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Kesällä lähettejämme on käy-
nyt kotimaan lomalla ja he 
ovat tuoneet terveisiä eri puo-
lilta. Tämä on kivasti muistut-
tanut seurakuntamme lähe-
tystyön elinvoimaisuudesta. 
Kuitenkaan työmme voima ei 
ole pelkästään lähtijät, vaan 
ennen kaikkea lähettävä, ru-
koileva ja lähetystulta palava 
seurakuntamme – siis sinä ja 
minä. Me teemme lähetystyö-
tä.

Tänä kesänä saimme siuna-
ta matkaan kaksi perhettä uu-
sille alueille. Sozelan Gift ja 
Ulla (sekä lapset) lähetettiin 

kokoaikaisina lähetteinä Ma-
lawiin aluksi vuoden sopimuk-
sella. Heidän lähettämiseensä 
odotetaan muitakin seurakun-
tia mukaan. Työ on nuorten 
perheiden ja avioliittojen tu-
kemista ja nuoren sukupol-
ven kasvattamista hengelli-
seen johtamiseen. Lindgrenin 
Matin ja Johannan perhe puo-
lestaan lähetettiin Jordaniaan  
kehitysyhteistyöhön yhdessä 
Fidan kanssa. Suljetaan nämä 
perheet erityisesti esirukouk-
siimme uusien yhteisten nä-
kyjen edessä.

Edelleen lähetettyinä erilai-

sissa tehtävissä jatkavat Me-
ria Jokinen, Mätöt, Salmiset, 
Tuokkolat, Monoset ja teltan-
tekijälähettimme eri kohteis-
sa. Samoin Anne Kuosmanen 
tärkeässä raamatunkäännös-
työssä. Päivi (o.s. Suorsa) ja 
Hans Moos tulevat tänä syksy-
nä erityisiksi rukousläheteiks-
emme siirryttyään uusiin teh-
täviin ja uuteen maahan. He 
jatkavat teltantekijätyön kou-
luttajina, mutta päätyönä nyt 
Helimission -järjestö ja sen tu-
kirakenteet (lähetystyötä vai-
keille alueille helikoptereiden 
avulla). Emme unohda myös-

kään kotimaasta käsin tehtyä 
työtä Baltiaan, Itä-Euroop-
paan ja Afrikkaan, jota teke-
vät Juha Kotisaari, Allan Palm, 
Pekka Ylenius ja osaltaan myös 
muut seurakuntamme pasto-
rit. Ja kuinkas ollakaan tämä 
rakas kotiseurakuntamme saa 
tehdä saavuttavaa ja opetus-
lapseuttavaa työtä maahan-
muuttajien parissa. Ottakaam-
me työn johtaja Lea Raittila 
rukouksiimme. Tämä tuntuu 
olevan todella hedelmällistä 
ja Jumalan sydämellä olevaa 
työtä. Sinäkin voit olla täällä 
lähetti heitä varten ystävänä, 

vierelläkulkijana ja opetus-
lapseuttajana. Tarjotaan heil-
le koti ja perhe, jonka he ovat 
menettäneet! Kiitos Jumalalle, 
että seurakuntamme saa olla 
edelleen lähetysseurakunta. 
Tätä Jeesuksen viestikapulaa 
ja valoa levittävä seurakunta 
vastaanottaa siunauksia ja Ju-
malan voimaa myös sen mu-
kaisesti. Hän antaa meille li-
sää, että voimme tehdä lisää. 
Rukoillaan tätä armoa uuden 
lähetysstrategian tekemiseen 
myös vuosille 2020-2024.

Usko Katto

Jumala loi meidät viisaudessaan suh-
teeseen sekä itsensä että toisten ih-
misten kanssa. Ensimmäiset ihmiset 
kokivat täydellisen yhteyden mut-
ta myös hylkäämisen, häpeän ja pe-
lon. Meidän suurimmat tunteemme 
ja kriisimme näyttävät liittyvän juuri 
suhteisiin. 

Kehdosta hautaan elämämme on 
vuorovaikutusta, alkaen suhteesta 
omiin vanhempiin. Myöhemmin tu-
levat ystävät, puolisot, koulu-, har-
rastus- ja työkaverit. Avioliiton myö-
tä saamme uusia sukulaisia. Lasten 
ja lastenlasten kautta syntyy uusia 
suhteita ja perheen sisäiset suhteet 
muuttuvat. Asuinpaikan muuttuessa 
kohtaamme uusia ihmisiä, ehkä uu-
den kulttuurin. Ikääntyessä ihmis-
suhteet yleensä harvenevat ja muut-
tavat luonnettaan; saatamme jäädä 
yksin tai toisten hoivattaviksi. 

Koko elämäämme – myös seura-
kunnassa - määrittävät ihmissuhteet 
sekä suhteemme Jumalaan. Jokainen 
uusi elämänvaihe on aina kriisin ja 
kasvun mahdollisuus. Usein tarvit-

semme toistemme apua päästäksem-
me eteenpäin. Vuorovaikutuksessa 
voimme mennä rikki, mutta myös 
eheytyä ja parantua. Se, mitä meille 
on sanottu tai tehty, on muokannut 
meitä. Myös meidän sanamme ja te-
komme vaikuttavat muiden elämään. 

Jeesus oli ihmissuhteiden mestari. 
Hän kohteli kaikkia kunnioittavasti 
mutta rehellisesti. Hän ei häpäissyt 
ketään vaan korjasi halveksitun mai-
neen. Hän ei nostanut itseään mui-
den yläpuolelle, mutta tunsi itsensä, 
koska eli yhteydessä Isään. Hänen 
kanssaan ihmiset eheytyivät ja sai-
vat uuden toivon. Hän kehotti rakas-
tamaan lähimmäistä niin kuin itseä 
sekä puhumaan totta kaikille. Hän 
neuvoi antamaan anteeksi ja teke-
mään hyvää vihamiehille. 

Tänään Jeesus kutsuu meitä lä-
heisempään suhteeseen kanssaan 
ja oppimaan lisää Häneltä. Saakoon 
Hänen mielenlaatunsa meissä tilaa 
niin, että lähellämme olisi toisten 
hyvä olla.

Tarja Jääskeläinen

Kahdentoista askeleen ryhmistä, eli 
niin sanotuista AA-ohjelmista, voi olla 
montaa mieltä. Itse olen positiivinen 
niitä kohtaan. Ei vähiten siksi, että 
olen nähnyt monien elämän muuttu-
van niiden kautta, vaikkei niissä Jee-
suksesta kerrotakaan. Luin mielenkiin-
toisen jutun amerikkalaisesta Christia-
nity Today -lehdestä. Kirjoittaja vertasi 
AA-ryhmiä seurakuntien pienryhmiin 
eli soluihin. 

Ensin hän kertoi ryhmien eroista. 
Ensinnäkin AA-ryhmiin liitytään sil-
loin, kun mistään muualta ei ole saa-
tu apua, ja elämä on syöksykiertees-
sä. Usein sinne liitytään miltei kaiken 
jo menettäneenä. Asian vakavuuden 
tähden ryhmiin osallistutaan usein, 
ehkä ihan joka päivä. Myöhemminkin 
osallistutaan vähintään kerran viikos-
sa. Ei tule kysymykseenkään, että ryh-
mään osallistuttaisiin vain kerran kuu-
kaudessa. Siitä ei olisi mitään hyötyä 
taistelussa elämästä ja kuolemasta. 
Ryhmiä erotti myös tarjoilujen laatu. 
AA:n lopussa saa kahvia ja teetä, mut-
ta ei huolella valmisteltuja tarjotta-
via. Hyvissä tarjoiluissa ei ole mitään 
vikaa, mutta jos nähdään usein, niihin 
ei yksinkertaisesti ole mahdollisuut-
ta. Lukemani jutun mukaan kahden-
toista askeleen ryhmiä erotti perintei-
sistä soluista myös rupattelun määrä. 
Kun ihminen tulee AA-ryhmään, hän 
ei enää jaksa jutella niitä näitä. Sillon 
tarvitaan jotakin muuta. On aika pur-
kaa sydän. Kertoa retkahduksen tuo-

masta masennuksesta tai itsetuhoi-
suudesta. Tai siitä, miten kova kiusaus 
tänään on ollut - ilman tuomiota. Ker-
toa, miten avioero on sattunut, kysyä 
neuvoa selvitäkseen syyslomasta juo-
matta. Raakaa ja rehellistä todellisuut-
ta. Vapauttavaa ja armollista.

Solu ei ole päihde- tai terapiaryhmä. 
Hyvä näin. Kaikkialla ei tarvitse kertoa 
kaikkea, eikä kaikkien ryhmien tarvit-
se keskittyä juuri omaan ongelmaan. 
Silti solu voi oppia jotain AA:sta, ja AA 
voi muistuttaa meitä solun todellises-
ta merkityksestä. Juuri tässä - siis us-
kossa - on kyse elämästä ja kuolemas-
ta. Etenkin elämästä. Syvää kristittyjen 
siskojen tai veljien välistä ystävyyttä 
ei voi rakentaa pelkän pinnallisen tut-
tavuuden ja kerran kuukaudessa nau-
titun voileipäkakun varaan. Me tar-
vitsemme Jeesusta ja toisiamme. Tar-
vitsemme armoa. Tarvitsemme solua 
juuri siksi, ettei meidän tarvitsisi tar-
vita AA-ryhmää. Sekin on pelkkää ar-
moa.

Jarkko Lindqvist

Askeleet armoon 

Seurakunnan lähetystuli palaa edelleen!

Suhteissa
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Kymmenvuotias yritys tuo  
siunauksen moniin elämiin

Meitä oli sekalainen joukko 
valmistelemassa syksyn en-
simmäistä Iltakirkkoa. Muka-
na oli juuri kävelemään oppi-
neen Venlan lisäksi muutama 
aikuinen. Oli kuvataiteilijaa 
ja myyntimiestä, opettajaa ja 
pastoria, rakennusmestaria 
ja äitiyslomalaista. Tavallisia 
ihmisiä. Luin vuorisaarnasta 
Jeesuksen sanat: “Niin loista-
koon teidän valonne ihmisten 
edessä, että he näkisivät tei-
dän hyvät tekonne ja ylistäisi-
vät teidän Isäänne joka on tai-
vaissa”. Keskustelimme siitä, 
miten tämä on näkynyt mei-
dän elämässämme, eli ovatko 
tekomme olleet valona.

Ihmeellisiä kohtaamisia
Joku kertoi miten oli viettänyt 
aikaa sukulaisten keskellä ja 
miten luonnollisesti keskus-
telu usein kääntyi Jumalaan 
kun uskova sukulainen kertoi 
toipumisestaan sairaudesta. 
Toinen kertoi hankalasta työ-
paikastaan, jossa oli kuitenkin 
yksi ihminen joka tarvitsi sy-
dämen purkamista uskovalle 
ihmiselle. Se, kun henkilö ker-
ran sanoi, että ´tämän tähden 
sinä tulit tänne töihin´, teki 
vaikeasta työpaikasta vaivan 
arvoisen. Kolmas kertoi, mi-
ten omassa uskoontulossa 
yksi ihminen ja yksi keskus-
telu oli näytellyt merkittä-
vää osaa. Vielä eräs toi esiin 
miten oli iltakävelyllä saanut 

sydämelleen ihmeellisen ru-
kousaiheen, joka sitten vuosi-
en päästä oli toteutunut. Yksi 
tiimiläinen kertoi kerran kau-
passa saaneensa selvän keho-
tuksen rukoilla vieressä ole-
van tuntemattoman ihmisen 
terveyden puolesta. Hänen 
kysyessään lupaa oli käynyt 
ilmi, että henkilö kärsi juuri 
siitä vaivasta, josta Jumala oli 
puhunut. Loistavia tapauksia!

 
Sopivalla paikalla
Keskusteluissa tuli paljon 
muitakin mielenkiintoisia ti-
lanteita esille. Jokainen niis-
tä oli esimerkki siitä, mitä on 
olla omalla paikallaan ja lois-
taa valoa hyvien tekojen kaut-

ta Jumalan kunniaksi. Jotkut 
tilanteet olivat olleet varsin 
arkisia eikä niihin liittynyt 
suuria tunteita. Moni ei edes 
ymmärtänyt olevansa Juma-
lan käytössä. Joskus kyseessä 
oli toimiminen sen mukaan, 
mitä Pyhä Henki sydämessä 
kehotti. Toisissa oli kyse vain 
toimimisesta omasta mielestä 
luontevasti ja oikein.

Sinullakin on oma paikka-
si. Jumalalla on sinulle juuri 
sopiva paikka; ei yhtään lii-
an suuri, pieni, tavallinen tai 
epätavallinen. Sellainen, jos-
sa voi olla levollisesti. Pysy 
siinä ymmärtäen, että olet osa 
Kristuksen ruumista, Juma-
lan valtakunnan tuloa - jotain 
suurempaa. Jumala haluaa 

loistaa valoaan sinun kautta-
si tänä syksynä. Anna siihen 
mahdollisuus. Se voi olla jon-
kun tässä kerrotun kaltainen 
tilanne. Ehkä löydät oman 
paikkasi jumalanpalveluksis-
sa. Ehkä vain olet sukulaisten 
keskellä tai työpaikalla oma-
na itsenäsi. 

Yksi tiimiläinen kertoi, 
kuinka tärkeää hänelle yhdes-
sä vaiheessa oli pelkästään se, 
että tietyt uskovat olivat ole-
massa, uskoivat Jeesukseen ja 
kuuluivat seurakuntaan. Pelk-
kä heidän olemisensa rohkai-
si jatkamaan uskontiellä. Sinä 
saatat olla sellainen henkilö. 
Omalla paikallasi.

Jarkko Lindqvist

Puhelin on 
aina auki

Oma paikka

Es Metsä työllistää 
metsäalan 
ammattilaisia.

Albanialaislähtöisen Eduart 
”Edi” Shehun yritys ES Met-
sä Oy täytti hiljattain pyöreät 
kymmenen vuotta. Ruotsis-
sa ensin kolme vuotta metsä-
alan yrityksessä työskennellyt 
Shehu tuli Suomeen vuonna 
2005, kun yritys laajensi toi-
mintaansa, ja hänet nimitet-
tiin työnjohtajan tehtäviin. 
Sitä ennen hän oli raivannut 
ja istuttanut metsää.

- Kun yritys myöhemmin 
meni konkurssiin, kävin yrit-
täjäkurssin ja perustin oman 
yrityksen huhtikuussa 2009, 
Shehu kertaa vaiheitaan.

Kaksi vuotta myöhemmin 
hän opiskeli Kurussa Forest 
machine operator -linjalla ja 
valmistui metsäkoneenkul-
jettajaksi.

- Tuolloin en vielä omis-
tanut metsäkonetta, mutta 
koulun jälkeen oli luontevaa 
hankkia oma metsäkone.

Tänään Shehun yritykses-
sä työskentelee reilu kaksi-
kymmentä miestä, jotka ovat 
kaikki kotoisin Romaniasta ja 

Albaniasta. 
- Työntekijäni ovat kotoi-

sin maista, joissa työtä arvos-
tetaan ja sitä tehdään pelkää-
mättä, hän kiittelee.

Suomessa yrittämisen 
haasteena oli alussa kielitai-
don ja kontaktien puute sekä 
muiden metsäalalla olevien 
luottamuksen voittaminen.

- Onneksi sentään näytin 
metsämieheltä, roteva ja par-
rakas mies virnistää ja mai-
nitsee, että alussa monet luu-
livat häntä virolaiseksi.

Suomalaisissa kollegois-
saan Edi arvostaa suuresti rei-
luutta ja rehellisyyttä.

Onnistumisia ja  
ongelmia
ES Metsä Oy on kasvanut hi-
taasti mutta varmasti vuo-
si vuodelta. Shehun mukaan 
menestyksen salaisuus on ris-
kien ottamisessa.

- Harva ymmärtää, että 
yrittäjyydessä vaikeudet ja 
onnistumiset kulkevat käsi 
kädessä, hän selittää.

Riskien ottaminen tuo elä-
mään stressiä, jonka kanssa 
yrittäjän on pystyttävä elä-
mään. Usko Jumalaan on teh-
nyt miehestä luottavaisen 
riskienkin edessä, sillä hän 
tietää Jumalan olevan hänen 
kanssaan.

- Eräs hieno onnistuminen 
oli Metsähallituksen seulasta 
läpi pääseminen ja yhteistyön 

aloittaminen sen kanssa, She-
hu muistelee. 

Paineen lisäksi pitkät päi-
vät ja jatkuvasti tavoitetta-
vissa oleminen kuuluvat niin 
ikään metsäyrittäjän arkeen. 
Lomallakin Shehun puhelin 
on aina auki, ja viikonloppui-
sin hän työskentelee jonkin 
verran. Toisaalta yrittäjyys 
mahdollistaa vapaamman 
ajankäytön.

Mies rentoutuu salilla ja 
pyörälenkeillä sekä viettä-
mällä aikaa perheen kanssa. 
Perheeseen kuuluvat vaimo 
Hannakaisa ja lapset Eliot, 9, 
ja Olivia, 6.

Siunaus kertautuu
- Käymme Albaniassa noin 
kerran vuodessa. Viimeksi kä-
vin siellä yksin ennen joulua 
2018, mies mainitsee.

Vapaa-ajallaan Edi viihtyy 
myös muiden Tampereen al-
baanien kanssa. Yrittäjän lail-
la hänellä töissä olevat albaa-
nit ovat aktiivisia seurakun-
nassa.

- Yritys on suuri siunaus 
elämässäni, koska sen avulla 
voin työllistää muita.

Shehun kokema siuna-
us kertautuu edelleen hänen 
työntekijöidensä elämässä ja 
heidän seurakunnissaan niin 
Suomessa kuin lähtömaissa.

Marika Karhu
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Kesäkuun alussa vietettiin 
muistorikasta lauantaita seu-
rakuntamme entisessä leiri-
paikassa. Vähä-Annalan tila 
palveli lapsia ja nuoria koko 
70-luvun ajan, ennen Kaus-
järven leirikeskuksen han-
kintaa. Kun noin 90 entistä 
nuorta saapui paikalle, tun-
tui kuin neljäkymmentä vuot-
ta olisi haihtunut välistä pois. 
Jokainen löysi tuttuja leirika-
vereita, ryhmyreitä, emäntiä 
tai leirilapsia. Myös valokuvat 
auttoivat muistamaan, kei-
tä joukkoomme oli kuulunut. 
Tilan päärakennus, aitta, na-

vetta ja legendaarinen ”pu-
nainen talo” olivat vielä pai-
kallaan. Punaisessa talossa ei 
tosin enää voitu pitää rukous-
kokousta; sen verran rapistu-
nut mökki oli.

Tapahtumaa varten oli 
koottu vanhoja leirilauluja. 
Kun pastori Pekka Ylenius oli 
avannut muistelutilaisuuden, 
teltassa kajahti nuotiolaulun 
kertosäe: Sinun käyttöösi tah-
domme antaa nuoruusvuo-
temme, voimammekin, ristin-
lippua tiellämme kantaa, käy-
dä Jeesuksen askelihin. (san. 
Eila Rajahalme). Ajan henkeä 

kuvasi myös reipashenkinen 
lipunnostolaulu: Vaikka tie 
on kaita, käymme sittenkin. 
Myös swahilinkieliset lau-
lut olivat tuoreessa muistis-
sa. Tunnelma oli lämmin, ja 
muistelijoilla riitti jaettavaksi 
mieleen painuneita ja huvit-
taviakin kokemuksia. Marja 
kertoi, että hän oli usein elä-
mänsä aikana tarvinnut lei-
riltä saamaansa muistutusta 
Jumalan uskollisuudesta. An-
nen ja Helin laulu Ihmeiset 
silmät nuo Jeesuksen kosketti 
kuulijoita samoin kuin yli 40 
vuotta aiemmin.

Kohtaaminen auttoi läm-
mittämään ihmissuhteita, ja 
varmasti myös suhdetta Ju-
malaan. 70-luvun lasta ja var-
haisnuorta se muistutti siitä, 
miten kiitollinen voin olla hy-
västä raamatunopetuksesta ja 
itseäni vanhemman leiriväen 
vaivannäöstä.

Sirpa Törmä
Kuva Juhani Forsberg

1970-luvun leirimuistot kirkastuivat 
Kuhmalahden Annalassa

Kuva Timo Kurkela.

Minä ja lähetystyö teemana Jees-leirillä

SENIORILEIRILLÄ  2.–3.7. oli ensimmäisenä päivänä noin 90 
ja toisena päivänä noin 75 osallistujaa; kahden päivän aikana 
kävi eri ihmisiä 110-120. Ohjelmassa oli vapaata yhdessäoloa, 
raamattutunteja, musiikkia, saunomista ja tietenkin ruokailua. 
Mukana menossa Meria Jokinen, Jarmo Makkonen, Eeva Sep-
päläinen, Ritva Tiilikainen, Teuvo Toivanen, Pertti Virolainen 
ja Pekka Ylenius. 

Lapset ja heidän isovanhem-
pansa saivat viettää yhdessä 
ainutlaatuista ja kiireetöntä 
aikaa Kukkolassa 4.-5.7.  Aar-
rearkku-leiri oli kuin keidas 
arjen keskellä, jossa kaikki 
saivat olla huomion ja rakkau-
den kohteina. 

Askartelut ja näytelmät 
sekä lyhyet opetukset muo-
dostivat löytöretken, jolla 
pienimmätkin olivat innok-
kaasti mukana. Jeesuksen rak-
kaudesta kertovan opetuksen 
jälkeen nähtiin kuvaelma Hy-
västä Paimenesta. Muistoksi 
opetuksesta askarreltiin su-
loisia karitsoita. Heidi Linja-
maan lähetysmatkakertomus 
ja hauska Kebab-kameli joh-
dattelivat toimintatuokioon, 
jossa taiteiltiin yhdessä eri 
maiden lippuja. 

Tapsan rukoustunnilla 

pyöritettiin värikästä rukous-
pyörää. Sieltä löytyi jokaiselle 
oma rukousaihe, johon muut 
saivat yhtyä. Rukous oli sekä 
henkilökohtainen että innos-
ti lapsia esirukoukseen. Ilta-
nuotiolla paistettiin makka-
raa ja sen jälkeen saunottiin 
yhdessä.

Ystävällinen Esa-kok-
ki loihti leirin aikana monta 
maittavaa ateriaa. Askarte-
luista ja muista aktiviteeteista 
vastasi Mari ja Markus Jääske-
läisen perhe. Kiitos heille sekä 
leirinjohtajille, Tapsalle ja 
Heidille, jotka niin kauniisti ja 
lämpimästi huomioivat jokai-
sen leiriläisen. Kiitos Taivaan 
Isälle kaikista Hänen ihanista 
aarteistaan!

Teksti ja kuva 
Tarja Jääskeläinen

Isovanhemmat ja lapset 
Aarrearkku-leirillä

Pyhisleirillä pikkuleiriläiset 
harjoittelivat leiriläisenä ole-
mista. Leirielämyksen lisäk-
si mukaan tarttuivat muistot 
uusista kavereista, rohkaise-
vista aikuisista sekä kesäises-
tä luonnosta. Jumala varjeli 

leirin ja antoi hyvän leirisään. 
Lea Haapalahti ja Terhi Teis-
konlahti herättelivät leirivä-
essä kipinää lähetystyöstä, 
sekä lähetin että lähettäjän 
näkökulmasta. 
Leirinjohtaja Mari

Pyhisleiri Kukkolassa 8.-9.6. 

Tutustuimme 9-12 -vuotiai-
den lasten Jees-leirillä lähe-
tystyöhön monelta eri kan-
tilta. Raamattutunneista vas-
tasivat meidän seurakunnan 
lähetystyöntekijät. Kuulimme 
heiltä Raamatun opetuksen 
lisäksi, minkälaista on tehdä 
lähetystyötä vieraassa maas-
sa ja kulttuurissa. Opettelim-
me myös, kuinka jokainen 
meistä voi tehdä lähetystyötä 
omassa lähipiirissä meille it-
selle sopivalla ja luontevalla 

tavalla. Leiriläiset valmistivat 
myös pieniä käsityötuotteita 
lähetystyön hyväksi. Seura-
kuntalaiset voivat ostaa näi-
tä tuotteita syksyllä Lähetyk-
sen toimintapäivässä. Lisäksi 
ohjelmassa oli jokapäiväinen 
iltanuotiohetki Sanan äärel-
lä, monenlaisia näytelmiä ja 
esityksiä, pelejä ja leikkejä 
sekä luovaa ilmaisua ja askar-
telua. Ja tietenkin myös vesi-
liukumäki, saunomista sekä 
monenlaista muuta mukavaa. 

Rukoushetket olivat myös 
olennainen osa Jees-leiriä. 
Useat lapset halusivat tulla 
uskoon ja alkaa seurata Jee-
susta. Moni leiriläinen halusi 
myös vahvistusta omalle us-
kolleen. Meillä oli huippukiva 
leiri Jeesuksen, lähetystyön ja 
aurinkoisen sään merkeissä. 

 
Teksti ja kuva: 
Jarkko Makkonen

Luova hetki opetuksen jälkeen. 
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Nuorten leirillä Albaniassa

”Jumala, joka näkee minut”

Sela-hetken jälkeen 
uusi alku Jordaniassa.

Tampereen kotimme sisus-
tuksessa näkyy jälleen määrit-
tävänä tekijänä Ikean muut-
tolaatikot. Täytettyjen laa-
tikoiden rykelmä koristaa 
makuuhuoneen nurkkaa ja 
matkalaukut on haettu kel-
larista tuulettumaan parvek-
keelle ennen pakkausta. Se-
la-hetkemme Tampereella on 
pian tullut päätökseensä. Mut-

ta ihan kuin pian vuoden täyt-
tävä Seela-tyttäremme lähtee 
mukaamme kentälle, uskom-
me vakuuttuneina, että levon 
ja rauhan Jumala kulkee mu-
kanamme myös tulevalle työ-
kaudelle Jordaniaan.

Suomen jaksomme alkoi 
syksyllä 2017 epävarmuuden 
ja kysymysten määrittäessä 
arkeamme. Miten tässä näin 
kävi? Kuinka kauan olemme 
nyt tässä? Missä asumme? Mi-
ten arkemme rakentuu? Kysy-

mysten ja epävarmuuden kes-
kellä saimme hiljalleen, päivä 
päivältä, vakuuttua siitä, että 
vaikka ihmisen silmissä jokin 
asia voi tapahtua suunnitte-
lematta, niin elämän jokainen 
hetki on silti tärkeä osa polku-
amme. Saatoimme tulla ken-
tältä kotimaan jaksolle suun-
nittelematta, mutta Jumalal-
la oli tällekin ajalle oma hyvä 
suunnitelmansa.

Haagarin ja Ismaelin 
Jumala
Aikamme Suomessa on ollut 
rukouksen aikaa. Olemme saa-
neet nähdä kerta toisensa jäl-
keen, kuinka rukouksiimme 
vastataan. Rukous on kantava 
voima elämässämme. Juma-
lamme on Jumala, joka kuulee. 
Jo aikanaan Haagarille muis-
tutettiin tämä, kun Jumala lä-
hetti enkelin ohjaamaan häntä 
nimeämään poikansa "Isma-
el", Jumala kuulee. Jumala on 
kuullut kautta aikojen yksi-
löihmisten ja myös kansojen 
hädän. Jumala kuulee jokaista 
meitä - samaistuimmepa sit-
ten Saaran tai Haagarin, Iisa-
kin tai Ismaelin tarinaan.

Haagarin ja Ismaelin tarina 
on jäänyt lapsuuden vuosil-

ta mieleen värittyneenä tari-
nana, jossa Saara ja Iisak ovat 
tarinan ”hyvikset” ja jo pel-
kästään Haagarin ja Ismaelin 
nimet herättivät negatiivisia 
tunteita. Mutta niinkö se to-
della meni? Raamatusta saam-
me lukea, kuinka Jumala kuu-
li Haagarin hädän. Ja Haagar 
vastasi kutsuen Jumalaa ”El 
Roi”, joka tarkoittaa Jumala, 
joka näkee minut. 

Olenko todella saanut täs-
sä paikassa nähdä hänet, joka 
valvoo askeleitani? kysyy 

Haagar. 
Onko suurempaa hyväksyn-

tää hädän keskellä kuin tulla 
kuulluksi, kuin tulla nähdyksi. 
Tämä on se Jumala, jota palve-
lemme.

Pian asumme taas kansan 
parissa, jota Jumala kuulee. On 
etuoikeus mennä sinne, mis-
sä ihmiset huutavat hätäänsä, 
kun mukanamme kulkee Hän, 
joka on luvannut kuulla heitä, 
ja joka on luvannut nähdä hei-
dät.
Teksti Johanna Lindgren

Johanna ja Matti Lindgren perheineen Suomessa.

Gift ja Ulla Sozela sekä lapset Zoe, Sonia ja Joel siunattiin Ma-
lawin työkaudelle Afrikkaan heinäkuussa.

Sozelan perhe Afrikkaan

Albaniassa jo kuusi vuotta lä-
hetteinämme toimineet Wal-
ter ja Sonja Tuokkola auttoivat 
meitä järjestämään aktion pai-
kalliselle nuortenleirille 29.-
6.7. Leiri oli sikäläisten hellun-

taiseurakuntien (AOG) yhtei-
nen leiri, joten sinne tuli noin 
120 nuorta ympäri maata.

Paikallisille usko on sikä-
li uutta, että maa on vapau-
tunut uskonnot kieltäneestä 

kommunismista vasta 1992, ja 
seurakunnat ovat siksi nuoria. 
Leirillä päätehtävämme oli-
kin osallistua kaikkeen muiden 
leiriläisten tavoin ja näyttää 
samalla esimerkkiä kristittyinä 

nuorina elämisestä. Olimme 
siis mukana muun muassa raa-
matturyhmissä ja erittäin kil-
pailuhenkisissä, päivittäisissä 
urheiluaktiviteeteissa. Iltaoh-
jelmissa pidimme todistuspu-
heenvuoroja, näytimme ennen 
aktiota tekemiämme videoita, 
ja Tomi veti jopa huikean rä-
pin!

Saimme hyvin kontaktia 
paikallisiin nuoriin. Vaikka 
kaikkien kanssa ei päästy kovin 
syvällisiin keskusteluihin asti, 
uskomme että nuoret saivat 
jotain Jumalalta kauttamme. 
Kuulimme myös paljon Alba-
nian huonoista puolista: moni 
nuorista ei edes halua jäädä 
kotimaahansa maan poliitti-
sen epävakauden ja huonon 
taloustilanteen takia. Esimer-
kiksi opettajiakin täytyy lah-
joa, jos haluaa saada koulussa 
hyviä arvosanoja.

Jumala selvästi toimi leiril-
lä, minkä näki esimerkiksi ilta-
kokouksissa. Suurin osa nuo-
rista halusi tulla eteen, jotta 
heidän puolestaan rukoiltai-
siin. Tiimimme kannalta lei-
ri meni muutenkin hyvin. Yh-
teishenki oli loistava, pahem-

milta sairastumisilta vältyttiin, 
ja matkat sujuivat ongelmitta. 
Jätämme Albanian rukouksiin-
ne. Lisää tunnelmia matkasta 
voi käydä katsomassa Instag-
ramista: @albanianaktio.

Uusia tuulia 
Tälle vuodelle on suunnitteilla 
vielä kaksi hyvin erilaista akti-
ota Aasiaan. Loka-marraskuun 
aikana on lähtemässä tiimi La-
osiin Teemu Raassinan johdol-
la. Ryhmä menee Fidan yllä-
pitämään nuorisokeskukseen, 
jossa paikallinen työtiimi jär-
jestää urheilupainotteisia akti-
viteetteja iltaisin. Aktiotiimin 
tavoitteena on osoittaa lähim-
mäisen rakkautta keskuksella 
käyville nuorille ja tuoda mu-
kanaan tuoreita ideoita jo hy-
vin pyörivään toimintaan. 

 Jos haluat olla mukana ak-
tiotyössä ideoimassa, toteutta-
massa, tukemassa rahallisesti 
tai osallistumalla aktioon, laita 
rohkeasti viestiä: aktiot@tam-
perehelluntai.fi

Teksti ja kuvat 
Johanna Kantanen

Tiimikuva. Takarivissä vas. Johanna Kantanen, Aleksi Kantanen, Tomi Nyström. Eturivissä vas. Vilma Haapala, Jenna Hyttinen, 
Aada Ylenius ja Maiju Linjamaa.
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Lähetystyötä Israelissa
Heinäkuun viimeisenä sun-
nuntaina saimme Katukappe-
liin vieraiksi Avigail ja Markus 
Rantasen sekä heidän poikan-
sa Samuelin. Tämä perhe ker-
toi innostavasti työstään, jota 
he tekevät Israelissa levittä-
en rohkeasti Jumalan sanaa. 
Saimme kuulla ihmisten kiin-
nostuksesta Jumalaan, mutta 
myös työn kohtaamista vas-
tustuksista. 

Avigail ehti tehdä evanke-
liumin työtä Jews for Jesus 
-järjestössä kolmisen vuotta, 
ennenkuin tapasi Markuksen. 
He menivät naimisiin ja Mar-
kus muutti Israeliin. Nyt he 
molemmat levittävät evanke-
liumin ilosanomaa työkseen 
monissa erilaisissa paikois-
sa. Välillä yhdessä ja välillä 

omien tiimiensä ja Avigail JFJ 
järjestön kautta. Markus te-
kee paljon muun muassa  ka-
tuevankeliointia ja on muka-
na kahvilatyössä Tel Avivissa 
kohtaamassa ihmisiä. Kaduil-
la Markus tiimeineen tapaa 
jatkuvasti narkomaaneja, 
prostituoituja ja asunnotto-
mia. Avigail käy erilaisissa lai-
toksissa tapaamassa iäkkäi-
ta ja sairaita ihmisiä sekä on 

mukana katuevankelioinnis-
sa. Heillä on myös satunnaisia 
avustuskampanjoita, joissa he 
jakavat ruoka- ja materiaali-
apua tarvitseville. Rantaset 
kertoivat, että heidän työnsä 
on keskittymässä tällä hetkel-
lä enemmän Tel Avivista Jeru-
salemiin.

Avigail avasi puheenvuo-
rossaan Shalom-sanan mer-
kitystä. Shalom tarkoittaa ko-
konaista, täydellistä rauhaa, 
jonka vain Jeesus voi antaa. 
Sitä Avigail haluaa levittää ih-
misille kohdatessaan heitä Is-
raelissa.

Terhi Pajunen

Sinä olet minun syyni elää. 
Sinä annat tarkoituksen. 
Olet maaperä, jolle saan as-
tua, olet ilma, jota hengitän.

Sinun taivaisiisi saan käteni 
nostaa, katseeni kohottaa.
Huutaa avaruuksiin nimesi 
kunniaa, asettaa ajatukseni 
sinun pyhyyteesi.

Tavoitan katseellani ristiäsi, 
muistan sinun uhrikuolemasi.
Tuon tuskien päivän, 
minunkin tähteni tehdyn 
ristintyön. 

Kiitos ikuinen sulle kaiku-
koon, en voi kuin kiittää.
Tuo uhri oli kertakaikkinen ja 
se riittää.
Risti Golgatan.

Kun tavoitan ristisi, 
saan jättää sinne murheeni.
Voin kiitoksen kanssa ne sin-
ne tuoda ja tiedän, ne tallessa 
on tuolla.

Sinä otat sen kaiken vastaan, 
lupaat hoitaa ja auttaa lastas.
Kiitos kiitos kaikukoon, 
pyhän Herran, Pelastajan.

Terhi Pajunen

JEESUS

Summ Fea
KATUKAPPELI

PE 

klo 19  
Perjantai-ilta  

Elokuvateatteri Cinolassa 
Marko Selkomaa,  

Timo Penttilä  
Katukappeli | worship ym. 

Elokuvateatteri Cinola 
Lindforsinkatu 1, TAMPERE

LA 
klo 14 

Evankeliumia, musiikkia  
ja tarjoilua  Hervannan torilla 

  

klo 17  
Tilaisuus Duon yläaulassa -  
mukana Marko Selkomaa,  

Jute, HD ym. 
  

klo 19  
Lauantai-ilta  

Hervannan Katukappelissa 
Marko Selkomaa Timo Penttilä, 

Katukappeli | worship ym.

SU 
klo 16  

Katukappeli | Sunday 
ehtoollinen 

Timo Penttilä 
 Tarja Jääskeläinen 

Matti ja Jaana Suvinen ym.

30.8. - 1.9.2019

Hervannan Katukappeli 
Kauppakeskus Duo 2. krs. 

Insinöörinkatu 23, TAMPERE

Avigail ja Markus Rantasen
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SEURAKUNNAN NETTISIVUT JA SOME UUDISTETTIIN

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

Syksyn uutuudet

Armon saanut 
syntinen CD

Karola

Syyllinen olo
- syystä vai suotta?
Anna-Liisa Valtavaara

Paavalin tarina
- Varhaiset vuodet

Trevor Galpin

Daniel & Kumppanit
Jarkko Vehniäinen

Helluntailainen
Petri Mäkilä

20,00€ 19,00€ 20,00€ 24,50€ 17,00€

Kesän aikana 
seurakunnan 
viestintää 
uudistettiin etenkin 
kotisivujen ja 
sosiaalisen median 
osalta.

- Mediapastorimme Markus 
Rautaniemi teki sivujen eteen 
upean työn. Hän suunnitte-
li ja toteutti raikasilmeiset ja 
helppokäyttöiset sivut, jois-
ta oleellinen löytyy helpolla, 
seurakunnan somevastaava 
Sirpa Lindqvist kertoo.

Nettisivut mielikuva 
seurakunnasta
Uudet nettisivut löytyvät yti-
mekkäästä osoitteesta tam-
perehelluntai.fi. Ne kiteyt-
tävät seurakuntamme: etu-
sivulla kerrotaan keitä me 
olemme, mitä seurakunnassa 
tapahtuu ja miten toimintaan 
pääsee mukaan.

Seurakunnan visio – jokai-
nen rakastaa – on etusivul-
la keskeisellä paikalla aivan 
kansikuvan päällä. Kuvassa 
nähdään Joona Salo bändei-
neen johtamassa ylistystä. 
Tärkeät arvot ystävyys,

paimenuus ja Jumalan voi-
ma näkyvät myös ensimmäi-
senä, kun kävijä tulee sivuille. 

- Nykyään pelataan paljon 
mielikuvilla, Lindqvist toteaa, 
ja jatkaa sivujen olevan siksi 
tärkeä työkalu. 

Lindqvist näkee, että netti-
sivut ovat kuin Paavalin san-
daalit. Apostoli tarvitsi ne 
kulkeakseen paikasta toiseen, 
että sanoma Jeesuksesta voi-
si levitä. Meidän aikanamme 
internet on olennainen väline 
sanoman välittämisessä.

Media-arkisto, Face-
book ja Instagram
Internetissä on helppo tutus-
tua seurakuntaan, jos ei heti 
uskalla mennä toimintaan 
mukaan. Sivuilla on kattava 

media-arkisto, jossa voi kuun-
nella saarnoja ja lukea esimer-
kiksi tätäkin Viestintuojaa.

Tänä syksynä seurakun-
ta päätti alkaa panostamaan 
aiempaa enemmän sosiaa-
liseen mediaan. Sirpa Lind-
qvistin työtä laajennettiin 
some-tiedotukseen Karis-
makirjan hoitamisen lisäksi. 
Tämä tarkoittaa seurakun-
nan sanoman ja tapahtumien 
esillä pitämistä Facebookissa 
ja Instagramissa. 

Seurakunnan esilläolo so-
messa on kuitenkin vielä alku-
metreillä ja hakee muotoaan.

- Odotan innolla, miten työ 
kehittyy ja toivon, että seura-
kuntaamme rakentuisi luova 

some-tiimi. Näen tällä lähe-
tyskentällä paljon mahdolli-
suuksia. Toivon, että meidän 
somesta tulisi sellainen, että 
seurakunnan ulkopuolisetkin 
lähtisivät seuraamaan meitä 
tai ainakin tykkäämään, Sirpa 
visioi.

Jos et vielä seuraa Tampe-
reen Helluntaiseurakuntaa, 
vaikka olet Facebookissa tai 
Instagramissa, tee ihmeessä 
asialle jotain:
www.facebook.com/Tampe-
reenhelluntaiseurakunta
www.instagram.com/
tampereenhelluntaisrk/

Marika Karhu
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Työmuodot tiedottavat

SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 20.8.2019–19.10.2019
vko 34
Pe 23.08. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille
La 24.08. klo 19.00 
Lost & Found nuorille
Su 25.08. klo 11.00 Jumalanpal-
velus Fatjon ja Mira Kadi Alba-
niasta, Tuokkolat, AMen-kuoro, 
pyhikset
Su 25.08. klo 17.00 
English Service 
Su 25.08. klo 17.00 Iltakirkko, 
Fatjon ja Miranda Kadi, 
Lastenmaailma

Vko 35
Ti 27.08. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee, Teppo Rajala 
Pe 30.08. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille
La 31.08. klo 19.00 
Lost & Found nuorille
Su 01.09. klo 11.00 Ehtoollisju-
malanpalvelus, Petteri Arasalo, 
musiikki: Ilonia-kuoro, pyhikset
Su 01.09. klo 17.00 
English Service
Su 01.09. klo 17.00 Iltakirkko, 
Lastenmaailma

Vko 36
Ma 02.09. klo 12 Senioriystävät, 
”Mitä tuli mukaan kesästä?” 
Sirpa Malmi
Ti 03.09. klo 19.00 
Seurakunta rukoilee
Ke 04.09. klo 12.30 Päivätilai-
suus, Martti Ahvenainen, Ilonia-
kuoro
Pe 06.09. klo 18.00 
Lapsityön Syysstartti
Pe 06.09. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille
La 07.09. klo 19.00 
Lost & Found nuorille
Su 08.09. klo 11.00 Jumalanpal-
velus, musiikki: Moreeni-kuoro, 
pyhikset
Su 08.09. klo 17.00 
English Service
Su 08.09. klo 17.00 Iltakirkko, 
Lastenmaailma, Usko Katto

Vko 37
Ti 10.09. klo 19.00 
Seurakunta rukoilee
Ke 11.09. klo 12.30 Päivätilai-
suus, Jouko Rajala, Ilonia-kuoro
Pe 13.09. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille

La 14.09. klo 19.00 
Lost & Found nuorille
Su 15.09. klo 11.00 Lähetys-
sunnuntain jumalanpalvelus, 
pyhikset
Su 15.09. klo 17.00 
English Service
Su 15.09. klo 17.00 Iltakirkko, 
ehtoollinen, Lastenmaailma

Vko 38
Ma 16.09. klo 12.00 Senioriystä-
vät ” Salomon tietopeli” Hannele 
Peltonen
Ti 17.09. klo 19.00 
Seurakunta rukoilee
Ke 18.09. klo 12.30 Päivätilai-
suus, Pertti Virolainen, Ilonia-
kuoro 
Pe 20.09. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille
La 21.09. klo 19.00 
Lost & Found nuorille
Su 22.09. klo 11.00 Jumalanpal-
velus, musiikki: Johanna Ihonen 

ja Juha Törmä, pyhikset
Su 22.09. klo 17.00 
English Service
Su 22.09. klo 17.00 
Iltakirkko, Lastenmaailma

Vko 39
Ti 24.09. klo 19.00 Seurakun-
ta rukoilee, lähetystoimikunta; 
Pekka Virtanen
Ke 25.09. klo 12.30 Päivätilai-
suus, Pentti Kapanen, 
Ilonia-kuoro 
Pe 27.09. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille
La 28.09. klo 19.00 
Lost & Found nuorille 
Su 29.09. klo 11.00 Jumalanpal-
velus, Yassir Eric, Erez Sorefin, 
pyhikset 
Su 29.09. klo 17.00 
Iltakirkko, Lastenmaailma 
Su 29.09. klo 17.00 
English Service

Vko 40
Ma 30.09. klo 12.00 Senioriys-
tävät ”Häpeä-identiteetti” Ritva 
Palo-oja, Martta Äijälä
Ti 01.10. klo 19.00 
Seurakunta rukoilee 
Ke 02.10. klo 12.30 Päivätilai-
suus, Ritva Tiilikainen, Ilonia-
kuoro 
Pe 04.10. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille
La 05.10. klo 19.00 
Lost & Found nuorille 
Su 06.10. klo 11.00 Ehtool-
lisjumalanpalvelus, pyhikset, 
Moreeni-kuoro 
Su 06.10. klo 17.00 
English Service
Su 06.10. klo 17.00 
Iltakirkko, Lastenmaailma

Vko 41
Ti 08.10. klo 19.00 
Seurakunta rukoilee

Ke 09.10. klo 12.30 Päivätilai-
suus, Jarmo Makkonen, yhteis-
tilaisuus Vapaaseurakunnan ja 
Baptistiseurakunnan kanssa, 
Ilonia-kuoro 
Pe 11.10. klo 19.00 
WE-ilta yläkoululaisille 
La 12.10. klo 19.00 
Lost & Found nuorille 
Su 13.10. klo 11.00 
Jumalanpalvelus, pyhikset 
Su 13.10. klo 17.00 
Iltakirkko, Lastenmaailma 
Su 13.10. klo 17.00 
English Service

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

TYÖMUODOT TIEDOTTAVAT
www.facebook.com/Tampe-
reenhelluntaiseurakunta

Aamurukoukset
Rukouksin vahva alku 
perjantaipäivään!

Tule mukaan rukoilemaan per-
jantaisin kello 7:00 - 7:45 ennen 
päivän kiireitä! Kokoonnumme 
Saalemin alakerrassa Rukous-
kammiossa - käynti sisäpi-
haan vievän käytävän ovesta. 
Kannamme rukouksin kunkin 
henkilökohtaisia ja seurakunnan 
yhteisiä rukousaiheita. Rukoi-
lemme   Tampereen, koko Suo-
men ja erilaisten lähetyskenttien 
puolesta.
”Vanhurskaan rukous on voi-
mallinen ja saa paljon aikaan” 
Jaak. 5:16

Päivärukoukset
ma klo 11 kabinetissa, 
ti -ke klo 11 rukouskammiossa 

Rukousliekki
Aloitamme 10.9. klo 17.30 
Rukouskammiossa

Kairoskurssi
Seuraava Kairos-kurssi 1.-
3.11/6.11/13.11/15.-17.11. 
Lisätiedot www.kairoskurssi.fi
Ilmoittautuminen 20.10. men-
nessä kairos.tampere@gmail.
com 

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

Opiskelijapiiri 
Opiskelijapiirit jatkuvat taas 
syyskuussa, seuraa ig/fb: 
opiskelijapiiri

Solutyö
Uskon perusteet-kurssi alkaa 
14.9.2019. Tarkemmat tiedot ja 
ilmoittautuminen seurakunnan 
nettisivuilla. Lisätiedustelut Tee-
mu Koivistolta p. 040 5717677. 

www.tamperehelluntai.fi @tampereenhelluntaisrk @Tampereenhelluntaiseurakunta

POISNUKKUNEET

Forsberg Sirkka
Hahmo Erkki
Hellsten Ilona
Leppänen Salli
Vessari Helka
Välimäki Erkki

 maA ilMAan

LASTEN JA PERHEIDEN

SYYSSTARTTI

PerJAnTaI 6.9.

TErVetULoA! 

Tampereen helluntaiseurakunta,
Aleksanterinkatu 18

M e n N Ä ä n
k a I K k e E N

kLo 18-20

La 26.10.2019 klo 11-16
Tampereen helluntaiseurakunta, Aleksanterinkatu 18

Kaikille avoin koko perheen toripäivä-tapahtuma, jonka tuotto menee
Afrikassa tehtävään lähetys- ja kehitysyhteistyöhön.

Lähetyslounas (klo 11–14), lähetyskahvio, Fida-myymälät, vintagekirppis,
kädentaitajien myyntipiste, lähetyksen tietoiskut, talvirenkaiden vaihtoa,

näöntarkastusta, parturi, niskahierontaa, jalkahoitoja,
pakohuonepeli ja paljon muuta.

www.tamperehelluntai.fi /lahetyksentoimintapaiva

TAMPEREEN
HELLUNTAISEURAKUNTA

Fida secondhand
Keskusta, Lielahti, Tammela

LAPSILLE
•  PEL ITAIVAS

•  POMPPULINNA
•  KASVOMAALAUSTA

•  LASTENVAATTEIDEN
VAIHTOPISTE

•  PUUHAHUONE JA
MUUTA MUKAVAA


