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Jaana
Pölläselle
annettiin
evankelistan
sydän
Laulaminen ja musiikki
ovat olleet aina tärkeä
osa Jaana Pölläsen
elämää. Kymmenisen
vuotta sitten musiikin
tekeminen alkoi saada
uutta syvyyttä, ja tänä
päivänä Jaana määrittelee tehtävänsä laulaja-

J

evankelistaksi.

aana Pöllänen ilostutti jo lapsena lähipiiriään ja sukuaan laulullaan. Hän
esiintyi yksin tai yhdessä pikkusiskonsa Tuulikin
kanssa. Myös Jaana itse nautti laulamisesta ja päätyi lopulta
musiikkilukion käytyään keikkailevaksi artistiksi.
– Laulunopettajani yrittivät tehdä minusta oopperalaulajaa, mutta oma kiinnostukseni suuntautui erilaisiin musiikkityyleihin: viihdemusiikkiin,
laulelmiin, jazziin ja tangoon. Äitini sanoi aina, että minun pitäisi hankkia joku ”oikea” ammatti,
mutta koin itse, että laulaminen
on se, mitä haluan tehdä, Jaana
kuvailee uratarinaansa.
Laulajan ammattitaito vahvistui käytännön työn kautta, ja
Jaana pääsi mukaan myös näytelmäprojekteihin. Kahden eri
laulukilpailun voitto sekä Tangomarkkinoiden perintöprinsessan
titteli 2000-luvun taitteessa avasivat lisää työmahdollisuuksia.

Sanoin
Jumalalle,
että täytä sinä
meidän kalenterimme juuri
niillä keikoilla
millä haluat.

Kutsumus on syttynyt
sisältäpäin

– Myös hengellistä musiikkia
esitin koko ajan sopivissa tilanteissa. Minut on kasvatettu lapsenuskoon ja luterilaiseen seurakuntaelämään. Uskovalla isoäidilläni on ollut merkittävä rooli
elämässäni, Jaana kertoo
– Mummoon kiteytyykin hyvin moni asia. Pidän häntä esikuvanani niin laulajana, ihmisenä, naisena kuin hengellisenä äitinäkin.
Usko Jeesukseen musiikin
tekemisen pohjaksi

Reilut kymmenen vuotta sitten
Jaana sai lahjaksi Kalevi Lehtisen Löytöretkellä-kirjan. Sitä lukiessaan hän koki tarvetta pyytää syntejään anteeksi ja Jeesusta elämänsä Herraksi.
– Rukoilin pelastusrukouksen
viikkojen kuluessa moneen kertaan, mutta mitään ei tapahtunut. Sitten useita viikkoja myöhemmin olin kerran keittiössä
hämmentelemässä kastiketta,
kun ymmärsin, että nyt olen varma siitä, että pääsen taivaaseen
ja omistan iankaikkisen elämän,
Jaana iloitsee.
Samoihin aikoihin Jaanan
elämä sai muullakin tavoin uuden käänteen. Hän tapasi aviomiehensä Ville Uusitalon, josta
tuli paitsi Jaanan kolmen ihanan
lapsen isä myös työtoveri. Viimeiset kymmenen vuotta Jaana on laulanut Villen kitara- tai
pianosäestyksellä. Lasten syntymän jälkeen pariskunta on keskittynyt enimmäkseen hengellisen musiikin esittämiseen.
– Sanoin Jumalalle, että täytä
sinä meidän kalenterimme juuri niillä keikoilla millä haluat, ja
näin se on vain mennyt. En kuitenkaan ylenkatso mitään esiintymispyyntöjä. Minulle on tullut
tilanteita, joissa ihmiset tulevat
kysymään, että oletko sinä joku
uskovainen, kun sinulla on risti
kaulassa. Ja siitä on tullut hyviä
keskusteluja, Jaana kertoo.
Avioparin yhteistyön tuloksena on viimeisen neljän vuoden
aikana syntynyt kolme hengellistä levyä. Tuorein teos, Älä pelkää, julkaistiin tämän vuoden

Nykyään meikäläistä ei saa keikalle pelkästään laulamaan, vaan minun on pakko saada myös puhua,
laulaja-evankelista Jaana Pöllänen sanoo. – Kaikki työt ovat Jumalan töitä, kun ne tehdään sydämellä ja
kutsumuksesta käsin.

toukokuussa.
– Näen vahvasti Jumalan johdatuksen myös levytysaikatauluissa. Levyn tekeminen on varmasti jokaisen laulajan haave, ja
minäkin olin käynyt vuosien varrella useita neuvotteluja levy-yhtiöiden kanssa. Niistä ei kuitenkaan tullut mitään, koska en halunnut tehdä kompromisseja.
Uskon, että Jumala näki, että ensimmäisen oman levyni piti olla
nimenomaan hengellinen. Nämä
levyt ovat syntyneet kutsumuksen ja Pyhän Hengen innoittamina.
Evankelista haluaa jakaa
omasta elämästään

Jaanan ohjelmistossa olevat laulut ovat kaikki hänelle itselleen
merkityksellisiä. Esiintyessään
Jaana haluaa jakaa omasta elämästään ja siitä, kuinka Jumala
on johdattanut, auttanut ja pa-

rantanut. Myös se, että kolmen
pienen lapsen vanhemmat pystyvät tekemään töitä yhdessä, on
Jumalan johdatusta.
– Lastemme isovanhemmat
asuvat kaukana, joten rukoilimme vanhempaa pariskuntaa, joka
voisi toimia ”isovanhempina” ja
lastemme hoitoapuna. Muutama
vuosi sitten sellainen pariskunta siunaantuikin meille. He olivat
omalla tahollaan rukoilleet perhettä, joka tarvitsisi isovanhempia, Jaana kertoo.
Suurimpina elämänsä rukousvastauksina Jaana näkee kuitenkin aviopuolison löytymisen
sekä Jumalan ihmeellisen avun
keskosena syntyneiden kaksosten toipumisessa. Nyt kuusivuotiaat Vili ja Elia tupsahtivat maailmaan yhdeksän viikkoa etuajassa, ja ensimmäiset viikot heidän
tilansa oli epävakaa. Elialla todettiin aukko sydämen kammion

väliseinässä. Toisella elinviikolla hän sai myös verenmyrkytyksen. Pojat kuitenkin selvisivät, ja
Elian sydämen aukko kasvoi umpeen vastoin lääketieteellisiä ennusteita.
– Kun kuulin sydämen parantuneen, totesin, että kyllä sitä on
rukoiltukin. Lääkäri vastasi siihen, että niin sen on täytynyt
olla. Tämä kokemus on antanut
minulle uskon, että Jumala voi
parantaa, vaikka olosuhteet näyttäisivät miltä. Lupasin Jumalalle
keskoskaappien välissä, että kerron aina, kun vain mahdollista,
ihmisille siitä, että meillä on todellinen ja rakastava Isä, joka haluaa pitää huolta, Jaana muistelee.
– Myös Elia itse saattaa kesken
kaiken tokaista, että Jumala paransi hänen sydämensä. Hänestäkin on kasvamassa pikku evankelista.
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Kutsumus löytyi itsestään

Elina Rautio
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Oman evankelistan kutsumuksensa Jaana kertoo ymmärtäneensä vasta viimeisen vuoden aikana.
Laulaja ei ollut tietoisesti ajatellut
ryhtyvänsä evankelistaksi, mutta
rohkaiseva palaute esiintymistilanteissa käytetyistä puheenvuoroista
sai hänet pohtimaan tehtäväänsä.
– Olen ollut hämmentynyt siitä,
kun vanhat ja viisaat ovat ruvenneet sanomaan, että sinähän olet
ihan evankelista. Koen seuranneeni itseäni viime vuosina kuin ulkopuolelta, ja olen ihmetellyt, että en
se oo minä, joka puhuu, Jaana kertoo nauraen.
– Uskon, että minulle on annettu evankelistan sydän. Se on syttynyt täältä sisältä aivan itsestään.
Olen huomannut, että koko elämäni ja siihen sisältyneet erilaiset tilanteet ja ihmiset ovat valmistaneet minua tähän tehtävään.
Laulaja-evankelistan tehtävän
lisäksi Jaana on ymmärtänyt olevansa myös esirukoilija.
– Minusta tuntuu välillä, että aivan kuin poksahdan, kun tulee niin
polttava tarve rukoilla jotakin asiaa. Vasta viime aikoina olen tiedostanut senkin, ettei kaikilla ole samanlaista tarvetta ja että minulla
on esirukouksen armolahja.
Jaana näkee oman tehtävänsä osana Kristuksen seurakuntaa,
jossa jokaisella jäsenellä on erilaisia palvelutehtäviä ja erilaisia lahjoja. Osa tehtävistä on näkyviä ja
osa sellaisia, jotka huomataan vasta, jos ne jäävät tekemättä.
– Joskus minulle on sanottu,
että hyvähän sinun on palvella Jumalaa, kun sinä olet tuollainen laulaja. Uskon kuitenkin, että Jumala on kylvänyt jokaiseen ihmiseen
jonkun siemenen, jota hän haluaa
käyttää. Esimerkiksi hiljaisten ihmisten tehtävänä voi olla kuunteleminen. Tai jos osaat leipoa, voit
ilahduttaa toisia pullilla, Jaana tuumii.
– Kaikkia lahjoja tarvitaan. Ajattelen niin, ettei ole erikseen hengellistä ja maallista työtä, vaan että
kaikkea työtä voi tehdä Jumalalle.
Kun me kysymme puhtaalla sydämellä, että missä Isä haluat meitä
käyttää, hän varmasti vastaa.
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Opilla on merkitystä
ENSimmäiSiNä kristillisinä vuosisatoina seurakunta kävi määrätietoista taistelua erilaisia harhaoppeja vastaan. Tässä kamppailussa käytettiin paljon aikaa huolelliseen opin määrittelyyn. Näin
syntyivät myös kristikunnan yhteiset uskontunnustukset.
Oman aikamme kristillisyydessä opin merkitys on sen sijaan
väljähtynyt. Raamatullinen oppi kiinnostaa yhä harvempia. Opillinen sekavuus näkyy jopa kristillisten yhteisöjen sisällä. Teologinen moniäänisyys ja ristiriitaisuus on tunnusomaista erityisesti
maamme evankelis-luterilaiselle kirkolle, mutta opillisen selkeyden säilyttäminen on entistä suurempi haaste myös helluntailiikkeelle. Aina kyse ei ole kamppailusta varsinaisia harhaoppeja
vastaan. Myös epäterveet virtaukset ja yksipuoliset painotukset
aiheuttavat häiriötä.
Sekavaan tilanteeseen vaikuttavat monet tekijät. Nykyuskovat
lukevat vähän Raamattua ja opetuskirjallisuutta, ja siksi heillä
on yleisesti heikko Sanan tuntemus. Lisäksi maa on täynnä
erilaisia yhden asian ympärille rakentuneita kristillisiä
yhdistyksiä, joilta puuttuu opillinen valvonta. Epäterveitä virtauksia tulee myös ulkomailta saapuvien vierailijoiden mukana.
Kristillinen TV7-kanava on yksi opillisen sekavuuden lähde. Vaikka kanava itsessään on suuri Jumalan siunaus, sen johdon kyvyttömyys

Leevi Launonen

Kokemus ja oppi
kuuluvat terveeseen
uskoon.

Onko sodan pituus
ennustettu Raamatussa?

kuka
Jaana Pöllänen
» 38-vuotias laulaja-evankelista.
» Kotoisin Maaningalta, PohjoisSavosta. Asuu tällä hetkellä
Forssan lähellä Jokioisissa.
» Puoliso Ville Uusitalo ja lapset
Susanna, 7, sekä kaksoset Vili
ja Elia, 6.
» Levyt: Kosketa minua Henki
(2009), Kuulen taivaan tiukujen soivan (2010) ja Älä pelkää
(2013).
» Kuuluu Jokioisten evankelis-luterilaiseen seurakuntaan, mutta tekee mielellään yhteistyötä
kaikkien kristillisten seurakuntien kanssa.
» TV-haastattelu tulossa Astu tarinaan -ohjelmassa. Aiemmin
tehtyjä haastatteluja katsottavissa muun muassa YouTubessa ja TV7:n arkistossa.
» Kotisivut osoitteessa: www.jaanapollanen.fi.

teologiseen arviointiin ja vastuulliseen opetustarjonnan valintaan kiusaa monia kasvaneita kristittyjä. Myös internet ja kansainväliset tv-kanavat lisäävät hengellisen opetuksen kirjavuutta.
Opilla on Raamatun mukaan kuitenkin äärimmäisen tärkeä
merkitys. Terve oppi suojaa uskonelämän hengellistä ydintä ja
tuottaa hyvää hedelmää niin yksilön kuin koko seurakunnan elämässä. Siksi siihen on syytä kiinnittää huomiota.
Suomen Helluntaikirkko on tehnyt jo vuosia arvokasta opillista työtä määritellessään tarkemmin Talvipäivillä hyväksytyn Uskon pääkohdat -julistuksen sisältöä. Nämä opilliset linjaukset
saadaan pian helluntaiseurakuntien yhteiseen käyttöön.
Iso Kirja -opisto antaa puolestaan välineitä teologiseen arviointiin huolehtimalla pastoreiden perus- ja täydennyskoulutuksesta. Siksi opiston koulutustoiminnan turvaaminen on koko
helluntailiikkeen tulevaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tervettä oppia tulee vaalia myös kustannustoiminnan ja ennen kaikkea seurakunnissa annettavan
opetuksen kautta.
Teologinen löperyys ei johda kestävään hengelliseen kasvuun. Siksi myös helluntailiikkeessä tarvitaan opillista ryhdistäytymistä. Oppi ilman
elävää kokemusta jää tyhjäksi, ja kokemus ilman oppia on sokea. Ne molemmat kuuluvat tasapainoiseen ja
terveeseen uskoon.

ESKO HALmE

esko.halme@aikamedia.fi

Onko nykyisen sodan pituus ennustettu Raamatussa, kysyy Lauri Hokkanen.
RV 5/1943.
Hämmästyttävän laajalle on levinnyt sellainen käsitys, että raamatussa olisi ennustettu nykyisen maailmansodan kestämisaika. Sen käsityksen mukaan sodan pitäisi loppua aivan pian, tarkemmin sanottuna
tässä kuussa.
Kun kaikenlaisia ennustuksia on ollut jo
ennen tätä sotaa ja sodan aikana, niin niihin ei kannattaisi kiinnittää minkäänlaista huomiota; mutta kun tähän alussa mainittuun käsitykseen liittyy sellainen vakava
ajatus, että jos nyt ei rauhaa tule maalis-

kuussa, niin raamattuun ei voi enää luottaa, koskapa sen ennustukset eivät muka
toteudukaan.
– – Se raamatun paikka, jossa luullaan
olevan ennustus siitä, kuinka kauan tämä
sota kestää, on Ilmestyskirjan 13:5. ”Neljäkymmentä kaksi kuukautta.”
Mutta jokainen, joka lukee koko tuon luvun, huomaa, että siinä ei puhuta jonkun
sodan pituudesta, vaan sen tulevaisuudessa esille tulevan pedon valtakaudesta, joka
on hallitseva 42 kuukautta.
Olympialaisten epäjumalista pakinoi nimimerkki Kranaatti eli Kai Antturi. RV
29/1980.
Mitä tekemistä kristittyjen Jumalalla ja
Jeesuksella Kristuksella on olympialaisissa?
– – Minä pyrin olympialaisten aikaan
menemään johonkin hengelliseen kokoukseen, jossa joku syntinen ihminen arasti astuu taivastien lähtöviivalle ja lähtee tavoittelemaan sitä palkintoa, jonka vanhurskas
Jumala antaa voittajille.
Kesäkuulla oli hengelliset telttajuhlat

Helsingissä Mäntymäen kentällä. Kun Niilo Yli-Vainio saarnasi ja kutsui ihmisiä iankaikkisen elämän osallisuuteen, monet
noudattivat kutsua. Esille ontui sauvaansa
nojaten vanha, harmaantunut mies.
Kuulin, että sinne käveli Jeesuksen Kristuksen kasvojen eteen entinen olympialaisten sankari ja maailmanennätysmies. Jätän
nimen sanomatta. Hän ei etsinyt enää ihmiskunniaa. Hän etsi sitä kunniaa, joka tulee Jumalalta, elävältä Vapahtajalta.

Kuulin, että
sinne käveli
Jeesuksen
kasvojen
eteen entinen
olympialaisten
sankari.

