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Pääkirjoitus

Paimenen Sana

Seurakuntamme täyttää al-
kuvuodesta 100 vuotta. Se on 
kunnioitettava ja korkea ikä. 
Seurakuntamme historiaan 
liittyy todella paljon ihmeelli-
siä tarinoita Jumalan uskolli-
suudesta ja avusta. Näistä voi 
lukea tänä vuonna ilmestyvis-
tä seurakunnan lähetyshisto-
riasta sekä koko seurakunnan 
historiikista. Haasteita ja vai-
keuksiakin on matkalle mah-
tunut, niin kuin ihmisen elä-
määnkin. Mutta Jumalan siu-
nausta ja huolenpitoa ei voi 
mikään ottaa pois. Hänen an-
tamansa näyt ovat toteutu-
neet historian saatossa. Hä-
nen armonsa ja suuruutensa 
seurakuntamme elämässä on 

ollut vaikuttavaa ja hienova-
raista kaikki nämä vuodet. 

Seurakuntaamme voisi ku-
vailla sanoilla tasapainoi-
nen ja hengellinen. Tasapai-
noisuus näkyy maineestam-
me vakaana Jumalan sanan 
opettajana ja pitkän tähtäyk-
sen kasvattajana. Meidät tun-
netaan myös opetuslapseut-
tavana ja yhteyttä rakenta-
vana seurakuntana. Solunäky 
on tätä parhaimmillaan. Sii-
nä korostuu jäsenen kasvu 
kristittynä toisten paimenek-
si. Vakaus ei kuitenkaan sul-
je pois Jumalan voimaa ja Py-
hän Hengen vaikutusta. Meitä 
ei tunneta erilaisten hengel-
listen ilmiöiden ja suuntaus-

ten seuraajana, mutta hengel-
lisyys sopii silti kuvaamaan 
seurakuntaamme. Etsimme 
Jumalan voimaa ja hänen joh-
toaan. Haluamme olla rukoi-
leva seurakunta, jolle tulee 
taivaasta vastaukset. Tämä 
on näkynyt seurakuntamme 
työntekijäratkaisuissa, lähe-
tystyön päätöksissä ja hoito-
rakenteen ratkaisuissa. Olem-
me tarvinneet seurakunnan 
pään, Jeesuksen, ohjausta 
kaikkeen.

Lähetystyö on tuonut vuo-
sien varrella mukanaan mo-
nia päätöksiä ja suuntauksia. 
Olemme menneet sinne, min-
ne Jumala on johtanut. Lä-
hetyskenttämme on ollut lä-

hialueen maat, mutta myös 
Aasia ja Afrikka, Lähi-Itä ja 
Eurooppa. Yksilöt ovat nous-
seet Pyhän Hengen vaikutuk-
sesta, saaneet kutsun ja näyn. 
Seurakunta on rukoillut ja ko-
kenut Jumalan johdatuksek-
si ja sitten lähettänyt. Jotkut 
näyt ovat olleet nopeita, mut-
ta useimmiten ihmisen teke-
mä kylvötyö on vaatinut vuo-
sien työn, ja sitten kasvua on 
alkanut näkyä. Vaikka seura-
kuntamme tekee myös kehi-
tysyhteistyötä, niin lähetys-
työmme tavoitteena on  seu-
rakuntien syntyminen. Tämä 
ei sulje pois mitään lähetys-
työn muotoa ja tapaa. Juma-
la on ollut uskollinen vuosi-

en ajan. Lähetystyön tulos on 
upeiden lähettiemme kautta 
tehtyä upeaa työtä.

Kiitämme Jumalan suures-
ta uskollisuudesta seurakun-
tamme elämässä tähän asti. 
Hänestä on olemisemme ja 
tekemisemme. Saakoon seu-
rakuntamme jatkossakin olla 
Jumalan valoa loistava, lam-
punjalka oikealla paikallaan. 

Onnea Tampereen Helluntai-
seurakunta!

Usko Katto

Satavuotias Tampereen Helluntaiseu-
rakunta on kokenut monenlaisia aiko-
ja. Jumalan antamien näkyjen innoitta-
mina on kylvetty ja niitetty, suunnitel-
tu ja toteutettu. Hyvinä ja haastavina 
aikoina on tultu yhteen rukoilemaan ja 
kiittämään Jumalaa. 

Seurakunta koostuu ihmisistä ja 
heidän välisistä suhteistaan.  Raama-
tun mukaan me olemme toistemme 
jäseniä Kristuksen ruumiissa ja elä-
viä kiviä Jumalan huoneessa. Meillä on 
tunteita, toiveita ja tarpeita. Perustar-
peitamme ovat hyväksynnän kokemi-
nen sekä osallisuuden ja yhteenkuu-
lumisen tunne. Jumalasuhteen ohella 
elämämme merkityksellisyys muodos-
tuu siitä, mitä merkitsemme  toiselle 
ihmiselle.

Ensimmäistä kertaa seurakuntam-
me historiassa yhteentulemista on ra-
joitettu ja vuorovaikutusta on kehotet-
tu välttämään  tartuntavaaran vuok-
si. Läsnäolemisen, kädenpuristuksen 
ja halauksen sijaan katselemme ti-
laisuuksia etänä ja poistumme pala-
vereista nappia painamalla. Ilmeet 
ja eleet, hymyt ja harmistumiset jää-
vät piiloon maskien taakse. Vähitellen 
kommunikointi kuihtuu ja olematto-
muuden olotila vahvistuu.  Erityisesti 
se kuormittaa nuoria, työttömiä, van-

huksia sekä yhteisöllisestä taustasta 
tulevia maahanmuuttajia, joiden koko 
elämäntarina on muutenkin hauras.

Yksinäisyys - aikamme jättiepide-
mia - haastaa seurakunnan. Jäsenten 
eristäminen toisistaan halvaannuttaa 
koko kehoa. Henkilökohtaisten kon-
taktien ja pienempien kokoontumis-
ten lisäksi yhteisön viestinnällä on nyt 
suuri merkitys. Keitä me olemme ja 
mitä meillä tapahtuu? 

Seurakunnan nettitarjonta saa täs-
sä lehdessä kiitosta opiskelijalta, elä-
keläiseltä ja lapsiperheeltä. Uusi lähe-
tyshistoriakirja vahvistaa seurakunnan 
identiteettiä ja innostaa jatkamaan 
kutsumustyössä. Jumala puhuu edel-
leen kansoista ja lähettää heidän pa-
riinsa fyysisesti tai medialähetystyön 
kautta. Samalla hän voi muistuttaa 
meitä lähimmäisestä, jonka kanssa yh-
teys on jäänyt sometykkäyksen tasolle. 
Ehkäpä tuo henkilö odottaa, että joku 
katkaisi hänen yksinäisyytensä. Voisi-
ko tuo joku olla tänään sinä tai minä?

Tarja Jääskeläinen

Näyn ihmiset

Seurakunnan syntymäpäiväjuhlat

Yksin vai yhdessä?
Kymmenen vuoden päästä tuos-
sa kulkee tie, muistan jonkun sa-
noneen vuonna 1990 kotitalom-
me liepeillä. Kymmenen vuoden 
päästä tuossa on korkea hotelli, 
kuulin työpaikan kahvihuoneessa 
Attilan kiinteistössä vuonna 2000. 

Tulevaisuuteen ulottuvat vuo-
simäärät tuntuivat saavuttamat-
toman kaukaisilta. Etenkin kun 
edelliseen muistoon yhdistyy sa-
moihin aikoihin televisiossa pyö-
rinyt uutinen uudesta mikrosirul-
lisesta pankkikortista. Kymme-
nenvuotias yhdisti pankkikortin 
tiettyihin viimeisiä aikoja koske-
viin raamatuntulkintoihin. Tietä-
mättömyys yhdessä hyvän mie-
likuvituksen kanssa sai aikaan 
synkkiä tulevaisuudennäkymiä.

Pirkkalassa on jo vuosia ollut 
tie vanhan talomme nurkalta Ves-
kan ostoskeskuksen liepeille. Tor-
nihotellin rakentumisessa meni 
pitkään, mutta siellä sekin sei-
soo. Useampikin sirullinen pank-
kikortti on tullut leikattua saksil-
la käyttöajan umpeuduttua. Olen 
sittemmin myös ymmärtänyt, 
että asiamme ei ole aprikoida tur-
han paljon lopunaikaa. Tärkeää, 
että pysymme uskossamme val-
veilla ja odotamme Jeesuksen ku-
ningaskunnan lopullista voittoa.

Tänä vuonna aloitamme työn 
Pirkkalassa. Jumalanpalvelusten 

on määrä alkaa Veskan ostoskes-
kuksella Ninan keittiön tiloissa, 
kunhan kokoontuminen on tur-
vallista. Juhlimme tänä vuonna 
myös seurakuntamme satavuotis-
ta taipaletta. Nytkin tarvitsemme 
kauaskantoista näkyä, jota mai-
nitsemieni tien ja hotellin raken-
tajilla oli. Nyt tulee rakentaa mää-
rätietoisesti, kymmenen ja sadan 
vuoden päähän rohkeasti katso-
en. Olkaamme rukouksen ja näyn 
ihmisiä. Olkaamme tulevaisuu-
den rakentajia.

Jarkko Lindqvist

Kolumni
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Miten sadas juhlavuosi näkyy seurakuntamme 
toiminnassa?

”Olen valmis palvelemaan kotiseurakunnassa.”

Meria Jokinen Thaimaasta eläkkeelle

Seurakuntamme syntymä-
päivä on 23.1.1921, jolloin 
se täyttää 100 vuotta. Van-

huuden vaivat eivät päivän-
sankaria kuitenkaan hidas-
ta, vaan se on elinvoimainen 
ja edelleen kasvava yhteisö. 
Tahdomme kertoa seurakun-
talaisten lisäksi kaupunkim-
me asukkaille juhlavuodes-
ta. Huomioimme laadukkaasti 
juhlavuotta mediassa, tapah-
tumissa sekä historiastam-
me kertovissa julkaisuissa. 

Juhlatilaisuuksia
Korona-tilanteen takia var-
sinainen pääjuhla vietetään 
vasta sunnuntaina 21.11.2021. 

Seurakuntamme lähetystyö-
tä juhlimme 15.8.2021. Visio-
konferenssin teema Tämän 
kaupungin parhaaksi haastaa 
jokaista seurakuntalaista vai-
kuttamaan ympäristöönsä. 
Tämä on mahdollista esimer-
kiksi osallistumalla Sata asi-
aa -kampanjaan. Juhlavuosi 
huomioidaan toki monipuo-
lisesti monissa jumalanpal-
veluksissa koko vuoden ajan. 
Seurakunnan kotisivuilta löy-
tyy lisää ajankohtaista tietoa 
juhlavuodesta: tamperehel-
luntai.fi

Juhlavuoden julkaisuja
Lähetystyöstä pastori Pekka 
Ylenius on kirjoittanut mie-
lenkiintoisen julkaisun Tam-
pereen Helluntaiseurakunnan 
lähetystyötä sata vuotta. Juh-
lajulkaisun voi hankkia Karis-
makirjasta.

Seurakuntamme 100-vuo-
tishistoriikki ilmestyy syksyl-
lä. Ritva Palo-oja on työstänyt 
julkaisua ammattitaidolla jo 
pitkään, ja teoksella tulee ole-
maan suuri merkitys lukijoille 
nyt ja tulevaisuudessa.

Tietoa juhlavuodesta
Seurakuntamme media nos-
taa esille monipuolisesti vä-
lähdyksiä historiasta. Vide-
ot, valokuvat ja tarinat tuo-
vat mielenkiintoista sisältöä 
arkeen koko vuoden ajan. 
Viimeistään nyt kannattaa 
aloittaa seuraamaan seura-
kunnan sosiaalista mediaa. 

Petteri Arasalo

Lähetyspastori 
Pekka Ylenius 
on kirjoittanut 
satavuotisesta lähe
tys his toriastamme 
kirjan, joka ilmestyi 
tammikuussa.
Seurakuntamme histori-
asta on kirjoitettu viimek-
si 80-vuotishistoriikki. Pekka 
Ylenius kertoo, että se oli no-
pea yhteenveto. 

- Jo silloin päätettiin, että 
100-vuotishistoriikista teh-
dään perusteellinen ja kat-
tava teos. Sen tekijäksi pyy-
dettiin historian tutkimuksen 
ammattilainen Ritva Palo-oja. 
Ritva pyysi minua kirjoitta-
maan teokseen noin kolme-
kymmentä sivua seurakun-
nan lähetyshistoriasta. Heti 
alkuun kävi ilmi, että on mah-
dotonta saada sopimaan mit-
tava lähetyshistoria niin pie-
neen sivumäärään. Sivumäärä 
nostettiin 50–60:een, mutta 
sekin osoittautui riittämättö-
mäksi. Syntyi ajatus kirjoittaa 
lähetystyöstä oma teoksensa, 
Ylenius summaa.

Aineistona valtavassa pro-
jektissa olivat muun muassa 
seurakunnan ja Pekan omat 
arkistot, vanhat Viestintuojat 
ja Ristin Voitot, valokuva-ar-
kistot sekä aiemmat histo-
riikit (?). Projekti kesti pari-
sen vuotta, ja viime vuonna 
koronaviruksen aiheuttamat 
matkojen peruuntumiset rau-

hoittivat aikaa kirjoittamisel-
le.

Teos Tampereen Helluntai-
seurakunnan lähetystyö sata 
vuotta on jaettu viiteen ajan-
jaksoon: alkuvaiheet, 1958–
1990, 1990–2000, 2000–2010 
ja 2010–2020. Niiden sisällä 
liikutaan maittain ja aihepii-
reittäin.

Lähestymistavat muuttu-
vat, sanoma pysyy
Kuvat vaihtuvat mustavalkoi-
sista värillisiin. Vaate-, hius- 
ja silmälasimuoti vaihtelevat, 
automallit nykyaikaistuvat. 
Kaikesta näkyy, että sadan 
vuoden aikana on ehtinyt ta-

pahtua paljon – niin myös lä-
hetystyössä.

– 1900-luvun alkupuolella 
kaikki lähetit lähtivät julista-
maan evankeliumia ja perus-
tamaan seurakuntia, vaikka 
toki jo silloin alikehittyneissä 
maissa lähetit perustivat kli-
nikoita, sairaaloita, orpokote-
ja ja kouluja, kirjailija sanai-
lee.

1970-luvulta lähtien sen si-
jaan kehitysavusta, kehitys-
yhteistyöstä ja humanitaari-
sesta avustustyöstä on tullut 
monien lähettien päätehtävä. 
Muitakin eroavaisuuksia löy-
tyy.

– Ensimmäiset lähetit läh-
tivät jäädäkseen, ja heille lau-
lettiin haikeat jäähyväislau-
lut. Nyt lähetit menevät ja 
tulevat nopeassa tahdissa, 
Ylenius kertoo.

Pekan rukous on, että kir-
ja voisi sytyttää tämän päi-
vän uskovat, erityisesti nuo-
ret, palamaan lähetystulta ja 
antautumaan Kristuksen pal-
velukseen.

– Uskon, että sadan vuo-
den päästä Jeesus on jo tul-
lut takaisin. Nyt on saavutet-
tava nopeasti vielä saavutta-
mattomat kansat, jotta se olisi 
mahdollista, hän toteaa täyn-
nä uskoa.

Marika Karhu

Seurakunnan satavuotinen 
lähetyshistoria kansien väliin

Viime syksyn Visio-konferenssi 
saa jatkoa
Varmista mukanaolosi kevään tärkeimmässä viikonlopussa, 
jonka teema on äärimmäisen ajankohtainen Tämän kaupungin 
parhaaksi. Huhtikuun 16.-18. pääsemme siis nauttimaan Visio-
seurakuntakonferenssista. Kyse on laadukkaasta ja monipuo-
lisesta koko seurakunnan tapahtumasta, joka on rakennettu 
voimauttamaan ja antamaan näkyä tulevaan. 

Konferenssin puhujina ovat muun muassa pastori Jukka 
Kak riainen Helsingin lähetysseurakunnasta, teologi Sara Saa-
rela sekä nuorisopastori Timo Raassina Jyväskylän helluntai-
seurakunnasta. Luvassa on tuoreita näkökulmia ja inspiroitu-
mista Jumalan puheen äärellä. Jatkamme siitä, mihin syksyn 
Visio-lite -tapahtumassa jäimme. 

Seurakunnan kutsu toimia kaupunkinsa parhaaksi ei ole 
koskaan ollut niin ajankohtainen kuin nyt. Ihmiset janoavat 
toivon sanomaa. Tampereella on urbaanin kaupungin haasteet 
ja mahdollisuudet. Vaikuttamalla täällä voimme olla vaikutta-
massa koko maamme tulevaisuuteen. Visio-konferenssi varus-
taa jokaista olemaan osa Jumalan hyviä tekoja ympäristössäm-
me. 

Konferenssi on tärkeä osa juhlavuotta ja siihen pääsee osal-
listumaan sekä kotisohvalta että mahdollisuuksien mukaan 
myös paikan päällä. 

Laita kalenteriin: Visio-seurakuntakonferenssi
16.-18.4.2021.
Lue lisää visiokonferenssi.fi.

Milka Myllynen ja Jarkko Lindqvist

Lähetysveteraani Pekka Ylenius on koon-
nut lähetyshistoriateosta pari vuotta. 
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Japanissa elää 
miljoonia ihmisiä, 
jotka eivät koskaan 
ole kuulleet 
Jeesuksesta. 

Viime maaliskuussa tulim-
me kotimaanjaksolle Thai-
maasta. Meillä oli sydämes-
sä ilo ja tyytyväisyys siitä, 
että Entrancen suurkaupun-
kityön tiimi oli hitsaantu-
nut yhteen ja huomasimme, 
että uusia haasteita otetaan 
eri osa-alueilla vastaan sekä 
yritystoiminnassa, yhteisös-
sä että seurakunnassa. Kah-
vilan kautta on tullut nuoria 
uskoon, ja he ovat löytäneet 
paikkansa uskovien yhtey-
dessä. Samalla kun kaikki oli 
hyvin, koimme jostakin syys-
tä levottomuutta sydämis-
sämme ja tuntui, että Thai-
maa ja Bangkok on sulkeutu-
massa meiltä. Päätimme ottaa 
aikalisän ja rukoilla,  tulisiko  
meidän jatkaa tauon jälkeen 
Thaimaassa uusissa haas-
teissa vai tarvittaisiinko mei-
tä enemmän jossakin muus-
sa Aasian lähetyskohteessa. 
Pyysimme myös Fidan joh-
toa keskustelemaan Aasiassa 
olevien kumppaneiden kans-
sa ja antamaan meille viisaita 
neuvoja.  Yksi maavaihtoeh-
to, joka nousi vahvasti esiin, 
oli Japani. Japanin tilanne on 
myös murtanut meidän sydä-
miämme usean vuoden ajan. 

Japani on ollut yllättävästi 
osa elämäämme lapsuudesta 
asti. Japanilaisten innovatii-
visuus on täyttänyt kotimme 
milloin pelikoneena, milloin 

telkkarina tai auton merkki-
nä. Suurin osa meistä on pyö-
rittänyt arkea käyttäen japa-
nilaisia tuotteita. Voisi sanoa, 
että melkeinpä kaikkien koti-
elämään kuuluu osa Japania. 
He ovat tulleet meitä lähelle, 
mutta ihmisinä itse pysyneet 
usein kaukaisina.

Suurin saavuttamaton 
kansanryhmä 
Japanissa asuu noin 127 mil-
joonaa ihmistä.  Japanilaiset 
ovat maailman suurin saavut-
tamaton kansanryhmä. Sii-
nä kun japanilainen teknolo-
gian sanoma on saavuttanut 
usean kristityn kodin, kristit-
tyjen ilosanoma ei ole vielä 
saavuttanut japanilaisia ko-
teja.  Tuon maan evankelisten 
kristittyjen osuus on noin 0.6 
%, ja määrä on laskeva. Käy-
tännössä 166 hengen ihmis-
joukossa on vain yksi kristit-
ty. Jos tilanne ei muutu, vuo-
den kuluttua heitä on vielä 
vähemmän. Ottaen huomi-
oon, että useimmat meistä pi-
tävät tiivistä yhteyttä perhe– 
ja ystäväpiiriin, johon kuuluu 
korkeintaan 30 henkeä, ym-
märrämme, että Japanin kris-
tittyjen joukko ei pysty saa-
vuttamaan kansanryhmäänsä 
yksin tämän sukupolven ai-
kana. Tarvitaan lisää työnte-
kijöitä.  

Japani on Tyynen valtame-
ren hiljainen jättiläinen, joka 
tarvitsee esirukousta. Siel-
lä elää miljoonia ihmisiä, jot-
ka eivät ole koskaan kuulleet, 
että Jeesus on kuollut heidän 
puolestaan ristillä ja että heil-

lä on rakastava Taivaan Isä. 

Uusi kenttäkohteemme 
on Japani
Loppusyksystä seurakunnan 

johto teki meistä uuden lä-
hettämispäätöksen, jonka 
mukaan seuraava kenttäkoh-
teemme on Japani. Olimme 
yllättyneitä, kuinka yhtäkkiä 
meidät valtasi suuri rauha ja 

kuinka monin tavoin Jumala 
on puhunut Pyhän Henkensä 
kautta monille Japanista. Se 
ei siis ollut vain meidän sydä-
missämme oleva taakka. Tu-
lemme asettumaan Kiotoon, 
jossa ensimmäinen tehtä-
vämme on tutustua kumppa-
niseurakuntiin enemmän ja 
oppia kieltä. Samalla Ruutilla 
jatkuu myös vastuita laajem-
min Aasiassa.

Voisitko sinä ottaa rukous-
haasteen vastaan ja tulla Ja-
panin esirukoilijaksi? Voi-
simmeko yhdessä nousta ru-
kousrintamaan tuon kansan 
puolesta ja nähdä, kuinka Ju-
mala on voimallinen teke-
mään ihmeitä ja muuttamaan 
kansakuntien suuntia vielä 
meidänkin elämämme aika-
na? Rukoillaan, että:
• Pyhä Henki pehmittäisi 
Japanilaisten sydämet otta-
maan evankeliumin vastaan 
(Joh. 15:26).

• Jumala kutsuisi lisää työ-
miehiä evankeliumin työhön 
(Matt. 9:36-38).

• Jeesus siunaisi Japanin 
seurakuntia (Kol. 1:9-10).

Henry ja Ruut Mononen

Hiljaisen jättiläisen haaste

Talven paukkuva pakkanen 
ja lumi piristävät mieltä. 
Lumi hehkuu valoa ja 
tekee mieli lähteä ulkoile-
maan. Nyt onkin oiva aika 

meidän kaikkien liikkua 
luonnossa. Nauttia raittiista 
ilmasta hiihtäen, luistellen 
tai ihan vain leikkien ja pe-
laillen. Viime marraskuun 

jälkeen lapsitoimintojen 
jäädessä tauolle koronara-
joituksien takia, olemme 
taas pikkuhiljaa availe-
massa lapsille ja perheille 
toimintaa seurakunnassa. 
Tämä tehdään kuitenkin 
turvallisesti ja koronarajoi-
tuksien mukaan. Me lapsi-
toimijat odotamme suurella 
innolla, koska pääsemme 
taas aloittamaan toiminnat 
lapsille. Perhepiiri pyöräh-
ti käyntiin jo ma 11.1. ja 
Rangerit starttasi käyntiin 
erityisjärjestelyin pe 22.1. 
Wartit aloittavat heti, kun 

se rajoituksien mukaan 
on mahdollista. Samoin 
Skidijumis ja Skidikirkko 
avautuvat heti, kun ylei-
set kokoontumiset jälleen 
sallitaan. Kannattaa seurata 
seurakuntamme internet-
sivuilta tarkempia tietoja 
toiminnoista. Tämän vuo-
den lasten talvileiriä emme 
voi pitää koronatilanteen 
vuoksi Kukkolassa hiihto-
lomalla viikolla 9. Sama 
koskee  nuorten We-leiriä.

Terveisin Tapani

Lasten kesäleirien
aikataulu:  
• Mix-leiri 7.-10.6. 
1. - 4. lk Helluntaiseurakun-
nassa

• Skidi-leiri28.-29.6. 
1.-2. lk Kukkolan leirikeskus

• Junnu-leiri 30.6.-2.7. 
3.-4. lk Kukkolan leirikeskus

• Wartti-leiri7.-10.7.  
5.-6. lk Kukkolan leirikeskus

• Royal Rangers-leiri vk 30  
(tarkemmat tiedot myöhem-
min)

Toivon kipinää lasten kevääseen!



15. helmikuuta 2021

Vuosi sitten koronavirus oli 
sana, josta oli kuultu, mutta 
joka ei vielä juuri vaikuttanut 
jokapäiväiseen elämään. Sii-
tä on tultu pitkä matka tähän 
päivään, kun lähes jokaiset 
uutiset alkavat koronaviruk-
sella, ja hallituksen suosituk-
set ja määräykset rajoittavat 
elämäämme.

Seurakunta netissä 
Harjavallasta kotoisin oleva 
toisen vuoden varhaiskasva-
tuksen opiskelija Alina Suon-
pää on kokenut suurimmaksi 
muutokseksi opintojen ja seu-
rakunnan siirtymisen etäyh-
teyksiin. Hän kertoo osallistu-
neensa aktiivisesti seurakun-
nan toimintaan netissä. 

Eläkeläinen Salme Koivis-
to kiittää myös seurakunnan 
nettitarjontaa.

– Suorien tilaisuuksien li-
säksi on paljon monenlaista 
hyvää ohjelmaa, hän iloitsee. 

Fyysisen seurakuntayhtey-
den puuttumisen ohella Sal-
meen on eniten vaikuttanut 
kuntosalin ja uimahallin sul-
keminen.  

– Käyn sauvakävelyllä ja 
teen kotona lihaskuntohar-
joitteita. Nyt jos koskaan täy-
tyy pitää huolta henkisestä ja 
fyysisestä kunnostaan, hän 
muistuttaa.

Sekä Alina että Salme ko-
kevat muuttuneiden olosuh-
teiden tuoneen elämään myös 
positiivisia asioita.

– Olen lukenut enemmän 

Raamattua, ja rukouselämä 
on uudistunut, Salme kertoo.

– Keväällä vietin Harjaval-
lassa perheeni kanssa enem-
män aikaa rukoillen. Nyt, kun 
olen Tampereella, olemme ys-
tävieni kanssa pitäneet omia 
rukouskokouksiamme, Alina 
lisää.

– Ei ole kiire mihinkään, 
voi kuulla Jumalan puhetta. 
Rukouksessa tulee mieleen 
asioita ja ihmisiä, joiden puo-
lesta rukoilla, Salme miettii.

Jumalan voimaa jokai-
seen päivään
Pirkkalassa asuvat Saara ja 
Tuomo sekä Lotta, 13, Toivo, 
11, ja Martta, 5, Toimela sano-
vat hyötyneensä suuresti seu-

rakunnan etätarjonnasta.
– Kotona ja autossakin - 

esimerkiksi matkalla marja-
metsään - on seurattu juma-
lanpalveluksia, skidijumis-
ta, iltakirkkoa, joulujuhlaa ja 
-konserttia. Syksyllä oli hie-
noa, että Wartit ja We saivat 
kokoontua melkein jouluun 
asti. Nämä työmuodot ovat 
mieluisia lapsillemme.

Lisäksi Toimelat ovat osal-
listuneet soluihin etänä ja ul-
kona.

– Kaipaamme kuitenkin 
sitä, että voisi olla fyysisesti 
yhdessä ja laulaa, rukoilla ja 
ylistää yhdessä, he sanovat.

– Meillä on tapana lukea il-
taisin Lotalle ja Toivolle lyhyt 
raamatunkertomus ja sitten 
etsiä lisätietoa mieleen tul-

leisiin kysymyksiin kommen-
taariraamatusta. Näiden luku-
hetkien tärkeys on korostunut 
nyt pandemia-aikana.

Viime kevään kuormitta-
vimmaksi asiaksi Toimelan 
perheessä osoittautui etäkou-
lu. Kotona etätöissä olevan 
isän työaikaa kului etäkoulua 
käyvien lasten opastamiseen, 
minkä takia työpäivät venyi-
vät usein pitkiksi. Lisäksi ar-
kea ovat rasittaneet flunssan 
oireiden jatkuva tarkkailu ja 
poissaolot töistä lasten sai-
rasteluiden vuoksi.

– Jokaiselle päivälle on kui-
tenkin tarvittava voima an-
nettu, he toteavat ja ovat kii-
tollisia terveydestä.

Marika Karhu

Rukouksesta ja etäseurakunnasta 
lohtua pandemia-aikana

 5

Kristityn näköiseksi mieheksi
Loppusyksystä aloitimme seu-
rakunnassa miesten vertais-
tukitoiminnan eli Miesten aa-
mut. Toiminnan kohteena 
ja lähtökohtana olemme me 
miehet itse. Ajatuksena on ja-
kaa ajatuksia ja tuntemuksia 
miehuudesta ihan vain omana 
itsenä. Ensimmäiset Miesten 
aamut on hoidettu internetin 
kautta Zoomissa.

Miesten aamut aloitettiin 
osittain siksi, että nuoret kai-
pasivat sukupolvien yhteyttä 
ja tukea miehuuden haastei-
siin. Toiminnan aloittamisesta 
nappasi heti kiinni perhepas-

tori Tapani Varuhin. Varuhinin 
mukaan haasteet ja kaipuut 
ovat osin samoja läpi ikävuo-
sien. 

- Meille miehille avun hake-
minen on usein vaikeaa. Kult-
tuurista omaksuttu mieskä-
sitys tukee edelleen omillaan 
pärjäävää ja itsenäistä miestä. 
Mies ei saa olla heikko. 

Yksi toiminnan ideanik-
kareista oli Joonatan Aapa, 
25. Aapan mukaan tarvitsem-
me tällaista työtä oppiaksem-
me, miten elää kuin Jeesuksen 
mielenmukainen mies. 

- Helposti aika menee pe-

laamiseen, leffoihin tai urhei-
luun ja kaikkein tärkein jää. 
Opeta meitä laskemaan päi-
vämme oikein, että saisimme 
viisaan sydämen, Aapa sum-
maa Psalmia lainaten.

Varuhinin mukaan kokoon-
tumisissa käsitellään miesten 
toivomia aiheita, kuten nyky-
yhteiskunnan haasteet, syrjäy-
tyminen, ikäpolvien välinen 
yhteys, miehen seksuaalisuus, 
isättömyys, elämän hallintaan 
liittyvät kysymykset, seura-
kuntayhteys ruuhkavuosina, 
miehuuden eri vaiheet, sink-
kuus, työelämän tai työttö-

myyden haasteet, anteeksian-
non merkitys ja rikkaan tun-
ne-elämän löytäminen. 

- Näitä aiheita käsittelem-
me tänä korona aikana vielä 
etäyhteyksin, mutta myöhem-
min myös yhteen kokoontuen. 
Ajatuksena on patikoida luon-
nossa, saunoa Kukkolan leiri-
keskuksessa ja kokoontua tee-
mallisiin Miesten aamuihin. 
Perhepastori toivottaa kaiken-
ikäiset miehet tervetulleiksi, 
naapurit mukaan lukien.

Tapani Varuhin
ja Jarkko Lindqvist

Sukupolvien yhteyttä peräänkuuluttava 
Joonatan Aapa näkee Miesten aamut 
tärkeänä lisänä seurakunnan elämään.

Alina Suonpää opiskelee ja osallistuu seurakunnan toimintaan 
netissä.

 Salme Koiviston korona-ajan ”kuntoresepti”: ruko-
us, raamattu, sauvakävely ja nettiseurakunta. 

Toimelat ovat löytäneet seurakunnan netistä ohjelmaa koko perheelle.
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Hervannan 
Katukappelin 
ulkomaalaisten 
naisten solussa on 
edustettuna monta 
eri kansallisuutta ja 
kieltä. 

Naisten soluiltaan kuuluu 
yleensä kahvittelua, kuulu-
misten vaihtoa, rukousta sekä 
sananopetusta Tanja Kaja-
van ja Tarja Jääskeläisen joh-
dolla. Opetuksissa käsitellään 
kristillisen uskon perusasioita 
mahdollisimman yksinkertai-
sesti ja käytännönläheisesti.

Kysymyksille on aina ti-
laa, ja jotkut opetusten aiheet 
ovatkin syntyneet solulaisten 
kysymyksistä.

Tanja Kajava kertoo, että 
perusasioiden opettaminen 
on ollut siunauksena myös 
hänelle itselleen. 

- Joka kerran jälkeen olen 
innoissani Jeesuksesta ja Ju-
malan huikeasta hyvyydes-
tä sekä armosta. Jumalan sa-
nassa on elävää voimaa, joka 
muuttaa meitä, kun otam-
me sen vastaan ja se saa tul-
la osaksi elämäämme. On iha-
na myös havaita uskon synty-
mistä niiden kohdalla, jotka 
ovat juuri syntymässä Juma-
lan valtakuntaan tai jo ottavat 
ensimmäisiä askeleita eteen-
päin Jeesuksen seurassa. Usko 
tulee kuulemisesta! 

Teams yhdistää erilleen 
joutuneet
Koronarajoitukset pakottivat 

ryhmän etäopetukseen vii-
me keväänä. Aluksi se tuntui 
hankalalta, mutta pian tilan-
teeseen totuttiin. Syksyllä pa-
lattiin muutaman ryhmäta-
paamisen jälkeen Teamsiin. 

Irakilaisen Ranan mie-
lestä etäryhmä toimii hyvin 
ja mahdollistaa opetuksen, 
vaikka joudutaankin olemaan 
erillään viruksen ja sairastu-
misten vuoksi.  

- Tämän ryhmän ansios-
ta emme koe olevamme kau-
kana seurakunnasta ja Ju-
malan avusta. Opetus muis-
tuttaa meitä siitä, mitä 
Jumala on meille tehnyt. Joka 
kerta opimme jotakin uutta 
ja saamme rukoilla toistem-

me sekä ystäviemme puoles-
ta, hän iloitsee.

Rana tulkkaa sujuvasti suo-
mesta tai englannista arabi-
aksi ja farsiksi. 

– Rakastan tulkkaamis-
ta, koska se auttaa itseäni-
kin ymmärtämään paremmin, 
ja toisten palvelemisesta saa 
hyvän mielen. 

Solussa oppii helpom-
min
Nazikin mielestä seurakun-
taan tuleminen on aina pa-
rasta, koska siellä voi rukoil-
la ja olla yhdessä. Mutta tässä 
tilanteessa hänestä on turval-
lisempaa olla Teams-solussa.

- Jumala on meidän kanssa, 
olimmepa seurakunnassa tai 
Teamsissa.  Jumala on minun 
sydämessä. Hän rakastaa mi-
nua ja minä häntä. 

Nazikin mielestä ryhmässä 
oppii helpommin jotain uutta, 
kun joku selittää sanaa. 

- On hienoa, että meitä on 
täällä eri maista. Jeesus opet-
ti, että meidän tulee rakastaa 
kaikkia ihmisiä.  Hän yhdistää 
meitä myös tällä tavalla.  Tek-
nologia on Jumalan lahja, kun 
se mahdollistaa yhteyden!

Nazikin mies Sahib osallis-
tuu Teamsin kautta Omar Ta-
lebin arabiankieliseen ope-
tusryhmään. Ilokseen hän on 
tavannut sen kautta kristit-

tyjä miehiä muistakin seura-
kunnista. Omankieliset so-
luopetukset ovat Nazikin ja 
Sahibin  mielestä hyödylli-
sempiä kuin suomenkieliset 
youtube-lähetykset, ja niissä 
voi esittää kysymyksiä.

Jeesus on antanut meille 
tehtävän tehdä kaikista kan-
soista hänen opetuslapsia. 
Siinä tarvitaan monia kie-
liä ja etäsovelluksia.  Jeesuk-
sen seuraaminen 24 h, kaikilla 
elämän alueilla, haastaa mei-
tä jokaista. Työtä ja työstettä-
vää riittää!

Tarja Jääskeläinen

Jeesus yhdistää myös Teamsin kautta

Jumala on uskollinen ja muuttumaton
”Minä nostan, minä kannan ja 
pelastan teidät” Jes.46:4 ”Van-
huuteenne asti minä olen sama, 
vielä harmaantuneinakin minä 
teitä kannan. Niin minä olen 
tehnyt, ja vastedeskin minä 
nostan, minä kannan ja pelas-
tan.” 

Kuluneina kuukausina ja 
viime päivinä olen ajatellut 
Jumalan lupauksia ja luon-
netta. Olen varmistunut, että 
vaikka maailmantilanne vaih-
telee, niin Herra on Kaikkival-
tias ja hallitsee suvereenisti. 
Olen vahvistunut siinä, että 

vaikka elämämme olosuhteet 
vaihtelevatkin kuopan pohjal-
ta myrskyn tai meren uhkaa-
vien aaltojen keskelle, Herra 
on kanssani. Jumala on uskol-
linen ja muuttumaton. Halu-
an rohkaista ja muistuttaa si-
nuakin Jeesuksen rakkaudes-
ta meitä kohtaan, vaikka itse 
emme välillä ole niin uskolli-
sia, ja vaikka uskomme ei aina 
riitä Jumalan lupauksiin. 

Näinä päivinä on erityisen 
tärkeää vaalia omakohtais-
ta suhdetta Jeesukseen. Yksi-
näisyydessä on hyvä lukea tai 

kuunnella Jumalan sanaa, ru-
koilla. Oppia tuntemaan hä-
net sellaisena kuin hän on. 
Kun tunnet hänet, niin uskosi 
ja toivosi kestää läpi kaikkien 
aikakausien. Katseesi pysyy 
Jeesuksessa. Olet kiinnitetty 
Kristus-kallioon, joka ei järky 
eikä horju. Hän on uskollinen 
omalle ilmoitukselleen. Uusi 
liitto, joka on tänäänkin voi-
massa Jeesuksen sovitustyön, 
veren ja ylösnousemuksen ta-
kia. Hän ei muuta ajatuksiaan 
meitä kohtaan, vaan iankaik-
kisella rakkaudella kutsuu 

meitä armon liittoon kans-
saan uudestaan ja uudestaan. 
Hän nostaa sinut ylös silloin, 
kun olet kaatunut ja langen-
nut. Hän nostaa sinut pois 
epäuskosta, syyllisyydestä 
ja häpeästä. Niin monta ker-
taa kuin kaadut tai kompas-
tut, hän on valmis nostamaan 
ja uudistamaan sinut jälleen 
Pyhän Henkensä voimalla ja 
armolla. Jeesus kantaa sinua 
silloin kun väsyt, ja kun kun 
omat jalat eivät enää kanna 
ja vie eteenpäin. Hän kantaa 
sinua sylissään läpi kipujen, 

vaikeiden aikojen ja haastavi-
en koettelemusten. Koko ajan 
hän valvoo. Hän kantaa, vaik-
ka olisitkin valmis jo luovut-
tamaan. Hän ei päästä sinusta 
irti vaan pelastaa sinut. Hän 
on antanut sinulle oikeuden 
tulla hänen lapsekseen. Hän 
on lunastanut sinut verellään 
ja maksanut sinusta hinnan. 
Olet sovitettu ja rakastettu. 
Hänen veressään on voima! 

Katja Lindeman
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Pihakansiremontti tehdään tänä keväänä
Rukoushuoneen sisäpihan re-
montti on ollut tarpeellinen 
jo pitkään. Kellarisali on kär-
sinyt pienistä kosteusongel-
mista. Vettä on tippunut pi-
han katon läpi, ja maali on 
rapissut katosta. Huoli ilman 
laadusta on noussut. Onnek-
si lyhyet kokoontumiset ovat 
olleet täysin turvallisia tähän 
asti. Mutta tarve kellarisalin ja 
sisäpihan remontille on tullut 
akuutiksi. Hallitus päättikin 
joulukuussa teettää kattavan 

saneerauksen, jossa avataan 
sisäpiha, puhdistetaan kella-
risalin pinnat ja laitetaan uusi 
kate. Tällä tämä vuosien on-
gelma hoidettaisiin takaisin 
tähän aikakauteen.

Remontti tehdään keväällä 
huhtikuun ja heinäkuun väli-
senä aikana. Sisäpiha on täl-
löin valitettavasti suljettu. Ul-
kopuolinen urakoitsija suorit-
taa saneerauksen. Se maksaa 
noin kaksisataa tuhatta euroa, 
joten rahantarve on ilmeinen. 

Haastammekin seurakunta-
laisia ylimääräiseen rahanke-
räykseen. Jos koet sydämellä-
si, että Jumala näin vaikuttaa, 
niin voit antaa varoja piha-
kansiremonttiin. Seurakun-
nan tilinumeron lisäksi voit 
laittaa viitenumeron ”1012”. 
Raha menee kohteeseen ja 
tulee tarpeeseen. Siunatkoon 
Herra sinun taloutesi, että 
voit tehdä hyvää!

Usko Katto



HUOM! Noudatamme ohjeis-
tuksia kokoontumisista, siksi 
tiedot voivat vaihdella. Seu-
raathan ajantasaista tiedotusta 
nettisivuiltamme.

vko 7

Ma 15.02. klo 13.00 Seniorikä-
vely
Ti 16.02. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Henry Mononen VAIN 
ZOOMISSA, linkki nettisivuilta
La 20.02. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille VAIN NETTILÄ-
HETYS
Su 21.02. klo 11.00 Lähetyssun-
nuntain jumalanpalvelus / Henry 
Mononen / Marjaana Koskinen ja 
Sirkka Virtanen VAIN NETTILÄ-
HETYS 
Su 21.02. klo 17.00 Iltakirkko 
United / Ehtoollinen / Hannakai-
sa Shehu VAIN NETTILÄHETYS

Vko 8

Ti 23.02. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Lähetystoimikunta / 
Pekka Virtanen VAIN ZOOMIS-
SA, linkki nettisivuilta
La 27.02. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille VAIN NETTILÄ-
HETYS
Su 28.02. klo 11.00 Jumalan-
palvelus / Tapani Varuhin VAIN 

NETTILÄHETYS
Su 28.02. klo 17.00 Iltakirkko / 
Jarkko Lindqvist VAIN NETTILÄ-
HETYS

Vko 9

Ma 01.03. klo 13.00 Seniorikä-
vely
Ti 02.03. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Jarkko Lindqvist 
Ke 03.03. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Pertti Lehmuskoski / Satu 
Sipilä / Marjaana Koskinen ja 
Sirkka Virtanen
Pe 05.03. klo 19.00 WE-ilta 
yläkoululaisille
La 06.03. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 07.03. klo 11.00 Ehtoollis-
jumalanpalvelus / Usko Katto / 
Juha Törmä ja Johanna Ihonen
Su 07.03. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Meria Jokinen 
Su 07.03. klo 17.00 English 
Service

Vko 10

Ma 08.03. klo 13.00 Senioriys-
tävät / 
Ti 09.03. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Joona Salo & Lofo-
nuoret
Ke 10.03. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Pertti Virolainen / Anne 

Parantainen ja Heli Mäkinen
Ke 10.03. klo 19.00 Opiskelija-
piiri
Pe 12.03. klo 19.00 WE-ilta 
yläkouluikäisille 
La 13.03. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 14.03. klo 11.00 Lähetyssun-
nuntain jumalanpalvelus /Skidi-
jumis / Jaakko Pasanen / Ilkka 
Mikkola ja Martti Ahvenainen 
Su 14.03. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Markus Rautaniemi
Su 14.03. klo 17.00 English 
Service

Vko 11 

Ma 15.03. klo 13.00 Senioriys-
tävät
Ti 16.03. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Valtteri Tuokkola
Ke 17.03. klo 12.00 Päivätilai-
suus / 
Ke 17.03. klo 19.00 Opiskelija-
piiri
Pe 19.03. klo 19.00 WE-ilta 
yläkouluikäisille 
La 20.03. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 21.03. klo 11.00 Lähetyssun-
nuntain jumalanpalvelus / Skidi-
jumis / Petteri Arasalo / musiikki: 
Veera ja Mikko Tillander
Su 21.03. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Ehtoollinen / Valtteri 

Tuokkola
Su 21.03. klo 17.00 English 
Service

Vko 12

Ti 23.03. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Katja Lindeman
Ke 24.03. klo 12.00 Päivätilai-
suus / 
Ke 24.03. klo 19.00 Opiskelija-
piiri
Pe 26.03. klo 19.00 WE-ilta 
yläkouluikäisille 
La 27.03. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille 
Su 28.03. klo 11.00 Jumalanpal-
velus / Skidijumis/ Jarkko Lind-
qvist / musiikki: Ilonia-kvartetti
Su 28.03. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Hannakaisa Shehu
Su 28.03. klo 17.00 English 
Service

Vko 13

Ti 30.03. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Lähetystoimikunta
Ke 31.03. klo 12.00 Päivätilai-
suus / 
Ke 31.03. klo 19.00 Opiskelija-
piiri
Pe 02.04. klo 11.00 Pitkäperjan-
tain ehtoollisjumalanpalvelus
La 03.04. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille

Su 04.04. klo 11.00 Ehtoollisju-
malanpalvelus /Skidijumis 
Su 04.04. klo 17.00 Iltakirkon 
ylistys ja rukous / Skidikirkko
Su 04.04. klo 17.00 English 
Service

Vko 14 

Ma 05.04. klo 11.00 2. Pääsiäis-
päivän jumalanpalvelus
Ti 06.04. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee
Ke 07.04. klo 12.00 Päivätilai-
suus / 
Ke 07.04. klo 19.00 Opiskelija-
piiri
Pe 09.04. klo 19.00 WE-ilta 
yläkouluikäisille 
La 10.04. klo 19.00 Lost & 
Found nuorille
Su 11.04. klo 11.00 Jumalanpal-
velus /Skidijumis 
Su 11.04. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko
Su 11.04. klo 17.00 English 
Service

SEURAKUNNASSA TAPAHTUU 15.2.2021–11.4.2021

RUKOUSLIEKKI

Alasalissa tiistaisin klo 17.30–
18.30. Olet tervetullut mukaan 
rukoileman tai olemaan ruko-
uksen ilmapiirissä. Muistamme 
turvallisuusohjeet ja noudatam-
me niitä.

WARTIT
perjantaisin klo 19.15 Ylisalissa

RANGERIT

Rangerien kevätkausi alkaa 
8.1.2021 ja loppuu 7.5.2021

WE-TYÖ
perjantaisin klo 19 Alasalissa. Li-
sätietoja IG @wordseffect

OPISKELIJAPIIRI 
Keskiviikkoisin klo 19 Alasalissa 

lukuvuoden ajan. Puheita, pa-
neeleja ja keskustelua ajankoh-
taisista aiheista. Katso päivitty-
vä ohjelma IG/Fb: @opiskelija-
piiri. Tervetuloa!

SOLUTYÖ
Uusia soluja tarvitaan! Ota mei-
hin rohkeasti yhteyttä:
solukoordinaatio@gmail.com
050 501 3465 / Veera Tillander

Hae mukaan soluun tai päivitä 
solusi tiedot:
tamperehelluntai.fi/solut

SOLUNJOHTAJAKOULU 
4.2.–10.4.2021

Jos haluat kasvaa hengelliseen 
johtajuuteen ja aloittaa oman 
solun, tämä kurssi on sinua var-
ten. 
Lisätietoja kurssin aikatauluis-

ta, sisällöstä ja pääsyvaatimuk-
sista sekä ilmoittautuminen 
29.1.2021 mennessä tampere-
helluntai.fi/kurssit/
Lisätiedustelut: Aki Mäkinen aki.
maekinen@gmail.com / 050 348 
0081

Työmuodot tiedottavat www.tamperehelluntai.fi @tampereenhelluntaisrk @Tampereenhelluntaiseurakunta

POISNUKKUNEET

Laakkonen Ritva 
Laakkonen Reijo
Ovaska Helvi
Tiitinen Veijo


