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Pääkirjoitus

Paimenen Sana

Tämä kysymys varmasti pyö-
rii monen mielessä tässä ajas-
sa. Valtioneuvoston antamien 
sääntöjen vuoksi seurakunta 
ei kokoonnu, vaan tilaisuudet 
ovat netissä. Tilanne on hy-
vin poikkeuksellinen. Samalla 
uutiset lomautuksista lisään-
tyvät. Tulee uhkaa työn lop-
pumisesta ja siten palkan vä-
henemisestä. Tämä uhkaa mo-
nen henkilökohtaista taloutta. 

Jumala kuitenkin hallit-
see ja valvoo tilannetta. Us-
kovat ovat hänen huolenpi-
tonsa kohteena. Kannattaa 
laittaa luottamus häneen. On 
tärkeää, että ne jotka saavat 

palkkaa normaalisti, voisivat 
auttaa apua taritsevia. Seura-
kunta on yksi ruumis. Olem-
me toistemme jäseniä. Jos yksi 
jäsen kärsii, kaikki kärsivät. 
Voimme myös huomata tois-
temme tarpeet ja auttaa. Kyl-
lähän yhteiskuntakin auttaa 
työttömyysmaksuina ja muina 
etuina. Niiden saapumiseen 
saattaa kuitenkin kulua yli 
kuukausi. Tässä tarvitaan tois-
temme huomioimista. Autta-
misessa ja antamisessa tulee 
olla viisas. Usein kannattaakin 
tarjota apua niille, jotka eivät 
sitä pyydä.

Seurakunnan talous tarvit-
see seurakuntalaisten tukea. 
Samat kulut juoksevat edel-
leen. Nyt kun ei ole kokouksia, 
uhrejakaan ei kerätä normaa-
listi. Kolehtihaavit eivät kulje 
ja kerää. Seurakunta tarvitsee 
edelleen tukeasi ja uhrejasi 
tänä poikkeuksellisena aika-
na. Uhrata voi netin kautta. Ti-
linumeron löytää tämän leh-
den sivuilta. Kannattaa laittaa 
säännöllinen tuki seurakun-
nalle netissä. Monet ovat löy-
täneet parhaaksi tavaksi uh-
rata laittamalla palkkapäivä-
nä tietyn summan. Silloin ei 
tarvitse muistaa ja asia hoituu 

automaattisesti. Kaikkein tär-
keintä raha-asioista puhuessa 
on muistaa Jumalan siunaus. 
Hän valvoo elämäämme ja nä-
kee uhraamisemme. Oikeas-
taan kaikki mitä minulla on, 
on Hänen. Sen mitä omistan, 
on minulle uskottu omaisuus 
hoidettavaksi hyvin. Hän ha-
luaa antaa meille lisää, jotta 
voimme tehdä hyvää. Jumalan 
siunaus on se, joka rikkaak-
si tekee. Uhraamiseen on lu-
vattu siunaus. Uskalla luottaa 
tähän. ”Iloista antajaa Jumala 
rakastaa.”

Usko Katto

TILITIEDOT JÄSENILLE

Tampereen 
Helluntaiseurakunta 
IBAN: FI27 5731 2020 0130 75 
BIC: OKOYFIHH

Käytäthän viitenumeroa 
maksaessasi:
 
1300  seurakunta 
2600  lähetystyö 
1326  leirikeskus

Näkymätön virus on laittanut koko 
maailman polvilleen.  Poikkeusolot 
ovat eristäneet ihmisiä ja sulkeneet 
ovia. Monet matkat, suunnitelmat 
ja tapahtumat ovat peruuntuneet.  
Aivan kuin suuri käsi olisi pyyhki-
nyt kaiken ylimääräisen pois ja pai-
nanut hätäjarrua. On hiljentymisen 
ja inventaarion aika. 

Pieni tyttö antaa pihalla etäha-
lin kaverilleen halaamalla itseään.  
Vanhus opettelee hoivakodissa vi-
deopuhelua nähdäkseen vilauksen 
rakkaistaan. Opettaja kokoaa op-
pilaansa netin välityksellä ja van-
hemmat seuraavat kotikoulua etä-
työnsä lomassa. Kurkistamme täs-
sä lehdessä Ali-Löytyn perheen 
uudenlaiseen arkeen.

Kristityt eri puolilta maailmaa 
ovat kokoontuneet verkkosovel-
lusten kautta yhteisiin rukouksiin. 
Seurakuntien nettisisältö on uu-
distunut ja yleisö on moninker-
taistunut. Uskovat ovat laittaneet 
asioita uuteen järjestykseen ja ai-
kaa on löytynyt myös lähimmäis-

ten auttamiseen. Näistäkin asioista 
voimme lukea tästä lehdestä.

Haluan uskoa, että nyt alkanutta 
rukousherätystä seuraa maailman-
laajuinen herätys. Kirkot ja seura-
kunnat täyttyvät uudelleen. Per-
heet ja seurakunnat löytävät uu-
denlaisen yhteyden. Turhat kiistat 
ja epäolennaiset asiat unohdetaan. 
Yhteys synnyttää  uutta elämää.  

Raamatun perusteella ymmär-
rämme, että Jeesuksen toinen tu-
lemus on lähellä.  Mikä muu voisi 
olla morsiamelle tärkeämpää en-
nen häitä kuin valmistautua sul-
hastaan varten? Vielä on myös aika 
koota aarteita taivaaseen eli kut-
sua ihmisiä taivaan valtakuntaan. 
Tämän maan päälle kerätyt aar-
teet jäävät tänne. Hän, joka mak-
soi meistä kalliin hinnan verellään, 
muistuttaa: ”Mitä se hyödyttää 
ihmistä vaikka hän voittaisi koko 
maailman, mutta saisi sielullensa 
vahingon?”

Tarja Jääskeläinen

Herra ei puhu pelolla

Uhraanko vai säästänkö?

Uudenlainen arki ja tulevaisuus

Kotikoulua lapsille ja aikuisille

”Lumiukko ryömii jääkaapissa”

Jeesus sanoi, että hedelmistä tunnem-
me puun. Näemme tuloksista alkupe-
rän, eli sen mistä lähteestä jokin kum-
puaa. ”Eihän orjantappuroista koota 
viinirypäleitä eikä ohdakkeista viiku-
noita”. Jumalan puheen voi tunnistaa 
siitä rauhasta mitä se saa aikaan. Jee-
sus myös sanoi, että Hänen omansa 
tuntevat Paimenen äänen ja ”vierasta 
ne eivät seuraa”.

Monet meistä ovat tulleet uskoon 
tai uudistuneet, kun terve pelko on he-
rättänyt meidät. On herätty ymmärtä-
mään oma kuolevaisuus tai nähty vä-
lähdys siitä, mihin voimme joutua, jos 
jatkamme kapinointia Jumalaa vas-
taan. Tällöin pelko on näytellyt tärkeää 
osaa. Pelkohan varoittaa vaarasta. Eri-
toten Herran pelko on tervettä pelkoa. 
Se on Jumalan majesteettisen suuruu-
den alle nöyrtymistä. 

Koronavirus on herättänyt pelkoja. 
On tärkeää ymmärtää vaara ja tehdä 
oikeat varotoimet. Raamattu kehottaa 
viisauteen, ei hölmöyteen. Paholai-
nen yritti saada Jeesuksen tekemään 
hullunrohkeita asioita uskon nimissä, 
mutta Jeesus sanoi ”..on kirjoitettu älä 
kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi.” Jee-
sus eli täydessä riippuvuussuhteessa 
Isään. Silti hän oivalsi, miten hullua on 
asettua vaaraan tieten tahtoen. Eten-
kin, jos sitä ehdottaa joku, johon ei 
kannata luottaa. Maalaisjärki ja uskon 
henki siis kuuluvat yhteen. 

Olen huomannut, että tänä aikana 
jotkut toimijat sekoittavat uskovien 
mieliä väärällä pelolla. Tämä voi tapah-
tua myös Jeesuksen nimissä. Väärä pel-
ko järkyttää perusturvaa ja luottamus-
ta tulevaan. Se siirtää katseen väärään 

suuntaan. Väärä pelko tuo mukanaan 
epävarmuuden ja epäluulon. Jumalan 
Henki ei toimi näin. Luonnossakin voi 
olla vesilähteitä, joiden hyvä vesi on 
saastunut vaikkapa siitä, että kuollut 
raato on jäänyt joen yläjuoksulle. Sa-
moin hengellisen sanoman joukossa 
voi olla paljon hyvää, mutta jokin riita-
sointu vie kokonaisuuden harhaan. 

Suosittelen vahvasti, että tänä ke-
väänä hakeudut luotettaville lähteil-
le. Tärkeintä tietysti on, että hakeudut 
yleensäkin lähteelle. Tuo itsesi Juma-
lan ja uskon ystävien läheisyyteen niil-
lä tavoin kuin se nyt on mahdollista. 
Kiinnitä myös huomiota siihen, millä 
ruokit hengellistä luontoasi tänä ke-
väänä. Meidän kotiseurakunta pyrkii 
tarjoamaan entistä enemmän sisältöä 
ja rakentumista juuri tähän kevääseen. 
Pidäthän huolta, että hakeudut joten-
kin sen ääreen. Me kaikki tarvitsemme 
muutakin kuin vain uutisia. Tarvitsem-
me Jumalan valtakunnan ilouutisia jo-
kaiseen päiväämme. ”Jumalan valtakun-
ta ei ole syömistä eikä juomista, vaan van-
hurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki 
antaa.” (Room. 14:17) 

Jarkko Lindqvist

Kolumni

Johanna ja Aleksi Kantanen 
lähtivät lähetysharjoitteluun 
Albaniaan maaliskuun alussa 
tarkoituksenaan viipyä maas-
sa kolme kuukautta. Euroo-
passa kärjistynyt koronavi-
rustilanne pakotti heidät kui-
tenkin poistumaan maasta jo 
runsaan kahden viikon jäl-
keen.

– Tarkoitus oli opiskel-
la raamattukoulussa ja aut-
taa Sonja ja Walter Tuokkolaa 
heidän työssään seurakunnis-
sa ja muun muassa Alfa-kurs-
silla, pariskunta kertoo.

Kantasten sydämet syttyi-
vät Albanialle viime kesänä 

aktiossa nuortenleirillä. Lä-
hetys- ja teltantekijätyö on 
kiinnostanut heitä jo pitem-
pään, ja kotiseurakunnas-
sa he vetävät aktioita suun-
nittelevaa tiimiä. Johanna ja 
Aleksi olivat olleet Albanias-
sa viikon, kun alkoi tapahtua. 
Koronavirus sulki maan oppi-
laitokset nopeasti. Raamat-
tukoulu keskeytyi, samoin 
Tuokkoloiden lasten koulu. 
Kantaset viettivät aikaa hei-
dän lastensa kanssa, jotta 
vanhemmat saivat päivisin 
työrauhan.

– Se oli tosi mukavaa ja 
koimme, että tilanne oli Ju-

malan johdatusta, Johanna 
iloitsee.

Lopulta niin Kantaset kuin 
Tuokkolat palasivat Suomeen 
18. maaliskuuta. Kantasten 
mieli palaa kuitenkin Albani-
aan, jonka asukkaita korona-
virustoimet koettelevat vielä 
rankemmin kuin suomalaisia.

– Monelta on loppunut toi-
meentulo täysin, eikä sosiaa-
litukijärjestelmä ole häävi. Jä-
tämme Albanian kansan seu-
rakunnalle rukousaiheeksi ja 
etsimme nyt Jumalan johda-
tusta.
Marika Karhu 

Kantasten lähetysharjoittelu Albaniassa:

Lyhyt mutta täynnä johdatusta

Kantaset ja Tuokkolat palasivat yhdessä Suomeen. Kuvassa vasemmalta oikealle So-
fia ja Noah Tuokkola, Aleksi ja Johanna Kantanen, Sonja ja Nico Tuokkola. Kameran 
takana Walter Tuokkola.

Perheen uusi arki 
syntyy yllättävistä 
palasista.

Vauva ahmii hevosta. Ken-
guru imuroi kokin. Aapisen 
tehtäväkirjassa pääsee muo-
dostamaan hassuja virkkeitä 
laatikoista sanoja yhdistele-
mällä. Yhtä yllättävistä pa-
lasista moni on viime päivi-
nä joutunut yhdistelemään 
arkeaan. Meidänkin perheen 
normaalirutiinit muuttuivat 
yht’äkkiä kun pari alakoulu-
ikäistä lastamme siirtyi koti-
kouluun.

Roolien harjoittelua  
eri ympäristössä
Osa muutoksista tuo terve-
tullutta vaihtelua. Meidän 

perheessä aamut muuttuivat 
rauhallisemmiksi. Saatan saa-
da lämpöisen ja unenpehmoi-
sen lapsen hetkeksi aamulla 
kainalooni. Ihan kuin viikon-
loppuna. Eikä aamiaispöydäs-
sä tarvitse vilkuilla koko ajan 
kelloa ja huolehtia, ehditään-
kö seuraavaan bussiin.

Hienoa on myös tutustua 
lapsiin uudesta näkökulmas-
ta. Kuuntelen ihmetellen, 
kun ekaluokkalaiseni osallis-
tuu ranskan tuntiin Zoomis-
sa. Siinä se vaan puhuu rans-
kaa ranskalaisen opettajansa 
kanssa! Enkä minä ymmärrä 
juuri mitään, vaikka olenkin 
aikoinani ranskaa opiskellut. 
Saan myös kuulla miltä lapse-
ni kuulostavat luokkakaverei-
den kanssa jutellessaan. 

Roolien harjoittelemis-

ta erilaisessa ympäristössä. 
Noin isoltako se jo kuulostaa! 
Ja noin vaativia tehtäviäkö se 
jo tekee!

Ihanaa ja kamalaa
On ihana osallistua lasten 
elämään enemmän. Ja toi-
saalta juuri sama asia voi olla 
erittäin raskasta. Meidän per-
heessä molemmat aikuiset te-
kevät osittain etätöitä kotona. 
Vuorokaudessa tuntuu olevan 
vähemmän tunteja kuin en-
nen.
Toisinaan mietin, kumpi täs-
sä käy koulua, lapset vai minä. 
Kun lapseni haluaa pitää tau-
koa viiden minuutin välein, 
opettelen kärsivällisyyttä.
Vaikka välillä keinot tuntu-
vat olevan vähissä, opettelen 

rohkaisemista ja kannusta-
mista uhkailun ja rankaisemi-
sen sijaan. Samaa kannusta-
vaa asennetta tarvitsen itse-
kin vanhempana. 
Toiset vanhemmat kertovat 
miten heillä on suoritettu  
lukudiplomeja. Meidän per-
heessä kirjat jäivät kirjastoon.

Päivä kerrallaan  
Jeesuksen kanssa
Kuinka kauan tilanne vie-
lä kestää? Kuukauden, neljä 
vai kuusi? Vanhempi koulu-
laisemme valmistautuu siirty-
mään yläkouluun. Saako hän 
nähdä vielä koko luokan tänä 
keväänä? Osa luokasta kun on 
siirtymässä toisiin kouluihin.

Aikamoista kotikoulua käy 
tällä hetkellä moni sellainen-
kin, jolla ei ole koululaisia ko-
tona. Miten jaksan itse; entä 
läheiseni, miten käy työn tai 
toimeentulon, miten nukkua 
yö rauhallisesti?

En ole täydellinen äiti ja 
opettaja, eivätkä lapseni ole 
täydellisiä koululaisia. Juu-
ri meidän kanssa Jeesus kui-
tenkin haluaa olla joka päivä 
maailman loppuun asti. Jee-
sus tarjoaa läsnäoloa ja loh-
dutusta jokaiselle kotikoulu-
laiselle. Jeesuksen kanssa voi 
arjen keskellä hymyillä Aa-
pisen hassuille virkkeillekin. 
Kuningatar inhoaa linnaa ja 
Krokotiili pelkää kirjaa ovat 
meidän ekaluokkalaisen suo-
sikkeja.

Emilia Ali-Löytty
Kuva Ali-Löytyt

Yhteyttä voi kokea mo-
nella eri tavalla. Onneksi 
seurakunta ei ole vain ra-
kennus. Seurakunta halu-
aa tarjota erilaisia tapoja 
syventyä Jumalan sanaan 
ja tukea kasvua kristitty-
nä.
Tampereen helluntai-
seurakunta tuottaa vii-
koittain podcasteja eli 
“äänitteitä”, Raamatun 
opetusta, Iltakirkon ope-
tuksiin syventymistä sekä 
hartauksia. Lisäksi sun-
nuntain kokouksia voi 
seurata netin välityksel-
lä. Lapsille on oma Ski-
dijumis Online sekä koko 
perheen Perhehartaus.  
Mitäpä, jos nyt pysähtyi-
simmekin ja kuuntelisim-
me, mitä Jumala haluaa 
meille yksilöinä, perheinä 
ja seurakuntana puhua?

Materiaalin löydät sekä 
some-kanavilta että seu-
rakunnan nettisivuilta!

 
Milka Myllynen
Kuva Sirpa Lindqvist

Yhteyttä  
kotisohvilta
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Vaikka vuoret järkkyisivät 
ja kukkulat horjuisivat

Terveiset lasten talvileiriltä!

Seniorit kutsuivat kotiin

Outoa kolinaa. Huone 
ja sänkymme heiluu. 
Vaatekaapin ovet 
kolisevat. Havahdun 
unestani ja tajuan 
– maanjäristys! 
Tartun pienimpään 
lapseemme, 
joka nukkuu 
vieressäni ja kuulen 
itseni sanovan 
voimistuvalla äänellä: 
”lapset, lapset!” 

Kaikki ovat hetkessä hereillä ja 
käsken lähteä ulos. Lapset me-
nevätkin vauhdilla rappuset 
alakertaan ja siitä toiset rap-
puset ulos pihaan. Sähköt kat-
keavat. Rappuset tuntuvat vai-
keilta laskeutua ja lapsi sylis-
säni painaa. Selviän kuitenkin 
viimeisenä alas. Talon tärinä 
on nyt loppunut. Naapurimme 
ovat myös hoiperrelleet ulos ja 
kokoonnumme talojen välissä 
kulkevalle tielle.

Tiedämme kaksi kuukautta 
aiemmin kokemamme maan-
järistyksen (5.8M) jäljiltä, että 
tulossa on jälkijäristyksiä, jo-
ten sisälle ei kannata palata 
heti. Tutkimme puhelimis-
tamme tietoa järistyksen voi-
makkuudesta. 6.4 Magnituu-
dia! Se oli todella voimakas! 
Kello on suunnilleen 04.00 
aamuyöstä.

Vuokraisäntämme uskal-
tautuu asuntomme alakertaan 
tutkimaan, onko taloon tullut 
tuhoa. Syyskuun järistykses-
sä seiniimme tuli halkeamia 

sekä lasiovi meni rikki. On-
neksi nyt näyttää, että tuhoa 
ei ole tullut. Ihmettelemme 
tapahtunutta naapuriemme 
kanssa, sillä näin voimakkaita 
järistyksiä ei ole ollut 40 vuo-
teen Albaniassa. Viestimme 
tapahtuneesta perheellem-
me: Olemme kunnossa, mutta 
pelottavaa tämä on. 

Ehkä tunnin verran vie-
tämme ulkona ja palaamme 
sitten sisälle.

Uni on paennut kaikkien 
silmistä ja laitamme lapsille 
aamupalaa. Nuorimmainen ei 
suostu tulemaan sisälle, pel-
kää niin. Annamme hänen is-
tua ulko-ovella tuolilla peiton 
sisällä. Hän koittaa syödä vä-
hän, mutta oksentaa. Pelko on 
todella ottanut vallan hänes-
tä. Laitamme patjat olohuo-
neen lattialle, josta voimme 
päästä helposti ulos, jos voi-
makkaita jälkijäristyksiä tu-
lee. Ja tuleekin. Jälkijäristyk-
siä tulee vähän väliä. Ne jat-
kuvat monta päivää, viikkoa, 
yli kuukauden,kaksikin.

Päivän valjetessa alamme 
saada selville mitä tuhoa yöl-
liset järistykset ovat saaneet 
aikaan Albaniassa. Taloja on 
romahtanut, eloonjäänei-
tä etsitään ja loukkaantunei-
den sekä henkensä menettä-
neiden lukumäärät kasvavat. 
Päivien ja viikkojen kuluessa 
todelliset tuhot tulevat esiin: 
51 henkilöä menettänyt hen-
kensä. 3000 loukkaantunutta. 
13000+ kodittomina. 14000 
rakennusta vaurioitunut, sekä 

2500 rakennusta pitää purkaa 
kokonaan. 43 henkeä saatiin 
pelastettua raunioista. Kolme 
Helluntailiikkeen seurakun-
tarakennusta vaurioitui myös.

Ihmeitä kauhun keskellä
Katastrofaalisesta tilantees-
ta huolimatta, Jumala on ol-
lut läsnä. Kun maanjäris-
tys iski tuona marraskuisena 
yönä Thumanen kaupunkiin 
(yksi pahiten tuhoutuneis-
ta kaupungeista), eräs usko-
va nuori mies oli kaksin ko-
tona isoisänsä kanssa viiden-
nen kerroksen asunnossaan. 
Mies on ylipainoinen ja käyt-
tää pyörätuolia. Hän ei pys-
ty kävelemään. Normaalis-
ti hänet täytyy kantaa neljän 
miehen voimin alakertaan. 
Maanjäristyksen herättäessä 
heidät, näytti siltä, että heil-
lä ei ole mitään selviytymis-
mahdollisuutta ulos talosta. 
Nuori mies kuitenkin luot-
ti Jeesukseen ja huusi Hän-
tä avuksi. Jumalan voima tuli 
80-vuotiaan sairaan, ei-usko-
van isoisän ylle, joka sai voi-
man kantaa miehen yksin alas 
loukkaantumatta viidennestä 
kerroksesta, seinien murtues-
sa ympärillä. Kaikki olivat ih-
meissään!

Toinen ihmeellinen todis-
tus tulee musliminaiselta. 
Hän jäi loukkuun asuntoonsa 
painavan jääkaapin kaatues-
sa ulko-oven eteen maanjä-
ristyksen voimasta, eikä ovea 
saanut auki. Nainen yritti kai-

kella voimallaan siirtää jää-
kaappia, mutta ei pystynyt. 
Hän huusi avukseen Jumalaa, 
jolloin yliluonnollinen voima 
tuli hänen ylleen. Hän nosti 
jääkaapin ylös ja pakeni tu-
houtuvasta asunnostaan. Ko-
ettuaan Jumalan voiman ih-
meellisellä tavalla, hän meni 
paikalliseen seurakuntaan 
kuulemaan lisää Jumalas-
ta, joka häntä auttoi. Seura-
kunnassa hän kuuli evanke-
liumin, katui syntejään ja otti 
vastaan uskon Jeesukseen.

”Kuolema ei  
koske teihin”
Helluntailiikkeen johtajan 
Gezim Spahian sekä hänen 
vaimonsa Arjanan koti kär-
si myös mittavia vahinkoja 
Durresin kaupungissa, lähin-
nä maanjäristyksen keskus-
ta. He asuvat kerrostalon 8. 
kerroksessa. Tuona yönä, kun 
maanjäristys ravisteli heidät 
hereille, huonekalujen kaatu-
essa, he alkoivat huutamaan 
Jumalan puoleen. 

Kuulin Jumalan sanovan 
minulle sisimmässäni: ”Kuo-
lema tekee työtään, mutta ei 
koske teihin”, Arjana kertoo. 

Kolme kertaa hän kuuli 
nämä sanat sisimmässään ja 
koki suurta rauhaa. 

Olemme kohdanneet sy-
vää tuskaa ja menetystä. Sil-
ti Jumala on vahvistanut sy-
dämiämme, kuten myös 
veljiämme ja sisariamme seu-
rakunnasta, palvelemaan tar-
peessa olevaa yhteisöämme. 
Olemme tehneet työtä lasten 
kanssa, lahjoittaneet tavaraa, 
ruokaa ja monenlaista tarvit-
tavaa maanjäristyksessä ko-
tinsa menettäneille ihmisil-
le. Olemme itkeneet itkevien 
kanssa, rohkaisseet väsynei-
tä ja surullisia. Tarve on ollut 
suuri. Olemme saaneet mah-
dollisuuden jakaa evankeliu-
mia monille. Olemme koke-
neet suurta yhteyttä eri seu-
rakuntien johtajien kanssa 
auttaessamme toisiamme ja 
muita. On mahtavaa riippua 
täysin Herrastamme Jeesuk-
sesta, sillä Hän on elämämme 
Pelastaja, Arjana jatkaa.

Vaikka jälleenrakennus-
työ on hidasta, ihmisiä asuu 
edelleen väliaikaisessa majoi-
tuksessa ja epävarmuus siitä, 
voiko kotiin enää palata on 
voimia vievää, uskovien luot-
tamus Jumalaan on vahva. 
”Sinun rakkautesi meitä koh-
taan ei järky!” (Jes.54:10.)

Sonja Tuokkola

Kynnys palata 
seurakunnan 
yhteyteen yli 
kahdenkymmenen 
vuoden 
korpitaipaleen 
jälkeen oli 
korkea. Rakkaat 
uskonystävät, te teitte 
sen mahdolliseksi.

Paluu alkoi Kurkelan Timosta 
vajaa viisi vuotta sitten. Rou-
vani Mari–Anne ja ystävän-
sä Heli Mäkinen olivat ”iki-
nuorten” perinteisessä tapaa-
misessa Ilkossa. Timo kertoi 

seurakunnan senioritoimin-
nasta ja kutsui mukaan.

Kotona Anne kysäisi kuin 
ohimennen: ”Mitäpä tuumaat, 
menisimmekö keskiviikon ko-
koukseen?” 

Ajatuksissani vilisti het-
kessä läpi uskontaival nuo-
ruudesta lähtien. Seurakun-
takuriin olin perehtynyt kan-
tapään kautta, kertaalleen 
erotettukin 1960-luvulla. Kui-
tenkin vastasin melkein heti: 
”Mennään.”

Olin tutustunut uskoni pa-
lavassa vaiheessa läheisimmin 
Yleniuksen Pekkaan. Ehkä 
eniten arvelutti kohdata Kai-
ma. Ajattelin, että hän mät-
kii Raamatun lakikirjapuolel-
la päähän. Pekka tuli vastaan 
portaissa alakertaan. Hän py-
sähtyi kuin olisi seinään kä-
vellyt, levitti kätensä, koppasi 
halaukseen ja sanoi itkunse-
kaisella äänellä: ”Tervetuloa”.

Se mursi minun puoleltani 
kaikki epäilyt; olin kotona. 

Mari-Annelle kaikki oli it-
sestään selvää alusta alkaen. 
Jo viikon kuluttua Anne ja Heli 
olivat mukana Marjaana Kos-
kisen johtaman Ilonia-kuo-
ron harjoituksissa ja Juntusen 
Marja paljasti heidän taitonsa 
laulaa duettona. Kuorolaisista 
on koottu myös kvartetti. Sii-
nä laulavat Mari–Anne Paran-
tainen, Heli Mäkinen, Timo 

Kurkela ja Markus Stüberg.
Olemme Annen kanssa 

”pitkän kirjan” sukupolvea ja 
perinteisen kuorolaulun vank-
kumattomia kannattajia. Van-
han ajan kokousjärjestyskin 
yhteyslauluineen Hengellises-
tä laulukirjasta tuntui kotoi-
salta. Lapsuuden ja nuoruu-
den aikaan laulukirjan nimi 
oli ”Herramme tulee”. Osaan 
kymmeniä lauluja melkein ul-
koa alkuperäisillä sanoilla.

Vierailut kohokohtia
Seniorien keskiviikoista on 
tullut hengellisen elämämme 

selkäranka. Lähes joka kes-
kiviikko vietämme hiljaisia 
hetkiä taivaan kotiin ylen-
nettyjen sisarien ja veljien 
muistoksi. Rivimme eivät kui-
tenkaan harvene, sillä seura-
kunnassamme on satoja ys-
täviä, joista monet vuorollaan 
tulevat mukaan iän myötä.

Kohokohtia ovat vierailut 
muille paikkakunnille keväi-
sin ja syksyisin, ja vuorovie-
railut toisinpäin. Vielä joku-
nen vuosi sitten mahduimme 
yhteen linja-autoon, mutta 
jo muutaman kerran väkeä 
on kertynyt täyttämään kaksi 
bussia. Viimeksi helmikuussa 

Seinäjoen retkellä oli muka-
na 110 matkalaista. Olemme 
vierailleet muun muassa Hel-
singissä, Lahdessa, Turussa, 
Jyväskylässä ja Hämeenlin-
nassa.

92-vuotias runoilijamme 
Pirkko Sipilä tiivistää yhteiset 
tunteemme: ”Minä kiittäen 
siunaan seurakuntaa, ei maa-
ilmassa oo sen vertaa!”

Teksti ja kuvat:
Pekka Parantainen

Jarmo Makkonen saarnasi Sei-
näjoella.

Seinäjoen vierailulla lauloivat kvartettina Heli Mäkinen (vasemmalla), Mari–Anne Parantainen, 
Markus Stüberg ja Timo Kurkela.

Meillä oli Kukkolassa kerras-
saan hurjan kiva lasten tal-
vileiri! Yhteensä 58 alakoulu 
ikäistä lasta  kirmasi Kukko-
lan upeissa maisemissa kol-
men päivän ajan. Lumi oli täl-
lä kertaa kateissa Kukkolassa, 

mutta se ei haitannut leiriläi-
siä. Pikku pakkanen ja aurin-
gonpaiste pitivät hymyn huu-
lilla. Leiripomona oli ensim-
mäistä kertaa loistavasti leiriä 
luotsannut Jasmine Forsberg,

Hänen tukenaan olivat 
mahtavat ryhmyrit, jotka 
huolehtivat jokaisesta leiri-
läisiä todella hyvin. Ryhmy-
reitä ohjaili ja valmensi Anna 
Laine. Ohjemassa oli paljon 
ulkoilua sekä kaikenlaista ak-
tiviteetteja sisätiloissa. Ruoka 
oli hyvää ja maittavaa, olihan 
Eilan tiimi taas vauhdissa. 
Isot kiitokset hyvästä ruuasta 
Taivaan Isälle ja keittiöhen-
kilökunnalle. Jumalan sanan 
ruokaakin oli tarjolla sopivas-
ti ihan jokaisena päivänä. Täl-
lä kertaa opetuksen teemana 
oli Jeesus antaa ilon. Musii-
kissa iloisilla lauluilla meitä 
laulatti Heidi, Saara ja Laura.

Raamattuhetket tarjoi-
li leiriläisille Saara, Joona, 
Laura ja Tapsa. Jokainen raa-
mis päättyi jännittävään Ka-
hoot- visailuun. Alkuillan 
hubahetkissä nähtiin paljon 
leiriläisten hauskoja esityk-
siä. Iltahartauksissa laulettiin 
ja rukoiltiin. Rukousaiheita 
oli leiriläisillä monia, iloja ja 

huolia.  Kiitollisin mielin Ju-
malalle palasimme taas kotei-
hin, monta kivaa kokemusta 
rikkaampana. Monet ensiker-
talaiset leiriläiset jäivät in-
nolla odottamaan kesän leire-

jä. Kiitos kaikille, jotka muis-
titte talvileiriä rukouksin.

Kuva ja teksti Tapsa Varuhin

HUOM!  Lapsi- ja 
perhetyö tiedottaa
Koronavirusepidemian vuoksi seurakunnan lapsi- ja per-
hetoiminnat alkavat aikaisintaan 7.6. Skidijumiksen muo-
dossa tai siirtyvät eteenpäin tilanteesta riippuen. 

Perhepiiri alkaa kokoontua vasta aikaisintaan syksyllä. 
Rangerit aloittavat 4.9 SyysStarttiin osallistuen. 
Ennen juhannusta ei järjestetä lastenleirejä. Ensim-

mäinen mahdollinen lasten Jees-leiri voi mahdollisesti 
alkaa 23.6. jos turvallisuus tilanne sen sallii.  

Muiden leirien ajankohtia mietitään vielä ja niistä il-
moitetaan myöhemmin.  Tiedotusta lastentoiminnasta ja 
leireistä voi seurata seurakuntamme nettisivuilta. Epide-
mian ajaksi olemme lisänneet lasten ja perheiden yhteis-
tä ohjelmaa seurakuntamme lapsityön nettisivuille, kuten 
Perhehartauksia, Skidijumis Online ja  Lasten kotipuu. 

Terveisin lapsi- ja perhetyön pastori Tapsa
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Hiljenny kirjan äärellä

Virtoja erämaassa 
-päivähartauskirja

Letti  e B. Cowman

Jeesus ei pelkää pimeää
Ville Kalaniemi

Hyvän jälki
Hanna Kivisalo

Suomen herätt äjä - 
Niilo Yli-Vainion synty-

mästä sata vuott a
Marja Toukola (toim.)

On aika rukoilla
Carter Conlon

25,00€ 25,00€ 26,00€ 26,00€ 29,00€

Olemme auki normaalisti . Tutustu valikoimaan netti  sivuillamme.

Sana diakonia 
on kreikkaa ja 
tarkoittaa palvelua. 
Diakoniassa liikutaan 
niin sanotusti 
”ruohonjuuritasolla” 
eli osoitetaan 
Jumalan rakkautta 
lähimmäisiä kohtaan 
käytännön töin ja 
toimin.

Käytännön palvelutyössä Ju-
malan rakkaus tulee todelli-
seksi. Todellinen rakkaus on 
siis tekoja, ei sanoja (1. Joh. 
3:18). Toki sanoillakin voi-
daan osoittaa rakkautta, mut-
ta todelliseen testiin rakkau-
den sanamme joutuvat vasta 
sitten, kun niiden odotetaan 

muuttuvan teoiksi. Todel-
linen rakkaus meissä ei jää 
odottelemaan avunpyyntöjä. 
Se tarkkailee ympäristöä ja 
nähdessään jonkun tarvitse-
van se saa meidät toimimaan 
pyytämättä. 

Kenelle meidän tulisi osoit-
taa Jumalan rakkautta? Raa-
matun ilmoitus ei jätä tässä 
mitään takaporttia. Sen mu-
kaan meidän tulisi osoittaa 
rakkautta muun muassa sa-
nanpalvelijoille

(1. Tess. 5:12-13), omaisil-
le (1.Tim. 5:8), maanmiehil-
le (Room. 9:3), muukalaisille 
(3. Moos. 19:34), vihollisille 
(Matt. 5:44) ja kaikille ihmi-
sille - varsinkin uskonveljille 
(Gal. 6:10). Eli kaikki ihmis-
ryhmät ovat kohteena.

Jumalan tahto
Miksi käytännön palvelutyö, 
diakonia, on niin tärkeää? 
Raamatun mukaan se on Ju-
malan tahto suhteessamme 
toisiin ihmisiin (Luuk.10:27, 
1.Joh.3:17).

Toimivan diakonian voi jo-
kainen aistia ja tuntea. Onhan 
jokaisella ihmisellä syvim-
mältään toivo, että hän tulee 
aidosti kohdatuksi ja että hä-
nestä todella välitetään. Dia-
konia on parhaimmillaan ai-
toa kohtaamista ja lähimmäi-
sen hädän lievittämistä. Siellä 
missä on Jeesuksen seuraajia, 
siellä on myös aina diakonisia 
tekoja. 

Kirjoittaessani tätä tekstiä 
korona-virus epidemia leviää 
maailmalla voimakkaasti. Vi-

ranomaiset pyrkivät ohjeilla 
ja määräyksillä hillitsemään 
taudin leviämistä. Tästä on 
aiheutunut joillekin ihmis-
ryhmille vaikeuksia liikku-
misrajoitusten takia. Onko 
meillä lähimmäisenrakkautta 
ja ennen kaikkea oikeaa asen-
netta? Olemmeko valmiita 
antamaan aikaamme käytän-
nön palvelutyöhön tässä ti-
lanteessa?

Facebook-ryhmä ja 
Auttava Puhelin
Epidemian keskellä iloitsen, 
että seurakunnassamme löy-
tyy todellista Jumalan rak-
kautta ja todellista diakoni-
aa. Nuorten keskeltä on nou-
sut voimakasta halua auttaa 

riskiryhmään kuuluvia ihmi-
siä muun muassa käymällä 
heidän puolestaan kaupassa. 
Nuoret ovat perustaneet Fa-
cebook-ryhmän, jossa ilmoi-
tetaan halukkuudesta auttaa.

TEHDÄÄN YHDESSÄ HY-
VÄÄ! Tarvitsetko apua? Ovat-
ko olosuhteet muuttuneet tai 
voimavarasi eivät riitä asioi-
den hoitoon? Tai tunnetko 
jonkun, joka tarvitsisi apua? 
Pyydä rohkeasti apua! Vai oli-
sitko sinä itse halukas autta-
maan, jakamaan lähimmäise-
si kuormaa ja palvelemaan 
toisia? Ota yhteyttä nettilo-
makkeen kautta (tamperehel-
luntai.fi/tehdaanhyvaa) tai 
puh.  040 362 3330 (ma, ke ja 
pe klo 17-19).
Jukka Similä, Diakoni

Diakoninen rakkaus ei ole vain sanoja, vaan myös tekoja

Sokea häpeä voi 
tulla nähdyksi ja 
parannetuksi.

Psykiatrinen sairaanhoita-
ja ja terapeutti Sirpa Laitinen 
opetti, Katukappelin naisten 
illassa 10.3., miten häpeän 
sokaisemaa käytöstä voi tun-
nistaa, ja miten siitä voi va-
pautua.

Häpeän juuret 
Häpeä syntyy silloin, kuin ih-
minen on kaikkein suojatto-
min; usein jo hyvin pienenä. 
Jos lapsesta ja hänen tekemi-
sistään ei olla kiinnostuneita 
tai häntä nöyryytetään, hän 
kokee hylkäämistä. Jo hyväk-
syvän katsekontaktin puuttu-
minen sammuttaa ilon lapsen 
elämästä. Syyllistävä kasva-
tus, arvostelu ja negatiivisten 
tunteiden kieltäminen aihe-
uttavat häpeänkokemuksia.  
Uhkailu, torjunta ja mykkä-
koulut pahentavat tilannetta.

Mitä varhemmin häpeän-
kokemukset tulevat, sitä voi-
makkaammin ne jättävät 
pysyvän jäljen. Häpeää voi 
syntyä myös vaikeiden ih-
missuhteiden seurauksena tai 
niiden katkettua. Toistuvien 
häpeäkokemusten myötä hä-
peästä voi tulla osa olemusta.  

Normaali häveliäisyy-
den tunne antaa terveet ra-
jat, mutta pahimmillaan hä-
peä voi sairastuttaa. Tämä 
voi ilmetä ahdistuneisuute-
na, syyllisyytenä ja suruna. 
Riippuvuudet, luonnehäiriöt 
ja väkivaltaisuus juontavat 
usein häpeän ja hylkäämisen 
kokemuksiin. Häpeää voidaan 
tuntea myös perheen köyhyy-
destä tai omasta menneisyy-
destä. Jatkuva jännittäminen, 
punastelu ja katsekontaktin 

välttely kertovat häpeästä. 
Toisaalta oma epävarmuus 
auttaa kokemaan empatiaa 
muita ihmisiä kohtaan.

Häpeän naamiot
Yksi torjuu häpeää vetäyty-
mällä, toinen peittää kipun-
sa pellen tai vahvan johtajan 
rooliin. Kolmas saa helpotusta 
uhrautumalla toisten hyväksi. 
Suorittaja on ankara itselleen 
ja muille. 

Yksi häpeän naamioista on 
ylpeys. Peittääkseen oman 
alemmuuden tunteensa ih-
minen nostaa itsensä toisten 
yläpuolelle.  Myös nöyriste-
levä ihminen voi olla ylpeä ja 
kerjätä ”silitystä” vaatimatto-
muudestaan. Raamatun ke-
hoitus nöyryyteen ei tarkoita 
nöyristelyä vaan kuuliaisuut-
ta Jumalan sanalle. 

Syyllisyys syntyy vääri-
en tekojen tai syyllistämisen 
seurauksena. Sairastuneel-
la omallatunnolla varustettu 
ihminen ei kykene vapautu-
maan syyllisyydestä, vaikka 

pyytäisi ja saisi anteeksi mo-
neen kertaan. Hän koettaa 
”lunastaa” itsensä vapaaksi 
mielistelemällä muita.  Pit-
kittynyt syyllisyys voi johtaa 
masennukseen ja mielenter-
veysongelmiin. Jotkut fyysi-
setkin sairaudet ovat pohjim-
miltaan häpeän aiheuttamia. 

Miten voin vapautua?                      
Tunnistettu ja tunnustettu 
häpeä menettää voimansa. 
”Kun olen heikko, olen vah-
va”. On hyvä myös selvittää, 
mitä häpeän, miksi häpeän, 
ja mitä se minussa saa ai-
kaan. Onko kaikki häpeäni 
tarpeellista vai voinko ehkä 
tehdä sille jotakin? Köyhyy-
dessä voin hakea apua ta-
loudenhoitoon. Liikunta ja 
ruokavalion muutos auttavat 
voittamaan ulkonäöstä joh-
tuvaa häpeää. 

Häpeän juuret voivat olla 
syvällä, mutta niiden poista-
minen on paranemisen edel-
lytys. ”Jokainen istutus, joka 
ei ole minun taivaallisen Isäni 

asettama, on juurineen revit-
tävä pois.” 

Sielunvihollinen kylvää 
jatkuvasti häpeää tuhotak-
seen sielumme.

Tunnistetun ja tunnista-
mattoman häpeän voi ker-
toa Jeesukselle ja vastaanot-
taa sovituksen. Jeesus kantoi 
kaiken häpeämme ja syylli-
syytemme. Hän haluaa antaa 
meille uuden elämän ja iden-
titeetin. Uskallanko paljastaa 
itseni Jeesukselle, läheiselle 
tai terapeutille?

 

Sirpa Laitisen vinkkejä 
toipumisen tiellä:
Opettele rakastamaan itseäsi. 
Ole rehellinen itsellesi. Eritte-
le, missä olet taitava ja missä 
sinulla on haasteita. Kukaan ei 
ole kaikessa hyvä eikä tarvit-
sekaan. 

Hylkäämiskokemuksen tilal-
le tarvitaan tuplarakkautta. Lue 
Raamatusta rohkaisevia kohtia. 
Kuuntele ylistysmusiikkia. Tee 
asioita, joista pidät. Hemmot-
tele henkeä, sielua ja ruumista. 

Kasvata itseäsi uudella posi-
tiivisella puheella. Ota huumo-
ri käyttöön; itselle nauraminen 
vapauttaa.

Toistolla luomme uutta da-
taa keskushermostoon.  Aloita 
päivä edes lyhyellä raamatun-
luvulla ja rukouksella. Ympäröi 
itsesi rakastavilla ja rohkaise-
villa ihmisillä, mikäli mahdol-
lista. Ota Jeesus mukaan kaik-
kialle; Hänen nimessään on 
voima. Älä anna sijaa negatii-
visille ajatuksille.

Älä vertaile itseäsi muihin 
äläkä anna kateudelle valtaa. 
Luota, että Jumala osaa arvioi-
da kullekin oman polun – myös 
naapurille.

Päätä päiväsi rukoukseen: 
kiitä ja siunaa myös ”viha-
miestäsi.”

Tarja Jääskeläinen

Sirpa Laitinen antoi naisten illassa vinkkejä sisäisen häpeän tunnistamiseen ja siitä vapautumiseen. 

Vaikka Katukappelin tilaisuu-
det ovat toistaiseksi peruttu, 
yhteyttä ei ole peruttu. Seu-
rakuntamme pienryhmät toi-
mivat verkkosovellusten sekä 
whatsupp- ja facebook-ryh-
mien kautta.

Kokoussaliin on rakennettu 
studio nettilähetyksiä varten. 
Perinteiseen kokousformaat-
tiin olemme ottaneet mukaan 

keskustelua ja rukousta. 
Sunnuntaisaarnat on usein 

tulkattu arabiaksi. Keskivii-
kon rukousiltaa klo 18.30 ja 
sunnuntain Katukappeli Sun-
day –lähetystä klo 16 voi seu-
rata suorana netin kautta sekä 
jälkikäteen youtube-tililtäm-
me. Molemmat linkit löydät 
nettisivuiltamme www.katu-
kappeli.com

Yhteys säilyy verkon välityksellä



SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 15.4.2020–15.6.2020
Vko 17
La 25.04. klo 19.00 NETTILÄHE-
TYKSENÄ Lost & Found nuorille
Su 26.04. klo 11.00 NETTILÄ-
HETYKSENÄ Jumalanpalvelus / 

Petteri Arasalo / Lasse Heikkilä
Su 26.04. klo 17.00 NETTILÄHE-
TYKSENÄ Iltakirkko / 
Jarkko Lindqvist 

Vko 18
La 02.05. klo 19.00 NETTILÄHE-
TYKSENÄ Lost & Found nuorille
Su 03.05. klo 11.00 NETTILÄ-
HETYKSENÄ Ehtoollisjumalan-
palvelus / Usko Katto / Marjaana 
Koskinen
Su 03.05. klo 17.00 NETTILÄHE-
TYKSENÄ Iltakirkko / 
Hannakaisa Shehu

Vko 19
La 09.05. klo 19.00 NETTILÄHE-
TYKSENÄ Lost & Found nuorille
Su 10.05. klo 11.00 NETTILÄHE-
TYKSENÄ Äitienpäivän jumalan-
palvelus 
Tapani Varuhin / Heidi ja Saara / 
Lea Hostikka-Heino

Vko 20
La 16.05. klo 19.00 NETTILÄHE-
TYKSENÄ Lost & Found nuorille
Su 17.05. klo 11.00 NETTILÄ-
HETYKSENÄ Lähetyssunnuntain 
jumalanpalvelus
Todistuksia
Su 17.05. klo 17.00 NETTILÄHE-
TYKSENÄ Iltakirkko / Usko Katto

Vko 21
La 23.05. klo 19.00 NETTILÄHE-
TYKSENÄ Lost & Found nuorille 
Su 24.05. klo 11.00 NETTILÄ-
HETYKSENÄ Jumalanpalvelus, 
Hannakaisa Shehu / Veera ja 
Mikko Tillander 
Su 24.05. klo 17.00 NETTILÄHE-
TYKSENÄ Iltakirkko / 
Jarkko Lindqvist

Vko 22
La 30.05. klo 19.00 NETTILÄHE-
TYKSENÄ Lost & Found nuorille 
Su 31.05. klo 11.00 NETTILÄ-
HETYKSENÄ Jumalanpalvelus / 
Juha Törmä ja Johanna Ihonen
Su 31.05. klo 17.00 NETTILÄHE-
TYKSENÄ Iltakirkko / 
Markus Rautaniemi

Seuraa ilmoittelua nettisivuilta.
Seuraavat tapahtumat toteutu-
vat, jos hallitus antaa kokoon-
tumisluvan:

Vko 23
Ti 02.06. klo 19.00 
Seurakunta rukoilee 

La 06.06. klo 19.00 
Lost & Found nuorille 
Su 07.06. klo 11.00 Ehtoollisju-
malanpalvelus / Skidijumis
Su 07.06. klo 17.00 
English Service

Vko 24
Ti 09.06. klo 19.00 
Seurakunta rukoilee
La 13.06. klo 19.00 
Lost & Found
Su 14.06. klo 11.00 
(tai klo 17.00) Kesäkirkko

Työmuodot tiedottavat

SOLUTYÖ
tamperehelluntai.fi/solut. Lisä-
tiedustelut solutyöhön liittyen:
solukoordinaatio@gmail.com. 
Syksyn 2020 Uskon perusteet 
ja Uskon askelissa -kurssien 
uudet aikataulut seurakunnan 
nettisivuilla.

WE-TYÖ
WE-leiri siirtyy viikolle 28 ja 

Fifteen-leiri siirtyy kesäkuulta 
myöhemmäksi. Aika ilmoitetaan 
myöhemmin.
 

SIELUNHOIDON PÄIVYSTYS
Arkisin klo 9-15 numerossa 050 
330 6221 alkaen ma 23.3. Jos 
huolet painavat älä jää yksin, 
olemme sinua varten.
Päivystyksestä vastaavat Tam-

pereen helluntaiseurakunnan 
sielunhoitajat. Keskustelut ovat 
luottamuksellisia.

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ!
Tarvitsetko apua? Onko olosuh-
teet muuttuneet tai voimavarat 
eivät riitä asioiden hoitoon? Tai 
tunnetko jonkun, joka tarvitsisi 
apua? Pyydä rohkeasti apua! 

Vai olisitko sinä itse halukas 
auttamaan, jakamaan lähim-
mäisesi kuormaa ja palvele-
maan toisia?

Ota yhteyttä nettilomakkeen 
kautta (tamperehelluntai.fi/
tehdaanhyvaa) tai numeroon 
040 362 3330 (maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja perjantaisin 
klo 17-19).

www.tamperehelluntai.fi @tampereenhelluntaisrk @Tampereenhelluntaiseurakunta

POISNUKKUNEET

Jurvanen Aune
Kiiski Mirjam
Lehtinen Eila
Leväsluoto Leo
Tuominen Rauno
Viitanen Tuulikki


