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Kolumni

Pääkirjoitus

T
Kaupungin
parhaaksi
KEVÄÄLLÄ KARISMAKIRJA järjesti Vanhojen kirjojen viikon.
Ajatuksena oli innostaa ihmisiä lukemaan ja samalla mahdollistaa omassa hyllyssä pölyttyvien kirjojen lahjoittaminen kirjakirppikselle. Innokkaimmat ostajat tulivat nettimainonnan tähden tiettyjä kirjoja hakemaan. Tein minäkin muutaman kirjalöydön, vaikka parasta viikossa olikin
uusien ja vanhojen tuttujen tapaaminen.
Vanhojen kirjojen viikko sisälsi päivittäisiä esiintyjiä kuten lähiaikoina kirjan kirjoittaneet terapeutti Tapio Kangasniemi ja muusikko Pekka Simojoki. Myös lapsille oli ohjelmaa. Kohokohta oli perjantain Runopläjäys, jossa kuka
tahansa sai lausua omia tai itselle tärkeitä runojaan. Eri
ikäisten ihmisten runoja kuunnellessani ihan ihmettelin,
miten upeita taiteilijoita seurakunnasta ja sen liepeiltä löytyykään. Ihmettelin myös, miksi tällaista ei ole järjestetty
aiemmin. Vähän harmittelin, kuinka paljon moni menetti,
kun ei osannut paikalle.
Meillä tapahtuu täällä upeita juttuja! Yksi uusi ilon aihe
on naapurin entiseen kahvila Moorian tilaan avattu Valohuone, josta olemme saaneet kahvilatilan nuorten käyttöön lauantaisin. Tämäkin mahdollistaa erilaisia tavoittavia toimintoja. Ehkäpä koulukaveri tai naapuri on helpompi tuoda ensin kahvilaan tai muuhun tapahtumaan
ja sitten seuraavaksi nuorteniltaan tai Iltakirkkoon. Tällä
hetkellä elokuun Tapahtumien yöhön suunnitellaan seurakunnan tiloihin tapahtumaa, jossa kohtaamme kaupunkilaisia kulttuurin avulla. Mukana on muun muassa Tampere Pentecostal African Choir -kuoro ja muunlaista lavataidetta.
Seurakuntamme rakennuksen sijainti on täydellinen
kaupunkimme palvelemiseen. Olemmeko hyödyntäneet
sijaintiamme tarpeeksi hyvin? Tahdotko olla mukana tällaisessa toiminnassa tai onko sinulla kenties muita ideoita,
miten voisimme toimia yhdessä kaupunkimme ihmisten
parhaaksi?
”Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen
teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen
menestys on teidänkin menestyksenne.” (Jer. 29:7)

J arkko L indqvist
K uva J onathan C arey
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VISIO KONFERENSSI!

Alkuperäinen vai kopio?

yynenä kesäpäivänä pysähdyin nähdessäni järven
pinnassa lähes täydellisen
peilikuvan metsästä. Itseasiassa
oli vaikea erottaa, mihin kuva
päättyi ja mistä varsinainen
metsä alkoi. Vain hetkeä myöhemmin pieni tuulenvire hajotti
taideteoksen, mutta puut jäivät
puhuttelevina paikalleen.
Kuva on alunperin hieno Jumalan keksintö. Halutessaan
luoda jotakin itsensä kaltaista
Hän heijasti täydellisen kuvansa ihmiseen. Se oli viesti Hänen
olemassaolostaan ja rakkaudestaan. Vanha valehtelija ei pitä-

VIESTINTUOJA

nyt kuvasta, vaan kiiruhti tuota
pikaa hajottamaan sen. Alkuperäistä tekijää se ei pystynyt
muuttamaan.
Kuinka monenlaisia kuvia
ihminen onkaan sen jälkeen
kehitellyt Jumalasta erilaisten
uskontojen, aatteiden ja mielipiteiden muodossa. Miten vääristyneen viestin voimmekaan
Hänestä saada, jos kuva on manipuloitu eikä edusta alkuperäistä lähettäjää. Viime aikoina
meille on esitelty melko erikoisia kuvia rakkaudesta, elämän
suojelemisesta ja Israelista. Totuus on vääristetty valheella
niin taitavasti, että sen puolustamista pidetään jopa vaarallisena.
Jos haluamme tietää, millainen oikea metsä on, emme voi
luottaa peilikuvaan. On astuttava metsään, nähtävä lehtien
liike, kuultava niiden havina ja
aistittava metsän tuoksu. Mitä
enemmän vietämme aikaa metsässä, sitä enemmän voimme

Näky 2021 alkaa toteutua

ymmärtää sen ainutlaatuisuutta ja merkitystä maapallolle.
Jos haluamme tuntea Jumalan, emme voi tyytyä kuviin ja
tunnelmiin, vaan meidän on etsittävä Häntä itseään. Hän on
läsnä luomakunnassa, profeettojen ilmoituksissa ja Jeesuksessa Kristuksessa. Löydämme
Hänen ajatuksensa Sanasta ja
kuulemme Hänen äänensä Pyhän Hengen kautta.
Tänä kesänä voimme hankkia lisää ymmärrystä monissa
hengellisissä tapahtumissa palvellen tai muuten osallistuen.
Vähintään yhtä tärkeää on levätä ja kuunnella rakastavan
Isän puhetta. Saakoon rakkaus
totuuteen meissä kasvaa ja Hänen kuvansa meissä kirkastua
niin, että lähettäjän voi aina
tunnistaa.

min oleelliseen eli rukoukseen.
Strategia näyn toteutumiseksi
perustuu uuteen viikkorakenteeseen ja solutyön osiin, joita
ovat opetuslapseuttavat kurssit
sekä pienryhmät.
Nyt olemme kokeneet, että
on aika laittaa seuraava vaihde
silmään Näky 2021 toteutumiseksi. Tahdomme, että Pyhän
Hengen voima, aito ystävyys
ja kutsu kasvaa kohti hengellistä paimenuutta voisi läpäistä
kaiken toimintamme. Jokainen
rakastaa -näyn toteutumisen
tueksi olemme päättäneet järjestää Visio-seurakuntakonferenssin syyskuun viimeisenä viikonloppuna.
Visio -seurakuntakonferenssi
tuo meitä takaisin ytimeen. Se
muistuttaa siitä, keitä me olemme ja minne olemme yhdessä
matkalla. Konferenssi on myös
osa tätä matkaa. Vaikka konfe-

T arja J ääskeläinen

Seurakunnan näky

Jokainen rakastaa
SEURAKUNNAN ARVOT

Vajaa kaksi vuotta sitten
seurakunnan Näky 2021
päätettiin kiteyttää
sanoihin “Jokainen
rakastaa”.

Kasvun ihme

K

esä on kasvun aikaa. Luonto on jälleen vihreää paljaan talven jälkeen. Vihreyskin on erityisen tuoreen
väristä alkukesästä. Puutarhoihin kylvetyt siemenet nousevat
oraalle ja kasvavat kohti syksyn
satoa. Seuraamme kasvun ihmettä luonnossa.
Jeesus puhui sinapinsiemenestä, joka on pienin kaikista
siemenistä. Siitä kuitenkin kasvaa suuri puu. Tässä vertauksessa hänen ajatuksissaan oli
usko. Tarvitaan vain siemenen
verran uskoa ja se riittää ihmeisiin. Kysymys ei ole uskon määrästä, vaan sen laadusta. Se pieni usko täytyy vain laittaa käyttöön.
Jumala loi kaiken elämän
siemenestä. Siemen sisältää
kaiken, mitä tarvitaan suureksi kasvamiseen. Sillä on valtava kasvun voima. Jumala nä-

kee siemenen sellaisena kuin se
tulee eräänä päivänä olemaan!
Kysymys ei ole siitä paljonko
meillä on uskoa, vaan että se
pieni usko näyttää Jumalan suuruutta. Sinapinsiemenen pienestä reiästä ihminen voi katsella Kaikkivaltiasta Jumalaa ja
ymmärtää, että Hän kykenee ja
voi. Ja sitten laittaa pienen uskon käyttöön. Tässä on uskon
kasvun salaisuus. Uskon siemen
on laatuaan kasvavaa. Se pitää
sisällään kasvun ihmeen.
Älkäämme aliarvioiko uskon
siementä elämässämme eikä
sen kasvun voimaa. Älkäämme
aliarvioiko Jumalan Sanan siemenen voimaa elämässämme.
Kun päivittäin elää Jeesuksen
kanssa ja pyrkii tekemään valintoja Hänen kanssaan, se vahvistuu. Sinussa ja minussa on
Jumalan kasvun ihme!
Näemmekö Jumalan sieme-

nen myös toisessa ihmisessä?
Ei–uskova naapuri tai ystävä,
jota kohtaamme usein. Inhimillisillä silmillä ei voi nähdä
muuta kuin tämän hetken epäuskon, elämän ongelmat, ihmisen luonteen koukerot ja
mahdottomuudet. Mutta hengellisillä silmillä, Jeesuksen silmillä voi nähdä tulevan Jeesuksen seuraajan. Tulevan hengellisen johtajan. Solunjohtajan.
Jumala Pyhän Henkensä kautta muuttaa ihmisen, niin kuin
Hän on muuttanut meidätkin.
Saakoon kesän luonto muistuttaa meitä kasvun ihmeestä, uskon kasvavasta voimasta
meissä. Saamme vahvistua siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
U sko K atto

H

arvinaisen ytimekkääseen näkylauseeseen
tiivistyy paljon vanhimpien ja pastorien
sekä heistä muodos-

tetun strategiatyöryhmän yhteistä rukousta ja työstämistä.
Se on jotain, josta koemme Pyhän Hengen puhuneen meille.
Taustalla on ajatus, että terve
ja puoleensavetävä seurakunta muodostuu, kun sen jäsenet
ovat Jeesuksen rakkauden valtaamia.
Prosessissa tapahtui paljon
muutakin. Tiivistimme muun

muassa toimintaamme ohjaavat arvot kolmeen – Jumalan
voima, ystävyys ja paimenuus
– sekä päivitimme viikkorakennetta. Tämän seurauksena
aloitimme uuden Iltakirkko-jumalanpalveluksen, päivitimme
nuorisotyön painopisteeksi vähän alle ja yli 20-vuotiaat sekä
keskitimme tiistain Seurakunta
rukoilee -tilaisuudet vahvem-

• Jumalan voima
– Olemme riippuvaisia
Pyhästä Hengestä
• Ystävyys
– Rakkaudelliset
suhteet Jumalaan
ja ihmisiin
• Paimenuus – Jokainen
on kutsuttu kasvuun ja
hengelliseen
vanhemmuuteen.

renssi järjestetään paljolti meitä itseämme varten, tahdomme
sen kautta myös siunata muita
omilla vahvuuksillamme. Se on
myös tekijöidensä näköinen; sinun ja minun. Konferenssin sisältö muodostuu Näky 2021 sisällöstä, ja sen avulla tahdom-

Se on myös
tekijöidensä
näköinen;
sinun ja
minun.
me jalkauttaa ja soveltaa näyn
vahvemmin arkeemme. Vieraitakin konferenssiin tulee, mutta
heidät on tarkkaan valittu silmällä pitäen sitä, mihin koemme Jumalan meitä seurakuntana ohjaavan.
Mutta näky ei toteudu ilman
sinua. Siihen tarvitaan jokainen seurakuntalainen. Vain jos
päätämme yhdessä tulla Jumalan eteen pyytäen Häntä täyttämään meidät, Näky 2021
voi toteutua. Jokainen Jeesuksen kohdannut rakastaa. Myös
Visio-konferenssiin tarvitaan
meitä jokaista. Tule mukaan
tekemään, rukoilemaan ja näkemään näkyjä siitä, mitä “Jokainen rakastaa” tarkoittaa
käytännössä ja millainen seurakuntamme tulevaisuudessa on.
P astoritiimi

Rakkaus motivoi

M

eillä on paljon oppimista
edellisiltä sukupolvilta.
Menneinä vuosina seurakuntamme on ottanut rohkeita lähetysaskelia. Ensimmäinen
lähettimme Marja Näätänen
lähetettiin vuonna 1949 Intiaan. Olemme saaneet olla 1,5
miljoonan hengen “Full Gospel Churches of Kenya” -liikkeen ensi askelissa Eila ja Ensio
Rajahalmeen sekä muun muassa Pekka ja Kerttu Yleniuksen
työn kautta. Usko Katto on juuri palannut Ruandasta ja Keniasta, jossa iso osa helluntailiikettä yhä kokee meidät hengellisiksi vanhemmikseen.
Pertti ja Sirkka Virolainen

toivat viime talvena terveisiä entiseltä lähetyskentältään
Taiwanilta. Äskettäin Pertti ja
Yleniukset sekä Sandin Juhani
ja Riitta osallistuivat Izevskin
Helluntaiseurakunnan 25-vuotisjuhlaan Venäjän Udmurtiassa. Rakennus jossa juhla vietettiin, on kertomus mahdottoman todeksi tulemisesta. Nämä
vain muutamia mainitakseni. Jo
näihinkin riveihin sisältyy aivan
valtava määrä Jumalan ihmeitä, mutta myös vaivannäköä ja
taistelua. Lisäksi ovat Thaimaa,
Intia, Nepal, Albania, Itävalta,
Venäjä... Olemme olleet ja yhä
olemme lähetysihmisiä.
Lähetyspioneeri Kari Harri

sanoo kirjassaan, että ainoastaan rakkaus voi antaa sellaisen motivaation, jota lähetystyö
vaatii. Mikään vähempi kuin
rakkaus ei riitä kestävänä pysymiseen. Velvollisuudesta tehty työ jää kesken ja on raskasta, mutta ajattele rakastavaa ihmistä. Hän ei vaihtaisi mistään
hinnasta osaansa pois. Jaakobista sanotaan: “Jaakob palveli siis seitsemän vuotta saadakseen Raakelin, ja ne tuntuivat
hänestä muutamilta päiviltä”.
Ajattele rakkauden voimaa!
Minä tahdon täyttyä Jumalan rakkaudella. Hänen rakkautensa ymmärtäminen ja maistaminen voi tehdä meistä rakas-

tajia, eli lähtijöitä ja lähettäjiä.
Tänään jos koska tarvitaan lähetysrakkautta ja samaa radikaalia rohkeutta, jota meillä
joskus oli.
Lähetystyö vaatii myös kekseliäisyyttä ja uusia innovaatioita. Yhä useammin se on
oman työn ohella tapahtuvaa.
Tänään matkustaminen, kieltenopiskelu ja tiedonsiirto on
helpompaa kuin koskaan. Lähetyskenttä on myös tullut lähellemme sekä maahanmuuttajina että oman kulttuurimme
vieraantuessa kristinuskosta.
Kari Harri kertoo olleensa
nuorena saarnamiehenä masentunut, kun Karjalan raja-

mailla pidetyissä kokouksissa ei ollut ketään pelastunut.
Vanhempi veli Toivo Marttala oli sanonut hänelle: “Kuule Kari, jos me tuollaisesta olisimme masentuneet, sinäkään
et olisi ikinä kuullut evankeliumia.” Harri kirjoittaakin, että
siitä lähtien hän omisti itselleen Raamatun sanan: “Sinä
kylvät mutta et leikkaa”. Näistä sanoista Harri sai voimaa ja
kestävyyttä lähetystyövuosiinsa.
Pidetään mekin huoli ettei lähetysliekki sammu. Jos rakkauden
liekki sammuu, kaikki on turhaa (1 Kor 13).
J arkko L indqvist
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Eksyneet löytävät Lost & Foundissa
Nuorten lauantai-illoissa
iloitaan, uskotaan ja
opitaan yhdessä.

K

eltaiset liput liehuvat
Saalemin
pääovilla.
Bändin äänet kiirivät
ohikulkijoiden korviin.
Lämmin toukokuun
lopun tuuli tarttuu ovella iloisesti hymyilevien nuorten hiuksiin. On lauantai-ilta ja Lost &
Found -tilaisuus alkamassa.
Lost & Found -iltoja on järjestetty syyskuusta 2017 alkaen. Niistä vastaavat nuorisopastori Joona Salo sekä Veera
Katto. Iltojen aloittaminen oli
osa laajempaa uudistusta, jossa myös sunnuntain tilaisuuksia muokattiin vastaamaan laajemmin erilaisten seurakuntalaisten tarpeita.
Hakuna matata! Päivä on
huoleton. Filosofiaa näin on
se vaan. Hakuna matata! Bändi harjoittelee railakkaasti samaan aikaan, kun väkeä vielä
saapuu paikalle. Suurin osa tulijoista on nuoria, mutta jokunen vanhempikin kasvo näkyy
siellä täällä. Ulko-oven ystävällinen vastaanotto jatkuu sisällä:
salin ovensuulle on laitettu mo-

lemmin puolin pienet sohvat,
joihin voi istahtaa ennen salin
puolelle siirtymistä.
Kello 19.05 Salon bändi
aloittaa tilaisuuden kappaleella
Happy Day. Eriväriset valokeilat pyyhkivät muuten hämärää
salia. Osa vielä vähän hakee
paikkaansa, ja myöhässä tulleita kavereita tervehditään halauksella. Ylistys jatkuu muutamalla laululla ennen kuin
tilaisuuden juontaja tarttuu
mikrofoniin pyytäen neljää vapaaehtoista tulemaan lavalle.
Heidät jaetaan kahdeksi pariksi. Jokaisen tehtävänä on lukea
lauseita kapula suussa ja yrittää saada pari ymmärtämään,
mitä yrittää sanoa. Leikki kirvoittaa makeat naurut niin
osallistujissa kuin yleisössäkin.
Todistus ja opetus

Seuraavaksi ohjelmassa on Albaniaan lähtevän aktioryhmän
esittely ja matkaan siunaaminen. Bändissä laulanut tyttö
todistaa koskettavasti, miten
usko on auttanut hänet perheongelmien, masennuksen, syömishäiriön ja monien muiden
ongelmien läpi kohti valoisampaa tulevaisuutta. Tässä on ai-

nakin yksi eksynyt, jonka Jeesus on löytänyt!
Puhujapönttöön astuu Ritva Tiilikainen, joka edustaa
selvästi eri sukupolvea kuin
suurin osa paikalla olevista.
Tiilikaisen aihe on kuitenkin
kaikkia koskettava: Jumalan
tahto ja johdatus. Hän vakuuttaa Jumalalla olevan hyvä tahto jokaista lastaan kohtaan ja
muistuttaa, että nuoren tahdon on oltava sopusoinnussa
vanhempien tahdon kanssa.
Raamatun esimerkkien avulla
hän osoittaa, että jopa Jeesus
oli isälleen alamainen.
Puhe loppuu, mutta ilta on
vielä nuori. Ylistys ja rukous
jatkuu vielä tovin, mutta senkään jälkeen ei tarvitse lähteä
vielä kotiin. Ohjelmassa on
nimittäin makkaranpaistoa ja
Mestarien liigan finaaliottelun
seuraamista porukalla.

O

n toukokuinen perjantaiilta. Saalemin alasalissa
leikitään pienellä porukalla. Yläkouluikäisille suunnatuissa WE-illoissa käy parhaimmillaan parikymmentä nuorta.
Tunnelma on rauhallinen ja
välitön. Leikin loputtua nuoret
istuutuvat paikoilleen, ja ohjaajatytöt johdattavat ylistykseen
englannin- ja suomenkielisillä lauluilla. Suurin osa tytöistä
laulaa hiljaa mukana, mutta pojat keskittyvät ainakin näennäisesti enemmän puhelimiinsa.
Laulujen ja alkurukouksen
jälkeen eteen astuu Jukka Sipilä, joka on 20-vuotisen WEtyön nykyinen vastuuhenkilö.
Sipilä on ollut johdossa noin
vuoden päivät, ja sitä ennenkin
hän ehti kuulua tiimiin yli kymmenen vuotta. Toiminta pyörii
tällä hetkellä 10–15 vapaaehtoisen voimin. Perjantai-iltojen
lisäksi järjestetään muun muassa leirejä ja WE-öitä.
Nuoret istuvat hämärästi valaistussa salissa kahdessa rivissä.
Aiheena Sipilällä on nuorten

L

auantain Lost & Found -illat saavuttavat tamperelaisia nuoria. Uskovat
nuoret tuovat kavereita mukanaan,

ja onpa jokunen löytänyt nuorteniltaan
vierailtuaan seurakunnassa lukion uskonnon kurssilla. Lost & Foundin vetä-

Tänä keväänä tulevaisuutta on rakennettu muun muassa nuorten tarpeisiin
räätälöidyn johtajuuskoulun muodossa.
Koulun vetäjä Aki Mäkinen ja suunnittelija Jarkko Lindqvist näkevät juuri johtajien kasvattamisen strategisena perustana
hengelliselle nuorisoliikehdinnälle.
– Jos ja kun nuoria tulee uskoon, tarvitaan isosiskoja ja -veljiä heitä luotsaamaan, Mäkinen toteaa.
Aki ja Jarkko sanovat myös yllättyneensä nuorten innosta ja kypsyydestä.

– Meillä on ihan mahtavaa paimenmateriaalia nuorissa, he sanovat.
Koulu muodostui keskustelutyyppisistä luennoista ja parista lyhyesta leiristä. Tomi Nyström, yksi koulun käyneistä, kertoo nauttineensa erityisesti siitä,
että kurssilla pääsi esittämään myös omia
mielipiteitä ja kokemuksia.
– Lisäksi oli hyvä, että pistitte pohtimaan omia vahvuuksia ja heikkouksia,
Tomi sanoo.
Veronica Hotakainen kertoo saaneensa koulusta itseluottamusta ja rohkeutta.
– Uskon nyt, että pystyn vetämään
solua ja mulla on hyvät työkalut siihen!
Koulun valmistujaisia vietetään Visiokonferenssissa 29.9.2018 klo 18.00.
V iestintuoja
K uva J arkko L indqvist

Matti Jokinen in Memoriam

K

Virallisen osuuden
jälkeen ilta jatkuu
sisäpihalla.

Aktiviteetteja ja kanavia

Pitkän kouluviikon päätteeksi
joidenkin voi olla vaikea keskittyä kuuntelemiseen, oli aihe
kuinka mielenkiintoinen tahansa. Opetusten lisäksi WE-illoissa onkin aina jotain käytännön
aktiviteettia – pelejä, leikkejä
tai vaikkapa leivontaa. Viime
syksynä illat alkoivat kanavilla,
joista kukin sai valita mieleisensä. Tarjolla oli esimerkiksi musiikkia, ompelua, keittiöpuuhia

ja pelejä. Toisinaan järjestetään
myös erityisempää ohjelmaa
Saalemin ulkopuolella.
Sipilän lopetettua Miia Rauhala vetää loppurukouksen. Virallisen osuuden jälkeen tarjolla
on pientä purtavaa ja karkkia,
joita teinit rientävät hakemaan
kertakäyttölautasilleen.
M arika K arhu
K uvat R auno N ytorp

Jukka Sipilä kertoo nuorille ajatuksia
ihastumisesta.

– Onko pojilla jotain sanottavaa tähän aiheeseen? utelee Sipilä yleisöstä kantautuvien levottomien äänten vuoksi.
Joku nousee ja poistuu, ehkä
vessaan. Kieltävän vastauksen
saatuaan Sipilä kuunteluttaa
nuorilla omasta nuoruudestaan
tutun kappaleen Ei suojaa K,
joka kertoo siitä, että kondomi
ei suojaa sydäntä. Jotkut hihittelevät vaimeasti.

jät Joona Salo ja Veera Katto uskovat,
että Jumalalla on varattuna meille vielä
paljon enemmän voittoja nuorisotyön
alueella. Samalla myöskin jokainen uskovan perheen nuori, joka löytää seurakunnasta hengellisen kodin ja kasvupaikan, on suuri voitto. Nämä haasteet ja
voitot edellyttävät määrätietoista työtä.

Johtajuuskoulussa harjoiteltiin muun muassa solunjohtamista.

New School Christian

Kuluneen kevään WE-illoissa
oli huhtikuusta alkaen opetussarja New School Christian,
jossa käsiteltiin ajankohtaisia,
nuoruutta ja uskonelämää koskettavia aiheita, kuten omaatuntoa, Pyhää Henkeä, seuran
vaikutusta ja sosiaalista mediaa.
Myös ennen tätä opetussarjaa
perjantai-illat ovat usein rakentuneet jonkin laajemman kokonaisuuden ympärille, kuten
toiminnan tärkeimmältä tiedotuskanavalta, @wordseffectin
Instagram-tililtä ilmenee. Alkuvuodesta esimerkiksi syvennyttiin kristityn elämän perusasioihin BASE-opetussarjassa.

Tulevaisuuden johtajia

Oh happy day, Joona Salon bändi iloitsee.

T eksti : M arika K arhu
K uvat : R auno N ytorp

elämään kuuluvat ihastuminen,
rakastuminen ja seurustelu,
joista hän kertoilee leppoisasti omia kokemuksiaan PowerPoint-esitys tukenaan. Hän kehottaa kuulijoita kertomaan
rohkeasti tunteistaan, vaikka
riski olisikin tulla torjutuksi. Sydänsuruihin hän neuvoo avun
löytyvän ajan kulumisesta ja
Raamatusta.
– Mutta teillä ei vielä ole mikään kiire seurustelemaan, hän
toisaalta huomauttaa isällisesti.
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Isosiskot ja -veljet

Leikkiä ja asiaa WE-illoissa
Kouluviikon päätteeksi
rentoudutaan
seurakunnassa.

VIESTINTUOJA

Ohjaajat Jasmine Forsberg (vas.), Adelina Hahl ja Miia Rauhala huolehtivat
illan ylistyksestä ja tarjoiluista.

evään kuoriutuessa talven vaipasta, muuttolintujen tulon aikaan, saimme kuulla uutisen vakavasta
onnettomuudesta, joka kohtasi
Matti Jokisen kesken työpäivän.
Veljemme sai yllättäen kutsun Herransa luokse torstaina
12.4.2018. Muistot, jotka meillä Matista on vakaana kristittynä ja hyvänä ystävänä, tuuban
soittajana sekä luonnon puolestapuhujana, eivät ole ylisanoja.
Matti kuvasi lintuja ja tunsi ne.
Hän halusi kaikin tavoin suojella niitä, nauttien luonnon monimuotoisuudesta kasveineen.
Nuoruutensa Matti vietti Neka-

lassa äidin ja neljän sisaruksen
kesken. Koulujen jälkeen hän
valmistui koneistajaksi.
Seikkailunhaluinen
Matti ei jäänyt Tampereelle, vaan
suuntasi Australiaan heti, kun
mahdollisuus avautui 70-luvun alussa. Hän viihtyi retkellä kolme vuotta. Kotimaahan
palattuaan Matti aloitti musiikinharrastuksen Tampereen
Helluntaiseurakunnan soittokunnassa ja soitti tuubaa useita
vuosia. Seurakunnasta Matti
löysi puolisonsa Helena Huotarisen, jonka kanssa avioitui
helmikuussa 1984. Heille syntyi kolme lasta.

Luonnon kuvaaminen oli
Matille tärkeää. Hän kävi usein
Israelissa, mistä ilmestyi kuvakirja ”Täydelliset ovat Hänen
tekonsa”. Kirjassa Matti kertoo Raamatun tekstien luontoon viittaavista vertauksista.
Hän halusi tutkia Raamattua
ja oppia kirjallisuudesta paljon.
Runot ja aforismit olivat hänelle tärkeitä. Hän siteerasi usein
muun muassa Eino Leinoa.
Puutarhurin
ammattiin
Matti suuntasi tehtyään ensin
seurakuntamestarin tehtäviä
Teiskon Kirkossa. Tampereen
Ev.lut. seurakuntayhtymän työ
oli turvattu eläkkeelle saak-

ka, mikä odotti Mattia vuoden
päässä. Sitten kohtalo puuttui
peliin. Miksi näin, sitä emme
vielä tiedä. Kaikella on tarkoituksensa elämässä ja Jumalan
suunnitelmissa.
Valoisa ja positiivinen luonne kuvasivat Mattia hyvin. Hän
on jäänyt mieliimme miellyttävänä Jeesuksen todellisena seuraajana. Pyydämme Herran
huolenpitoa ja lohdutusta Helena-puolisolle ja lapsille perheineen.
J orma A irosto
K uva J okisen perhealbumi

KUTSUMUSTA KOHTI

Salmisen perhe valmistautuu lähtemään Kaakkois-Aasiaan.

K

uorma-auton
renkaat
kääntyvät Tehtaantien pihaan Keuruulla. Olemme
saapuneet uuteen kotiimme,
jossa perheemme tulis viettämään kevään 2018. Vuosi sitten päätimme perheenä laittaa
kaiken peliin, jotta unelmamme
lähetystyöstä Kaakkois-Aasiassa voitaisiin saavuttaa. Siitä alkoi tapahtumaketju, jonka seurauksena saavuimme opiskelemaan Keuruulle.
Vanhempiensa opiskellessa
Iso Kirja -opiston Core Telluslähetyslinjalla lapsetkin aloittivat uudessa koulussa. Ennakko- jännityksestä huolimatta
kaikki sujui hienosti. Senni (10)
ja Eemeli (8) saivatkin nopeasti ystäviä, jotka tulivat osaksi
perheemme arkea. Perheenä
liikkuessa lasten hyvinvoin-

teyttä ja jakaa unielmiamme
toisten kanssa.
Harjoittelu Kambodzassa

Perhepotretti Kambodzasta vuonna 2014.

ti ja sopeutuminen ovat aina
vanhempien huolenaiheena,
mutta onneksemme Jumala
on meitä siunannut ja antanut

voimaa sopeutua muutoksiin
yhdessä. Keuruulla saimme
viettää hienon kevään upeiden
ihmisten seurassa, kokea yh-

Lähetystyö on ollut sydämellämme vuosia. Jumala on kuljettanut meitä eteenpäin opettaen meille Hänestä, lähetystyöstä ja myös itsestämme.
Palan lähetystyön todellisuutta
saimme kokea jo neljä vuotta sitten lähetysharjoittelussa
Kambodzassa. Tuo maa onkin jäänyt elämään sydämissämme ja odotamme innolla,
mitä Jumalalla on varattuna
meille tulevaisuudessa. Unelmanamme on saada olla mukana kehittämässä KaakkoisAasiassa tehtävää työtä ja antaa
oma panoksemme Kambodzan
kansan parhaaksi. Valmiudet,
joita olemme saaneet niin Keu-

ruulla, kotiseurakunnassamme
Tampereella kuin elämänkoulussakin, odottavat tulevaa. Uskomme ja luotamme, että Jumala, joka on meissä aloittanut
työnsä, myös saattaa sen päätökseen.
Näemme, että lähetystyön
paikka on seurakunnan ytimessä, ja sen tulee ilmetä meidän
jokapäiväisessä toiminnassamme sekä dna:ssamme. Rukouksemme onkin, että jokainen
meistä voisi paikallaan toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä ja että voisimme yhdessä olla tekemässä kaikki kansat
Hänen opetuslapsikseen.
A ki , R eetta , S enni ja E emeli
S alminen
K uva E lina S ipilä
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Uutisotsikot täsmäävät Raamatun profetioihin
Katukappelin Shavuotjuhlissa 19.-20.5. saatiin
ajankohtaista tietoa
Lähi-idän poliittisesta
tilanteesta sekä
Shavuotin eli helluntain
raamatullisesta
merkityksestä. Puhujina
olivat asiantuntijat Pekka
Sartola ja Harri Kröger.

K

irjailija, kustantaja ja
TV-opettaja Pekka Sartola on kirjoittanut paljon tietokirjoja ja romaaneja, joiden aiheet
liittyvät Lähi-itään ja Israeliin.
Hänen mukaansa Israelin ulkoinen puristus ei ole koskaan
vielä yltänyt nykypäivän tasolle.

Unescon ja YK:n päätökset

Viime vuoden lopulla eräs
kaikkein selvimmin todistettu
4000-vuotinen osa maailmanhistoriaa ”siirrettiin roskakoriin” Unescon ja YK:n yleiskokouksen päätöksillä. Miten
tällainen pääsi tapahtumaan?
Sartolan mukaan syynä oli arabivaltioiden poliittinen tahto ja
länsimaisten kristittyjen valtioiden vaikeneminen. Suomi jätti
äänestämättä kaikissa kolmessa
tilanteessa.
Miksi tästä ei puhuta?

Vuoden 1995 Oslo II sopimuksessa Palestiinan vapautusjärjestö PLO ja Israel olivat tunnustaneet toistensa olemassaolon ja maa-alueet jaettiin.
USA:n kongressi sääti tuolloin

lain, että suurlähetystöjen tulee
sijaita aina kyseisen maan pääkaupungissa. Samalla se sitoutui tunnustamaan Jerusalemin
Israelin jakamattomaksi pääkaupungiksi. Tähän mennessä
kaikki USA:n presidentit olivat
sisäiseen turvallisuuteen vedoten käyttäneet oikeuttaan siirtää lain toimeenpanoa 6 kk välein, eli yhteensä 42 kertaa.
USAn presidentinvaalikampanjassa vuonna 2017 nousi
vahvasti esille Israelin suurlähetystön siirtäminen Tel Avivista
Jerusalemiin. Kysyttäessä ehdokas Donald Trumpin mielipidettä hän ilmoitti toimeenpanevansa jo kauan sitten säädetyn
lain. Hänen valintansa jälkeen
kongressi alkoi vaatia siirron toteuttamista.

K
Pekka Sartola

Harri Kröger

Tieto huolestutti arabivaltiot. Niiden tuli saada mahdollisimman kansainvälinen taho
taakseen, jotta juutalaiset eivät
voisi vaatia oikeuksiaan. YK oli
aiemmin tunnustanut Israelin
olemassaolevaksi valtioksi, joten asialla oli kiire. Pian alkoikin tapahtua.

6.12.2017 USA tunnusti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi.
14.5.2018 Israelin USA:n
suurlähetystö aloitti toimintansa Jerusalemissa
Uutisotsikot täsmäävät Sartolan mukaan Raamatun profetioihin. Hän on lähettänyt
Unescon kaikille jäsenille (1040
kpl) kirjansa nimeltä ”Miksi tästä ei puhuta?”

Israelin ja Lähi-idän tilanne kiinnosti erityisesti Katukappelin maahanmuuttajia.

13.10.17 YK:n tiede-, opetusja kulttuurijärjestö Unescon
hallintoneuvosto päätti, että
juutalaisilla ei ole milloinkaan
ollut historiallista, arkeologista,
kulttuurisidonnaista, raamatullista ja koraanissakin ilmoitettua yhteyttä Palestiinaan eikä
sen sisällä oleviin juutalaisiin
kaupunkeihin kuten Jerusalemiin, Beetlehemiin ja Hebroniin. Päätöslauselmaa kannatti 21 arabivaltiota ja vastusti 6
valtiota. 30 valtion enemmistö,
joka koostui pääosin länsimaisista kristityistä maista, Suomi
mukaanlukien, jätti äänestämättä. Unescon pääjohtaja Irina Popova ei kannattanut vähemmistön päätöstä.
30.10.17 Unescon maailman perintökohdekomitea (21
valtiota) päätti äänin 11–1,
että kaikki raamatulliset juutalaisuuteen liitetyt pyhät paikat
ovat osa islamilaista historiaa.
Niillä ei siis ole juutalaisuuden
kanssa mitään tekemistä. Päätöslauselmat lähetettiin YK:n
yleiskokouksen hyväksyttäviksi.
29.11.17 YK:n yleiskokous
päätti, että juutalaisten kaupunkien ja pyhien paikkojen nimet muutetaan arabiankielisiksi, koska niillä ei edellisten päätöslauselmien perusteella ole
juutalaista historiaa. Koko Länsiranta ja Jerusalem ovat miehitettyjä alueita. Israel on kansainvälisoikeudellisesti laiton
yksikkö ilman nimeä, kulttuuria
ja uskontoa. Barak Obama jätti käyttämättä veto-oikeutensa
edellisistä USA:n presidenteistä
poiketen.
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Tulevaisuudessa on toivoa
Juhannuskonferenssin
20.-24.6. teemalla
”Tulevaisuus ja toivo”
halutaan rohkaista
katsomaan luottavaisesti
eteenpäin epävarmasta
maailmantilanteesta
huolimatta.

Tärkeät päivämäärät

Andreas Forsberg johti ylistystä Shavuot-juhlan lauantaina.

VIESTINTUOJA

onferenssiohjelma on monimuotoinen kokonaisuus,
joka on rakennettu palvelemaan kaikenikäisiä kävijöitä.
Päivittäin palvelevat housebandit ovat valinneet tunnuslaulukseen Sakari Heikkilän seurakuntarajat ylittävän ylistyslaulun Kristus, kirkkauden toivo,
johon yleisön on helppo yhtyä.
Tilaisuuksia on erikseen lapsille, varhaisnuorille ja nuorille
sekä myös kansainväliselle yleisölle englanninkielellä. Juhlateltassa useimmat tilaisuudet tulkataan eri kielille simultaanisti.

Keskiviikkona
konferenssi käynnistyy Jippii-kuoron ja orkesterin tahdissa.
Se onkin paras mahdollinen
avaus vuoden teemalle.
Torstaina teemaa tarkastellaan Kristuksen takaisintulon
näkökulmasta. Israel-juhlassa nousee
esille Israelin 70-vuotinen
itsenäisyys, joka on historiallinen ihme juutalaisen kansan vuosisataisen
maanpakolaisuuden ja viime maailmansodan holokaustin jälkeen.
Perjantaina huomio
kohdistetaan kotimaahamme Suomeen. Jumalanpalveluksessa julkistetaan ensimmäinen
suomenkielinen kommentaariraamattu. Taiteilija
Lasse Heikkilän tunnettu Sovinnon messu esitetään päivi-

tetyssä muodossa iltapäivällä.
Siinä käsitellään myös sisällissodan 100-vuotismuistovuot-

ta toivoa herättävällä
tavalla. Suomen liput
nostetaan liehumaan
salkoihin klo 18.00.
Lauantai on lähetystyön päivä. Kristus on maailman toivo.
Helluntaiseurakuntien
lähetysjärjestöt Fida ja
Avainmedia tuovat jälleen rohkaisevia viestejä maailmalta. Vierailevana opettajana on
IK-opiston
yhteistyökumppanin, australialaisen AC-Collegen rehtori Stephen Fogarty. Lauantain ohjelmaa piristää
myös
vapaapääsyinen
konsertti, jossa esiintyvät
Nina Åström ja Maksetut
Viulut.
Sunnuntai on seurakunnan juhlapäivä. Ylösnousemuspäivänä se julistaa, että

Kristus kuoli ja nousi kuolleista. Myös Juhannuskonferenssissa tämä teema huipentuu yhteiseen ehtoollisjuhlaan, jonka teemana on ”Kristus teissä,
kirkkauden toivo”.
#UnitedLife18 on yläkouluikäisten oma konffa. Luvassa
mm. Talent-kisa, kavereita ja
omat tilaisuudet Teemateltassa iltaisin. Raamattutunnit tarkastelevat päivittäin konferenssin teemaa eri kanteilta. Evankeliumin illat juhlateltassa ovat
täynnä toivoa!
Voit osallistua konffaan myös
TV:n, netin tai radion kautta.
UskoTV ja Radio Gospel lähettävät ohjelmaa koko konferenssin ajan. Lisäksi TV7 näyttää konferenssin tilaisuuksia kanavillaan.
”Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon” (Jer. 29:11).
www.juhannuskonferenssi.fi

Shavuot – Jumalan lain ja
Pyhän Hengen juhla

Pastori, kirjailija ja Davarjuutalaistyön kouluttaja Harri
Kröger valotti Shavuotin merkitystä.
Juutalaisille se on yksi kolmesta suuresta juhlasta, jolloin
heitä kehotettiin jo Raamatun
aikana tulemaan Jerusalemin
temppeliin ja tuomaan mukanaan ensimmäisen sadon antimia. Temppelissä luetaan edelleen Tooraa läpi vuorokauden,
sillä Israelin kansa sai lain Siinain vuorella Shavuot-viikkojuhlan aikaan. Jerusalemiin
kokoontuneet Jeesuksen opetuslapset saivat Pyhän Hengen
1300 vuotta lain antamisen jälkeen juuri Shavuotin eli helluntain aikaan.
Messiaanisille juutalaisille
ja kristityille helluntai on ennen kaikkea Pyhän Hengen
juhla. Kröger kertoi oman kokemuksensa Pyhän Hengen
kasteesta ja rukoili sitä janoavien puolesta.
Kröger iloitsi Hervannassa
uskoontulleen turvapaikanhakija Ammarin todistaessa, miten hänen ajatuksensa lsraelista olivat muuttuneet uskoontulon ja opetuksen myötä. Kröger
kertoi sen vahvistavan tarvetta
arabiankieliselle
Davar-koulutukselle, joka on alkamassa
Suomessa syksyllä.
T arja J ääskeläinen
K uvat O lavi R ajahalme
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65. vuosikerta
Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa
Julkaisija
Tampereen helluntaikirkkoseurakunta
Osoite
Aleksanterinkatu 18, 33100 Tampere
Toimitus
Päätoimittaja Tarja Jääskeläinen
puh. 044-5557714
tarjastar@gmail.com
Toimituskunta
Petteri Arasalo, Lea Haapalahti, Jarkko Lindqvist,
Tapani Varuhin, Marika Karhu
Ulkoasu ja taitto Mika Kavasto/Aikamedia Oy

Seurakunnan pastorit
Usko Katto
usko.katto@ tamperehelluntai.fi
puh. 0400 782 521,
Petteri Arasalo
petteri.arasalo@tampererehelluntai.fi
puh. 044 090 1759
Hannakaisa Shehu
hannakaisa.shehu@tamperehelluntai.fi
Jarkko Linqvist
jarkko.lindqvist@tamperehelluntai.fi
puh. 040 512 9646
Joona Salo
joona.salo@tamperehelluntai.fi
puh. 0505204830
Markus Rautaniemi
markus.rautaniemi@tamperehelluntai.fi

Tapani Varuhin
tapani.varuhin@tamperehelluntai.fi
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),

Seurakunnan sähköpostiosoitteet
Toimisto: toimisto@tamperehelluntai.fi
Kansainvälinen työ:
international@tamperehelluntai.fi
Kuurojentyö: tellervo.toprak@kolumbus.fi
Diakoniatyö: diakonipalvelut@tamperehelluntai.fi
Internet: www.tamperehelluntai.fi
Karismakirja puh. 040 7762729 info@karismakirja.fi
Hervannan Katukappeli helluntaiseurakunta
Pietilänkatu 2, Kauppakeskus Duo, 2 krs
Timo Penttilä, puh. 040 734 1912
www.katukappeli.com
Painopaikka: ISSN-0787-8699
Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja
lyhentää lehteen lähetettyä aineistoa.
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SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 25.6.2018–19.08.2018
Vko 26
Ti 26.06. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee, Anneli Kivivuori
La 30.06. klo 19.00
Lost & Found nuorille
Su 01.07. klo 17.00 Kesäkirkko,
ehtoollinen, Usko Katto,
Marjaana Koskinen
Vko 27
Ti 03.07. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee, Jarmo Saralahti
La 07.07. klo 19.00
Lost & Found nuorille
Su 08.07. klo 17.00 Kesäkirkko,
Jarmo Saralahti

Vko 28
Ti 10.07. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee, Usko Katto
La 14.07. klo 19.00
Lost & Found nuorille
Su 15.07. klo 17.00 Kesäkirkko,
Valtteri Tuokkola, Satu Hietala

Vko 30
Ti 24.07. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee, Petteri Arasalo
La 28.07. klo 19.00
Lost & Found nuorille
Su 29.07. klo 17.00 Kesäkirkko,
Johanna ja Matti Lindgren

Vko 29
Ti 17.07. klo 19.00
Seurakunta rukoilee
La 21.07. klo 19.00
Lost & Found nuorille
Su 22.07. klo 17.00 Kesäkirkko,
Petteri Arasalo

Vko 31
Ti 31.07. klo 19.00
Seurakunta rukoilee
La 04.08. klo 19.00
Lost & Found nuorille
Su 05.08. klo 11.00
Ehtoollisjumalanpalvelus,
Petteri Arasalo, Maisa Vallenius,
lasten siunaus koulutielle

Su 05.08. klo 17.00
English Service
Vko 32
Ti 07.08. klo 19.00
Seurakunta rukoilee
La 11.08. klo 19.00
Lost & Found nuorille
Su 12.08. klo 11.00
Jumalanpalvelus
Su 12.08. klo 17.00
English Service
Su 12.08. klo 17.00 Iltakirkko
Vko 33
Ti 14.08. klo 19.00 Seurakunta
rukoilee, Jarmo Saralahti

La 18.08. klo 19.00
Lost & Found nuorille
Su 19.08. klo 11.00
Lähetyssunnuntain
jumalanpalvelus
Su 19.08. klo 17.00
English Service
Su 19.08. klo 17.00 Iltakirkko

POISNUKKUNEET

Järvilehto Kaarlo
Knaapi Arja
Latvalehto Tauno

Klo 11 jumalanpalvelukset kesätauolla.
Juhannussunnuntaina ei tilaisuutta.

Työmuodot tiedottavat

www.facebook.com/
Tampereenhelluntaiseurakunta
SEURAKUNNAN
TOIMISTON
AUKIOLOAJAT

Maanantaina, keskiviikkona,
torstaina ja perjantaina klo 10–13
Tiistaina klo 17–19,
heinäkuussa ei tiistaipäivystystä.
Aamurukous
Perjantai-aamuisin klo 7:007:45 rukoillaan kesätauon
jälkeen perjantaista 10.8 alkaen.

Tule rukoilemaan yhdessä
ennen päivän kiireitä omien ja
seurakunnan, rukousaiheiden,
Tampereen ja koko Suomen
puolesta!
Päivärukoukset
kesätauolla kesäkuun alusta.
Rukousta jatketaan 20.8.alkaen
ma-ke klo 11 rukouskammiossa
Rukousliekki
kesätauolla. Seuraavan kerran
kokoonnutaan 4.9. klo 17.30
Kellarisalissa
Kokousavustajat
Kokousavustajan
käytännön kautta luomme

rauhaa ja järjestystä
seurakunnan tilaisuuksiin.
Palvelemme sunnuntaisin
jumalanpalveluksessa.
Työmuoto palvelee tilaisuuden
vastuuhenkilöitä ja yleisöä.
Tule tutustumaan tähän
palvelutehtävään. Lisätiedot:
Soile Hiipakka puh. 0503037920
Opiskelijapiiri
viikoittainen tiedotus: www.
facebook.com/opiskelijapiiri
Opiskelijapiiri on kesätauolla ja
jatkuu taas syyskuussa! Seuraa
uutukaista ig-tiliä @opiskelijapiiri
ja tykkää fb-sivusta, niin pysyt
ajantasalla siitä mitä OP:ssa
tapahtuu :)

Lapsityö
Wartit ja Rangerit kesätauolla

PERHELEIRI 7.-8.7.
Kukkola

JEES-LEIRI
(3.-6.-luokkalaisille)
26.6.-29.6. Kukkola

SENIORILEIRI KUKKOLASSA 3.-4.7.
LÄHTÖ BUSSILLA RUKOUSHUONEELTA
MOLEMPINA PÄIVINÄ KLO 08:30
PALUU TAKAISIN RUKOUSHUONEELLE n. KLO 19:50
- mahdollisuus yöpyä Kukkolassa (omat lakanat mukaan)
- leirille voi tulla myös omalla kyydillä
- vapaata yhdessäoloa, raamattutunteja, musiikkia, saunomista yms.
- mukana Jarmo Makkonen, Pertti Virolainen, Ritva Tiilikainen jne.
- ei ennakkoilmoittautumista

