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Kolumni

Pääkirjoitus

Paimenen Sana

Rakkauden teot, laupeuden 
osoittaminen on Kristuksen 
seurakunnan tavaramerkki. 
Aito Pyhän Hengen vaikutta-
ma rakkaus saa uskovan toi-
mimaan. Antamaan, autta-
maan ja kulkemaan vierellä. 
Hänen Henkensä meissä saa 
meidät näkemään vähimmät 
ystävämme niin kuin Jeesus 
opettaa Matteuksen evan-
keliumissa (Matt. 25:41-45). 
Eikä vain näkemään heidät 
vaan tunnistamaan heissä 
Jeesuksen! Kun vaatetamme 
ja annamme ruokaa, teemme 
sen Jeesukselle. Kun otam-

me muukalaisen luoksemme, 
otamme Jeesuksen. Tai jos me 
torjumme ystävämme tarpeen 
ja hädän, torjumme Herram-
me itsensä ja hänen Henken-
sä vaikutuksen meissä.

”Silloin vanhurskaat vas-
taavat hänelle: ’Herra, milloin 
näimme sinut nälkäisenä ja 
annoimme sinulle ruokaa, tai 
janoisena ja annoimme sinul-
le juotavaa? Milloin näimme 
sinut muukalaisena ja otimme 
sinut luoksemme, tai alastoma-
na ja vaatetimme sinut?”

Jeesuksen seurakunta tun-
netaan rakkaudesta, joka 

ulottaa auttavan kätensä tar-
vitseville. Tällainen rakka-
us, joka ilmenee uhrautuvina 
tekoina, muuttaa yksilöä it-
seään. Hänestä tulee Jeesuk-
sen tuntemista loistava kir-
kas valo. Tämä muuttaa koko 
seurakunnan toimintakult-
tuurin ja ilmapiirin. Kynnys 
kaduilta seurakuntaan tulisi 
olla niin matala, että syntinen 
ja kipeä ihminen helposti as-
tuu uskovien yhteyteen. Hän-
tä vetää sinne rakkaus ja läm-
pö. Samalla hänen sydämensä 
avautuu Kristukselle ja hänen 
evankeliumilleen. Laupeuden 

teot ovat liittyneet seurakun-
tamme toimintaan sen histo-
rian alusta asti, niin lähetys-
työssä kuin katutyössäkin.

Tampereen Helluntaiseu-
rakunta haluaa olla paikka, 
jossa jokainen rakastaa. Jo-
kainen rakastaa ennen kaik-
kea Jeesusta, mutta myös 
veljiään ja lähimmäisiään. 
Samalla kun seurakunta on 
kasvun ja hengellisen vapau-
tumisen paikka, se on myös 
elämän rosoisuuden ja kipu-
jen ilmaisemisen paikka. Ai-
dossa kohtaamisessa on eri-
tyinen Jeesuksen läsnäolo, ja 

se aina voimaannuttaa, eikä 
uuvuta. Jumala haluaa seura-
kuntansa olevan rikkinäisten 
majatalo ja toivon valon ma-
jakka. Silloin se tuntuu myös 
lämpimänä ja hyvänä kotina 
pitkäänkin uskossa olleelle. 
Se on myös turvallinen rajo-
jen hakemisen paikka lapsille 
ja nuorille. Tai levähtämisen 
paikka ruuhkavuosien per-
heenisälle ja -äidille. Koti, jo-
hon voi sitoutua kaikissa elä-
mäntilanteissa. 

Usko Katto

Päädyimme puhumaan uskonnois-
ta erään tuttavani kanssa Lähi-idäs-
sä. Eiväthän suomalaiset usko Ju-
malaan, hän naurahti, kun kerroin 
rukoilevani Jumalalta johdatusta. 
Oikaisin kohteliaasti, että olem-
me kristitty maa. Sivistyksemme ja 
lainsäädäntömme perustuvat Raa-
mattuun ja kristinuskoon. 

Keskustelu jäi vaivaamaan miel-
täni. Suomi tunnetaan maailmalla 
korkeasta koulutustasostaan, tek-
nologiastaan, turvallisuudestaan ja 
hyvinvoinnistaan, mutta ei siis enää 
uskostaan Jumalaan. Mitä hyötyä 
on kristityn nimestä, jos maineem-
me on jotain muuta? Jos emme tie-
dä, keitä olemme ja millaisten arvo-
jen mukaan elämme? 

Jeesus sanoi: ”Pysykää Minun 
rakkaudessani”. Tänä aikana se vaa-
tii yhä enemmän lujuutta ja rohke-
utta sekä Sanan pohjalla seisomista.  

Se on perheen ja avioliiton puolus-
tamista; lasten, vähäosaisten, muu-
kalaisten ja vanhusten puolesta pu-
humista. Elämän suojelemista ja 
vaikuttamista. 

Jumalan rakkaus on väkevämpi 
kuin kuolema. Se paljastaa pimey-
den teot ja antaa auktoriteetin sen 
yli. Rakkauden voimasta meidät lu-
nastettiin ja siirrettiin pimeydestä 
valkeuteen. Rakkaus on avain armo-
lahjoihin, motivaatio hengelliseen 
työhön ja lähimmäisyyteen. Käy-
tännöllinen rakkaus avaa ovet, löy-
tää tien ja keksii keinot. Se tunnis-
taa tarvitsevan, nostaa ylös ja antaa 
uuden toivon. 

”Siitä teidät tunnetaan Minun 
opetuslapsikseni, että teillä on kes-
kinäinen rakkaus.” Haastakoon 
tämä Jumalan lapsen tuntomerkki 
meitä myös seurakuntaelämässä.
Tarja Jääskeläinen

Elämä on täynnä valintoja 
päivittäin. Valintani 
määrittävät elämäni 
suuntaa, niin ne ilmeiset, 
kaikille näkyvät kuin 
salassa tehdytkin. Vaikka 
olen päättänyt elämäni 
suunnan, päämäärään 
pääsemiseksi tarvitaan 
lukemattomia suunnan 
tarkastuksia ja pieniä 
korjausliikkeitä. 

Jokainen päivä on lahja Jumalalta, uusi 
mahdollisuus. Uusi mahdollisuus tun-
tea Häntä enemmän, tulla tietoisem-
maksi Hänen tahdostaan ja kulkea Hä-
nen suunnitelmassaan. Jo vuosia ja eri-
tyisesti nyt pikkulapsiperheen arjessa, 
rukoukseni on ollut; Jumala, anna mi-
nulle viisautta käyttää aikani oikein. 
Haluan elää merkityksellistä arkea, 
jossa Jumalan rakkaus voi murtautua 
vajavuuteni ja heikkouksieni läpi tä-
hän rikkinäiseen, yksinäiseen ja kipe-
ään maailmaan. Maailma tarvitsee ja 
odottaa Jumalan poikien ja tyttärien il-
mestymistä. Rukoukseni on, että oman 
sukupolveni keskellä voin täyttää Hä-
nen tahtonsa.

Kun kuljen rukoillen, voin olla vas-
taus jonkun rukoukseen. Voin olla jol-
lekin hänen tarvitsemansa ihme. Ih-
meet eivät tapahdu vahingossa. Joku 

rukoili, joku us-
koi ihmeeseen, 
joku toimi uskos-
sa ja uskollinen 
Isä Jumala kuuli 
ja vastasi. Kuu-
lenko Isän kut-
sun ja uskallanko 
tarttua toimeen? 

Muutama vuosi sitten perheem-
me alkoi määrätietoisesti ottaa aske-
lia kohti kutsumuksemme täyttymistä.  
Kun lähdimme uskossa liikkeelle, astu-
en ulos omalta mukavuusvyöhykkeel-
tä,  alkoi ihmeitä tapahtua. Jumalan 
siunaukset ovat yllättäneet meidät. Ju-
malan siunaukset ovat olleet ihmeelli-
siä, paljon enemmän kuin mitä olisin 
osannut  ajatellakaan.  Kun olemme 
laittaneet Jumalan valtakunnan en-
simmäiseksi, Jumala on pitänyt huolta 
kaikesta. 

Haluan päivittäin tehdä niitä valin-
toja, jotka vievät minua lähemmäs Ju-
malaa ja hänen valtakuntansa ilmes-
tymistä. Olipa lähetyskenttäni omassa 
naapurustossani tai maailman äärissä, 
tehtäväni on välittää Jumalan rakkaut-
ta. Kun lakkaan elämästä  itselleni, 
alkaen määrätietoisesti  ja rohkeasti 
osoittaa Jumalan rakkautta ympärille-
ni, olen kutsumukseni ytimessä.

Ulla Sozela

Kutsumuksen ohjaamana

Tunnistinko heissä 
Jeesuksen?

Mistä meidät 
tunnetaan?
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Yhteyttä ja jakamista 
Senioriystävissä maanantaisin

Joulujuhlan kuvaelma vaikutti 

Esilaulajat saavat yleisön mukaan

Valmistelin tällä viikolla ope-
tusta eräälle seurakuntamme 
maahanmuuttajaryhmälle. 
Olin saanut heiltä pyynnön 
puhua Vanhan testamentin 
uhreista ja vertauskuvallisuu-
desta. Tutustuin laajaan ai-
heeseen. Syötyämme leipää ja 
hummusta rukoilimme ja sit-
ten käsittelimme aihetta. Jee-
sus on täydellinen uhri, mutta 
myös täydellinen pappi. Mitä 
vielä, Jeesus on myös temp-
peli, eli paikka, jossa syntinen 
ihminen ja pyhä Jumala voi-
vat kohdata. Mutta Jeesuksen 
tähden myös me voimme elää 
Pyhän Hengen temppelinä. 
Wau.

Opetuksen jälkeen oli aika 
rukousaiheille. Syvällisen 
opetuksen jälkeen ystäväni 

alkoivat avautua omasta ti-
lanteestaan. Raamatun ih-
meellisten totuuksien keskel-
le murtautui konkreettinen 
todellisuus. Kuulin, millaista 
on elää Tampereella erääs-
sä laitoksessa. Kuulin tuskaa 
ja yksinäisyyttä, epätoivoa 
omasta tilanteesta. Ikävää 
rakkaita kohtaan, sairautta, 
ulkopuolisuutta ja pettymyk-
siä. Vastaanottokeskuksen ka-
ruja seiniä. Tulkki käänsi mi-
nulle: - Te olette ainoita, ketä 
meillä on; seurakunta on ai-
noa paikka, jossa me voimme 
hengittää.

Tarvitsemme teidän tu-
keanne.

Vaivuin penkillä alemmas. 
Minusta tuntui, ettei opetus 
temppelin kaikkeinpyhim-

mästä mennyt välttämät-
tä sittenkään ihan nappiin. 
Ei sillä, etteikö se ollut totta. 
Se vaan oli niin kovin kliinis-
tä ja korkeaa. Kliinistä kuin 
suomalainen seuraku… eikun 
byrokratia. Toisen kipu tuli 
kohti. Kohti tuli myös tun-
ne omasta kyvyttömyydestä. 
Kipu sattui niin, että tuntui 
houkuttelevalta yrittää unoh-
taa koko asia. Sekään ei tosin 
ole kovin helppoa.

Matteuksen evankeliumi 
pysäyttää: “Voi teitä, lain-
opettajat ja fariseukset! Te 
teeskentelijät! Te maksatte 
kymmenykset jopa mintusta, 
tillistä ja kuminasta, mutta 
laiminlyötte sen, mikä laissa 
on tärkeintä: oikeudenmukai-
suuden, laupeuden ja uskol-

lisuuden. Näitä teidän pitäisi 
noudattaa, noita muitakaan 
unohtamatta.” 

On siis mahdollista elää 
elämänsä keskittyen oikeisiin 
asioihin; Jumalan sanaan ja 
säädöksiin. Temppeliin. Var-
jella niiden puhtautta, mutta 
samalla unohtaa tärkein, lau-
peus.

Sananlaskujen kirjassa sa-
notaan, että ihaninta ihmi-
sessä on hänen laupeutensa. 
Jeesus kertoo vuorisaarnas-
sa että siitä on myös palkka: 
“Autuaita ovat laupiaat, sillä 
he saavat laupeuden.” Lopul-
ta laupeus virtaa Jumalasta: 
“Laupias ja armahtavainen on 
Herra, pitkämielinen ja suu-
ri armossa.” (Ps. 103:8). Wi-
kipedian mukaan käsittee-

seen “laupeus” sisältyy sääli 
ja myötätunto, mutta se on 
enemmän. Laupeus aiheut-
taa aktiivista toimintaa, ja se 
auttaa heikommassa asemas-
sa olevaa omalla kustannuk-
sellaan.

Minusta tuntuu, että Juma-
la koettaa puhua minulle ja 
meille tästä. Jo seurakunnan

rukousviikolla laupeuden 
teema tuli kohti. Laupeus voi 
saada seurakunnassa monia 
muotoja aina diakoniasta Lat-
vian romanityöhön tai vaik-
kapa lapsityöhön. Sen täytyy 
ensin kuitenkin vallata sydän. 
Sitten se ilmenee myös tekoi-
na.

Jarkko Lindqvist

Hartiajumppaa Hannele Peltosen tahdissa

Seurakunnan 
monien työmuotojen 
joukossa on neljän 
vuoden ajan 
kasvanut uusi, 
ikääntyneiden 
toiminta. 
Senioriystävät-
niminen 
lounastapaaminen 
on joka toinen 
maanantai klo 12. 
Tilaisuus ei ole vain 
ruokailua, vaikka 
alkaakin Riitta 
Sandin tiimeineen 
valmistamalla 
maukkaalla ja 
terveellisellä aterialla.

Yhteinen rauhallinen ruo-
kailuhetki, missä kenenkään 
ei tarvitse olla yksin on jo it-
sessään virkistävä kokemus. 
Salin täyttää vilkas puheen-
sorina, joka katkaistaan noin 
tunnin kuluttua tilaisuuden 
johtajan ilmoittaessa alku-
laulut. Ne lauletaan reippaas-
ti veljien ja Jarmon hanurin 
johdolla.

Jumalan sana on Elämän 
Leipä. Siitä ammennamme 
voimaa ja uskoa lyhyessä al-
kuhartaudessa. Pian saamme 
kuulla ajankohtaisen alustuk-
sen, ja sen jälkeen on jokai-
sella jotakin annettavaa. Pöy-
täavustajien johdolla käydään 
keskustelua, mutta myös 
kuunnellaan toisten mielipi-
teitä, huolia ja iloja.

Kehostammekin huolehdi-
taan taukojumpalla. Järjeste-
lytiimi on saanut osallistujilta 
vuosien aikana runsaasti pa-
lautteita, teema-aiheita ja eh-
dotuksia. Niitä otetaan mie-
luusti vastaan edelleen. Suo-

situimpia ovat ikääntyneiden 
elämän tilanteisiin liittyvät 
kysymykset. Myös pelkät kes-
kustelut ilman erityistä aihet-

ta kiinnostavat. Joulujuhlissa 
on jopa esitetty kuvaelmia. 
Viime jouluinen eri profeet-
tojen; kuningas Daavidin, 
Jesajan, Miikan, enkeli Gabri-
elin, Simeonin ja Hannan pu-
heet todistivat voimakkaasti 
Jumalan Sanan totuudellisuu-
desta. 

Jos joku haluaa osallistua 
johonkin vastuutehtävään, 
olet lämpimästi tervetullut. 
Ota rohkeasti yhteyttä jär-
jestelytiimin jäseniin ja kerro 
mielipiteitäsi.

Marja Ahvenainen
Sy-tiimin puheenjohtaja
Kuvat Rauno Nytorp

Iloinen keittiötiimi valmiina palvelukseen. 

"Yhteinen 
rauhallinen 

ruokailuhetki, 
missä kenenkään 

ei tarvitse 
olla yksin on 
jo itsessään 

virkistävä 
kokemus."

Järjestelytiimiä 
luotsaavat Timo 

Kurkela (toinen oik.) 
ja Marja Ahvenai-

nen (toinen vas.).

Ihaninta...
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Perhepiiristä kaivattua  
vertaistukea pikkulapsiarkeen

Pyhäkoulutyömme kutsuu 
sunnuntaisin lapsia seura-
kunnan yhteyteen ja lasten 
omaan jumikseen. Lasten  yh-
teiskokoontuminen alkaa ala-
salissa noin klo 11.20.  Yh-
teisaloitukseen kuuluu kivat  
lastenlaulut  Satelee-kuoron 
johdolla ja pieni rukous. 

Yhteisen aloituksen jälkeen 
lapset ohjataan omiin ikäryh-
miin: KENGURUT  3-vuotiaat, 
SEEPRAT  4–5-vuotiaat, TII-
KERIT esikouluikäiset, LEI-
JONAT 1.–2.-luokkalaiset ja 
RAAMIS   3.–6.-luokkalaiset. 
Pyhiksessä ja Raamikses-
sa lapset oppivat kuulemal-
la, tekemällä ja harjoittele-
malla soveltamaan Raamatun 
totuuksia omaan elämäänsä 
kullekin ikäryhmälle sopival-
la tavalla. Ryhmissä on myös 
hyvä mahdollisuus tutustua 
muihin saman ikäisiin lapsiin. 
Pyhäkoulutyömme perustuu 
seuraaviin neljään  arvoon: 
1) Lapsen kunnioittaminen. 
Lapsuus on arvokas ja ainut-
laatuinen elämänvaihe. Huo-
mioimme lapsen yksilöllisyy-

den toiminnassamme. Lasten 
ajatukset ja tunteet ovat meil-
le tärkeitä. 2) Turvallisuus. 
Toimintamme on avointa. Se 
perustuu Raamatun mukai-
seen opetukseen sekä ajan-
mukaiseen tietoon lapsuuden 
kehitysvaiheista. Teemme 
kaikkemme, jotta toimintam-
me olisi täysin turvallista niin 
fyysisesti, henkisesti, hengel-
lisesti kuin sosiaalisestikin. 
Pyhistä varten on tehty oma 
turvallisuussuunnitelma. 3) 
Jumalan rakkauden välittämi-
nen. Haluamme antaa jokai-
selle lapselle henkilökohtai-
sen kokemuksen rakastavasta 
Taivaan Isästä. Pidämme esil-
lä Raamatun ohjeita ja mer-
kitystä lapsen hengelliselle 
kasvulle ja hyvälle elämälle. 
4) Ystävyys. Autamme lapsia 
saamaan ystäviä ja olemaan 
itse hyviä ystäviä toisille. Jo-
kaisen lapsen paras ystävä on 
Jeesus. Siitä kerromme uudes-
taan ja uudestaan.  

 
Tapani Varuhin
Kuvat Tapani Varuhin

Tervetuloa lasten omaan 
jumalanpalvelukseen

Alasalissa askarrellaan Marin johdolla

Kaksi ohjaajaa ja kolme lasta piirissä

Wau, mitä piirroksia!

Monet vanhemmat 
kaipaavat 
pikkulapsivuosiin 
ymmärrystä ja 
vinkkejä samassa 
elämäntilanteessa 
olevilta. 
Seurakunnassamme 
tammikuussa 
toimintansa 
aloittanut Perhepiiri 
pyrkii omalta 
osaltaan vastaamaan 
tähän tarpeeseen.
Lastenvaunut ja -rattaat 
täyttävät ison osan seura-
kuntarakennuksen yläau-
lasta jo kolmantena peräk-
käisenä maanantaiaamuna, 
Kellarisaliin kootulla leik-
kimatolla käy vipinä. Pu-
heensorina virtailee, ja kah-
vi tuoksuu – ja joskus vähän 
kakkakin! Ympärillä näkyy 
vauva-, taapero- ja leikki-
ikäisiä lapsia vanhempineen. 
Ollaan Perhepiirissä, joka 
kokoontuu joka maanantai 
kello 10–12 viettämään yh-
dessä mukavan viikonaloi-
tuksen.

Seuraa sekä vanhem-
mille että lapsille
- Vertaistuki, verkostoitumi-
nen, arjen jakaminen, luet-
telee 2-vuotiaan Toivon äiti 
Marjukka Mikkola syitä käydä 
Perhepiirissä.

Merkityksellinen kohtaa-
minen kuuman kupposen ää-
rellä onkin Perhepiirin syvin-
tä ydintä. Myös lasten totutta-
minen seurakuntaan nousee 
kävijöiden kommenteissa yh-
deksi syyksi osallistua. Li-
säksi Perhepiiriin kutsutaan 
silloin tällöin pastoreita tai 
asiantuntijavierailijoita he-
rättelemään keskustelua eri 
teemoista.

Monia muitakin ideoita 
Perhepiirin sisällöistä on kor-
van takana: esimerkiksi lelu-
vaihtarit ja muskarituokiot. 
Maahanmuuttajataustaisille 
pienten lasten vanhemmille 
Perhepiiri on hyvä mahdolli-
suus päästää puhumaan suo-
mea arkisista asioista jutellen.

Jatkot lounaalla
Perhepiiri päättyy kello 12, siis 
lounasaikaan. Tänä maanan-
taina ollaan Puisto-ravintolan 
pöydässä - parillisilla viikoilla 

Perhepiiriin osallistujien on 
mahdollista jäädä syömään 
seurakunnan tiloihin valmiin 
pöydän ääreen yhdessä senio-
ripiiriläisten kanssa. Lounaan 
myötä piiriläisiä hajaantuu 
vähitellen kukin tahoilleen: 
Karismakirjaan, kotimatkalle, 
kahvilatreffeille.

- Oli ihana nähdä, huikkaa 
Emmi Paajoki sylissään Aada 
(4 kk).

Haluatko järjestää 
toimintatuokion Perhe-
piiriin?
Perhepiiri toivottaa kokoon-
tumisiinsa tervetulleik-
si myös seurakuntamme eri 
ikäiset ”vierailevat tähdet” 
laulattamaan, leikittämään, 
loruilemaan tai järjestämään 
jonkin muun pienen tuokion. 
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä 
lapsi- ja perhetyön pastoriin 
Tapani Varuhiniin tai piirin 
vastuuhenkilöön Paula Er-
kintaloon osoitteessa paula.
erkintalo[at]gmail.com.

Paula Erkintalo
Kuva Paula Erkintalo

Perhepiirin leikkimatolla kohtaavat niin lapset kuin aikuisetkin. 
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Kukkolassa 
etsittiin Herraa ja 
voimaannuttiin 
yhteydestä

Tammikuun viimeisenä vii-
konloppuna Kukkolassa jär-
jestettiin vuotuinen Johtajien 
viikonloppu.

Leirikeskukseen kerään-
tyi noin kahdeksankymmen-
tä seurakunnan nykyistä tai 
tulevaa solujohtajaa ja muita 
työmuotojen vetäjiä. Aiheena 
oli alkuvuoden teema: Etsikää 
Herraa.

Kun keittiöväki Eila Ali-
Löytyn johdolla meni hyvissä 
ajoin perjantaina paikalle oli 
vastassa pakkasen aiheuttama 
putkirikko. Kiitos isännöitsi-
jän, asia saatiin nopeasti kun-
toon. Tulijat toivotti tervetul-
leeksi aurinkoinen pastorim-
me Hannakaisa Shehu.

Tapahtuman avasi viikonlo-
pun vetäjä Aki Mäkinen. Pian 
puolensataa nälkäistä oli löy-
tänyt majapaikan ja nautti Ei-
lan sekä tiimin loihtimaa ka-
nakeittoa ja omenapaistosta.

Yhteiseen Herran etsimi-
seen meitä johtivat pastorit 
Joona Salo bändeineen sekä 
Petteri Arasalo. Ilmapiiri oli 
profeetallinen. Illan rukous-
hetkessä koettiin vahvaa ar-
molahjojen toimintaa. Seura-
kunnan vanhin Mikael Karja-
lainen kehui ilmapiiriä. 

- Siellä koki, että ollaan 
yhtä perhettä. Toisten esiin 
nostamiin rukousaiheisiin ja 
todistuksiin oli helppo yhtyä. 
Syvälliset asiat ja huumori 
kulkivat käsi kädessä. Iltapa-
lalla tuntui, että mihin tahan-
sa pöytään saattoi istua.” 

Vahvan ylistyksen ja ruko-
uksen jälkeen nautittiin sau-
nasta, rohkeimmat jopa han-
kiuinnista.

Hoidollisuutta ja  
palvelua
Kova pakkanen ei estänyt 
useita vielä lauantaina aja-
masta paikalle. Aamun tilai-
suudessa Markus Rautanie-
mi muistutti, kuinka Jumalan 

suunnitelma alusta lähtien 
oli luoda ihminen omaan yh-
teyteensä sekä yhteyteen 

toistensa kanssa. Vihollinen 
hyökkää nimenomaan tätä 
yhteyttä vastaan. 

- Jokainen meistä tarvitsee 
vähintään yhden ihmissuh-
teen, Markus painotti. Varpu 

Rautaniemi jakoi omia koke-
muksiaan solusta yhteyden 
konkretisoitumisen paikkana 
ja muistutti solun merkityk-
sestä parisuhteenkin kannalta. 
Tapani ja Heli Varuhin kertoi-
vat koskettavalla tavalla an-
teeksiannon voimasta perheen 
elämässä ja siitä, miten Jumala 
haluaa ja voi vapauttaa.

Vapauden teemaa toivat 
esiin myös yhteiset ryhmäty-
öt ja -rukoukset sekä jokaisen  
mahdollisuus saada rukous-
palvelua. Armolahjojen kaut-
ta Herra puhui, mitä on teke-
mässä Tampereella, ja moni 
koki tarkkaa omakohtaista Ju-
malan puhetta. Herra tahtoi 
selvästi vahvistaa johtajien 
kutsua astuutehtävässä toi-

mimisessa. Moni kertoi koke-
neensa erityistä vapautta juu-
ri näissä keskinäisissä ruko-
uksissa ja toisten palvelussa.

Puukin tuottaa hedelmiä 
toisten nautittavaksi
Lauantaipäivään osallistunut 
lempääläläinen Elina Lind-
qvist kehui muun muassa 
Tina Katon värikästä opetus-
ta. Tina havainnollisti miten 
”luonnossa mikään ei ole vain 
itseä varten”. Esimerkiksi puu 
tuottaa hedelmiä siksi, että 
toiset saisivat niistä naut-
tia. Kukkaset eivät kuki itse-
ään varten vaan jotta vaikka-
pa mehiläiset saisivat niistä 
mettä. Elämä toisten kans-
sa ja toisia varten on elämän 
sääntö.

Johtava pastori Usko Katto 
muistutti, että meidän teh-
tävämme on Jeesuksen ope-
tuslasten tekeminen, mutta 
lopulta Jumala on seurakun-
nan rakentaja. Viikonlopusta 
kotiutui eri puolille maakun-
taa Jumalan läsnäolosta voi-
maantunut joukko. Yhdessä 
koettu Herran etsiminen oli 
vapauttanut pientä palvelijoi-
den joukkoa loistamaan suur-
ta Jumalaa arjessa paremmin, 
levosta käsin. 

Pastoritiimi

Johtajat palveltavina

"Luonnossa 
mikään ei  

ole vain  
itseä varten."

Parikymppinen 
Heidi Linjamaa on 
viettänyt viimeisen 
vajaan puolivuotisen 
Laosissa Fidan 
nuorisokeskuksessa 
työskennellen. 
Nuorisokeskus Savan 
Centre on paikka, 
jossa nuoret voivat 
muun muassa pelata 
lautapelejä, oppia 
englantia, tanssia tai 
tietokoneen käyttöä, 
sekä harrastaa 
urheilua ja musisoida 
erilaisilla soittimilla. 
– Nuoret voivat tulla toteut-
tamaan unelmiaan ja tuo-
maan julki mielipiteitään, 
Heidi iloitsee.

Urheilu on keskuksella tär-

keässä roolissa. Aikanaan juu-
ri tämä motivoi Heidiä läh-
temään Laosiin. Hän on pe-
lannut jalkapalloa viisitoista 
vuotta, ja Suomessa hän pait-
si valmentaa junioreita, myös 
pelaa futsalia naisten liigassa 
Ylöjärven Ilveksen paidassa. 

Lisäksi hän on monipuolisesti 
mukana seurakunnan lapsi- ja 
nuorisotyössä.

Savan Centre on Heidin sa-
noin ”aivan mieletön”. Hän 
auttaa keskuksen tiimiä pait-
si jalkapallo- ja salibandy-
toiminnassa, myös kaikessa 

muussa, missä vain osaa. Tii-
mi käy myös kouluttamas-
sa alueen lukioiden oppilaita 
ja välillä opettajiakin. Lisäk-
si koulutetaan vapaaehtoisia 
toimimaan nuorten parissa.

– Nuorille kerrotaan, että 
he ovat arvokkaita ja tärkeitä.

Savannakhet on vajaan 
seitsemän miljoonan asuk-

kaan maan toiseksi suurin 
kaupunki. Se on Heidin mu-
kaan siitä huolimatta rauhal-
linen paikka asua. Siellä ei käy 
paljon turisteja, joten vaalea 
Heidi on harvinainen näky 
kaupungissa. Lämpötila hui-
telee kolmissakymmenissä lä-
hes päivittäin.

– Paikalliset suojautuvat 
auringolta, mutta minua se ei 
haittaa, Heidi nauraa.

Paluu Suomeen häämöt-
tää helmikuun lopulla. Luki-
on jälkeen Varalan Urheilu-
opistossa liikunnanohjaajan 
perustutkinnon suorittaneen 
nuoren naisen lähitulevai-
suuden suunnitelmissa on ai-
nakin työnteko.

Marika Karhu
Kuvat Heidi Linjamaan albumi

Laosissa vapaaehtoisena: 
Heidi pelaa nuorten kanssa säbää ja futista

Heidin urheilutausta ja nuorisotyöko-
kemus ovat loistava yhdistelmä Savan 
Centren toiminnassa.

Koulutustilanne Laosissa.
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Hervannan Katukappelissa Kuvat Rauno Nytorp

Opettajana on Tarja Vilppo-
la, joka on kokenut terapeutti 
(Master of Arts in Psychothera-
py) ja työnohjaaja sekä toimi-
nut kouluttajana monissa seu-
rakunnissa. Hän on kirjoittanut 
kirjan Läsnäolossa – katkovii-
vaisesta kokonaiseksi (Päivä 
2017).

– Myötätuntouupumus on vä-
littämisen luonnollinen seuraus. 
Auttaja kokee stressiä, joka on 

seurausta kärsivän ihmisen (ys-
tävä, solulainen, rukouspalve-
lussa tai diakoniatyössä kohdat-
tu lähimmäinen) auttamisesta 
tai auttamisen halusta. Vaikeis-
sa tilanteissa olevia ihmisiä koh-
taavat ja kuuntelevat auttajat al-
tistuvat näin itsekin vahingolli-
selle stressille.

Miten voi säilyä eheänä ja 
elävänä toisinaan raskaasta pal-
velutyöstä huolimatta? Kuinka 

ylläpitää ja syventää myötätun-
toista suhdetta itseen ja koh-
dattuihin ihmisiin?

Seuraa lisätietoja koulutus-
päivästä seurakunnan netti-
sivuilta ja ilmoittaudu mahdol-
listen ohjeiden mukaan.

Tervetuloa virkistymään, op-
pimaan ja saamaan vertaistukea!
Saalemin sielunhoidon 
ohjausryhmä

Tampereen Helluntaiseurakunnassa  
koulutus auttajan hyvinvoinnin vahvistamisesta 13.4. klo 10–15
Päivä on suunnattu kaikille seurakunnan 
vapaaehtoistyöntekijöille, jotka 
kohtaavat ihmisiä ja auttaessaan helposti 
kuormittuvat itsekin. Koulutus johdattaa 
ymmärtämään myötätuntouupumusta 
ilmiönä ja erityisesti traumaattisen 
kriisin vaikutuksia kehoon ja mieleen. 
Tavoitteena on oppia taitoja, miten 
suojautua uupumiselta ja työskennellä 
turvallisesti.

Vuosi 2019 aloitettiin rukouksella ja paastolla. Tammikuun 
toisella viikolla kokoontui joka ilta kymmeniä ihmisiä rukoile-
maan seurakunnan puolesta ja ylistämään Herraa. Illoissa ko-
ettiin vahvaa Pyhän Hengen läsnäoloa ja yhteyttä.  Jokaisel-
la päivällä oli erityinen sanomansa ja voitelunsa. Tammikuun 
sunnuntaijuhlissa on saatu liittää useita ihmisiä seurakuntaan 
sekä siunata uusia vastuunkantajia tehtäviinsä.  Ulkopuolelle 
on hankittu digitaalinen mainostaulu, jonka mainokset näky-
vät kauas kadulle.  

Katukappelissa on soluja naisille, miehille, nuorille aikui-
sille, aviopareille ja maahanmuuttajille. Erityisesti sinua, joka 
olet ollut poissa yhteydestä kutsumme mukaan solutoimin-
taan. Rukouksemme on, että tämä vuosi voisi olla Kappelilla 
vahvan yhteyden ja yhdessä toimimisen vuosi.

Aliyah -rukouspäivä
Lauantai 9.3.2019 klo 10-14

Yhteiskristillinen rukoustapahtuma juutalaisten paluumuuton 

puolesta

Tapahtuma pohjautuu messiaanisen pastori Victor Blumin näkyyn paluumuuton 

kiirellisyydestä.

Vetovastuussa on Hervannan Katukappeli -seurakunta

Rukousta johtavat: Olavi Rajahalme ja Marianne Katajisto

Ylistys: Vesa ja Sirkka Kemi

Ohjelma:

klo 10.00  Ylistyshetki ja Aliyah -kuulumisia

klo 10.50  Rukousjakso 1

klo 12.10  Kahvitauko

klo 12.50  Ylistyshetki

klo 13.00  Rukousjakso 2

Hes. 36:24  Minä otan teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät kaikista kansoista. 

Minä tuon teidät omaan maahanne. 

Aliyah -rukouspäivässä on myytävänä Israelilaisia ihonhoitotuotteita, sekä käsin tehtyja

kortteja, joita myydään Israelissa tehtävän evankeliumin työn hyväksi

 

Hervannan Katukappeli

Kauppakeskus Duo 2. krs.

Insinöörinkatu 23. Tampere 

www.katukappeli.com

Su     klo 16   Katukappeli | sunday

Ma    klo 18   Let’s talk -ilta maahanmuuttajille 

Ke    klo 18.30  Rukousvoimaa 

Pe   klo 18 Venäläinen ilta - Русский вечер

La   klo 10  Israel rukousaamu 

Ma-To  klo 14-18  Katukappeli | lounge - tila nuorille

      Kauppakeskus Duo, Insinöörinkatu 23, 2. krs.  
33720 TAMPERE www.katukappeli.com

Helmikuu 2019
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Elämä____.
Judah Smith

Jeesus ja muut jumalat
Ravi Zacharias

Onko Jumala
moraalihirviö?

Paul Copan

Supersankariraamatt u
Siku, Richard Thomas

ja Jeff  Anderson

Särkymisen lahja
Ann Voskamp

6,00€
22,00€

7,00€
19,00€

8,00€
34,00€

16,90€
27,90€

10,00€
19,80€

Lähetyspastori  ja -pioneeri  
Pekka Ylenius täytti 75 vuotta 
4.2. Hänen matkansa on kul-
kenut monien tehtävien, vas-
tuiden ja maiden kautta eläk-
keelle vuonna 2009. Miehen 
työpöytä notkuu edelleen kan-
sioista, tietokoneista ja lehti-
leikkeistä.

– Paljon on hommaa van-
halla miehellä, hän naurahtaa.

Työn alla on muun muassa 
seurakunnan historiikin lähe-
tystyöosuus. Pekka ja Kerttu-
vaimo olivat lapsineen Ke-
niassa 1976–1996 (kotimaan 
jaksot 1977–79 ja 1984–89). 
Sen jälkeen Pekka on vierail-
lut maassa miltei vuosittain, ja 
nauttii sen helluntailiikkeessä 
hengellisen isän asemaa.

– Vaikka Kenia on yksi maa-
ilman eniten evankelioituja 
maita, siellä on edelleen saa-
vuttamattomia kansoja. Vuon-
na 2014 kävin tutustumassa 
maan pohjoisosassa paimen-

tolaisina elävään rendille-hei-
moon, jonka parissa lähetys-
saarnaaja Elias Kithinji aloitti 
pioneerityön. 

Suomessa Pekka mobili-
soi varoja ja esirukoilijoita. 
Tamperelaisten lahjoitusten 
ansiosta kohteeseen raken-
nettiin porakaivo ja kaste-
lujärjestelmillä varustettuja 
kasvihuoneita, jotka tuottavat 
toimeentuloa ja ravintoa kui-
vinakin vuosina. Työn hedel-
mänä alueelle on syntynyt jo 
kolme kasvavaa seurakuntaa.

Toinen uusi Kenian kohde 
on suomalaisten helluntailä-
hettien muistoksi rakennetta-
va pieni synnytyssairaala Che-
meliliin, jossa oli aikoinaan 
yksi Kenian lähetystyön kes-

kuksista ja Yleniustenkin en-
simmäinen koti. 

Innoittajana  
lähetystyössä
Pekka on jo 80-luvulta lähtien 
kantanut näkyä Venäjällä, Val-
ko-Venäjällä ja Ukrainassa teh-
tävästä työstä.

– Haluan innostaa näiden 
maiden seurakuntia lähetys-
työhön ja saada ne ottamaan 
Kairos-kurssi osaksi toimin-
taansa.

Raamatun kääntäminen 
suomalais-ugrilaisille kielille 
on Pekan mielestä suomalais-
ten tehtävä. Tässä työssä Pek-
ka on mukana Raamatunkään-
nösinstituutin hallituksesta 
käsin. 

– Kunpa jokainen voisi näh-
dä, kun sukulaiskansamme jä-
senet painavat kyynelsilmin 
sydämen kielellään kirjoitetun 
Jumalan Sanan rintaansa vas-
ten. Mitään sen arvokkaampaa 
emme voi heille antaa.

Merkkipäiväänsä Pekka 
Ylenius viettää kiitollisena Ju-
malan armosta omassa ja lä-
heistensä elämässä, ja lupaa 
jatkaa tehtäviään niin pitkään 
kuin Jumala voimia antaa. Hä-
nen lempijakeensa Raama-
tussa kuuluu:

– Ratkaisevaa ei siis ole, 
mitä ihminen tahtoo tai ehtii, 
vaan se että Jumala on armol-
linen (Room. 9:16).
Marika Karhu
Kuva: Yleniusten perhealbumi

Lähetysveteraani Pekka Ylenius 75 vuotta

Pekka ja Kerttu Keniassa, Chemelilissä, 
vuonna 2018.
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Työmuodot tiedottavat

SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 12.02.2019–14.04.2019
Vko 7
Ti 12.02. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Katja Lindeman 
Ke 13.02. klo 12.30 Päiväti-
laisuus Vapaakirkossa, Tapio 
Lohikko, Ilonia-kuoro
Pe 15.02. klo 19.00 WE-ilta 
yläkoululaisille 
La 16.02. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 17.02. klo 11.00 Lähetyssun-
nuntain jumalanpalvelus, Petteri 
Arasalo musiikki: Jippii-kuoro 
Satelee, Satu Hietala ja Lea 
Hostikka-Heino
Su 17.02. klo 17.00 English 
Service
Su 17.02. klo 17.00 Iltakirkko, 
ehtoollinen, Jarkko Lindqvist 

vko 8
Ma 18.02. klo 12.00 Senioriys-
tävät, ”Rakkain hengellinen 
lauluni”, Kerrotaan ja lauletaan 
itseä koskettaneita lauluja
Ti 19.02. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Tapani Varuhin
Ke 20.02. klo 12.30 Päivätilai-
suus, Ilonia-kuoro
Pe 22.02. klo 19.00 WE-ilta 
yläkoululaisille 
La 23.02. klo 00.00 Miestenpäivä 
Jyrki Palmi
La 23.02. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 24.02. klo 11.00 Jumalan-
palvelus, Jyrki Palm, musiikki: 
Moreeni-kuoro
Su 24.02. klo 17.00 English 
Service
Su 24.02. klo 17.00 Iltakirkko, 
Hannakaisa Shehu

Vko 9
Ti 26.02. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Lähetystoimikunta 
Ke 27.02. klo 12.30 Päivätilai-
suus,
La 02.03. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 03.03. klo 11.00 Ehtoollis-
jumalanpalvelus, Usko Katto, 
musiikki: Ilonia-kuoro
Su 03.03. klo 17.00 English 
Service
Su 03.03. klo 17.00 Iltakirkko

Vko 10
Ma 04.03. klo 12.00 Senioriys-

tävät ”Iäkkään itsehoito”, omia 
vinkkejä ja kokemuksia, Pirjo 
Holm-Tattari
Ti 05.03. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee
Ke 06.03. klo 12.30 Päivätilai-
suus, Ilonia-kuoro 
Pe 08.03. klo 19.00 WE-ilta 
yläkoululaisille 
La 09.03. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 10.03. klo 11.00 Jumalan-
palvelus, Hannakaisa Shehu, 
musiikki: Johanna Ihonen, Juha 
ja Miika Törmä 
Su 10.03. klo 17.00 English 
Service
Su 10.03. klo 17.00 Iltakirkko, 
Markus Rautaniemi 

Vko 11
Ti 12.03. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee 
Ke 13.03. klo 12.30 Päivätilai-
suus, Ilonia-kuoro
Pe 15.03. klo 19.00 WE-ilta 
yläkoululaisille 
La 16.03. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 17.03. klo 11.00 Lähetyssun-
nuntain jumalanpalvelus; Petteri 
Arasalo 
Su 17.03. klo 17.00 English 
Service
Su 17.03. klo 17.00 Iltakirkko, 
ehtoollinen

Vko 12
Ma 18.03. klo 12.00 Senioriystä-
vät ”Helluntaiherätys eri vuosi-
kymmeninä” Teuvo Toivanen
Ti 19.03. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee
Ke 20.03. klo 12.30 Päivätilai-
suus, Ilonia-kuoro
Pe 22.03. klo 19.00 WE-ilta 
yläkoululaisille 
La 23.03. klo 17.00 Suuri Jeesus 
Sampolassa
La 23.03. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 24.03. klo 11.00 Jumalanpal-
velus, Pentti Kapanen
Su 24.03. klo 17.00 English 
Service
Su 24.03. klo 17.00 Iltakirkko, 
Jarkko Lindqvist 

Vko 13
Ti 26.03. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Arto Syrjänen, lähetys-
toimikunta 
Ke 27.03. klo 12.30 Päivätilai-
suus, ja Ilonia-kuoro
Pe 29.03. klo 19.00 WE-ilta 
yläkoululaisille 
La 30.03. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 31.03. klo 11.00 Jumalanpal-
velus, Moreeni-kuoro
Su 31.03. klo 17.00 English 
Service
Su 31.03. klo 17.00 Iltakirkko

Vko 14
Ma 01.04. klo 12.00 Senioriys-
tävät ”Häpeäidentiteetti” Ritva 
Palo-oja
Ti 02.04. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee 
Ke 03.04. klo 12.30 Päivätilai-
suus, Ilonia-kuoro
Pe 05.04. klo 19.00 WE-ilta 
yläkoululaisille 
La 06.04. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 07.04. klo 11.00 Ehtoollisju-
malanpalvelus, Pekka Ylenius, 
musiikki: Jippii-kuoro Satelee, 
Satu Hietala ja Lea Hostikka-
Heino
Su 07.04. klo 17.00 English 
Service
Su 07.04. klo 17.00 Iltakirkko

Vko 15
Ti 09.04. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee 
Ke 10.04. klo 12.30 Päivätilai-
suus, Ilonia-kuoro
Pe 12.04. klo 19.00 WE-ilta 
yläkoululaisille 
la 13.04. klo 17.00 Suuri Jeesus 
Sampolassa 
La 13.04. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 14.04. klo 11.00 Jumalanpal-
velus, musiikki: Veera Tillander
Su 14.04. klo 17.00 English 
Service
Su 14.04. klo 17.00 Iltakirkko

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

Aamurukoukset
Pe klo 7 rukouskammiossa

Päivärukoukset
Ma-ke klo 11 rukouskammiossa

Rukousliekki
Tiistaisin klo 17.30
Kellarisalissa.

Moreenikuoro
Tule mukaan laulamaan 
Moreeni-kuoroon. Ota yhteyttä 
kuoronjohtaja Timo Myllymä-
keen timo.myllymaki@iki.fi

Satelee-kuoro
Satelee -kuoro harjoittelee 
tutusti Alasalissa sunnuntaisin 
alkaen klo 10.45 (harjoituksia ei 
hiihtolomalla, eikä pääsiäisenä). 
Satelee päiväjumalanpalveluk-
sen musiikkivastuussa 
17.2. ja 7.4.

Opiskelijapiiri 
Opiskelijapiiri jatkuu keskiviik-
koisin klo 19! Seuraa Instagram-
tiliä @opiskelijapiiri ja tykkää 
Facebook-sivusta, niin pysyt 
ajan tasalla siitä mitä OP:ssa 
tapahtuu :)

Rangerit
La 13.4. ryhmien retkipäivä 
Kukkolaan. Lähtö Saalemilta 
yhteiskyydillä klo 10 ja paluu 
klo 18. Maksu 5 euroa.

www.tamperehelluntai.fi @tampereenhelluntaisrk @Tampereenhelluntaiseurakunta

POISNUKKUNEET

Niemi Esteri
Peuhkuri Viljo
Viik Arja


