To 05.01. klo 11 ja 19 
Seurakunnan rukous- ja 
paastoviikko
Pe 06.01. klo 11 ja 19 
Seurakunnan rukous- ja 
paastoviikko 
La 07.01. klo 10–14 
Seurakunnan rukous- ja 
paastoviikko 
La 07.01. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 08.01. klo 11 
Jumalanpalvelus, musiikki: 
Johanna Ihonen, Juha Törmä
Su 08.01. klo 14 English 
Service

Vko 02
Ti 10.01. klo 19 Seurakunta 
rukoilee, ehtoollinen
Ke 11.01. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Paavo Järvinen, 
Ilonia-kuoro 
La 14.01. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 15.01. klo 11 
Lähetyssunnuntain 
jumalanpalvelus, musiikki: 
AMen

Su 15.01. klo 14 English 
Service

Vko 03
Ma 16.01. klo 12 Senioriystävät 
”Puoleensa vetävä kristillisyys”
Ti 17.01. klo 19 Seurakunta 
rukoilee 
Ke 18.01. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Teuvo Toivanen, 
Ilonia-kuoro
La 21.01. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 22.01. klo 11 
Jumalanpalvelus, musiikki: 
Moreeni-kuoro
Su 22.01. klo 14 English 
Service
Su 22.01. klo 17 ICEJ:n Israel-
gaala

Vko 04
Ti 24.01. klo 19 Seurakunta 
rukoilee
Ke 25.01. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Feija Friman, 
Ilonia-kuoro
La 26.01. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 29.01. klo 11 
Jumalanpalvelus, musiikki: 
Ilonia-kuoro
Su 29.01. klo 14 English 
Service

Vko 05
Ma 30.01. klo 12 
Senioriystävät, ”Muistelua - 
miten ennen elettiin”
Ti 31.01. klo 19 Seurakunta 
rukoilee 
Ke 01.02. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Ilonia-kuoro 
La 04.02. klo 19 WUP – 
nuorille ja nuorille aikuisille
Su 05.02. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, Usko 
Katto
Su 05.02. klo 14 English 
Service

Vko 06
Ti 07.02. klo 19 Seurakunta 
rukoilee
Ke 08.02. klo 12.30 
Päivätilaisuus, Ilonia-kuoro
La 11.02. klo 19 WUP -nuorille
Su 12.02. klo 11 
Jumalanpalvelus
Su 12.02. klo 14 English 
Service

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.
27.12. ei Tiistaipäivystä

TYÖMUODOT 
TIEDOTTAVAT
www.facebook.com/
Tampereen- 
helluntaiseurakunta

Olen Helsingin yliopiston teo-
logisen tiedekunnan opiskelija 
ja teen uskonnon pedagogiikan 
pro gradu- työtäni ennakkoluu-
lojen ja stereotyyppisten asen-
teiden vaikutuksesta kristittyjen 
ihmisten uskonnollisuuteen.

Kartoitan uskoviin ihmisiin 
kohdistuvia ennakkoluuloja. 
Pyrin selvittämään sitä, onko 
koetuilla ennakkoluuloilla jota-

kin vaikutusta tutkittavan hen-
gelliseen elämään. Tarkastelen 
elämänkaaren eri vaiheita lap-
suudesta nykyhetkeen. Etsin 
tutkimukseen haastateltavaksi 
aikuisia ihmisiä, joilla on oma-
kohtainen kristillinen elämän-
katsomus. Haastattelu on ker-
taluonteinen ja kestoltaan noin 
yksi tunti. 

Mikäli koet tutkimukseni ai-

heen omakohtaiseksi ja haluat 
antaa arvokkaan panoksesi tut-
kimukseni onnistumiseksi, ota 
yhteyttä!  Avustasi kiittäen 

erja kUrki,  
teologian kandidaatti

erja.kurki@kolumbus.fi
puh. 050-543 9904

Usko ja ennakkoluulot -haastattelupyyntö

>>Toivotamme kaikki entiset ja nykyiset rangerit tervetulleeksi juhlistamaan 
Suomen Rangereiden 20-vuotista taivalta tampereen saalemille 28.1.2017 klo 12!

>>Juhlalounas klo 12
Ohjelmaa klo 13
Workshop, äksöniä rangereille & Tukikohdan päälliköiden kokous klo 14
Kahvit ja kakut klo 16.30

>>Ilmoittautumiset 23.12. mennessä nettilomakkeella www.isokirja.fi/rr20 
Lisätiedot: milka.myllynen@royalrangers.fi

Royal Rangers Finland
    >>20 vuotta


