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Paimenen Sana

Lähestymme joulun aikaa ja 
mieleen nousevat tutut jou-
luevankeliumin tekstit. Jou-
lun sanoma on toivon ja tule-
vaisuuden sanoma: Vapahta-
ja on syntynyt keskellemme. 
Tämä sanoma on täysin päin-
vastainen, mitä näemme ta-
pahtuvan ympärillämme ole-
vassa maailmassa. Vaikka aal-
lot ja meri pauhaavat uskova-
na voi tietää, että meillä on 
Vapahtaja, jonka käsissä mei-
dän elämämme on.

Maailman tilanne voi herättää 
pelkoa. Jouluevankeliumin 

äärellä on mielenkiintoista 
huomata, että ensimmäinen, 
mitä enkelit sanoivat paime-
nille oli: ”Älkää pelätkö”. Pe-
lon aika oli ohi, koska Vapah-
taja oli tullut maailmaan. Sillä 
seudulla oli paimenia yöllä ul-
kona vartioimassa laumaan-
sa. Yhtäkkiä heidän edessään 
seisoi Herran enkeli, ja Her-
ran kirkkaus ympäröi heidät. 
Pelko valtasi paimenet, mut-
ta enkeli sanoi heille: ”Älkää 
pelätkö! Minä ilmoitan teille 
ilosanoman, suuren ilon koko 
kansalle..” (Luuk 2:8)

Joissakin tilanteissa pelon 
tunne voi olla hyödyksi, koska 
se on Jumalan ihmisiin luo-
ma mekanismi. Esimerkik-
si Apostolien tekojen toises-
sa luvussa kerrotaan, kuinka 
Jumalan pelko levisi kansan 
keskellä, ja sen hedelmänä Ju-
malan teot tulivat esille. Ju-
malan pelko ei ole negatiivi-
nen kokemus, vaan sitä voi-
si kuvata elämän asenteeksi, 
jossa ihminen aidosti kunni-
oittaa Jumalaa ja hänen sa-
naansa. Kannattaa lukea Sa-
nanlaskujen kirja ja huomata, 
miten monipuolisesti ja po-

sitiivisesti kuvataan Herran 
pelkoa.

Ihminen voi kuitenkin jäädä 
pelkojen vangiksi, mikä ei ole 
hyvä asia. Raamatun koko-
naisilmoitus rohkaisee voit-
tamaan pelkoja, koska pel-
ko lamauttaa ja pahimmil-
laan estää Jumalan suunnitel-
mia toteutumasta. Jouluevan-
keliumista voi lukea, kuinka 
paimenet menivät katsomaan 
syntynyttä Jeesus-lasta ja pa-
lasivat iloiten takaisin arjen 
työn keskelle. Jokapäiväinen 
seurustelu Jeesuksen kanssa 

tuo turvan, siksi kannattaa vi-
rittää oma hartauselämä pa-
lavaksi.

Petteri Arasalo
pastori

Vuoden suurimpaan juhlaan val-
mistautuminen näkyy kaikkialla 
kiireenä ja kaupallisuutena. Myös 
kodeissa se lisää helposti stressi-
tasoja. Siivotaan, leivotaan ja ko-
ristellaan. Tehdään lahjalistoja ja 
juostaan ostoksilla, lähetellään pa-
ketteja ja joulutervehdyksiä. Järjes-
tetään juhlia ja kutsutaan vieraita. 
Valmistetaan jouluruokia ja luo-
daan tunnelmaa. Kaikki tämä on 
luvallista ja ihanaa, mutta miten 
helposti me kaiken keskellä unoh-
dammekaan, ketä jouluna oikeasti 
juhlitaan. 

Lasse Heikkilä vastaa tähän ky-
symykseen melko tyhjentävästi 
laulussaan ”Kuka Hän on”: 

Hän on seimessä nukkunut Lap-
si, Hän on täyttymys ennustusten. 
Hän on Jumalan ainoa Poika, Hän 
on Messias kaipaavien. Hän on 
kärsivän maailman toivo, auttaja 
sorrettujen, henkensä antava Pai-
men, Kuningas juutalaisten.
Hän on kaikista tähdistä kirkkain, 
lähde voiman ja viisauden. Hän on 

ikuinen Ruhtinas rauhan. Meu-
vonantaja ihmeellinen. Jeesus ku-
ningas on kuninkaiden, Herrojen 
Herra Hän on. Hallitsija yli kai-
ken, Alku ja Loppu Hän on. 

Laulu jatkuu, että mitkään sa-
nat tai kuvat eivät riitä kertomaan 
sen rakkauden voimaa, jolla Jeesus 
voitti pimeyden vallan. Koko maa-
ilma saa tuntea ja tietää totuuden 
Jeesuksesta vasta viimeisen pasuu-
nan soidessa ja Hänen kirkkauten-
sa ilmestyessä.

Saakoon laulun sanat puhutel-
la ja muistuttaa meitä todellises-
ta sankarista ja kuninkaastamme, 
joka ansaitsee kaiken juhlinnan, 
arvostuksen ja kunnian tänäkin 
jouluna. Hänen kohtaamisensa voi 
muuttaa nykytilanteen ja tulevai-
suutemme. Niin on tapahtunut jo 
miljoonille ihmisille ennen meitä. 

Rauhallista joulua

Tarja Jääskeläinen

Kultaisen käskyn elämäntaito

Älkää pelätkö

Vuosien tauon jälkeen löysin taas ää-
nikirjat kaikenlaisten kotiaskareiden 
taustalle. Aloin kuunnella läpi erään 
listan mainostamaa kokoelmaa Elä-
mäntaito-kirjoista. Arvelin jo etu-
käteen kahlaavani läpi paljon tyh-
jänpäiväisyyksiä, mutta ehkä löy-
täväni jonkun helmenkin matkalla. 
Kaikenlaista elämän voimaannutta-
vaa metodia bisneksen perustamises-
ta aina ihmissuhdetaitoihin oli tarjol-
la, mutta muutaman kymmenen kirjan 
jälkeen huomasin laittavani kuulema-
ni kirjat kahteen kategoriaan. Ensin-
näkin ”tyhjänpäiväiseksi” luokittele-
mani kirjat toistivat kappale toisensa 
jälkeen jotakin samaa mantraa, jon-
ka avulla pystyisin saavuttamaan suu-
ren menestyksen terveydessä, uralla, 
tai taloudessa jos vain uskoin tarpeek-
si itseeni ja kirjailijan lanseeraamaan 
metodiin. Toisekseen oli kirjoja, joissa 
oli jotakin syvällisempää. Ne tuntuivat 
keskittyvän sisäisen luonteen kasvuun, 
joka suuntautui lopulta lähimmäiseen, 
ja jonka sivutuloksena voi syntyä on-
nellisuutta ja menestystä elämän eri 
alueille.  

Kultainen sääntö tuntui olevan tie-
tynlainen jakolinja kirjojen sisällön 
painavuuden suhteen. Tähän ehkä vai-
kutti oma sisäinen maailmankuva-
ni, jossa on tietty Raamatun mukai-
nen eettinen ohjeisto. Uskon kuiten-
kin, että melkein kuka tahansa muukin 
kuin umpikristitty voi huomata eron 

itsekeskeisyyden ja itsestä ulospäin 
suuntautuvan sisällön suhteen. Itse 
ymmärsin taas, kuinka arvokas aarre-
aitta Raamattu Jumalan sanana meil-
le on. 

Kultainen käsky voi jäädä helpos-
ti pyhäkoulussa ulkoa opituksi rimp-
suksi, mutta sen käytäntöön panemi-
seen meillä on oppimismahdollisuuk-
sia ja haasteita koko elämämme ajaksi. 
Älköön mikään kärsimys tai menestys 
viekö meitä pois Jeesuksen käskystä 
”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itse-
äsi”. Tuo käsky sopii jokaiselle ja antaa 
varman pohjan todelliseen sisäiseen 
kasvuun. Ensinnäkin meidät kutsutaan 
rakastamaan Jumalaa, sitten lähim-
mäistämme ja vieläpä itseämmekin. 
Voimme harjoitella tätä kotonamme, 
koulussa, asiakassuhteissa, neuvotte-
luissa, johtotehtävissä. Millaista elämä 
olisikaan, jos edes kristityt pyrkisivät 
kaikilla elämänalueilla tosissaan nou-
dattamaan tätä yksinkertaista käskyä. 

Markus Rautaniemi

Kolumni

Pääkirjoitus

Kuka Hän on?
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Joulusta alkoi johdatus
Joulun aika on mo-
nelle merkityksel-
listä aikaa. Nenosen 
Kristinalle ja 
Hannulle sekä heidän 
kolmelle pojalleen se 
on sitä erityisellä ta-
valla.

Seitsemän vuotta sitten jou-
lun pyhien jälkeen Kristina 
tuli ystävänsä kanssa Venä-
jältä Suomeen lomalle. Alku-
peräinen Italian lomakohde 
oli vaihtunut viime hetkellä 
Tampereeseen. 

Kohtalokas  
kahvilareissu
Hannun ja Kristinan katseet 
kohtasivat Pyynikin näkö-
tornin kahvilan jonossa sekä 
myöhemmin saman kahvi-
pöydän ääressä. Muut kahvi-
lan istumapaikat ”sattuivat” 
olemaan varattuja. Keskus-
telun jälkeen Hannu auttoi 
Kristinaa ja hänen ystäväänsä 
ottamaan valokuvan ja pois-
tui paikalta.

Kristina oli kuitenkin teh-
nyt Hannuun lähtemättömän 
vaikutuksen. Jokin hänen sil-
missään oli puhutellut Han-
nua uudella, suurenmoisella 
tavalla. Hannu alkoi epäröidä 
matkaa pois päin tehdessään 
ja päätti palata näkötornille, 
mutta Kristina ystävineen oli 
jo lähtenyt.

Seuraavana päivänä Hannu 
rukoili asian puolesta hellun-
taiseurakunnan tilaisuudessa 
ja poistui sieltä kävellen Tam-
pereen keskustaan. Kadulla 
häntä vastaan asteli Kristina 
ystävänsä kanssa.

Nyt Hannu ei antanut tilai-
suuden mennä ohitseen, vaan 
tarjoutui oppaaksi kaupunki-

kierrokselle. Niinpä hän pää-
tyi esittelemään tulevalle vai-
molleen heidän tulevan koti-
kaupunkinsa kohteita, kuten 
Näsinneulan, Stockmannin ja 
Rauhaniemen avantouima-
rien paikan.

Kohteita kiertäessään Han-
nu ja Kristina tutustuivat toi-
siinsa. He jakoivat toisilleen 
myös uskonsa. Kristina tote-
si uskovaiseen Hannuun tu-
tustumisen olleen hänelle ru- 
kousvastaus ja alkoi kertoa 

tälle omasta lähetystyöstään 
Aasian ja Afrikan maissa.

Perhe ja seurakunta 
Tampereella
– Nyt olemme saaneet olla 
avioliitossa seitsemän vuotta. 
Kiitämme Jumalaa, että Hän 
on siunannut meitä kolmella 
lapsella. Vanhin poikamme on 
tällä hetkellä viisivuotias, Ne-
noset iloitsevat.

Kohtaaminen Tampereel-

la ja Jumalan ilmiselvä johda-
tus on suuri kiitosaihe Neno-
sen perheelle. Perhe on kotiu-
tunut Pirkanmaalle ja seura-
kuntaan.

– Tampereen Helluntai-
seurakunnassa olemme saa-
neet tutustua veljiin ja sisa-
riin Kristuksessa, ja seura-
kunnan rukouspalvelijat ovat 
olleet monesti rukoustukena. 
Kiitämme muun muassa kai-
mani Hannun perhettä myös 
tästä mahdollisuudesta jakaa 

kiitosaihe seurakunnan leh-
dessä, Hannu painottaa.

Joulu muistuttaa  
Jumalan aikataulusta
Joulua Nenoset viettävät pe-
rinteisesti joulukirkon, sau-
nomisen, syömisen ja lahjojen 
jakamisen merkeissä. Lasten 
lahjatoiveista löytyy muun 
muassa teippiä, nosturi, palo-
auto ja legot.

– Tärkeintä on kuitenkin 
sanoma Jumalan rakkaudes-
ta meitä ihmisiä kohtaan. Hän 
on ensin rakastanut meitä, 
että me voimme rakastaa toi-
sia.

Erityisesti näinä epätavalli-
sina aikoina joulu saa Nenos-
ten sydämet entistä enem-
män kääntymään Jeesuksen 
puoleen ja odottamaan myös 
hänen paluutaan.

– Joulu muistuttaa meitä 
siitä, että Jumalalla on aina 
oma ja paras aikataulu.

Eveliina Suominen

Jo kahdenkymmenen vuoden 
ajan seurakunnassa on jär-
jestetty Matka ensimmäiseen 
jouluun -tapahtuma, jossa 
lähdetään yölliselle seikkai-
lulle etsimään Mariaa, Joose-
fia ja ensimmäisen joulun ta-
pahtumia. Tänä vuonna ta-
pahtumassa kävi yli 600 kou-
lulaista eri puolilta Tampe-
retta yhdessä opettajiensa 
kanssa. Tiistai-iltana sadat 
seurakuntalaiset ystävineen 
pääsivät kokemaan saman 
elämyksen.

Interaktiivinen näytel-
mä tarjoaa lapsille - ja mik-
si ei aikuisellekin - mahdol-
lisuuden nähdä, kokea, mais-
taa ja kuulla. Yhdessä hoiva-
taan pientä Päkä-lammasta 
ja puuhastellaan puusepän 
verstaassa. Nasaretista Je-
rusalemin kautta Beetlehe-
miin vievä reitti paljastaa jou-
lun parhaimman joululahjan. 
 
Tapahtuma toteutettiin Mes-
sage-raamattukoulun ja va-
paahtoisten kanssa, yhteensä 

50 henkilön joukolla. Osa oli 
mukana ensimmäistä kertaa 
ja osa erikseen toivoi tapahtu-
maa, että pääsisi jälleen mu-
kaan. Suuret kiitokset tapah-
tumassa palvelleille ja esiru-
koilijoille. 

Milka Myllynen 

Koululaiset ensimmäisen joulun jäljillä 
Kuva: Heidi Linjamaa

Kuvat: Nenosten kotiarkisto
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Uskallamme yhdessä
Tampereen syyspäi-
villä rohkaistiin seu-
rakuntia uudistu-
maan ja siirtämään 
vastuuta nuoremmil-
le.  

Syyspäivät kokosivat seura-
kuntien työntekijöitä, van-
himpia ja vastuunkantajia 
Tampereelle 6.–8.10. 

Puhujavieraat, Helsingin 
Saalemin johtaja Stefan Sig-
frids, Tukholman Filadelfian 
johtaja Niklas Piensoho sekä 
ruotsalainen kirjailija Peter 
Halldorf haastoivat muutok-
seen ja Jumalan etsimiseen.

IK-opiston opettaja Tanja 
Närhi puhui pelon voittami-
sesta ja uusien alueiden val-
taamisesta. Hän viittasi  Raa-
matun henkilöiden kutsu-
mukseen, epäröintiin ja us-
kallukseen. Kun Mooses oli 
kuollut, erämaassa kasvanut 
Joosua nousi johtamaan kan-
saa luottaen Jumalan lupauk-
siin. Paavali löysi rohkeuden 
tehtäviin, jotka voisivat viedä 
häneltä hengen. Maria suos-
tui tehtävään, joka veisi hä-
nen maineensa. Kyse oli aina 
Jumalan valinnasta ja ihmisen 
uskalluksesta vastata siihen.  

- Hengelliset suurmie-
het ovat poistuneet, nyt on 
meidän vuoromme.  Johtaji-
en tehtävä on ottaa selville, 
mikä on Jumalan agenda juuri 
nyt  ja uskallettava luopua sii-
tä, minkä aika on jo ohi, När-
hi haastoi.

Avaimia ovat Jumalan mis-
sion ymmärtäminen, sanan 
mukaan toimiminen ja armon 
tunteminen.

Sukupolvet ja  
sukupuolet yhdessä
Ryhmissä keskusteltiin roh-
keudesta murtaa vanhoja val-

tarakenteita.  Joskus seura-
kuntia johdetaan sukujen ja 
vahvojen persoonien kautta.  
Moni-ilmeisyys ja armoitus-
keskeisyys on tärkeää, jotta 
Jumalan henki voi virrata va-
paasti. Varttuneempien tuli-
si kannustaa nuoria ottamaan 
vastuuta, ja nuorten tulisi 
kunnioittaa vanhemman su-
kupolven kokemusta. Aitout-
ta ja avoimuutta korostettiin. 
Asioista pitää uskaltaa kes-
kustella, ja tehdyt virheet tu-
lee myöntää. 

Yhtenä uudistuksen avai-
mena nähtiin naisten ja mies-
ten palveleminen tasaver-
taisina kutsumuksessaan. 
Keskustelussa tuli ilmi, että 
seurakunnissa on erilaisia 
käytäntöjä. Monessa seura-
kunnassa naiset vaikuttavat 
johtajuudessa vanhimpien ja 
pastoreiden rinnalla, vaik-
ka heitä ei olisikaan siunattu 
näihin tehtäviin.

Pienryhmät ja kampuk-
set kasvun välineenä
Tampereella solunäky on ollut 
uudistuksen ja yhteyden kana-

va. Hannakaisa Shehu kertoi, 
että pandemian aikana online-
solut pysyivät vahvoina. Hän 
muistutti Jeesuksen tavasta 
kasvattaa opetuslapsia.  

- Jeesus tuli ihmisen kaltai-
seksi. Se sai hänet paistamaan 
leipää opetuslasten kanssa 
ja tulemaan heidän kotiinsa. 
Mekin tarvitsemme enemmän 
elämää ja aitoa jakamista. 

Pastori Veera Hug kannus-
ti istuttamaan uusia seura-
kuntia ja olemaan armollisia, 
vaikka tulisi epäonnistumi-
sia. Hän kertoi esimerkin Sak-
sasta, jossa ikääntyneen seu-
rakunnan jäsenet ryhtyivät 
uuden seurakuntaistutuksen 
esirukoilijoiksi. 

Yhdistykset esillä
Herätyksen lähetystyö ja eri 
yhdistykset esittäytyivät.  
Puolittuneen lapsityön tueksi 
tarjottiin Fida Kids –opetus-
materiaalia sekä IK-opiston 
kanssa ensi syksynä alkavaa 
NextGen online-koulutusta. 
Eväät elämään –projekti pyr-
kii estämään Bangladeshin 
lapsiavioliittoja kummien 

avulla.  Outi Rossi Jippii-mis-
siosta esitteli pikkuystävänsä 
kanssa uutuuskirjasen, jossa 
oli lapsen kysymyksiä Johan-
neksen evankeliumista.  

Avaimedian arabityön ja 
kumppaneiden kautta 40 000 
muslimia on tullut uskoon 8 
kk aikana. Thaimaassa kou-
lutetaan 60 seurakuntaa me-
diaevankeliointiin ja Etiopias-
sa miljoonia kristittyjä some-
evankeliointiin. Suomenkieli-
nen nousejaloista.fi –sivusto 
sisältää opetusvideoita pien-
ryhmille eri aiheista. 

Syyspäivien koordinaattori 
Jaakko Pasasen mukaan tapah-
tuma onnistui hyvin.  

– Esirukous tuntui rauhana 
jo järjestelyjen aikana. Erityi-
sesti minua kosketti sadan tal-
koolaisen laadukas toiminta, 
asenne ja palvelualttius. Sisäl-
tö oli monipuolista ja päämää-
rätietoista. Helmeksi itselleni 
jäi ajatus ruotsalaisen Halldor-
fin torstai-illan puheesta: Pyhä 
Henki annetaan meille, jotta 
ihminen voisi olla oma itsensä.

Tarja Jääskeläinen

Kuvat: Tarja Jääskeläinen

Vastaanottotiimi vas. Veera Tillander, Mari Kuusjärvi, Mari Lehtinen, Sari Jaakola.

IK-opiston opettaja Tanja Närhi

Taistelua 
Suomen 
puolesta
Nuorissa on herännyt 
halua esirukoukseen.

Nuorisotyön johtoryhmän jä-
sen Elina Saukkonen suostui 
haastateltavaksi. Pirteä nuo-
ri nainen on yksi nuorisotyön 
kantavia voimia. Aiheenani 
oli rukous nuorisotyössä.

1. Mitä on tapahtunut 
nuorten rukousrintamalla 
syksyllä?

No me ollaan alettu syste-
maattisesti rukoilemaan Suo-
men puolesta. Meillä on nuor-
ten whatsapp-ryhmä nimel-
tä Fight for Finland, jossa on 
41 rukoilijaa. Jäsenet ovat va-
linneet itselleen päivän kuu-
kaudessa, jolloin rukoilevat 
ja paastoavat Suomen hen-
gellisen herätyksen puoles-
ta. Kyseessä on siis rukous- ja 

paastorinki. Joka päivä joku 
on rukouksessa ja paastossa 
Suomen ja erityisesti nuorten 
puolesta. Eiks oo mahtavaa?

2. Mitä on jäänyt käteen 
tähän mennessä, 
onko jokin puhutellut 
erityisesti?

No ensinnäkin, se on ihan 
huikea porukka. Ollaan koet-
tu Jumalan puhetta esimer-
kiksi Jesajan kirjan sanoin, 
että kuivaan maahan tulee 

vielä virvoitus: “Minä vuoda-
tan vedet janoavaisen päälle 
ja virrat kuivan maan päälle” 
(Jes 44:3). Ollaan myös koet-
tu, että tämä on maaperän 
valmistamista. Lisäksi esi-
merkiksi mielenterveysasi-
at ovat tulleet pintaan aihee-
na. On myös noussut, että me 
uskovat tarvitaan varustusta 
olemaan maailmassa vaikut-
tamassa Jumalan asialla. 

3. Mitä on tulossa?
Alkuvuoteen järjestämme 

21 päivän rukoushaasteen. Se 
alkaa koko seurakunnan ru-
kousviikon alusta, joka on 3 
– 7.1.2023. Tarkoitus on pitää 
ainakin kaksi rukouskokousta 
viikossa. Ja Fight for Finland 
-rukous Suomen puolesta 
meillä jatkuu ensi vuonnakin. 

Jarkko Lindqvist
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Aiemmin suunnitte-
lutiimissä mukana 
ollut Satu Sipilä siu-
nattiin tehtävään.

Seurakuntamme seniorityös-
sä puhaltavat uudet tuulet, 
kun työtä kahdeksan vuotta 
johtanut Timo Kurkela luo-
vuttaa vastuuta nuoremmil-
leen.

– Jään seuraamaan seniori-
työn toimintaa ja tilaisuuksia.  
Aikaa jää enemmän perheelle 
ja matkustelulle, Kurkela kaa-
vailee.

Johtaminen on tiimityötä
Viestikapulan vaihto tapahtui 
keskiviikon päivätilaisuudes-
sa 28. syyskuuta. Kuusitois-
tahenkinen kuoro oli valin-
nut tilanteeseen sopivia lau-
luja, joissa oli vahvasti läsnä 
kiitollisuus ja Jumalan anta-
ma turva.

– Mä joka päivästä iloit-
sen. Voin laulaa lailla lintu-
sen, kun apu Jeesuksen riittää, 
laulettiin.

Myös Kurkelan puheen-
vuorossa kuului kiitollisuus.

– Elämän realiteetit tulleet 
vastaan, ja minun on aika jää-
dä pois. En ole tehnyt kaikkea 
itse, vaan yhdessä apunani ol-
leiden tiimien kanssa, Kurkela 
kiittelee.

Kurkelan käytännön tehtä-
viin on kuulunut esimerkiksi 
puhujien ja musiikkiesiintyji-
en kutsumista sekä siitä huo-
lehtimista, että tilaisuudet 
maanantaisin ja keskiviikkoi-
sin on viety läpi suunnitellul-
la tavalla.

Seurakunta kiitti Kurkelaa 
työstä kukilla ja lahjakortilla 
kolmen ruokalajin illalliselle. 
Kurkela jää edelleen toimin-
taan uuden vetäjän taustatu-
eksi sekä laulamaan kvartet-
tiin ja oktettiin.

Sipilä kokee johtajuu-
den rukousvastauksena
Syyskuusta lähtien seniori-
työn vetovastuuseen siirtyi 
Satu Sipilä.  Hänet oli siunat-
tu tehtävään kätten päälle pa-
nemisen kautta jo ennen päi-
vätilaisuutta.

– Olen ollut mukana keski-
viikkojen suunnittelutiimissä 
parisen vuotta. Seniorityö on 
lähellä sydäntäni, Sipilä ker-
too.

Johtajaksi Sipilä päätyi ru-
kousvastauksena. Hän oli ru-
koillut Jumalalta tehtävää, 
jossa voisi palvella seurakun-
nassa. Kun seurakunnan joh-
taja pyysi häntä tehtävään, 
asia oli sillä selvä.

– Haluan jatkaa paljolti 
edeltäjäni jalanjäljissä. Pyy-
dän Jumalan johdatusta ja Py-
hän Hengen voimakasta läs-
näoloa tilaisuuksiimme, hän 
toivoo.

Tilaisuudessa puhunut 
seurakunnan johtaja Petteri 
Arasalo antoi saarnansa päät-
teeksi kotiläksyksi osuvasti 
kiitosvirsinä tunnetut psalmit 
113–118.

– On parempi turvata Her-
raan kuin luottaa ihmisten 
apuun, hän siteerasi.

Marika Karhu

Tampereen Helluntaiseurakunta 100 
vuotta historiateoksen julkistamista juh-
littiin marraskuun ensimmäisenä sun-
nuntaina jumalanpalveluksessa. Tämä 
on merkittävä teos koko seurakunnalle 
ja herätysliikkeelle. Kirjan on kirjoittanut 
FM Ritva Palo-oja ja taittanut AD Mar-
kus Rautaniemi (kuvassa puhumassa). 
Juhlassa luettiin otteita historiateoksesta 
kuoron ja orkesterin esitysten lomassa.  
Tanja Niemi (Kuva: Tarja Jääskeläinen)

Marraskuun alun 
Lähetyksen toimin-
tapäivä tarjosi jälleen 
jokaiselle jotakin. 

Jokavuotisen toimintapäivän 
ideana on myydä tavaroita ja 
palveluita lähetystyön hyväk-
si sekä tiedottaa seurakunnan 
lähetystyöstä. Värikkäästi ko-
ristelluilta infopisteiltä tie vie 
vanhojen kirjojen myynnin 
kautta kohti alasalin kukki-
en, kädentöiden ja leivonnais-
ten myyntiä sekä toimintapis-
teitä. Tarjolla on esimerkik-
si hiustenleikkuuta, kynsien-
lakkausta ja korjausompelua. 
Royal Rangersien pisteessä 
pääsee kokeilemaan arpaon-
neaan ja Fidan vaatemyynnis-
sä valitsemaan talveksi läm-
mintä päällepantavaa.

Hyväntuulisuus  
käsinkosketeltavaa
– Tämä on ihana sosiaalinen 
päivä uskovien siskojen ja 
veljien kanssa, eräs myyjä hy-
myilee.

– Vuoden paras päivä, joku 
lisää.

Myyntipöytien pitäjät ovat 
valmistautuneet tapahtu-
maan kuukausia sukkia neu-
loen ja rukoillen. Leipomuk-
set on tehty taidolla ja sydä-
mellä.

Toimintapäivässä ehtii 
myös rupatella seurakunta-
laisten kanssa ehkä pitkästä 
aikaa. Hyvä paikka tähän on 
lähetyskahvio, jossa on tar-
jolla kahvin lisäksi maukasta 
lounasta.

Seikkailunnälkäisille on 
järjestetty Afrikka-polku ja 
pakohuonepeli. Hierontaa, 
näöntarkastusta ja verensoke-
rinmittausta varten on omat 
pisteensä. Ulkona vaihdetaan 
perinteiseen tapaan autoihin 
talvirenkaita. Lapsia on muis-
tettu pomppulinnalla ja pe-
leillä.

Seniorityön johtaja vaihtui
Päivi Lipponen myi seurakuntalaisten te-
kemiä käsitöitä. Kuva: Marika Karhu

Aktiolaiset esittelivät lähetyskohteita. Kuva: Marika Karhu

Terveiset Albaniasta  
ja Malawista

Puolenpäivän aikaan kuullaan 
tietoiskut seurakunnan lähe-
tystyöstä Malawissa ja Alba-
niassa. Videon kautta saadaan 
terveiset albanialaiselta pas-
torilta sekä Malawin-läheteil-
tä, Ulla ja Gift Sozelalta, joita 
pastori Valtteri Tuokkonen on 
haastatellut etukäteen.

– Rukousaiheemme on, 
että nuoret saisivat rohkeut-
ta erottautua Jumalalle puh-
taaseen elämään, ja että tääl-
lä yleinen kulttuurinen usko 
muuttuisi aidoksi sydämen 
uskoksi, Sozelat kertovat.

Albaniassa yhteiskunnal-
liset tekijät heijastuvat seu-
rakuntiin. Korkean työttö-
myysasteen vuoksi nuori väki 
muuttaa pois maasta.

– Usko herätykseen on kui-
tenkin kova, ja nyt on panos-
tettava lapsi- ja teinityöhön.

Livenä ääneen pääsee akti-
ossa olleita suomalaisnuoria. 

– Aktiossa saa perspektiiviä 
elämään ja uskoon. Se on as-
kel oman kutsumuksen löytä-
miseen, he innostavat.

Myös Sozelat rohkaisevat 
seurakuntalaisia aktioihin ja 

myös pidempiaikaiseen työ-
hön.

– Tarvitsemme lisää suo-
malaisia auttamaan tänne, he 
vinkkaavat.

Marika Karhu

Vuoden paras päivä
Kuva: Marika Karhu
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Joulu kokoaa Juuselan perheen  
luonnon ja luovuuden keskelle
Punaisen talon pihas-
sa Pitkäjärvellä joulu-
vieraita odottaa sam-
malesta, risuista ja 
betonista rakennettu 
satumaa. 

Jorma Juusela on kotoisin 
Orivedeltä ja vaimo Helli Suo-
mussalmelta. Jorma kertoo 
tulleensa uskoon 23-vuotiaa-
na, ja Helli 21-vuotiaana.

- Vanhempani kuljettivat 
koko kylän väkeä maallikko-
jen seuroissa.  Olin usein mu-
kana, mutta minulle ei siellä 
selvinnyt, miten tullaan us-
koon, Helli kertoilee.

Vuonna -75 Orivedelle 
muuttanut maatalouslomit-
taja luovutti elämänsä Jeesuk-
selle helluntaiseurakunnan 
kokouksessa. Samassa tilai-
suudessa istui hänen rukous-
vastauksensa Jorma. Helli oli 
näet nuorena tansseista pa-
lattuaan joka kerta pyytänyt 
Jumalalta uskovaista miestä. 
Häistä on nyt 46 vuotta.

Arkea ja  
seurakuntaelämää
Nuoret rakensivat talon Pit-
käjärvelle lähelle Jorman ko-
tia. Yhdentoista vuoden ai-
kana heille syntyi kuusi lasta: 
Jarkko, Tanja, Reetta, Eeva, 
Erno ja Ilari. Jorma elätti per-
hettä metsurina ja Helli hoiti 
lapsia kotona 20 vuoden ajan. 
Sitten hän opiskeli lähihoita-
jaksi ja työskenteli vanhusten 
kotihoidossa eläkeikään asti.  

Lasten ollessa pieniä perhe 
kävi Oriveden helluntaiseu-
rakunnassa, jossa Helli opet-
ti pyhäkoulussa. Esikoinen oli 
mukana jo kaksiviikkoisena, 
toiset lapset muutaman kuu-
kauden ikäisenä.  

- Ei meillä mitään kasva-
tusmetodia ollut; tavallis-

ta arkea vain ja seurakunta-
elämää. Lapset tulivat leireil-
lä uskoon ja innostuivat mu-
sisoimaan yhdessä. Toimme 
kerran matkoilta mandoliinin, 
ja siitä se alkoi, Helli selvittää.

Parikymmentä vuotta Juu-
selan perhe on kuulunut Her-
vannan Katukappeliin. Siel-
lä heitä innostaa vapaa ilma-
piiri ja Jumalan läsnäolo. Su-
vun nuorten perustamasta 
Jordan-ryhmästä laajentunut 
ylistysryhmä täyttää koko la-
van. 

Lähetysmatkoja 
Juuselat pyrkivät kuulemaan 
ja tottelemaan Pyhän Hengen 
ääntä. 1980-luvulla he vei-
vät Raamattuja itärajan taak-
se koko perheen voimin. Jo-

kaisella lapsella oli oma kir-
ja-reppunsa; kuopus Ilari 
keikkui mukana jo puolivuo-
tiaana. 2000-luvulla alkoi työ 
Käkisalmen alueen kulttuuri-
taloissa ja jatkui kotikäyntei-
nä, siirtyen myöhemmin Päivi 
ja Reijo Sirenille. Hellin ja Jor-
man kirjamatkat ovat suun-
tautuneet aina Siperian Nen-
etsiaan ja Kauko-itään saak-
ka.

Mummolan joulu
Lomilla laitetaan siskonpetiä 
olohuoneeseen, sillä moni-
lukuinen jälkikasvu suuntaa 
mielellään mummolaan. Lä-
heisessä metsässä, järvessä ja 
mökeissä riittää puuhaa koko 
porukalle niin kesällä kuin 
talvellakin. Kalastus- ja met-

sästysintoakin löytyy.
Aattoillan Helli ja Jorma viet-
tävät nykyään aina jonkun 
lapsen perheen luona. Joulu-
päivänä kaikki kokoontuvat 
Pitkäjärven pöytään nyyttä-
riperiaatteella. Tänä jouluna 
lautasia katetaan 31.
- Emme enää jaksa kääriä pa-
ketteja koko sakille, joten 
annamme lastenlapsille ra-
halahjat. Lapsilta saamme 
yleensä kimppalahjan, Helli 
paljastaa.   
Jorma-vaari tykkää viedä 
koko porukan metsäretkel-
le muutaman kerran vuodes-
sa. Jouluperinteenä on muu-
taman kilometrin taskulamp-
puvaellus pimeässä metsäs-
sä. Tämän vuoden reitti on jo 
katsottu valmiiksi. 

Valmiina tulevaan
Juuselat ovat usein esittäneet 
näytelmiä perheensä kans-
sa seurakunnassa ja leireillä. 
Helli on jo pitkään kokenut 
kehoitusta myös karkeloida 
Herralle. Tänä vuonna hän on 
alkanut tehdä sitä hengelli-
sissä tilaisuuksissa. Taustalla 
on jano kokea enemmän Py-
hän Hengen läheisyyttä ja il-

mentää rakkauttaan hänelle. 
Puvut hän on tehnyt tai tuu-
nannut itse.

- Emme tiedä tulevaisuut-
ta, mutta voimme varustau-
tua. En halua keskittyä pel-
koon, vaan ylistämään ja pal-
vomaan Herraa kaikella, mitä 
minussa on, Helli toteaa.

Mummon ja vaarin muka-
vista muistoista löytyy joulu 
Ugandassa, jolloin  jouluate-
ria syötiin paikallisessa Mac 
Donaldsissa. Kotiin tullessa 
heitä odotti ystävän järjestä-
mä yllätys: jääkaappi oli täyn-
nä jouluruokaa. 

Tarja Jääskeläinen

 Juuselan pariskunnan pihataidetta syntyy sammalesta, risuista ja betonista. Jorma tekee hahmojen rungot ja Helli päällystää ne.

Kuvat: Helli Juusela ja naapuri
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Anna lahjaksi kristillinen kirja

Lempeään läsnäoloosi
- Arjen rukouksia 
aamuun ja iltaan

Päivi Kettunen

Vuoria kohti
Billy Graham

Tampereen Helluntai-
seurakunta 100 vuotta 

Ritva Palo-oja

Pioneerina Etiopiassa
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Roinisen kutsumustyö
Heikki Kumpulainen

Rukous Raamatussa
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Karen Kingsbury
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Anna-Mari Kaskinen,
Anna-Liisa Haunio

Joululaulut -nuottivihko
Lasse Heikkilä

Vauvan oma
rapinaraamattu 2
Marieke ten Berge,

Jaakko Löytty

JP ja operaatio
Nappaa Niljake

Tytti Salo

Pyörätuolisuperi ja
tehtävä Kotkavuorella

Tapani Sopanen
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TAPAHTUU SEURAKUNNASSA 14.12.2022–14.02.2023

RANGERIT
Rangereiden kevätkausi alkaa 
pe 13.1.2023 17:30. Tervetuloa 
mukaan uudet ja vanhat rangerit!

SENIORIT
SENIORIYSTÄVIEN teematilai-
suudet joka toinen maanantai klo 
12.00
Tilaisuudessa lounas, alkuhar-

taus, alustus, taukojumppa ja 
keskustelua pöydissä.

SENIORIKÄVELYT joka toinen 
torstai.

Kävelyt kestävät n. tunnin. Käve-
lyn päätteeksi jatketaan yhdessä 
oloa kahvilassa seurustellen.

TOIMISTO
Toimisto on suljettu 21.12.–31.12. 
Ei tiistaipäivystystä 20.12.

Työmuodot tiedottavat www.tamperehelluntai.fi @tampereenhelluntaisrk @Tampereenhelluntaiseurakunta

Vko 49
Ma 05.12. klo 18.00 Siunaa 
Israelia
Ti 06.12. Ei tilaisuutta
Ke 07.12. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Juhani Huotari / Ilonia-
kuoro / Terhikki Katavisto-Laine 
To 08.12. klo 13.00 Seniorikävely 
/ Finlaysonin kirkko ja Tallipiha / 
lähtö kirkon edessä
La 10.12. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille
Su 11.12. klo 15.00 Lupausten 
lapsi – Suuri joulumusiikkijuma-
lanpalvelus Jarkko Lindqvist / 
Seurakunnan musiikkivoimat

Vko 50
Ma 12.12. klo 12.00 Senioriys-
tävät /Jouluruokailu ja jouluista 
yhdessäoloa
Ti 13.12. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Joona Salo ja Lofo-
nuoret
Ke 14.12. klo 12.00 Päiväti-
laisuus / Hannakaisa Shehu / 
Ilonia-kuoro / Ilkka Mikkola
La 17.12. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille
Su 18.12. klo 15.00 Seurakun-
nan joulujuhla / juhlapuhe Petteri 
Arasalo / eri työmuotojen ohjel-
manumeroita

Vko 51
Ti 20.12. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Jarkko Lindqvist 
La 24.12. klo 08.00 alkaen Jou-
luhartaus nettisivuilla katsotta-
vissa

Vko 52
Su 01.01. klo 11.00 Ehtoollisju-
malanpalvelus / Petteri Arasalo 

Vko 1 Seurakunnan rukous- ja 
paastoviikko ” Kutsuttu”
Ma 02.01. klo 18.00 .. siunaa-
maan Israelia / Juha Kotisaari
Ti 03.01. klo 11.00 .. lepoon / 
Petteri Arasalo 
Ti 03.01. klo 18.00 .. lepoon / 
Hannakaisa Shehu
Ke 04.01. klo 11.00 .. kotiin / 
Tapani Varuhin 
Ke 04.01. klo 18.00 .. kotiin / 
Jarkko Lindqvist
To 05.01. klo 11.00 .. pelastuk-
seen / Markus Rautaniemi
To 05.01. klo 18.00 .. pelastuk-
seen / Joona Salo
Pe 06.01. klo 11.00 .. lähtemään 
/ Valtteri Tuokkola
La 07.01. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille
Su 08.01. klo 11.00 Jumalanpal-
velus / Skidijumis / Hannakaisa 
Shehu
Su 08.01. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Markus Rautaniemi
Su 08.01. klo 17.00 English 
Service

Vko 2 
Ma 09.01. klo 12.00 Senioriystä-
vät / Vapaaksi menneestä / Timo 
Palo-oja
Ti 10.01. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Lofo-nuoret
Ke 11.01. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Pekka Ylenius / Ilonia-
kuoro / Juha Paronen
La 14.01. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille
Su 15.01. klo 11.00 Lähetys-
sunnuntain jumalanpalvelus / 
Skidijumis / Jarkko Lindqvist
Su 15.01. klo 17.00 Iltakirkko / 
Ehtoollinen / Skidikirkko / Petteri 
Arasalo 
Su 15.01. klo 17.00 English 
Service

Vko 3
Ti 17.01. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Lofo-nuoret
Ke 18.01. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Juha Kotisaari / Ilonia-
kuoro
To 19.01. klo 13.00 Seniorikävely 
/ Lähtö Heinätorilta 
La 21.01. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille
Su 22.01. klo 11.00 Jumalanpal-
velus / Iso kirja -opiston vierailu 
/ Marko Halttunen ja opiston 
kuoro
Su 22.01. klo 16.30 Ekumeeni-
sen kirkkovaelluksen rukouspy-
säkki
Su 22.01. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko / Tapani Varuhin
Su 22.01. klo 17.00 English 
Service

Vko 4
Ma 23.01. klo 12.00 Senioriystä-
vät / Edunvalvonta-asiat
Ti 24.01. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Jarkko Lindqvist
Ke 25.01. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Ritva Tiilikainen / Ilonia-
kuoro 
La 28.01. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille 
Su 29.01. klo 11.00 Jumalan-
palvelus / Skidijumis / Markus 
Rautaniemi
Su 29.01. klo 17.00 Iltakirkko 
United / Skidikirkko 

Vko 5
Ti 31.01. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Lähetystoimikunta / 
Pekka Virtanen
Ke 01.02. klo 12.00 Päiväti-
laisuus / Pertti Lehmuskoski / 
Yhteislauluja 
To 02.02. klo 13.00 Seniorikä-
vely / Työväen museo Werstas / 
Lähtö srk:lta
La 04.02. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille
Su 05.02. klo 15.00 Seurakunnan 
vuosijuhla / Veera ja Veisuveljet

Vko 6
Ma 06.02. klo 12.00 Senioriys-
tävät / Yhteisöllisyys / Teuvo 
Toivanen
Ma 06.02. klo 18.00 Siunaa 
Israelia
Ti 07.02. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / Katja Lindeman
Ke 08.02. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Marja Viitanen / Ilonia-
kuoro 
La 11.02. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille
Su 12.02. klo 11.00 Jumalanpal-
velus / 
Su 12.02. klo 17.00 Iltakirkko / 

Skidikirkko
Su 12.02. klo 17.00 English 
Service

Vko 7 
Ti 14.02. klo 19.00 Seurakunta 
rukoilee / 
Ke 15.02. klo 12.00 Päivätilai-
suus / Jaakko Pasanen / Ilonia-
kuoro
To 16.02. klo 13.00 Seniorikävely 
/ Lähtö Mustalahden satamasta
La 18.02. klo 19.00 Lost&Found 
nuorille 
Su 19.02. klo 11.00 Lähetys-
sunnuntain jumalanpalvelus / 

POISNUKKUNEET

Kihlström Katri
Pöllä Hilma
Pölönen Anna-Liisa
Sillansalmi Ritva
Simola Anja
Siren Pentti
Sipilä Sirkka

Skidijumis / 
Su 19.02. klo 17.00 Iltakirkko / 
Skidikirkko
Su 19.02. klo 17.00 English 
Service


