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Kolumni

Pääkirjoitus

Paimenen Sana

Tarvitseeko elämäänsä tyyty-
väinen ihminen toivoa? Kaik-
ki on päällisin puolin hyvin 
eikä elämässä ole mitään eri-
tyisiä ongelmia. Kyllä tarvit-
see! Raamatullinen toivo ei 
nimittäin ole vain epätoivon 
vastakohta vaan onnellisen 
elämän salaisuus ja sisältö. Se 
on myös Jumalan rakkauden 
piirre – hän rakastaa ja on us-
kollinen vaikka me epäonnis-
tuisimme. Hän vie meidät läpi 
myrskyjen turvasatamaan.

Toivo on näkemistä ja nä-
kökykyä. Uskoa määritellään 
Heprealaiskirjeessä näin: ”sen 
todellisuutta, mitä toivotaan, 
sen näkemistä, mitä ei näh-
dä”. Toivon avulla katselem-
me kauemmaksi tämän päi-
vän haasteista. Se kurkottaa 
toisenlaiseen ulottuvuuteen 
ja pystyy näkemään asiat toi-
sin. Se pystyy katsomaan tä-
män elämän kipujen, tuskan 
ja kuoleman ylitse. Ja iloitse-
maan siitä, mitä

on tulossa. Se ei anna luo-
vuttaa eikä antautua tappio-
mielialaan, vaan päinvastoin, 
katselee tulevia voittoja. Toi-
vo on osa unelmointia, mut-
ta ei epärealistista sellais-
ta vaan aitoa todellisuutta. 
Toivo on valoa myös ihmis-
suhteissa. Toisaalta vaikeis-
sa ihmissuhteissa se odot-
taa rukousvastauksia. Se aut-
taa uskomaan muutokseen 
ja auttaa antamaan anteeksi. 
Toisaalta rakkaiden ja läheis-

ten ihmisten kohdalla aut-
taa myös luovuttamaan hei-
dät, kun sen aika on tullut. Se 
tarkoittaa jälleennäkemisen 
toivoa. Ja Pyhä Henki vaikut-
taa meissä sellaista rakkautta 
heitä kohtaan, että kykenem-
me vä littämään heille tarvit-
tavaa toivoa. Meillä yhdessä 
on iankaikkinen tulevaisuus. 
Jeesus sanoo: ”Minä annan 
tulevaisuuden ja toivon”. Toi-
vo löytyy Hänessä. Toivo on-
kin suhdetta persoonaan, Jee-

sukseen. Ilman Häntä ei ole 
arjen toivoa, Ilman Häntä ei 
ole tulevaisuuden toivoa. Sitä 
paitsi Jeesuksen kanssa toi-
vo on päivittäin uusiutuvaa. 
Hän valaa sitä sydämeemme 
uudelleen ja uudelleen. Hä-
nen seurakuntansa on paikka, 
jossa sitä jaetaan ja jossa sii-
tä iloitaan. Tervetuloa seura-
kunnan keskelle, toivon kei-
taalle!

Usko Katto

Ensimmäisen helluntain jälkeen 
alkuseurakunnassa alkoi tapah-
tua. Uskovat puhuivat uusilla kie-
lillä, ja Jerusalemiin tulleet eri 
kansojen edustajat ymmärsivät 
heitä. Tämä avasi uskovien elä-
mässä aivan uuden ulottuvuu-
den. Heille oli annettu kielet kaik-
kia kansoja varten, ja kuka tahan-
sa, missä tahansa, saattoi uskoa 
evankeliumin. Jumalan valtakun-
ta olikin paljon laajempi kuin juu-
talainen valtio. Sillä ei ollutkaan 
fyysisiä rajoja, vaan se perustet-
tiin ihmisen sydämeen Pyhän 
Hengen kautta. 
Jumalalla oli täysi työ saada juu-
talaiset kuitenkin ymmärtämään, 
että evankeliumi kuului myös pa-
kanoille. Olihan Jeesus sanonut: 
“Menkää kaikkeen maailmaan ja 
saarnatkaa evankeliumia kaikille 
luoduille.” 
Herra itse näytti ensimmäiset as-
keleet. Hän lähetti Filippuksen 
Etiopian hoviherran tykö ja Ana-
niaan Saulus Tarsolaisen tykö. 

Pietarille Hän näytti unessa, että 
Hän ei katso henkilöön vaan voi 
pyhittää saastaisenkin. Tästä seu-
ranneen lähetystyön tulokse-
na Antiokiaan syntyi ensimmäi-
nen “pakanauskovien” seurakun-
ta. Heitä ei tullutkaan käännyttää 
juutalaisuuteen, vaan heitä alet-
tiin kutsua kristityiksi. Vähitellen 
evankeliumi levisi Eurooppaan ja 
muualle maailmaan. 
Tänä päivänä kansojen liikkues-
sa maanosasta toiseen on hyvä 
muistuttaa itselleen, että pelastus 
kuuluu jokaiselle. Jumalan Sana 
ja Pyhä Henki voivat muuttaa jo-
kaisen ihmisen riippumatta hänen 
etnisestä taustastaan ja nykyises-
tä olinpaikastaan. Eri kansojen 
yhteys seurakunnassa on Jumalan 
tahdon mukaista taivaallista kult-
tuuria. Tästä lehdestä voit lukea, 
miten kauniilla tavalla se voi to-
teutua seurakunnan eri työmuo-
doissa, lähellä ja kaukana.
Tarja Jääskeläinen

 Jokin aika sitten havahduimme yllättäen 
siihen, että keskusteluihimme oli hiipi-
nyt paljon kuluneen matkan muistelua ja 
arviointia. Se on varma merkki 
siitä, että olemme matkaa teh-
dessämme saapuneet yhteen 
elämämme risteyksistä, jolloin 
on aika pysähtyä ja tarkistaa 
suuntaa. Kun samaan aikaan 
Suomi-jaksokin lähestyi, tun-
tui hyvältä pakata koti Bang-
kokissa ja muuttaa Suomeen. 

Siitä on 15 vuotta aikaa, kun 
palvelimme seurakunnassa 
nuorisotyössä. Huolimatta sy-
dämessä olevasta varmuudesta kutsus-
ta palvelemaan erityisesti lähetystyössä 
koimme, että meidän aikamme oli olla 
juuri sillä hetkellä Tampereella. Mut-
ta yhtäkkiä tämä rauha otettiin pois ja 
koimme, että Jumala halusi meidän val-
mistautuvan uusiin haasteisiin. Rukoi-
limme, keskustelimme seurakunnan joh-
tajien kanssa ja opiskelimme lisää, jotta 
pystyimme lähtemään Thaimaahan lä-
hetteinä. Se oli intensiivistä aikaa. Kun 
syksyllä 2005 seisoimme juuri remontoi-
dun seurakuntamme lavalla siunattavina 
lähtemään, koimme olevamme matkalla 
tienristeyksestä juuri siihen suuntaan, 
jonne meidän oli tarkoituskin mennä. 
Edessä oli jotakin uutta, mutta meillä oli 
luottavainen mieli ja koko seurakunnan 
rukoustuki takana. 

Meillä on ollut Thaimaassa hyvä olla 
ja olemme saaneet palvella lahjoillam-
me monella saralla. Olemme kasvaneet ja 
oppineet paljon niin Aasiasta, Jumalas-
ta kuin itsestämmekin. Vähitellen meil-

le on myös kertynyt erilaisia vastuita ja 
luottamustehtäviä Suomen helluntaiseu-
rakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyö-

järjestö Fidan osalta. Enem-
män kuin koskaan aiemmin 
voimme sanoa, että sydä-
memme sykkii Aasian ja 
saavuttamattomien kanso-
jen parissa tehtävälle työl-
le. Eniten olemme iloinneet 
Entrancesta ja Bangkokin 
tiimistämme, jonka kans-
sa lähdimme vuosia sitten 
avaamaan uudenlaista työtä 
suurkaupungin opiskelijoi-

den ja nuorten aikuisten saavuttamisek-
si. Joskus on ollut todella rankkaa, mutta 
aina oikealla hetkellä Jumala on rohkais-
sut ja nostanut. Tänä päivänä saamme 
iloita siitä, että Entrancen kahvila- ja 
musiikkistudiota pyörittää viisihenkinen 
osaava tiimi. Päivittäinen asiakaskunta 
on noin 90, viikoittain toiminnassa on 
mukana useita vapaaehtoisia ja sunnun-
taisin kahvilassa kokoontuvassa Deeper 
Life -seurakunnassa käy yli kaksikym-
mentä nuorta aikuista. Olemme saaneet 
jakaa elämää nuorten kanssa ja nähneet 
heidän myös ottavan Jeesuksen vastaan 
elämäänsä. 

Tämän kaiken sykkeen keskellä aika on 
mennyt vauhdikkaasti ja siksi onkin hie-
man yllättävää, että koemme olevamme 
risteyskohdassa. Mielenkiinnolla odo-
tamme, mitä Jumala haluaa meille puhua 
ja näyttää. Haluammekin kiittää teitä 
kaikkia näistä vuosista ja sulkeutua myös 
esirukouksiinne jatkossakin.
 Ruut ja Henry  Mononen

Mietteitä Suomi-jakson alkaessa

Sinulla on toivoa!

Evankeliumia kaikille luoduille
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Seurakunta on perhe 

Oli vuoden 1998 kevät. Olin 
valmistautumassa graafisen 
alan ammattitutkintoon. Sil-
loinen nuorisopastorimme 
oli pyytänyt minua tekemään 
mainoksen syksyllä alkavaan 
raamattukouluun. Pää oli niin 
täynnä asioita ettei hyvää 
ideaa mainokseen meinannut 
syntyä.

Muistan kävelleeni Kale-
vankankaan hautausmaalle, 
sen korkeimmalle kohdalle. 
Kukkulalla on muistomerk-
ki jossa lukee miten samalta 
paikalta ilmatorjunta suoja-

si Tamperetta toisessa maa-
ilmansodassa. Siinä rukoilin 
Taivaan Isää antamaan jon-
kun idean mainokseen. Sa-
massa silmäni osui taivaal-
la kököttävään pieneen pil-
venhattaraan. Siinä erottui 
himmeästi spektrin värikirjo. 
Nämä värit tulivat raamattu-
koulun mainokseen.

Kevään kokeessa lamaan-
nuin täysin yhden helpon 
tehtävän kohdalla. Reputin 
vaikken kyllä ollut luokkani 
huonoimmistoa. Tuntui kuin 
yksi ovi olisi mennyt kiinni 

nenän edestä. Vielä kesän lo-
pulla pohdin mihin suunna-
ta. Tulevaisuus oli auki. Yhte-
nä iltana pohdimme kaverini 
kanssa myös raamattukou-
luun menoa. Pian kotikeittiön 
pöydän ääressä rukoiltiin että 
löytyisi työtä syksylle. Juma-
la vastasi, työtä löytyi ja raa-
mattukoulu alkoi.

Omalla kohdallani monen 
hyvän prosessin alku juontuu 
noihin aikoihin. Hyvinä muis-
toina ovat Jarmo Makkosen 
kertomukset Jumalan huo-
lenpidosta, Lasse Heikkilän 

luovuusharjoitukset sekä yh-
teiset kahvihetket. Ehkä vie-
läkin merkityksellisempi aika 
minulle oli muutama vuotta 
myöhemmin käyty opetus-
lapseuskoulu IK-opistossa. 
Jumalan etsimiselle varattu 
aika ei ole myöhemmin ka-
duttanut. Jumalan myllyt jau-
havat hitaasti, mutta varmas-
ti. Jokaiseen rukoukseen vas-
tataan. Näinä vuosina minua 
ankkuroitiin tämän ymmärtä-
miseen.

Kävin tällä viikolla “ilma-
torjuntakukkulallani”. An-

noin siellä asioita sydämeltä 
isompiin käsiin. Monta kertaa 
vuosien varrella olen siellä 
huokaillessani kokenut Juma-
lan läsnäoloa. Usein olen tun-
tenut tarvetta rukoilla Tam-
pereen puolesta. Niin nytkin. 
Tällä kertaa rukouksessa oli 
myös syksyn Message -raa-
mattukoulu. Tahdon pyytää 
sinua mukaan tähän työhön, 
kiinnittämään katseen ho-
risonttiin, oli ilmavalvonta-
asemasi sitten missä tahansa.

Jarkko Lindqvist

Kukkolan 
leirikeskukseen 
kokoontui 
helatorstaina noin 
200 henkilön 
porukka viettämään 
aikaa yhdessä. 
Paikalla oli monien 
kulttuurien edustajia 
vauvasta vaariin. 

Ohjelmassa oli huomioi-
tu kaikenikäiset osallistujat, 
muun muassa päivän neljäs-
tä erilaisesta hartaushetkestä 
sai valita mieleisensä.

Meidän viisihenkinen per-
heemme saapui paikalle 
omalla autolla, vaikka bussi-
kyytikin oli järjestetty. Lap-
semme Melina, 9, Mikael, 7, ja 
Aaron, 4, viihtyivät erinomai-
sesti päivän monipuolisissa 
aktiviteeteissa, joista kaikil-
le löytyi mieleinen. Ehdimme 
päivän aikana meloa, askar-
rella, osallistua hartaushet-
keen, pelata jalkapalloa, hyp-
piä trampoliinilla, syödä mau-
kasta lounasta sekä paistaa 
makkaraa ja vaahtokarkkeja. 

Perheen miehet ehtivät lisäk-
si saunaan ja uimaan, vaikka 
vesi olikin vielä kylmää.

Tapsan hartaushetkessä 
kuulemamme Raamatun sa-
nat ”Hän vie minut vihreil-
le niityille, Hän johtaa minut 
vetten ääreen, siellä saan le-

vätä (Ps. 23:2)” kävivät kirjai-
mellisesti toteen, kun koimme 
vastaleikatun nurmikon tuok-
sun ja sielua hivelevän järvi-
maiseman. Saimme tulla niin 
sanotusti valmiiseen pöytään 
lepäämään, jonka olivat mah-
dollistaneet lukuisat seura-

kunnan vapaaehtoistyönteki-
jät. Kiitos heille!

Aktiviteettien lisäksi oli 
mukava vaihtaa kuulumisia 
tuttujen kanssa, ja helposti 
tuli vähän tuntemattomam-
pienkin kanssa juteltua. Sää-
kin suosi meitä, sillä ulkona 

tarkeni hyvin auringonpais-
teessa ja pieni tuulisuus jär-
vellä toi sopivaa jännitystä 
melomiseen. Päivä oli erittäin 
onnistunut, ja kotiin lähtiessä 
Mikael sanoikin: 

- Mä en muistanutkaan, 
että täällä Kukkolassa on näin 
kivaa!

Myös Paula Erkintalon 
mielestä perhepäivä Kukko-
lassa tarjosi kivan startin lap-
siperheiden kesään. 

- Oli mukava tavata tuttuja 
ja vaihtaa kuulumisia. Lapsil-
le oli tarjolla monenlaista te-
kemistä hiekkaleluista tram-
poliineihin - monenikäiset oli 
siis huomioitu. Luontopolku 
oli mukava tapa tutustua alu-
eeseen ja sopi koko perheen 
aktiviteetiksi.
 
Harri ja Ansku

Pienten raamattuhetki

Mölkky on hauskaa ja helppoa Vilskettä melontapaikalla

Ilmavalvonta
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Otsikon sanat ”Me olemme 
perhe, me olemme yhtä” tois-
tuivat toukokuisen iltakirkon 
aikana, kun afrikkalaistaus-
taisista ja suomalaisista lau-
lajista sekä muusikoista koos-
tuva Tampere African Choir 
johti ylistystä sulassa sovus-
sa mieslaulajista koostuvan 

Amen-kuoron kanssa. Samas-
sa tilaisuudessa kuultiin en-
siksi mainittua kuoroa johta-
van Gift Sozelan todistus. 

- Muutimme 2012 Joen-
suusta Tampereelle ja kyselin 
Jumalalta, mikä olisi paikkani 
seurakunnassa.

Eräänä lauantai-iltana So-

zelat menivät WakeUpiin, 
jolla nimellä lauantai-illan 
nuorten tilaisuutta silloin 
kutsuttiin.

- WakeUpin jälkeen menin 
kahville ja kiersin pöydästä 
pöytään esittelemässä itseni 
kysellen nuorten nimiä, Gift 
nauraa, ja toteaa kokeneensa 

heti yhteyttä nuoriin.
Wake Upista Sozelat löysi-

vät tiensä englanninkieliseen 
English Serviceen, josta tuli 
heille hengellinen koti. Giftin 
vaimo Ulla toimi aluksi py-
häkoulunopettajana ja myö-
hemmin myös naisten solun 
johtajana. Samoihin aikoihin 
Gift alkoi kokea Jumalan kut-
sua ylistyksenjohtajaksi.

Niinpä Sozelat ostivat pia-
non, ja Gift alkoi viettää pal-
jon aikaa YouTubessa pianon-
soittoa opiskellen. Vähitel-
len hän alkoi johtaa ylistystä 
English Servicessä. Myöhem-
min Jake Lindqvist pyysi Gif-
tiä kokoamaan bändin johta-
maan ylistystä WakeUpissa. 
Noilta ajoilta on peräisin Joo-
na Salon Giftille antama lisä-
nimi ”Meidän Kirk Franklin”.

- En osannut laulaa suo-
meksi, joten lauloin lauluista 
vain alun, kuten Kirk Frank-
lin, ja annoin muiden lau-
laa ne loppuun, Gift selvittää 
lempinimensä taustaa.

Tampere African Choir 
puolestaan syntyi puolivahin-
gossa eräänä vappuna, kun 
ryhmä afrikkalaistaustaisia 
laulajia sekä suomalaisia, af-
rikkalaisia ja aasialaisia muu-
sikoita alkoivat ylistää yhdes-
sä Giftin johdolla. Ryhmä on 
toiminut siitä lähtien.

Nyt Sozeloiden katse suun-
tautuu kuitenkin Giftin ko-
timaahan Malawiin. Vuonna 
2017 Ison Kirjan lähetyslin-
jan opinnoilla alkanut pro-
sessi on saamassa loppuhui-
pennuksensa ensi kuussa, kun 
pariskunta muuttaa lastensa 
Zoen, Sonian ja Joelin kanssa 
Afrikkaan.

- Tätä seurakuntaa tulee 
iso ikävä. Täällä olen päässyt 
suorastaan lihomaan hengel-
lisessä kasvussani. Johtajien 
viisaus ja rakkaus ovat jättä-
neet jäljen, Gift kertoo.

Marika Karhu

Lastenmaailma on toiminnallinen lastentapahtuma 4-11 -vuotiaille 
lapsille sunnuntaisin Iltakirkon aikaan. 

Aluksi opitaan aina jokin uusi asia Raamatusta. Rukous ja laulut 
ovat olennainen osa oppimista. Tämän jälkeen lapset saavat touhu-
ta eri aktiviteeteissa. Piirtämällä ja askartelemalla harjoitellaan käden 
taitoja. Yhdessä huoneessa voi pelata perinteisiä lautapelejä tai ko-
keilla autolla ajamisen taitoa pelikonsolilla. Kiipeilyseinästä on tul-
lut suosittu. Myös pienimuotoinen sähly tai jalkapallo onnistuu. Usein 
tämä tosin vaihtuu hernepussikilpailuksi. Lopuksi kertaamme alussa 
saadun raamatunopetuksen. 

Hengelliseen ja fyysiseen turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä 
huomiota. Opetus on suunniteltu kenelle tahansa tämänikäiselle lap-
selle. Lastenmaailmaan voi tuoda siis vaikkapa oman päiväkoti- tai 
koulukaverin. Paikalla on riittävä määrä ohjaajia huolehtimassa tur-
vallisuudesta. Esimerkiksi kiipeilyseinää valvoo koko ajan yksi ohjaaja.  

Tällä hetkellä emme pysty tarjoamaan ohjattua toimintaa 0-3 –
vuotiaille. Heille ja heidän vanhemmilleen on seimessä Taaperopark-
ki. Sieltä voi seurata Iltakirkkoa televisiosta sekä tutustua muihin las-
ten vanhempiin. Toivomme, että tila jätetään siistiksi käytön jälkeen. 

Tervetuloa Iltakirkkoon lastenne kanssa. Meille lapsityön ohjaajille 
ja vapaaehtoisille on tärkeää, että lapsenne viihtyvät seurakunnassa ja 
saavat sieltä kavereita. 

 
Jarkko Makkonen

Lasten oma Iltakirkko 

Mikä on uskovan tärkein tehtävä? Tämä kysymys synnytti 
ajatuksen nuorisotapahtuman järjestämisestä Hervannassa. 
Lost&Found-tiimi nimittäin uskoo, että uskovan tärkein teh-
tävä on viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. 

Tapahtuma järjestettiin 17.5. ja se kantoi nimeä Lost&Found 
-OFF CHURCH. Visiona oli mennä seurakuntana kohtaamaan 
Hervannan nuoria ja keksimään heille hauskaa tekemistä. Ta-
pahtuma sisälsi ulkona tekemistä kuten koripalloa, footbagia 
ja graffitiseinän, jolle nuoret pääsivät näyttämään taiteellis-
ta osaamistaan. Tarjolla oli myöskin vatsantäytettä hodarei-
den ja lettujen muodossa. Ilta huipentui elokuvateatterissa 

mahtaviin konsertteihin, joita vetivät muun muassa Hervannan ja Lost&Foundin oma 
Panda ja Helsingistä tuleva Biniyam. Tapahtuma tavoitti monta nuorta tuon illan ai-
kana ja uskomme syvästi, että heille jäi hyvä maku suuhun ja sydämeen.

Perjantain keikkojen ja kohtaamisien jälkeen tapahtuma jatkui lauantaina Saale-
milla MegaLoFon parissa. Sinne kutsuttiin nuoria perjantaina Hervannasta ja lauan-
taina keskustasta. Tässä illassa puhui Janne Saarela aiheena ”Perustele mulle Jeesus”, 
ja Saalemin oma bändi johti joukon ylistykseen. Illan jatkoilla oli Pitsapartyt seura-
kunnan alakerrassa ja siellä oli myös pelejä ja avoin mikki. Kaiken tämän ohjelman 
keskellä uskomme, että tapahtuman tärkein tavoite eli nuorten kohtaaminen ja Jee-
suksen rakkauden välittäminen Hervannalle ja Tampereen nuorille toteutui.

Nuorisopastori Joona Salo iloitsi OFF-CHURCH –tapahtumasta.
– Oli upeaa olla jakamassa Jumalan rakkautta Hervannan nuorille. Rukoillaan Ju-

malan antamaa kasvua kylvetylle siemenelle.

Teksti ja kuvat Tomi Nyström

Lost&Found Off-Church Hervannassa

We are family – we are one!

 Suomalaisafrikkalainen ylistys oli voimallista. Gift ja Ulla Sozela muuttavat Afrikkaan 
heinäkuussa.

Kuvat Rauno N
ytorp
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Saarisalon jäljillä Bergvikissä

Toukokuun ensimmäisenä 
viikonloppuna suuntasimme 
seurakunnan avioparityön 
järjestämälle risteilylle Tu-
rusta Tukholmaan ja takai-
sin. Matkanjohtajina toimivat 

avioparityön vastaavat Joo-
nas ja Johanna Ihonen. Alusta 
loppuun saakka risteilyn tee-
mana oli armo ja armollisuus- 
olihan risteilylaivammekin 
nimeltään Viking Grace.

Vuorokauden mittaisel-
la risteilyllä ehdittiin nauttia 
niin oman puolison kuin koko 
matkaseurueenkin seuras-
ta, kiinnostavista luennois-
ta, musiikista, monipuolisista 

keskusteluista sekä hyvästä 
ruoasta. Avioliittoa tarkaste-
limme myös draaman keinoin 
osuvien näytelmäpätkien 
sekä matalan kynnyksen har-
joitusten kautta.

Risteilyn aikana saimme 
pohtia armollisuuden ajatus-
ta monelta kantilta: miten 
armollisuus näkyy jumala-
suhteessamme, suhteessa it-
seemme ja suhteessa toiseen 
ihmiseen. 

Armollista teemaa noudat-
teli myös risteilyn ilmapiiri, 
joka muodostui joukossam-
me levolliseksi, avoimeksi ja 
hyväksyväksi. Luennot, kes-
kustelut ja kokemusten jaka-
minen antoivat pohtimisen 
aihetta vielä pitkäksi aikaa 
kotiin palattaessa. Kokonai-
suudessaan risteily toi virkis-

tävän katkon tavalliseen ar-
kielämään sekä auttoi jälleen 
kerran hiljentämään hetkeksi 
vauhtia ja seisahtumaan tär-
keiden asioiden äärelle. Se, 
että muistamme tarpeeksi 
usein pysähtyä kuuntelemaan 
itseämme, toista ja Jumalaa 
on paitsi armollista, myös ter-
vehdyttävää.

Seurakunnan avioparityö 
järjestää myös aviopareille 
suunnattuja päiviä ja viikon-
loppuja sekä tarjoaa tukipari-
toimintaa. Seuraava aviopari- 
iltapäivä järjestetään syksyllä 
12.10. Lisätietoja päivästä on 
tulossa myöhemmin.

Ruut Heikinmäki

Yhdessä armon aalloilla- kuulumisia aviopariristeilyltä

Retkipäivä Bergvikin 
kartanoon ja 
toimintakeskukseen 
oli osoitus 
seurakuntamme 
seniorien 
yhteishengestä. 
”Olemme kuin yhtä 
perhettä.”

Tiedossa oli, että Bergvikin 
ravintolaan mahtuu syömään 
sata henkilöä, mutta meitä 
sinne ahtautui satakymme-
nen, kaksi täyttä bussikuor-
mallista. Lähtijöitä olisi ollut 
enemmänkin, mutta bussifir-
malta ei löytynyt isompia au-
toja.

Toukokuun puolivälin au-
rinko kruunasi koko päivän ja 
innosti iäkkäimmätkin mat-
kalaiset kävelykierrokselle 
kartanon ja Hirsjärven upei-
siin rantamaisemiin. Esimer-
kiksi 91-vuotias Pirkko Sipi-
lä jaksoi taivaltaa mäen alas 
rantaan ja takaisin käsipuo-
lessaan Sirkka Kiiski.

Vaikuttavin nähtävyys 
olivat kartanorakennuksen 
edustalla sijaitsevat kaksi yk-
sityishautaa, joissa Aapeli 
Saarisalo ja hänen puolison-
sa, kartanon omistanut Riit-
ta Pätiälä-Saarisalo lepäävät. 
Oppaanamme oli pastori Yrjö 
Rossi.

Salon Kruusilassa sijaitse-
va Bergvik liittyy Saarisaloon 
Riitta Pätiälän kautta. Hän 
sai kartanon isältään lahjak-
si vuonna 1955. Helmikuus-
sa 1960 Riitta Pätiälä sai yk-

sinäisyydessä sisäisen koke-
muksen, jota hän piti Jumalan 
ilmoituksena. Hänen käsket-
tiin perustaa säätiö. Mitään 
tällaista ei ollut edes käväis-
syt mielessä koskaan, mutta 
nuori 31-vuotias nainen tot-
teli ja maaliskuussa 1961 pe-
rusti Vapaan Evankeliumisää-
tiön, joka nykyisin tunnetaan 
nimellä Bergvikin Säätiö.

Riitta Pätiälä muistelee 
kirjassaan Hengen ulapalla: 
”Kun säätiön perustamises-
ta oli kulunut kaksikymmen-
tä vuotta, ainoa julkisuudes-

sa ollut tieto oli se, että pro-
fessori Aapeli Saarisalo on 
säätiön perustaja, vaikka hän 
ei alkuvuosina tuntenut sitä. 
Hänen työpanoksensa työssä 
on ollut huomattava vuodesta 
1965 lähtien, jolloin hän tuli 
mukaan säätiön toimintaan.”

Yhteisiä työnäkyjä
Riitta Pätiälä-Saarisalo ei 
kerro kirjoissaan pariskun-
nan yhteiselon alkuvaiheis-
ta, mutta Saarisalo hiukan 
vilauttelee elämänkertansa 
kakkososassa Elämäni mosa-

iikkia. Aapeli oli jäänyt les-
keksi vuonna 1957. Heidät esi-
teltiin toisilleen vuonna 1963. 
Miehen palattua matkoiltaan 
kesällä 1965 Riitta Pätiälä al-
koi kutsua häntä esitelmöi-
jäksi eri kursseille.

”Sinä kesänä minulla oli 
usein asiaa Bergvikiin. Edel-
lisenä talvena olimme huo-
manneet meitä molempia in-
nostavassa työssä ja työsuun-
nitelmissa paljon yhteistä 
pyrkimystä. Vanha autoni oli 
hyvässä kunnossa ja niin tun-
si olevansa ajajakin. Vuoden 
vaihduttua luvuksi 1966 kävi 
niin, että me aloimme suun-
nitella vihkiäisiä, emme kui-
tenkaan vielä Bergvikin na-
vetan, vaan omia häitämme”, 
Saarisalo kirjoitti.

Pariskunta vihittiin sivii-
liavioliittoon Kööpenhami-
nassa 14. helmikuuta 1966 ja 
uudelleen Jerusalemissa, vih-

kijänä pastori Risto Santala. 
Sen jälkeen kaikki on histori-
aa. Loistava tietolähde Saari-
salosta on Riitta Pätiälä-Saa-
risalon kirjoittama muistel-
mateos Suuri työpäivä, jonka 
moni matkalaisemme osti 
Bergvikistä. Siinä on hyviä 
neuvoja, mitä Aapelin kym-
menistä kirjoista kannattaa 
lukea.

Aapelin testamentti jälki-
polville kuuluu: ”Uudestisyn-
tymisen kautta Kristus asuu 
hengessämme. Pyhän Hen-
gen hallinta toteutuu Kris-
tuksen uskossa. ´Olen Kris-
tuksen kanssa naulittu ristiin. 
Kuitenkin elän, en enää minä, 
vaan Kristus elää minussa. 
Minkä nyt elän lihassa, sen 
elän Jumalan Pojan uskossa…’ 
(Gal. 2:19, 20).”

Teksti ja kuvat:
Pekka Parantainen

Bergvikin miljöö ja maisemat ovat upeat. Sirkka Kiiski avusti Pirkko Sipilää kävely-
kierroksella.

Bergvikin kappelissa kuulimme pastori Yrjö Rossin luennon ja veisasimme täysin pal-
kein suvivirren.
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Jumala herätti 
Rommy Yrjölän 
unelmoimaan ja 
elämään todeksi 
Hänen unelmiaan.

                    
Aurinkoisena toukokuun il-
tana Katukappelilla vietettiin 
kevään viimeistä naistenil-
taa. Paikalla oli noin 75 naista 
kuuntelemassa Rommy Yrjö-
lää. Hän on Helsingin Saalem 
seurakunnan perhetyöntekijä, 
sekä johtavan pastorin vaimo.

Rommyn rukoiltavaksi oli 
jätetty useita parantumista 
koskevia rukouspyyntöjä. Tä-
män tiimoilta Rommy halusi 
rohkaista meitä naisia. 

Joitakin vuosia sitten Rom-
my oli sairastunut kilpirau-
hassyöpään. Sairasteluun oli 
liittynyt toisen korvan kuu-
lon heikentyminen. Rommyn 
puolesta rukoiltiin, ja kuulo 
palasi osittain. Hän ihmette-
li, miksi Jumala ei parantanut 
häntä heti kokonaan. Vuoden 
verran hän kärsi kuulon ale-
nemisesta, mutta jatkoi ru-
kousta. Jumala kohtasi sitke-
ää naista, joka ei luovuttanut. 
Rommyn kuulo on ollut täy-
sin normaali nyt yli kaksi kuu-
kautta. Syövästä hän on ollut 
terveenä kolme vuotta.

Mosambikin itkevät 
naiset
Illan aiheena oli Jumalan 
unelma minua varten. Rom-
my kertoi palvelleensa vuosi-
en aikana seurakunnassa eri-
laisissa tehtävissä sekä hoita-
neensa kotia ja lapsia. 

– Olen nainen, joka elää 
hetkessä; tässä ja nyt. En ole 

milloinkaan unelmoinut tule-
vaisuudesta, hän paljasti.

Jumalalla oli Rommyl-
le kuitenkin tulevaisuuteen 
liittyvä tehtävä. Herra kutsui 
häntä, mutta Rommy ei oikein 
innostunut asiasta. Hän vä-
hätteli itseään, oli haluton ja 
pelokas. Sitten hän näki unen, 
jossa oli itkeviä naisia. Äitejä, 
siskoja, tätejä, tyttäriä. Ei ke-
tään tuttuja, vaan tuntemat-
tomia afrikkalaisia. Rommy 
sai useita profetioita: ”Herra 
lähettää sinut Mosambikiin”.

Asia vahvistui, ja hän päät-
ti heittäytyä Herran matkaan. 
Jumala järjesti kaikki asiat; 
jopa niin, että hän sai mu-
kaansa kahdeksan naista Suo-
mesta. Herra järjesti myös jo-
kaisen lähtijän työasiat, per-
heasiat ja lomat.

He palvelivat Mosambikis-
sa kahdeksaa itkevää nais-
ta. Suomalaiset naiset saivat 
kuulla tuon maan tavoista, 
jotka olivat järkyttäviä ni-
menomaan naisten kohdalla. 
He kuulivat ja näkivat, ettei 
maassa ole lainkaan avioliit-
toja ja perheyksiköitä, eivätkä 

mitkään asiat ole muuttuneet 
sukupolvien aikana. Tytöillä 
ja naisilla ei ole minkäänlais-
ta arvoa, ja heitä hyväksikäy-
tetään jo lapsesta asti monin 
eri tavoin.

Matkan jälkeen Rommy 
pyysi Jumalaa käyttämään 
häntä työssään. Hän pyysi Ju-
malalta, että saisi olla hänen 
äänenään. Nyt Rommylla on 
unelmia tulevaisuudesta. Hän 
uskoo, että matkoja Mosam-
bikiin tulee vielä useita.

Katukappelin naistenillat 
ovat olleet rohkaisun ja yh-
teyden iltoja. Niissä on välillä 
vierailevia puhujia, välillä Ka-
tukappelin oma naisten jouk-
ko vastaa illoista. Olen koke-
nut, että naistenilloissa on ol-
lut vapaa yhteyden ilmapiiri, 
joissa Pyhä Henki on läsnä. 
On hienoa tavata naisia, tu-
tustua, keskustella ja oppia 
uutta.

    
Syksyllä jatketaan!

Terhi Pajunen

Jeesus-marssilla juhlistettiin 240-vuotiasta kaupunkia

Vapautettu muuttumaan ”Vaikeinta oli lähtö”

Tampereen 26. Jeesus-mars-
sin alku- ja loppujuhla olivat 
tänä vuonna näyttävästi Kes-
kustorin Frenckellin aukiolla. 
Marssireitti keskittyi Finlay-
sonin tuntumaan ja ydinkes-
kustaan, jossa tuhannet ih-
miset juhlivat vappua. Gos-
pel-rekan lavalla esiintyivät 
muun muassa Tampere ylis-
tää –ryhmä, Jylistys & Kings 
Kids, Jonitapani, Heli Patana 
ja Mika Piirto. 

Eri seurakuntien pastorit 
rukoilivat Tampereen ja Suo-
men puolesta. 

Pastori Timo Penttilä oli 
tutustunut 240-vuotiaan 

Tampereen historiaan. Hän 
kertoi, että kristitty kveekari 
James Finlayson sai aikoinaan 
Tampereen ja koko Suomen 
teollisuuden kukoistamaan, 
kun valjasti Tammerkosken 
teollisuuden voimavaraksi. 

Tarja Jääskeläinen

Katukappelin Shavuot-juh-
laan oli kutsuttu vieraaksi 
Juha Ketola. Hän on julistanut 
ja opettanut Jumalan Sanaa 
yli 50 maassa. Ketola on asu-
nut perheineen Kanadassa ja 
Englannissa, sekä vaimonsa 
kanssa viisi vuotta Israelissa, 
jossa hän työskenteli Jerusa-
lemin Kansainvälisen Kristil-
lisen suurlähetystön ICEJ:n 
johtajana. Noin kaksi vuotta 
sitten Ketolat palasivat Suo-
meen, ja Juha toimii tällä het-
kellä evankelistana ja opetta-
jana. 

Juha Ketolan julistus oli in-
nostavaa, raikasta ja uskon-
henkistä. Hän korosti, että 
Jeesus on ydin, josta ei voi 
poiketa pois. Jeesuksen tu-
lisi olla meille kaikki. Paras-
ta ihmiselle on kokea elämää 
Hänessä ja Hänen kauttaan, 
tuntea Hänet ja antaa Hänelle 
kaikkensa.

Yhtenä raamatunkohtana 
Ketola siteerasi puheessaan 
2 Kor.13:5. ”Koetelkaa itseän-
ne, oletteko uskossa; tutkikaa 
itseänne. Vai ettekö tunne it-

seänne, että Jeesus Kristus 
on teissä? Ellei, niin ette kes-
tä koetusta”. Meidän ei tule 
kantaa raskaita taakkoja enää 
mukanamme, koska Jeesus on 
ottanut ne kantaakseen. Van-
ha on kadonnut ja uusi on 
sijaan tullut. Jeesus on syn-
tiemme sovittaja ja Lunasta-
jamme; välimies Jumalan ja 
ihmisen välillä.

Uudessa kirjassaan Vapau-
tettu muuttumaan Ketola 
kertoo lähes 40 vuoden ajal-
ta oppimiaan asioita Jumalan 
Sanasta, Pyhästä Hengestä, 
ihmisenä kasvamisesta, sekä 
Jumalan suunnitelmasta Isra-
elille.

Hän kehottaa meitä tarkas-
telemaan itseämme joka kan-
tilta lunastuksen absoluuttien 
valossa. Niitä ovat Jeesuksen 
kuolema, hautaus, ylösnou-
semus ja kirkastuminen. Kun 
nämä asiat tulevat meille to-
deksi, emme voi olla muuttu-
matta, hän sanoo.
Terhi Pajunen

Frenckellin aukiolle parkkeeratun Gospel-rekan lavalla oli monipuolista ohjelmaa usean tunnin ajan.

Rommy Yrjölän (vas) tulkkina oli Marianne Katajisto.

O
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Tarja Jääskeläinen
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Juhannuskonferenssin teema on JEESUS

Avoinna ti-pe 10-17  •  Aleksanterinkatu 18, Tampere  •  040 776 2729  •  www.karismakirja.fi

Kesän kirjasuositukset

Suljettu 21.6.-29.7. Avoinna kesäkirkon yhteydessä.

Hedelmästään
puu tunnetaan
Jukka Norvanto

Elämän paradoksit
Tommy Hellsten

Kadun kukka - Prosti-
tuutiosta vapauteen

 Maarit Eronen ja
Jane Jones

Onko meillä huominen 
Anniina Jakonen

Pianomies
Hillel Tokazier

Sinikka Klemettilä

25,00€ 23,90€ 18,00€ 28,00€ 28,50€

Jeesus-teema  vie kristinuskon yti-
meen. Ilman Jeesusta ei ole kristil-
listä uskoa. Tämä vuoden konferens-
siteemaa täydentää pienoisevanke-
liumiksi kutsuttu Raamatun jae, Joh. 
3:16: ”Jumala on rakastanut maailmaa 
niin paljon, että antoi ainoan Poikan-
sa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, 
joutuisi kadotukseen, vaan saisi ian-
kaikkisen elämän.” Kaiken lähtökoh-
ta on siis Jumalan rakkaus. Siitä ker-
too konferenssitunnuksen universaali 
rakkauden symboli, sydän. 

Johannes 3:16 läpäisee konferenssin 
ohjelman erityisesti raamattutunneil-
la ja iltajuhlissa. IK-opiston tuottamil-
la raamattutunneilla käsitellään sys-

temaattisesti Joh. 3:16:n sanomaa eri 
näkökulmista: Jumalan rakkaus, Jee-
sus Jumalan Poika, ihmiskunta, usko, 
iankaikkisen elämän toivo.

Evankelista Daniel Kolenda (USA) on 
iltajuhlien puhujavieras. Hän on kan-
sainvälinen evankelista, Christ for All 
Nations -järjestön johtaja ja saksalai-
sen evankelistan Reinhard Bonnken 
työn jatkaja. Molemmat ovat pitäneet 
yhdessä ja erikseen lukuisia, jopa mil-
joonia ihmisiä tavoittavia evankeli-
oimistapahtumia eri Afrikan maissa. 
Seinäjoen tiimi vastaa yhdessä Kolen-
dan kanssa myös konferenssin iltajuh-
lista torstaista lauantaihin.

Juhannuskonferenssi tarjoaa moni-
puolista ohjelmaa eri-ikäisille. Tee-
mateltassa on lastenjuhlia, UnitedLi-
fe -varhaisnuorten tilaisuuksia sekä 
nuorten aikuisten teemafoorumeita 
ajankohtaisista aiheista. Megaluokan 
nuortenillat ovat erikseen juhlatel-
tassa iltamyöhällä. Kansainvälisillä 
konferenssivierailla ja maahanmuut-
tajilla on Teemateltassa International 
Meetings iltapäivisin. Juhlateltassa on 
tulkkauspalvelu monille kielille.
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Työmuodot tiedottavat

SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 19.06.2019–19.8.2019

vko 26
Ti 25.06. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Lähetystoimikunta, Ulla 
Nieminen
La 29.06. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 30.06. klo 17.00 Kesäkirkko, 
Johanna ja Matti Lindgren

Vko 27
Ti 02.07. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Petteri Arasalo 
La 06.07. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 07.07. klo 17.00 Kesäkirkko, 
ehtoollinen, Petteri Arasalo, mu-
siikki: Juha Jaakola & Band

Vko 28
Ti 09.07. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Henry Mononen
La 13.07. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 14.07. klo 17.00 Kesäkirkko, 
Meria Jokinen, musiikki: Palo-
ojat

Vko 29
Ti 16.07. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Pentti Kapanen 
La 20.07. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 21.07. klo 17.00 Kesäkirk-
ko, Henry Mononen, musiikki: 
Johanna ja Matti Lindgren

Vko 30
Ti 23.07. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee
La 27.07. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 28.07. klo 17.00 Kesäkirkko, 
Ruut Mononen, musiikki: Marjaa-
na Koskinen ja Sirkka Virtanen

Vko 31
Ti 30.07. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, lähetystoimikunta; Arto 
Syrjänen ja Sozelat 
La 03.08. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 04.08. klo 11.00 Ehtoollis-
jumalanpalvelus, Yhteispyhis, 
Usko Katto, musiikki: Johanna 

Ihonen, Juha ja Miika Törmä
Su 04.08. klo 17.00 English 
Service

Vko 32
Ti 06.08. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Usko Katto 
La 10.08. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 11.08. klo 11.00 Jumalanpal-
velus, pyhikset, Jarkko Lindqvist 
Su 11.08. klo 17.00 English 
Service
Su 11.08. klo 17.00 Iltakirkko, 

Markus Rautaniemi, Lastenmaa-
ilma

Vko 33
Ti 13.08. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Henry Mononen
Pe 16.08. klo 19.00 WE-ilta 
La 17.08. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 18.08. klo 11 Lähetyssun-
nuntain jumalanpalvelus, Henry 
Mononen, musiikki: Tillanderit
Su 18.08. klo 17.00 Iltakirkko, 
Lastenmaailma, Hannakaisa 

Shehu
Su 18.08. klo 17.00 English 
Service

SEURAKUNNAN TOIMISTON 
KESÄAUKIOLOAJAT
Maanantaina, keskiviikkona, 
torstaina ja perjantaina klo 
10–13
Tiistaina klo 17–19, heinäkuussa 
ei tiistaipäivystystä. Toimisto 
suljettu ajalla 1.7.-14.7. 

Aamurukoukset
kesätauolla, aloitetaan kesätau-
on jälkeen pe 16.8. klo 7.

Päivärukoukset
kesätauolla, aloitetaan jälleen 

19.8. maanantaina klo 11.

Rukousliekki
kesätauolla, Aloitamme syksyllä 
10.9. klo 17.30 Rukouskammi-
ossa

Seniorileiri Kukkolassa
Lähtö rukoushuoneelta molem-
pina päivinä klo 8:30 ja paluu n. 
klo 20:20.
Kukkolassa on mahdollisuus 
yöpyä (omat lakanat mukaan)
Voit saapua myös omalla 
autolla. Ohjelmassa: vapaata 

yhdessäoloa, raamattutunte-
ja, musiikkia, saunomista ym. 
Mukana Meria Jokinen, Jarmo 
Makkonen, Eeva Seppäläinen, 
Ritva Tiilikainen, Teuvo Toiva-
nen, Pertti Virolainen, Pekka 
Ylenius jne. ei ennakkoilmoittau-
tumista.

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

Opiskelijapiiri 
Opiskelijapiiri on kesätauolla! 
Tapahtumat jatkuvat taas syys-
kuussa, seuraa ig/fb: opiskeli-
japiiri

Solutyö
Uskon perusteet-kurssi alkaa 
14.9.2019. Tarkemmat tiedot ja 
ilmoittautuminen seurakunnan 
nettisivuilla. Lisätiedustelut Tee-
mu Koivistolta p. 040 5717677. 
Solukoordinaatiotiimi lomai-
lee juhannuksesta heinäkuun 
loppuun asti. Tänä aikana voi 

ottaa kiireellisissä soluasioissa 
yhteyttä päivystävään pastoriin.

WE-työ
2.-6.8. WE Reach -kesäleiri 
2004-06 syntyneille
9.8. WE-illat alkaa.

www.tamperehelluntai.fi @tampereenhelluntaisrk Tampereen helluntaiseurakunta

POISNUKKUNEET

Forsén Seija
Koivisto Eeva
Niemi Hilkka
Tulijoki Terttu
Virtanen Tuula
Öhman Kerttu

LAPSITYÖ
Pyhäkoulut ja lastenmaailma kesätauolla 10.6 - 3.8. Lapset siunataan 
eskareihin ja koulutielle su 4.8 ja silloin myös yhteispyhis kaikille lap-
sille alakerrassa. Syksy käynnistyy pyhäkoulujen ja lastenmaailman 
osalta 11.8. Jokavuotinen SyysStartti on pe 6.9 klo 18- 20 Silloin 
kaikenlaista kivaa lapsille ja perheille. Tervetuloa!

Levollista ja siunausrikasta kesää kaikille! 

T. Lapsityöväki


