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Käänny oikeaan

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus LAURI VARTIAINEN  n  Kuva TANELI TÖRÖLÄ
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Ensi kesän Hengellisten syventymispäivien otsikkona on Käänny oikeaan. Ajankohtainen ja moneen suuntaan au-
keava teema. Itselleni se puhuu ennen kaikkea Jumalan läsnäolosta ja työstä luotujensa keskellä. Kasvit kääntyvät 
luonnostaan kohti aurinkoa ja sen valoa. Ihminen on siitä kummallinen luotu, että hän usein pakenee Luojaansa 
ja tämän kirkkautta. Meitä täytyy oikein kehottaa kääntymään valoon päin. Ja Jumala on meille ihmisille, mitä 
valo kasveille.

Otsikko muistuttaa myös elämämme matkasta. Raamatun mukaan on olemassa oikea ja väärä tie. Profeetta 
Jeremia julistaa: ”Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: ”Hylätkää väärät tienne ja tehkää hyvää! Silloin minä 
annan teidän asua tässä paikassa. Älkää luottako valheen puhujiin, jotka hokemalla hokevat: ’Tämä on Herran temp-
peli, Herran temppeli, Herran temppeli!’ Kääntykää vihdoin oikealle tielle ja tehkää hyvää, kohdelkaa aina oikeu-
denmukaisesti toisianne. Älkää sortako vierasheimoisia, älkää orpoja älkääkä leskiä. Älkää surmatko syyttömiä tässä 
maassa. Älkää seuratko muita jumalia, sillä se on teille turmioksi.” (Jer. 7:3–6)

Jumalaan voi aina luottaa. Niin myös Jumalan sanaan. Psalmi 119 kertoo, että Raamattu on meille aivan 
välttämätön: ”Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani.” (Ps. 119:105) Jumalan 
sana on kuin GPS, joka ohjaa meitä kääntymään oikeaan suuntaan. 

Värikkäissä otsikoissa on tietysti se huono puoli, että koiranleuat saavat niistä vettä myllyynsä. Muistan, 
kun viitisen vuotta sitten otsikkona syventymispäivillä oli Hanki elämä. Silloin henkien haistelijat epäilivät, että 
Raamattuopistolla kuvitellaan, että se pelastus on ihmisen itsensä hankittavissa. Leukailijat voivat lukea ensi kesän 
otsikon niinkin, että nyt Raamattuopistolla poliittinen oikeisto houkuttaa. Olihan Muromallakin kallistumaa 
sinne päin. Ei anneta sen häiritä. Koirat haukkuvat, karavaani kulkee – kohti taivaallista kotia. 

Siunausta teille kaikille. 

Ps. Toivomme, että ensi kesänä saamme mahdollisuuden kokoontua syventymispäiville sankoin joukoin sekä 
Kauniaisiin paikan päälle että koteihin livestriimin äärelle. Eli sro.fi/tv on tullut jäädäkseen.

Lauri Vartiainen
toiminnanjohtaja
Suomen Raamattuopiston 
Säätiö
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Onko Raamattuopisto edelleen 
”muromalainen”?
Teksti PETRI VÄHÄSARJA n Kuva JANI LAUKKANEN

Suomen Raamattuopiston perustajasta Urho Muromasta tehtiin ensimmäinen väitöskirja. Väitöskirjan 
laatinut Heikki Haataja kysyy, mikä on Raamattuopiston evankelioimisnäky tänään. 

Suomen Raamattuopisto

Heikki Haatajan systemaattisen 
teologian väitöskirja ”Tahtorat-
kaisustamme riippuu lopulta 
kaikki” – Urho Muroman käsitys 
uudestisyntymisestä ja pyhityksestä 
tarkastettiin Helsingin yliopistossa 
15.10.

Kyseessä on ensimmäinen 
väitöskirja, joka Urho Muroman 
(1890-1966) teologiasta on tehty.

Haataja pureutui väitöskirjas-
saan Muroman käsitykseen uudes-
tisyntymisestä ja pyhityksestä. 

Muroma irtisanoutui voimak-
kaasti Lutherin Sidottu ratkaisuval-
ta -teoksesta, jossa Luther esittää, 
että ihminen ei voi valita taivaan 
ja helvetin väliltä. Ihminen kyke-
nee Lutherin mukaan valitsemaan 
vain helvetin. Usko ja taivaaseen 
pääseminen ovat kokonaan Juma-
lan tekoja.

Muroma taas sanoo, että ”tahto-
ratkaisustamme riippuu lopulta 
kaikki”.

Muroman mukaan Jumala 
antaa ihmiselle etsikkoajan. Silloin 
ihmisellä on mahdollisuus valita. 
Jumalan työn toteutuminen riip-
puu ihmisen valinnasta. Muroman 
mukaan luterilaisen kristillisyyden 
heikkous on se, että ”se pelkää pan-
na ihmisen ratkaisun eteen”.

Haataja kertoo, että Muroma 
kirjoitti paljon kasteesta, joka 
lienee hänen teologiansa epälu-
terilaisin osa-alue. Muroma kyllä 
kannattaa lasten kastamista, mutta 
hänen mukaansa kaste ainoastaan 
”lahjoittaa Kristuksen kastettavan 
ulottuville”. Tämä lahja omistetaan 
myöhemmin ”henkikasteessa” eli 
uskoontulokokemuksessa.

– Muroman kastekäsitys sisältää 
tietyn jännitteen. Yhtäältä hän pai-
nottaa vesikastetta armonvälineenä 
ja Jumalan pelastustekona, jonka 
kautta Jumala lahjoittaa ihmiselle 
itse Kristuksen.

– Muroma ei näytä ajatelleen, 

että Kristus ja Pyhä Henki anne-
taan kasteen vedessä, vaan pikem-
minkin veden ohessa. Muroma ei 
voinut hyväksyä luterilaisen tradi-
tion ajatusta, että Kristus ja Henki 
lahjoitetaan Sanan liittyessä veteen, 
Haataja analysoi.

Haatajan mukaan Raamattuo-
pisto on joissain asioissa etääntynyt 
Muroman opetuksesta. 

– Tämän päivän Raamattuo-
pisto on sitoutunut luterilaiseen 
tunnustukseen. Se opettaa paikoin 
aivan toisin kuin Muroma. Siitä 
huolimatta on syytä huomata, että 
Muroman hedelmä on ollut hyvää. 
Muroman julistuksessa on ollut 
hoitavia, sielunhoidollisia piirtei-
tä, jotka jäävät kiistakysymysten 
varjoon.

– Onko meillä tänä päivänä 
ollenkaan herätyssaarnaajia, jotka 
yhtä vaikuttavasti kuin Muroma 
julistaisivat lakia ja evankeliumia, 
Haataja kysyi.

” Muroman julistuksessa on ollut hoitavia, 
sielunhoidollisia piirteitä, jotka jäävät 
kiistakysymysten varjoon.
HEIKKI HAATAJA
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Raamattuopiston Säätiön taloudesta 

Toimittanut ILKKA HYÖVÄLTI

7

Hengellisen järjestön taloudessa oi-
kean suunnan löytäminen on mo-
nesti haastavaa. Budjetit tehdään 
parhaan mahdollisen ymmärryksen 
mukaan, ja niitä käsitellään monen 
henkilön toimesta. Talousihmiset 
haluaisivat nähdä asiat selkeästi ja 
yksinkertaistaen, mutta onneksi 
vastaukset talouden ylivoimaisiin-
kin ongelmiin ovat kuitenkin usein 
olleet rukousvastauksia.  Nämä vas-
taukset ovat vieneet meidät pienelle 
paikalle, ja yllättävästi jokapäiväi-
nen manna-annos onkin tullut 
meille ajallaan - ei yltäkylläisyyteen, 
vaan suureen tarpeeseen. Tämä 
pitää meidät nöyrinä, ja Raamat-
tuopiston kirkon alttarilla on aina 
paikka, jonne voi taloudellisetkin 
murheet viedä Herran eteen. 

 Koronavuosi on laittanut 
meidät ajattelemaan toimintaamme 

Oikean suunnan löytäminen

uudella tavalla, ja olemme löytä-
neet uusia mahdollisuuksia sekä 
uusia tapoja tehdä työtä. Samalla 
se on vahvasti muistuttanut meitä 
siitä, että yhteiset kokoontumiset ja 
yhteys työmme ystäviin on toimin-
tamme perusta. Tähän yhteyden 
rakentamiseen olemme erityisesti 
etsineet keinoja kuluneena vuonna.

 Kirkkotilojemme saneeraus 
Kellonkartanossa ja Kauniaisissa 
on edennyt sujuvasti talkoolaisten 
huomattavan työpanoksen avulla. 
Kauniaisten kirkkosali on nyt kau-
nis ja toimiva. Tekniikkaa saadaan 
vielä Kauniaisiin lisää, jonka jälkeen 
voimme lähettää verkkoon omaa 
ohjelmaa. Tästä saimme jo hyvän 
kuvan yhteyspäiviemme toteu-
tuksesta verkossa. Kellonkartanon 
huomattavan suuri saneerausprojek-
ti on edennyt vauhdilla, ja juma-

”Budjetti on kuin rukous, ja sen toteutuminen on kuin rukousvastaus” sanoi Keijo Rainerma, pitkäaikainen 
hallituksemme puheenjohtaja.  

lanpalvelukset ovat nyt mahdollisia 
kirkkotilassa myös talviaikaan. 

Korona on kurittanut talout-
tamme, josta olemme selvinneet 
ystäviemme tuella ja lainojemme 
lyhennysten siirtämisellä. Yhteensä 
lainojen lyhennyksiä siirrettiin 200 
000 eurolla. Henkilökuntamme 
kantoi osansa talouden haasteista 
lomautusten muodossa, joka toi 
meille säästöä yli 80 000 euroa. 

 Kiitämme teitä työmme ystävät 
kaikista esirukouksista, talkootyöstä 
ja vaivannäöstä Raamattuopiston 
hyväksi. Yhdessä voimme kantaa 
työtämme Herran eteen ja yhdessä 
voimme saada myös siunauksen. 

Pyydämme, hyvä työmme ystä-
vä, että jaksaisit kulkea edelleenkin 
kanssamme, muistaa meitä ru-
kouksessa, ja jos mahdollista myös 
taloudellisestikin.  n

Sinun tukesi mahdollistaa työmme
Tee lahjoitus:

Soita 0600-02650 (21,86 € + pvm)

MobilePay-lahjoituksena käyttämällä  
lyhytnumeroa 13542

Lähetä tekstiviestin numeroon 16588. 
Kirjoita viestiin lahjoituksesi summa ja välilyönti SRO, eli joko 5 SRO,  

10 SRO, 20 SRO tai 40 SRO.

Verkkopankin kautta osoitteessa  
nettikolehti.fi

KIITOS LAHJASTASI!

lisätiedot ja keräyslupa: sro.fi/lahjoita

”Ryöstetään helvetti tyhjäksi!”
Teksti PETRI VÄHÄSARJA n Kuva TANELI TÖRÖLÄ

Haatajan väitöskirja herättää kysymyksen, ammentaako 
Raamattuopisto edelleen Muroman perinnöstä. Suomen 
Raamattuopiston julistustyön johtaja Petri Kortelahti vastaa. 

Onko Muroman aikainen he-
rätyssaarnaa Raamattuopiston 
työssä pelkkää historiaa? Jos ei, 
millä tavoin se on hengissä?
Sana on villi ja pitelemätön. Kun se 
herättää, se herättää. Sanan kautta 
Jumala itse panee sisimpäämme tu-
levan maailmanajan voimia. Muis-
tan hautajaisten muistotilaisuuden, 
jossa joku omainen parahti: ”Nyt 
uskova pappi keitti tästä herätysko-
kouksen!” Kyse oli standardipuhees-
ta, mutta minkäs teet, jos sanoma 
tulee kohti ja oikea huoli käy rinnan 
päälle istumaan. Siihen vaivaan 
löytyy lääke, evankeliumi. 

Tässä juuri onkin oma tähtäys-
pisteeni joka kerta, kun puhumaan 
nousen. Siinä pitää olla ”tappami-
sen meininki” – tarkoitan päättä-
väistä asettumista syntiä, kuolemaa 
ja Perkeleen valtaa vastaan. Ja 
toisaalta meillä on myös järjestönä 
halu johtaa ihmisiä turmiovaltojen 
orjuudesta Jeesuksen tuntemiseen 
ja Jumalan armolasten ainutkertai-
seen vapauteen. Ryöstetään helvetti 
tyhjäksi!

Millä tavalla Raamattuopiston 
julistuksessa on irtaannuttu 
Muroman julistuksen sisällöstä, 
ja mitä on siitä säilytetty? 
Uskon ja epäuskon välinen ero 
otetaan edelleen vakavasti, mutta 
niin otetaan myös sanan opetta-
mat sakramentit, eivätkä nämä ole 
”vasta-aiheisia” toisilleen. Apos-
tolien tavoin tahdomme kaiuttaa 
kutsuvaa sanaa: ”Ottakaa Jumalan 
armo vastaan niin ettei se jää tur-
haksi”! Niinkin voi siis käydä, myös 
kastetuille. Mutta toisaalta: kutsu 
on voimassa ja voima on kutsussa. 
Siksi vastentahtoinen ihminen voi 
yhä kuulla Jumalan äänen ja myös 
taipua siihen. Mihin olisikaan 
parempi tulla syntisten Vapahtajaa 

tapaamaan kuin rukoukseen ja 
armopöytään!

Mitä sellaista Muromalta voisi 
ammentaa, joka on painunut 
unohduksiin? Samanlaista mah-
tipontista julistustapaa ei taida 
enää kuulla. Haataja kunnioittaa 
Muromaa muun muassa siksi, 
että Muroma “oli tosissaan ja 
uskoi 101% sen mitä hän itse 
julisti”. Olisiko tässä meillekin 
parannuksen paikka?
Me tarvitsemme samaa hätää sie-
luista. Ja kuulijaa tulee tänäänkin 
haastaa: ei Jeesus kaipaa ihailijoita, 
vaan seuraajia! Tyylikysymykset 
ovat sitten oma asiansa. Aika on 
nyt eri ja liika teatraalisuus saattaa 
jopa huvittaa tai ärsyttää. Olen 
itsekin saanut joskus palautetta: 
”Pappi huusi kuin hyeena!” Mutta 
jos joku ei itse usko julistamaansa 
sanomaan, niin varmasti siinä on 
parannuksen paikka. Toisaalta risti 
ja tämä vaikeasti elettävä elämä 
kyllä painavat kristityn etsimään 
armoa vaikka lattianraoista, ja paras 
saarnaaja saarnaakin aina myös it-
selleen, omaan suureen köyhyyten-
sä ja mahdottomuuteensa. Mutta 
juuri silloin siinä on tarttumapintaa 
myös muille huonoille.

Mikä on Raamattuopiston evan-
kelioimisen näky nykyään?
Jokainen sukupolvi täytyy tavoittaa 
erikseen armon evankeliumilla. 
Kuten sanottu: Jumalalla ei ole 
lapsenlapsia, on vain lapsia. Tässä 
tarvitsemme suurta viisautta ja 
taitoa – muun muassa diakonian 
ja toisaalta median moninaisten 
rajapintojen yhdessä tarkastelemis-
ta. Tavoittelemme entistä päättäväi-
semmin niitä, jotka vaeltavat vielä 
Jeesuksen ristin vihollisina. n
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Meiltä ja muualta

Viime kesänä siunasin ystäväni Matti 
Lahtisen haudan lepoon. Vakava sai-
raus eteni nopeasti parissa viikossa ja 
Matti sai rakkaittensa saattamana val-
mistautua omassa kodissaan lähtöön. 
Hautasimme Matin 29. kesäkuuta 
siinä toivossa, että tämä viimeinen 
matka on hänelle kotimatka. 

Matti harrasti monipuolisesti 
urheilua. Kotona on palkintokaappi 
täynnä erilaisia pokaaleja ja mitaleita 
vuosikymmenten varrelta. Lajeina 
olivat mm. suunnistus, korkeushyp-
py ja jousiammunta, josta Matilla on 
myös kultainen SM-mitali.  

Matti valmistui 1958 Oulusta 
kansakoulun opettajaksi. Ensin 
hän toimi vuoden Vetelissä liikun-
nanopettajan sijaisena ja sitten 18 
vuotta Eurajoen yhteiskoulun liikun-
nanopettajan virassa. Vuonna 1977 
Matti palasi kansakoulunopettajaksi 
Kuivalahden ala-asteelle, jossa hän 
tapasi Tuulan ja se oli Matin onni. 
Jousiampuja sai itse osuman “Amo-
rin nuolesta”. Vuonna 1982 mentiin 
naimisiin. Perheeseen syntyi kaksi 
poikaa Miika (1985) ja Teemu (1988). 

9

Kari Mäkelä 
eläkkeelle

Syksystä jäi 
eläkkeelle Kari 
Mäkelä, joka 

kolmen vuosi-
kymmenen ajan on 

ollut Perussanoman 
kasvot niin ystäville kuin vähän 

vieraammillekin. Useimmilla herä-
tysliikkeiden suurilla kesäjuhlilla jo 
Karin hahmo myyntipöydän takana 
kertoo heti, mistä on kyse ja mitä 
on tarjolla. Työ on ollut sydämellä 
tehtyä, Karin sydän palaa hengel-
liselle kirjalle, se on hänelle missio, 
kutsumus. Kutsumus on hengellinen, 
sillä hengellisten kirjojen ja musiikin 
myyminen on sanankylvöä. Toivotta-
vasti Karia nähdään sopivin väliajoin 
vielä eläkkeeltäkin kirjapöydän 
takana. Siunattuja eläkepäiviä Karille, 
ja sydämellinen kiitos uskollisesta 
palvelutyöstä. Filippiläiskirjeen toisen 
luvun sanoin: ”Te loistatte kuin tähdet 
taivaalla, kun pidätte esillä elämän 
sanaa.” (Fil. 2:16) 

Matti oli uskon ja rukouksen 
mies. Vuonna 1965 hän koki hen-
gellisen herätyksen Eurajoella. Hän 
osallistui kristillisen opiston toimin-
taan ja kantoi vastuuta silloisesta ko-
tiseurakunnastaan Eurajoesta. Matti 
piti raamattupiiriä ja toimi seura-
puhujana. Kun 10 vuotta sitten olin 
Suomen Raamattuopiston palveluk-
sessa valtakunnallisessa miestyössä, 
järjestimme Matin kanssa Eurajoelle 
miestenpäivät. Kun Matti ja Tuula 
muuttivat vuonna 2005 Kortesjärvel-
le, Matti alkoi kantaa vastuuta myös 
vanhassa kotiseurakunnassaan, 
jossa olin kirkkoherrana. Matti piti 
uskollisesti miehille raamattupiiriä, 
lauloi kirkkokuorossa ja Matkalai-
set-kuorossa. Hän oli seurapuhuja ja 
tarvittaessa ehtoollisavustaja. 

Matti oli myös mukana reser-
vinupseerien toiminnassa ja toimi 
pitkään sotaveteraanien puheenjoh-
tajana. 

Matti on meille lahja, josta 
saamme olla kiitollisia Taivaan Isälle. 
Lepää rauhassa Matti!

Pastori Aki Paavola, Kortesjärvi

Matti Lahtisen muistolle 

Teologian tohtori ja kirjailija Rolf 
Sons piti Perusta-lehden teologisten 
opintopäivien luentonsa 3.–5.1. 
2021 suorana Saksasta. Ystäväviesti 
haastatteli Sonsia ennen tapahtu-
maa.  

Rolf Sons tunnetaan Suomessa 
muun muassa Perussanoman jul-
kaiseman Sielunhoidon sydämessä 
-teoksen kirjoittajana. Teoksessa 
tutustutaan tapausesimerkkien va-
lossa Lutherin sielunhoitotyöhön ja 
sen perusteisiin. Uskonpuhdistaja 
kunnostautui monien ihmisten vie-
rellä kulkijana vaikeissa tilanteissa, 
usein myös kuoleman edessä. 

– Luther muistuttaa aina 
Jumalan sanassa olevista lupauk-
sista. Sanan perusteella sairastava 
ihminen voi löytää perustuksen 
hänen omien ajatustensa ulkopuo-
lelta, kärsimyksensä keskellä. Hän 
voi kokea Jumalan armon kantavan 
häntä. 

– Kun kärsivä kohtaa kiusauk-

sen epäillä Jumalaa, Luther kehot-
taa päättäväisesti torjumaan nämä 
pahat ajatukset, Sons kuvailee. 

Hän jatkaa, että Luther kehotti 
kärsivää ihmistä samaistumaan 
Kristuksen kärsimyksiin. 

– Kristuksen omana olemiseen 
kuuluu kärsimys, joka tavallaan 
yhdistää kaikkia kristittyjä. Tämä 
näkökulma voi auttaa ymmärtä-
mään, että kärsimys ei ole vailla 
tarkoitusta. 

– Niin kuin vanhemmat tun-
tevat lapsensa kärsimyksen, myös 
Jumala tuntee lapsensa tuskat.

Kristus kantoi ruumiissaan kär-
simyksen ja kaikki synnit. Sonsin 
mukaan Luther tulkitsee tämän 
niin, että Kristus kärsii yhdessä 
ihmisen kanssa.  

– Siksi oma kärsimys saattaa 
paljastaa ihmiselle kristinuskon 
kalleimmat aarteet, Sons kiteyttää. 

Vaikeampaa on hänen mukaan-
sa tuoda evankeliumi sellaiselle 

Teologiset opintopäivät:  

Pääluennoitsija Rolf Sons jakoi Lutherin 
parhaat sielunhoitovinkit 
Teksti PETRI VÄHÄSARJA

Henkilökohtainen kärsimys saattaa tuoda ihmisen ulottuville kristinuskon kalleimmat aarteet, luonnehtii Rolf 
Sons. 

ihmiselle, jolla kaikki on hyvin. 
– Hän ei välttämättä ole totuu-

den suhteen vastaanottavainen. 
– Kärsimys voi usein olla hedel-

mällisempi tie Kristuksen vastaan-
ottamiseen. Aina näin ei tietenkään 
ole. Kärsimys saattaa myös tehdä 
katkeraksi, Sons pohtii. 

Koronatilanteen vuoksi Perus-
ta-lehden Teologiset opintopäivät 
järjestettiin kokonaan etänä.

Tapahtuman teemana oli tällä 
kertaa ”Kesyttämätön kärsimys”. 
Kotimaisista teologian asiantunti-
joista luennoimassa olivat muun 
muassa piispa Jari Jolkkonen sekä 
professorit Kati Tervo-Niemelä ja 
Antti Laato. 

Teologisten opintopäivien 
järjestäjä on teologinen aikakau-
sijulkaisu Perusta yhdessä Suo-
men Raamattuopiston, Suomen 
teologisen instituutin ja Suomen 
Evankelisluterilaisen Opiskelija- ja 
Koululaislähetyksen kanssa.

Ystäviä tavoitellaan  
puhelinten välityksellä
Suomen Raamattuopiston julis-
tustyön johto päätti käynnistää 
alkukesällä projektin, jolla haluttiin 
tavoittaa kaikki SRO:n Ystävät ry:n 
rekisterissä olevat jäsenet. Tähän vai-
kutti koronapandemia, joka rajoitti 
ihmisten liikkumista. Tarkoitus oli 
puhelinsoittojen avulla olla yhtey-
dessä ystäviimme, kuunnella heidän 
kokemuksiaan ja rohkaista heitä 
rukouksin ja Raamatun sanalla. 

SRO:n ystävärekisterissä on 
kaikkiaan 2252 jäsentä. Rekisterin 
puhelinnumeroiden avulla aloitet-
tiin yhteydenotot. Soittamiseen 
osallistui vapaaehtoisia työnteki-
jöitä kautta maan. Tähän mennessä 
esimerkiksi Uudenmaan alueella on 
tavoitettu 470 ystävästä noin 400, 
joista noin 200 kuuluu ikäryhmään 
60–80 vuotta. 

Pandemiarajoitukset ovat vaikut-
tanut ystäviemme elämään radikaa-
listi. Moni jäi erityisesti kaipaamaan 
ehtoollisyhteyttä. Epidemiasta 
huolimatta olemme tällä soittopro-
jektilla voineet ja edelleen pystymme 
pitämään yhteyttä. Olemme myös 
halunneet varmistaa, että ystävillä on 
kaikki tarvittava tieto Raamattuopis-
ton toiminnasta, johon usein mahdol-
lista osallistua etäyhteyden avulla. 

Soittamamme puhelut ovat 
kestäneet kymmenestä minuutista 
puoleentoista tuntiin. Usein niissä 
on puhuttu hengellisistä asioista, 
ja melkein kaikki ovat halunneet 
jättää esirukousaiheita. Keskustelut 
ovat olleet puolin ja toisin antoisia. 
Suurin osa on ilahtunut siitä, että 
olemme ottaneet yhteyttä. Usein 
puhelinsoittoomme vastatessaan 
ystäviä on hämmästyttänyt, kun 
emme halunneet myydä mitään.

Haasteeksi nousi se, että rekiste-

rissä oli noin 70 henkilöä, joista on 
tiedossa pelkkä nimi.

Emme netistäkään löytäneet 
heidän yhteystietojaan. Emme voi 
ole varmoja, onko osa heistä jo pois-
tunut tästä ajasta. Toivomme, että 
tämä lehtijuttu voisi auttaa heidän 
löytämisessään. 

Vuoden 2021 toimintasuunni-
telmassaan Ystävät ry. otti puhelin-
soitot osaksi ry:n pysyvää toimintaa. 
Näin ollen alkuvuoden työlistalla 
on uusien soittajien perehdytys ja 
jatkovaiheen käynnistys. 

Jos sinulle, Raamattuopiston 
Ystävät ry:n jäsen, ei ole tullut yhtey-
denottoa viimeisen puolen vuoden 
aikana ja haluaisit, että sinulle soi-
tettaisiin, niin ilmoittaisitko yhteys-
tietosi toimistosihteerillemme Irma 
Rajakan-kaalle sähköpostitse  
irma.rajakangas@sro.fi tai puhelimit-
se 09 5123 9152.

Jussi Hokkanen
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Raamattuopisto Kauniaisissa

Suomen Raamattuopisto
Helsingintie 10, 02700 Kauniainen 
info@sro.fi, p. 09 5123 910 
raamattuopisto.fi

TAMMIKUU
22.–24.1. Evankeliumit – Sisälle Sanaan -kurssi
30.–31.1. Gospel Junior -leiri

HELMIKUU
12.–14.2. Sanan ja rukouksen viikonloppu
12.–14.2. Sisälle Sanaan – Apostolien Teot 
13.–14.2. Hänen Majesteettinsa palveluksessa  
 – leiri kirkon alojen opiskelijoille

MAALISKUU
5.–7.3. Talvinen liikuntaleiri
5.–7.3. Sisälle Sanaan – Paavalin kirjeet 
5.–6.3. MiniMissio 
12.–14.3. Raamatun ihmiskäsitys sielunhoidon   
 perustana – Sielunhoidon opintopäivät
26.–28.3. Viisauden alku – näköaloja Genesiksen  
 maisemista
26.–28.3. Pop-laulun tehokurssi
26.–28.3. Pidä parempi hengellinen puhe

HUHTIKUU
9.–11.4. Minun nimeni tähden – Vainottujen   
 kristittyjen viikonloppu
9.–11.4. Sisälle Sanaan – Katoliset kirjeet   
 ja heprealaiskirje 
16.–18.4. Johdatus klassiseen kristinuskoon
16.–18.4.  Naiseksi, joka olet – naistenpäivät
23.–25.4.  Kirjailijan kurssi
24.–25.4. Laulakoon suuni sinun lupauksistasi  
 – Psalmilaulun kurssi

TOUKOKUU
7.–9.5. Sisälle Sanaan – Johanneksen ilmestys  
7.–8.5. MiniMissio 
28.–30.5.  Sanan ja rukouksen kevätleiri
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Uusi opintolinja ja uusia lyhytkursseja  
Uuden vuoden päivänä luimme Psalmin 100 sanat Kiittäkää 
häntä, ylistäkää hänen nimeään. Kiitämme Jumalaa ja aloi-
tamme tämänkin vuoden Jeesuksen nimessä. Uusi vuosi 
muistuttaa myös uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. 

Syksyllä 2021 täällä Kauniaisten toimipisteessä alkaa uusi 
korkeakouluopintoihin valmistava kansanopistolinja, josta 
näet seuraavalla sivulla lisätietoja.

Vuokatinrannassa aloitamme uuden sielunhoitokou-
lutuksen, joka koostuu kuudesta viikonloppukurssista 
Sotkamon toimipisteessämme ja kahdesta Kauniaisissa. 
Opiskelija voi osallistua kaikkiin kahdeksaan tai vain itseään 
kiinnostavaan viikonloppuihin. Koko sielunhoitokoulu-
tukseen osallistunut saa todistuksen opinnoistaan. Saara 
Kinnunen ja Jouko Malinen opettavat tässä koulutuksessa.

Vuonna 2021 järjestämme myös useamman uuden 
lyhytkurssin, joiden aiheina ovat psalmilaulu, paremman 
hengellisen puheen valmistaminen ja klassinen kristinusko. 
Työttömille maahanmuuttajille suunnatut viikon mittaiset 
Polku työhön -kurssit muuttuvat syksystä alkaen SRO:n 
omaksi koulutukseksi, kun Opetushallituksen hankeraha 
päättyy. Arkissa on keväällä uusia teemaviikkoa, joihin 
kannattaa tutustua ja tulla lomaviikolla tai vuorotteluva-
paalla antamaan itselleen hengähdystauon elävän veden 
lähteellä. Myös Urheilulinjalle voit tulla viikoksi liikkumaan 
ja rakentumaan Jumalan sanasta. 

Rukouksemme on, että pandemian vitsaus pian väistyy. 
Samalla noudatamme tarkoin kaikissa koulutuksissamme 
terveysviranomaisten määräyksiä. Tästä lehdestä löydät 
koottuna kevään lyhytkurssit Kauniaisissa ja Sotkamossa. 
Valitse sieltä itsellesi sopiva ja tule opiskelemaan, tapaa-
maan ihmisiä ja nauttimaan hyvästä ruoasta.

Odotamme Sinua,

Marja-Kaarina Marttila, rehtori

Polku korkeakouluopintoihin
- jäitkö vaille paikkaa yliopistossa tai ammatti-

korkeakoulussa?
- haaveiletko korkeakouluopinnoista?
- suunnitteletko uran vaihtoa?
Suomen Raamattuopistossa alkaa uusi opinto-
linja Polku korkeakouluopintoihin
• koulutus valmistaa sinua korkeakoulu-

opintoihin 
• kehität ja hiot opiskelutaitojasi 
• laadit henkilökohtaisen opiskelu suunnitelman 

yhdessä tutorisi kanssa
• saat tietoa korkeakoulujen koulutus-

tarjonnasta ja kartoitat omaa opintopolkuasi
• osallistut myös muiden SRO:n linjojen oppi-

tunneille 
• saat kevätkaudella apua hakuprosessiin ja tu-

torointia pääsykoemateriaalin omaksumisessa 
• voit tehdä itsenäisesti teologian tai jonkun 

muun alan avoimen yliopiston tai AMK:n 
opintoja etänä 

• etäopinnot sujuvat paremmin, kun opiskelet 
kannustavassa ympäristössä muiden kanssa

• linjalle on jatkuva haku ja koulutus on päätoi-
mista opiskelua, joten saat KELA:n opinto tukea

Syyslukukausi 1.9.-21.12.2021
Kevätlukukausi 3.1.-30.4.2022

Voit opiskella vain syksyn, vain kevään tai koko 
lukuvuoden. Asuntolassa asuvalle 350 €/kk 
sisältäen opinnot, kahden hengen huoneen ja 
ateriat ma-pe. Kotoa käyvälle 200 €/kk sisältä-
en opinnot, lounaan ja päiväjuoman ma–pe. 
HUOM! Maksat itse suoraan korkeakouluun 
etänä suorittamasi avoimen opinnot.

Lisätiedot: 
opintosihteeri Merja Rantala  
opintosihteeri@sro.fi puh. 09 51239124
vararehtori Veli-Matti Kujala  
veli-matti.kujala@sro.fi 
rehtori Marja-Kaarina Marttila  
marja-kaarina.marttila@sro.fi

Miika Ojala 
PK:lla parasta on laadukas opetus. Mieleen 
jäi yhteys kristittyihin. Oli kiva esim.kun koko 
opiston porukalla siivottiin pihaa. Samanlaista 
yhteishenkeä en ole löytänyt mistään. Tuntuu 
kuin olisi osa isoa perhettä. PK:lle kannattaa 
tulla hakemaan pohjaa elämälle joka kestää 
myrskyt. PK on paikka kasvulle ja latautumisel-
le. Ystäviä ja hienoja kokemuksia saat varmasti.  

Hanna Malinen
PK:lla parasta on turvallinen ympäristö, 
lämmin ja välittävä ilmapiiri ja mahdollisuus 
juurtua Raamatun sanaan. Erityisesti mieleen 
jäi iloinen nauru ja yhteiset seikkailut ja retket 
meidän porukalla. PK:lle voi tulla levähtä-
mään ja tutustua uusiin ystäviin.

Emilia Toivonen
MInulle PK.lla parasta oli huoleton yhdessä-
olo. Uinnit, rukouspiirit ja glögihetket  ovat 
jääneet mieleen. Sain paljon uusia työkaluja 
ja näkökulmia Raamatun lukemiseen. PK on 
hyvä paikka jokaiselle, joka kaipaa hengähdys-
taukoa Jumalan ja muiden uskovien seurassa.

Nuorten Raamatun peruskurssilla 
löydät elämällesi suunnan

Hae PK:lle jatkuvan haun kautta!
• Opit tuntemaan vahvuutesi ja löydät lahjasi 

Jumalan luomana ainutkertaisena ihmisenä.
• Saat kavereita ja kehität ihmissuhdetaitojasi.
• Löydät Jumalan sanasta varmuutta elää 

rohkeasti kristittynä.
• Itsenäistyt ja olet valmis elämäsi seuraavaan 

askeleeseen.

Polku työhön -koulutus 
maahanmuuttajille viikoilla: 
18.–22.1., 8.–12.2., 1.–5.3., 
22.–26.3., 19.–23.4. ja 17.–21.5.

Hei, etsitkö vielä opiskelupaikkaa?  
Vaikka nyt kevääksi?

Soita Hanskille 040 455 5596 tai laita 
viesti hanna-maria.orava-niskala@sro.fi
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Musiikkilinjalla kehität taitojasi 
muusikkona, saat soittokavereita 
ja olet valmiimpi musiikin jatko-
opintoihin

Musiikkilinja

Suomen Raamattuopiston 
musiikin tuottamisen linja 
on sinun kiitoratasi tuottajan 
urapolulla!

Musiikin tuottamisen linja

Syvennät taitojasi 
musiikissa ja toteutat oman 
vaativan musiikkiprojektin 
ammattilaisten ohjauksessa

Musiikkilinja PLUS

PK Internationalin käytyäsi olet 
valmiimpi elämäsi seuraavaan 
suuren seikkailuun.

Nuorten Raamatun peruskurssilla 
löydät elämällesi suunnan. 

Raamatun peruskurssi (PK) PK International

Avoimen raamattukoulun käytyäsi 
tunnet Raamatun sisällön, saat 
välineitä tulkita sitä ja osaat 
soveltaa Raamattua omaan 
elämääsi

Avoin raamattukoulu

Sisälle Sanaan on kahdeksasta 
viikonlopusta koostuva 
opintokokonaisuus, joka 
antaa sinulle kokonaiskuvan 
Raamatusta

Sisälle Sanaan

Urheilulinjalla kehityt urheilijana, 
kasvat ohjaajana, opit viemään 
evankeliumia eteenpäin

Urheilulinja

Urheilulinjalla suoritat Personal 
trainer -opinnot yhteisöllisessä 
ryhmässä toinen toista sparraten

Personal trainer

”Lupaamme, että löydät 
uuden identiteettisi uudessa 
kotimaassasi.”

Kristittynä Suomessa

”Selviät paremmin YKI-
testistä ja voit hakea Suomen 
kansalaisuutta.”

YKI-treeni

Polku työhön on toinen 
mahdollisuus työttömälle 
maahanmuuttajalle

Polku työhön

Saat mahdollisuuden palvella 
omilla lahjoillasi, opit kantamaan 
vastuuta ja löydät paikkasi 
tiimipelaajana

Tiimityön linja

Raamattuopinnot

Musiikkiopinnot

Koulutusta maahanmuuttajille

Urheiluopinnot Muut opinnot

Tule ja tulet kohdatuksi!

Suomen Raamattuopisto Kauniaisissa on kristillinen  
kansanopisto, jossa on tarjolla Suomen parasta ruisleipää.

Viikonloppuisin kursseja mm. 
Raamatusta, kristillisestä opista ja 
elämästä. 

Lyhytkurssit

Torstaisin saat Raamattuopistossa 
koko kattauksen. Ravintoa 
hengelle, sielulle ja ruumiille.niin 
Suomesta kuin ulkomailtakin.

Avoimien ovien luennot
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Vuokatinrannan loma- ja kurssikeskus

Vuokatinrannantie 8, 88610 Vuokatti
Puh. 08 619 470, info@vuokatinranta.fi  

www.vuokatinranta.fi

Vuokatinrannan kuulumisia
Kirjoittaessani tätä juttua epävarmuus on läsnä koronan 
takia. Kurssien järjestämisen epävarmuus avi:n päätöksiä 
odotellessa on kuluttavaa. Toivomme, että saamme jär-
jestää kursseja, mutta todennäköisyys peruuntumiseen 
on suuri. Onneksi ihmiset ovat lohduttaneet ja antaneet 
hyviä muistutuksia ja rohkaisuja raamatusta. ”Älkää 
olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä 
tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. 
Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, 
varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte 
Kristuksessa Jeesuksessa.” Fil.4:6-7. Kaikki on kuitenkin 
Isän käsissä ja tärkein, mikä pysyy on Jeesus.

Toivon, nyt kun vuosi on vaihtunut, että viime vuo-
den epävarmuus jää taakse ja pääsemme palaamaan 
sellaiseen arkeen missä saamme toteuttaa suunnitel-
miamme. Vuokatinrannassa lyhytkursseja on suunniteltu 
tuttuun tapaan. Kevään ohjelmassa on lumilomia ja -ark-
keja sekä naistenpäivät. Tervetuloa lyhytkursseillemme 
levähtämään sanan äärelle, liikkumaan, ja emäntiemme 
laittamia herkkuja nautiskelemaan. Lomapaikkana Vuo-

Talven loma- ja arkkiviikot Aurinkolatujen kirkkautta, mutkaisia 
mäkiä, kivaa koko perheelle. 

Tule nauttimaan hyvästä ruuasta, 
musiikista ja yhteydestä!

www.vuokatinranta.fi

Lumilomat
22.–26.2. Lumiloma 1  (Jouko Malinen, Leo Louhivaara ja Jorma Sutinen)
8.–12.3.  Lumiloma 2  (Mika ja Eeva Pouke, Hannu ja Marketta Tuomala)
22.–26.3. Lumiloma 3  (Jari ja Kristiina Nordman)

Arkkiviikot (Avoin raamattukoulu)
15.–19.3.   Lumiarkki  (Jussi Seppälä ja Seppo Salmi
5.–9.4.  Kevätarkki  (Pekka Heiskanen ja Jaakko Pirttiaho)
Lisäksi: 23.–25.4. Hyvien uutisten naistenpäivät  
(Riitta Lemmetyinen ja Marianne Jansson)

katti on yksi Suomen parhaimmista ympärivuotisena 
kohteena. Täältä löytyy tekemistä kaikki ikäpolvet 
huomioiden. Vuokatinranta paikkana on rauhallinen 
ja perheystävällinen sesonkiaikanakin. Alueemme on 
sopivan etäällä muista lomakohteista, mutta sopivan 
lähellä aktiviteetteja. Siksi haluamme kehua kristillistä 
lomakeskustamme ja kutsua teitä kaikkia lomaile-
maan kristilliseen yhteisöömme.

Sari-Anne Vauhkonen,  
Vuokatinrannan  
kansanopistotoiminnan 
koordinaattori
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Lasten ja nuorten maailmasta

KORONAVUODESSA MYÖS 
PALJON HYVÄÄ
NNS: Yhtyeen suunnitelmissa oli 
tehdä ensimmäinen levy, mutta 
juuri kun yhtye oli lähdössä levyn 
tekoa rahoittavalle kiertueelle, 
kaikki keikat hävisivät yhtäkkiä 
kalenterista. Toisaalta kalenteri-
en tyhjyys avasi ovet tehdä levyä 
täyspäiväisesti melkein läpi vuo-
den ja muutaman mutkan kautta 
saatiin levyn rahoituskin järjesty-
mään. Q&A niminen levy julkais-
tiin marraskuussa ja on ollut myös 
mielenkiintoista kehittää omaa 
striimaussettiä, mikä voi avata uu-
sia mahdollisuuksia keikkailuun.

Pro Fide: Haastavaa on ollut 
keikkojen peruuntumiset ja 
vähyys ylipäätään, mutta kaikki 
muu onkin sitten ollut voittopuo-
lisesti hyvää. Olemme saaneet 
uuden basistin, julkaisseet kaksi 
uutta kappaletta ja muutama 
videokonserttikin saatiin onnis-
tumaan treenikämpältä kuvattu-
jen striimien lisäksi. Treenien ja 
fyysisten kohtaamisten vähyys 

eivät ole rajoittaneet keskinäis-
tä yhteyttä, vaan etäyhteyksien 
avulla se on jopa tiivistynyt, 
hengellinen veljeys on vahvistu-
nut ja bändin toiminnan suunta 
kirkastunut. 

YHTEISTÄ USKON TODEKSI 
ELÄMISTÄ
Tuomo: Ruuhkavuosien keskellä 
osallistumiseni kotiseurakunnan 
toimintaan on ollut valitetta-
van vähäistä. Pro Fidestä onkin 
muodostunut minulle seurakunta 
ja seurakuntayhteys, jossa soitto-
veljien kanssa jaetaan ilot, surut, 
huolenaiheet, uskonkamppailut 
ja parhaat vitsitkin. Erityisesti yh-
teys on korostunut kuluneen vuo-
den aikana, vaikka ihmiskontaktit 
on jouduttu rajoittamaan koronan 
takia välillä minimiin. Rukous 
on ollut ja on edelleen meille 
tyypillinen ja hyvin luonnollinen 
tapa aloittaa treenit, valmistau-
tua keikkaan ja päättää palaverit. 
Bändiyhteys on paljon muutakin 
kuin soittamista.

Jarkko: Bändin merkitys 
seurakuntayhteytenä on ennen 
kaikkea kristittyjen veljien kanssa 
jakamista, uskon todeksi elämistä. 
Bändi on vahva side ja pitää kiin-
ni, vaikka muuten arki meinaisi-
kin viedä pitkin tämän maallisen 
maailman latuja.

Eeli: Olen aina ajatellut NNS 
yhtyettä kuin raamattupiirinä 
tai pienenä seurakuntana. Nämä 
ystävät ovat minulle todella tär-
keitä ja rakkaita, ja yhdessä koetut 
reissut ja Jumalan valtava johdatus 
on hitsannut meitä yhteen.

Tuomas: Kyllä bändi tuntuu it-
sellekin ikään kuin pienryhmältä. 
Puheenaiheiden vakavuus vaih-
telee, ja etenkin pitkillä reissuilla 
huumori ja yhteinen ilo on tärkeä 
osa jaksamista. Mutta puhutaan 
myös paljon kuulumisia ja vai-
keitakin asioita toinen toistamme 
tukien ja rukoilemme yhdessä 
etenkin ennen keikkoja. 

Laajempi versio tästä haastatte-
lusta löytyy Pro Fiden verkkosivuil-
ta www.profide.net n

Musiikkityötä ilman konsertteja
Toimittanut TIINA KARLSSON n Kuvat TIMO LIIRI

Yksi viime vuoden isoista muutoksista oli bändien keikkojen loppuminen lähes kokonaan koronan 
seurauksena. Raamattuopiston nuorisotyön kanssa yhteistyötä tekevät Pro Fide ja NNS eivät kuitenkaan 
luovuttaneet, vaan vuoden aikana tapahtui paljon uutta ja mielenkiintoista. Bändien kuulumisia ja ajatuksia 
seurakuntayhteydestä kertovat Tuomas ja Eeli NNS yhtyeestä ja Tuomo ja Jarkko Pro Fidestä. 

NNS

Kaikki on hyvin
Vuosia sitten elämässäni oli raskas vaihe. Ulkoisesti kaikki oli 
kyllä kunnossa, sisäisesti ei. Tuntui kuin elämästä olisivat värit 
kadonneet. Jumalakin oli kaukana. Janosin Jumalan rakkautta, 
mutta sen omistaminen omalle kohdalle oli kuitenkin kovin 
vaikeaa.

Pimeimmässä vaiheessa unikin katosi. Sänkyyn mentyäni 
nukahdin kyllä nopeasti, mutta muutaman tunnin kuluttua 
heräsin säpsähtäen. Uni ei enää tullut, vaikka miten laskin 
lampaita ja vedin peittoa korvilleni.

Takana oli jälleen lyhyt, levoton yö. Herätyskello yöpöydälläni 
näytti neljää. Ulkona oli tuulista ja pimeää, ja niin oli 
sisällänikin. Koska en saanut enää unta, päätin nousta ylös ja 
mennä keittiöön. 

Keittiömme pöydällä oli Päivän Tunnussana –kirjanen. Otin 
sen käteeni ja etsin kyseiselle päivälle annetut raamatunjakeet. 
Uuden testamentin kohtaa en enää muista, mutta Vanhan 
testamentin kohdan muistan. Se oli Danielin kirjan 10.luvusta: 
Ihmisen kaltainen kosketti minua uudelleen, antoi minulle 
voimaa ja sanoi: ”Älä pelkää, sinä Jumalalle rakas! Kaikki on 
hyvin. Vahvistu, ole vahva!” (Dan.10:18-19)

Sitten tapahtui jotain merkillistä. Lukiessani uudelleen ja 
uudelleen noita Danielin kirjan sanoja sydämeni täytti valtava 
ilo. Tuntui kuin kirkas valonsäde olisi kulkenut lävitseni. 
Jotain kovaa suli pois. Sumu hälveni, pimeys väistyi. Kyynelten 
vieriessä poskillani tunsin, kuinka Jumala otti minut syliinsä ja 
kuiskasi korvaani. ”Älä pelkää, olet minun rakas lapseni. Kaikki 
on hyvin!” 

Tuo aamuyön hetki keittiön pöydän ääressä oli yksi elämäni 
”saranahetkistä”, eräänlainen taitekohta ja suunnan muutos 
syksyn pimeydestä kohti kevättä ja valoa. Jumalan sanan 
lupaukset valoivat toivoa. ”Ihmisen kaltaisen” eli Jeesuksen 
kosketuksesta värit alkoivat taas palata elämääni.

Sinäkin saat tänään ottaa voimaksesi Jumalan sanan lupaukset. 
Ei ole niin pimeää yötä, jossa Jeesus ei valvoisi kanssamme. 
Ei niin raskasta polkua, jota Jeesus ei tuntisi. Ei niin tuulista 
päivää, jota Jeesus ei hallitsisi. Olosuhteista ja mielialastasi 
huolimatta Jeesuksen seurassa kaikki on hyvin!

Jari Nordman

Kirjoittaja on Suomen Raamattuopiston  
Säätiön Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen 
aluejohtaja

Hartaus

Hartaus on Raamattuopiston työntekijöiden 
ja vastuunkantajien kirjoittamasta 
viikkohartauskirjasta Ihmeellinen elämä
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Pro Fide
Me kaikki voimme olla tukemassa 
näiden bändien työtä esirukoili-
joina. Tässä on muutamia aiheita, 
joiden puolesta bändit toivoivat 
rukousta:
• Bändien soittajat, teknikot, 

yhteistyötahot ja kaikki ihmiset, 
joita saadaan kohdata

• Saataisiin pysyä terveinä ja 
vuonna 2021 päästäisiin taas 
tekemään tätä työtä keikoilla. 

• Jumala veisi sinne missä meitä 
tarvitaan ja halutaan käyttää. 

Löydät molemmat yhtyeet myös 
Instagramista @nnsyhtye ja  
@pro_fide

www.youtube.com/sronuoret
www.youtube.com/profide1966



Perussanoma

Jukka Norvannon mukaan Raa-
matussa kerrotaan sadoistatuhan-
sista, ehkä miljoonista ihmisistä, 
mutta heistä mainitaan nimeltä 
vain ”noin 3236”. 

– Sanon noin, koska joskus ei 
ole ihan varmaa, onko samaan 
henkilöön viitattu eri nimillä. 

Mailis Janatuinen kertoo kir-
joittaneensa yksittäisistä Raama-
tun henkilöitä siitä asti, kun hän 
sai 1980-luvulla Japanissa Koben 
raamattukoulussa tehtäväkseen 
pitää kurssin Raamatun naisista. 

– Sen jälkeen olen kirjoittanut 
Raamatun henkilöistä toistakym-
mentä kirjaa ja pitänyt heistä 
lukemattomia raamattupäiviä. 

Norvanto jatkaa, että ketään 
ei mainita Raamatussa nimeltä 
turhaan. 

– Siksi minua kiinnosti alkaa 
selvittää, mitä mahtaa olla nimen 
takana ja miten juuri se henkilö 
voisi auttaa minuakin ymmärtä-
mään paremmin Jumalan toimin-
taa tässä maailmassa.

Monet Raamatun henkilöt ovat 
tehneet kirjoittajiin vaikutuksen. 
Janatuista ovat puhutelleet esimer-
kiksi Job ja profeetta Jeremia. 

Raamatussa myös sivuhenkilöillä on merkitys 
– Janatuisen ja Norvannon lehtijutuista tehdään kirja
Teksti PETRI VÄHÄSARJA n Kuvat SARI SAVELA

Mailis Janatuinen ja Jukka Norvanto ovat pureutuneet Raamatun henkilöihin Elämä-lehdessä vuosien ajan. 
He ovat esitelleet myös sellaisia hahmoja, joista ei nimen lisäksi kerrota paljon mitään.

– Rehellisiä miehiä, jotka 
uskalsivat itkeä Jumalan edessä ja 
valittaa hänelle kutsumuksen ras-
kautta. Jobia ihailen siitä, ettei hän 
lähtenyt pois Herran luota, vaikka 
tämä oli ottanut häneltä pois 
omaisuuden, lapset ja terveyden. 

– Jeremiaa ihailen, koska hän 
pysyi 40 vuotta lujana Jumalan 
sanassa, vaikka joutui maalitta-
misen kohteeksi ja jäi ihan yksin, 
Janatuinen pohtii. 

Norvanto toteaa, että monet 
aivan pienessäkin roolissa esiinty-
vät henkilöt ovat tehneet häneen 
vaikutuksen. 

– Tituksen kirjassa maini-
taan Apolloksen kanssa matkaan 
lähtenyt lainoppinut Zenas. Näille 
Titus sai tehtäväkseen järjestää 
asiat niin, ettei heiltä puuttunut 
mitään. Zenas on jonkinlainen 
lähetystyöntekijän prototyyppi, 
joka luottaa siihen, että toiset 
huolehtivat asiat niin, että hän voi 
keskittyä varsinaiseen asiaan eli 
evankeliumin välittämiseen.

Joidenkin Raamatun henkilöi-
den kohtalot askarruttavat Nor-
vantoa. Yksi tällainen on Jaakob 
Sebedeuksen poika. 

– Hän sai olla Jeesuksen 
lähipiirissä, ikään kuin erityiskou-
lutettavana niin kirkastusvuorel-
la, Jairoksen tyttären kuolleista 
herättämisessä ja Getsemanen 
rukoustaistelussa. Ja kuitenkin 
hänet ensimmäisenä Jeesuksen 12 
opetuslapsesta surmattiin.  Menikö 
tuo erityiskoulutus hukkaan? Vai 
tekikö se hänestä valmiin marttyy-
rikuolemaan? Norvanto kysyy. 

Mailis Janatuinen samaistuu 
erityisesti ”vanhaan naisprofeetta 
Hannaan”.  

– Hän odotti koko ikänsä 
Jeesusta, se oli hänen päätehtä-
vänsä. Ja kun Hanna oli nähnyt 
Jeesus-lapsen, hän jatkoi pro-
feetan tehtäväänsä korkeasta 
iästään huolimatta. Hanna julisti, 
luultavasti kuolemaansa asti, että 
Jumalan on lohduttanut kansaan-
sa lähettämällä sille Vapahtajan. 
Niin minäkin haluaisin tehdä.  

Perussanoma julkaisee Mailis 
Janatuisen ja Jukka Norvannon 
kirjan Sekalainen seurakunta 
keväällä 2021. n
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Mailis Janatuinen

Jukka Norvanto



Radiotyö

Viikoittain Radio Dein kautta 
lähetettävä Radioraamattupiiri 
käsittelee Raamatun kirjoja luku 
kerrallaan. Ohjelman tyyli ei ole 
raamattuopetus vaan pikemminkin 
keskustelu. Äänessä ovat Riitta 
Lemmetyinen, Eero Junkkaala ja 
Aino Viitanen. 

Riitta Lemmetyinen on teologi-
an maisteri ja entinen nunna, jolle 
armo avautui ja ”luostarin muurit 
murtuivat”. Aino Viitanen on Suo-
men Raamattuopiston aluejohtaja. 
Teologian tohtori Eero Junkkaala 
puolestaan tunnetaan esimerkiksi 
arkeologina. 

Kaikki Radioraamattupiirin 
lähetetyt jaksot löytyvät netistä, 
muun muassa Spotifysta. Oh-
jelman tekniikasta on alusta asti 
vastannut Aku Lundström. 

– Hieno matka, jota olen alusta 
asti saanut olla tekemässä. Taso on 
tietysti pyritty pitämään hyvänä, 
Lundström kertoo ja lisää, ettei 
ole juurikaan leikannut äänityksiä, 
paitsi ”timmimmäksi”. 

Leikkaamistarpeen vähäisyys on 

Kahdeksan vuoden urakka päättyi  
– Radioraamattupiiri kävi Uuden testamentin läpi
Teksti ja kuva PETRI VÄHÄSARJA

Suomen Raamattuopiston Radioraamattupiiri alkaa seuraavaksi käsitellä Vanhaa testamenttia. Ohjelman 
kokeneet opettajat ihmettelevät, miten Raamatusta löytyy loputtomasti uutta.
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sikäli erityistä, että ohjelmia ei ole 
käsikirjoitettu etukäteen. 

– Keskustelu on spontaania. 
Emme tiedä, mihin päädymme, 
kun alamme jaksoa tekemään. 
Luulen, että se on tämän konseptin 
vahvuus. Välillä olemme eri mieltä. 
Ihmettelemme monia kohtia. Se 
tekee tästä helposti kuunneltavan, 
Eero Junkkaala kertoo. 

– Raamattu yllättää ja aina 
löytyy uutta. Pohja ei tule koskaan 
vastaan, toteaa puolestaan Riitta 
Lemmetyinen. 

– On ollut kiva huomata, että 
ihmiset tykkäävät pohdiskelevas-
ta otteesta. Emme lyö valmiita 
vastauksia tiskiin, Aino Viitanen 
luonnehtii. 

Hän jatkaa, että Uuden testa-
mentin urakoinnin jälkeen mieli 
on kiitollinen. 

– Jumala antaa aikaa ihmisen 
taivallukselle, kysymyksille ja 
kompuroinnille. Jumalalla on aikaa 
kehitellä tarinaansa ja antaa ihmi-
sen prosessille tilaa. Ei Jumalalla 
ole kiire, vaikka meillä ihmisillä on. 

Radioraamattupiiri on kokoontunut yhtä henkilövaihdosta lukuunottamatta samalla kokoonpanolla jo kahdeksan vuotta. 
Tiimi koostuu Erkki Jokisen paikan 2015 ottaneesta Riitta Lemmetyisestä, Aku Lundstömistä, Eero Junkkaalasta ja Aino 
Viitasesta.

Rukoilemme Suomen Raamattuopiston 
toiminnan puolesta:

Poikkeustilanne
Rukoilemme Suomen ja koko maailman puolesta yhä jatkuvan koronaepi-
demian keskellä. Suojele ihmisiä, varjele taloutta. Herätä ihmisissä armon 
jano, Jumalan sanan nälkä. Anna näiden vaikeiden aikojen synnyttää uskoa ja 
herätystä.

80-vuotinen työsarka
Kiitämme siitä, että olemme jo yli 80 vuoden ajan saaneet opettaa Raamat-
tua ja julistaa armon evankeliumia. Kiitämme ihmisistä, jotka olet kutsunut 
työhösi sekä niistä, jotka ovat löytäneet liikkeestä hengellisen kodin itselleen. 
Siunaa Raamattuopiston työtä ja tapahtumia. 

Kansanopiston linjat ja kurssit
Kiitämme hyvistä toimitiloista ja työmahdollisuuksista. Pyydämme, että linjat 
täyttyisivät myös ensi lukukaudella opiskelijoista ja että Jumalan sana saisi 
rohkaista, vahvistaa ja uudistaa opiskelijoita. Anna myös viisautta uusien lin-
jojen ja kurssien suunnitteluun. Rukoilemme kansanopistossa työtä tekevien 
puolesta, että antaisit heille Sinun armosi ja voimasi jokaiseen päivään.

Julistustoiminta ja nuorisotyö
Kiitämme yhteistyömahdollisuuksista ja ystävätyöstä. Rukoilemme seurakun-
nissa pidettävien tilaisuuksien sekä nuorten parissa tehtävän työn puolesta. 
Pyydämme, että Jumalan sana saisi koskettaa mahdollisimman monia niin, 
että usko voisi syntyä ja kasvaa. Pyydämme taitoa kutsua nuoria yhteyteen 
Jumalan kanssa ja sanan äärelle, että he saisivat kestävän perustan elämäl-
leen. Kiitämme Raamattuopistossa kokoontuvasta jumalanpalvelusyhteisöstä 
ja pyydämme sille siunaustasi.

Vuokatinranta ja Kellonkartano
Kiitämme hyvistä toimitiloista ja rukoilemme, että Vuokatinranta ja Kellonkar-
tano saisivat olla mahdollisimman monelle kävijälle siunaukseksi. Pyydämme 
siunausta Kellonkartanon mittavalle kunnostustyölle. Rukoilemme Kartanon 
kirkon ja Vuokatin jumalanpalvelusten puolesta. 

Talous
Kiitämme ajallaan tulleesta avusta, jota olemme saaneet niin testamenttien, 
lahjoitusten kuin maan antimienkin muodossa. Rukoilemme, että Raamat-
tuopisto saisi jatkossakin kaiken, mitä se taloudellisesti tarvitsee. 

Perussanoma
Rukoilemme, että Perussanoman kirjat sekä Elämä ja Perusta -lehdet voisivat 
olla siunaukseksi mahdollisimman monelle. Rukoilemme  
seurakuntalainen.fi-verkkosivuston puolesta.

Työntekijät, nimikkolähetit, ystävät, talkoolaiset ja  
vapaaehtoistyöntekijät
Kiitämme Raamattuopiston työntekijöistä, nimikkoläheteistä, ystävistä, tal-
koolaisista ja vapaaehtoisista. Pyydämme jokaiselle sinun siunaustasi. 

Eräs työn pitkäaikainen ja uskollinen ystävä muistutti, että menneinä vuosikym-
meninä oli tapana hiljentyä  rukoilemaan Raamattuopiston puolesta keskiviik
koisin klo 21.30. Jos ajatus tuntuu sinusta hyvältä, voit myös toimia niin.

Raamattu on elävää sanaa, ja sitä 
kannattaa tutkia. Huomaat, että se 
tutkiikin sinua, Viitanen sanoo. 

– Tässä työssä vanha kristitty 
tekee jatkuvasti uusia oivalluksia, 
Lemmetyinen jatkaa. 

KUUNTELIJAT KYSYVÄT 
AKTIIVISESTI
Ohjelman pitäjät ovat huomanneet 
vuosien varrella toisissaan eri alojen 
asiantuntijuutta. 

– Eero on haka Vanhan testa-
mentin tuntemuksessa, ja se auttaa 
Uuden testamentin ymmärtämi-
sessä. Ja arkeologiassa, mikä on 
huippujuttu. Sellaista tuntemusta 
ei jokaisessa raamattupiirissä ole, 
Riitta Lemmetyinen kehuu. 

– Riitan erityisosaaminen on 
muun muassa siinä, että hänen 
menneisyytensä teema, ahtaasta 
uskosta avaralle, pulpahtelee Raa-
matun sivuilla esille. Riitan oma 
kokemus tuo hyvän lisän armon 
ymmärtämiseen, Junkkaala jatkaa.

– Ainon rooli on kyselijä ja 
keskustelun ärsyttäjä. Hän haastaa 
meitä ja kuulijoita kysymyksillään 
ja pudottaa meidät maan pinnalle. 

– Kadunmiehen kysymykset tu-
levat Ainolta, Lemmetyinen kuvaa. 

Radioraamattupiiri on moti-
voinut ihmisiä myös perustamaan 
omia raamattupiirejään ohjel-
man äärelle. Toistasataa piiriä on 
ilmoittanut itsestään, mutta Aino 
Viitasen mukaan niitä lienee todel-
lisuudessa paljon enemmän. 

Kuuntelijoilta tulee ohjelman 
tekijöille paljon kysymyksiä. Yksi 
jakso omistettiin pelkästään niille. 

– Olen erityisesti ilahtunut niis-
tä palautteista, joissa kerrotaan, että 
ohjelmamme auttanut ymmärtä-
mään, mistä Raamattu puhuu. Yksi 
kirjoitti, että hänen vanha isänsä 
tuli uskoon, koska tämä ohjelmam-
me avulla alkoi tajuta Raamattua. 

Keväällä 2021 lähetetään uu-
sintana Apostolien tekoja koskevat 
jaksot. Syksyllä Radioraamattupiiri 
alkaa käsitellä Vanhaa testamenttia, 
vuorotellen Uuden testamentin 
jaksojen uusintojen kanssa.

– Otamme ensin 1. Mooseksen 
kirjan ja sitten harpomme tiettyjä 
lukuja, ja katamme ne lyhyellä 
kommentoinnilla. Jokaista lukua ei 
käydä erikseen läpi, koska se olisi 
Vanhassa testamentissa mahdoton 
urakka, Junkkaala kertoo. n

Radioraamattupiiri
Radio Deissä Tiistaisin  
klo 18.30–19.00

Keskustelemassa Eero Junkkaala, Riitta Lemmetyinen,  
Aino Viitanen. Ohjelmat kuunneltavissa nettisivuilla  

www.radioraamattupiiri.fi ja Spotifyssa.

Tue Radiotyötä. Lahjoitustili OP-Pohjola FI73 5720 2320 1095 43. Viite  130 000 740 515.
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Seurakunnissa tapahtuu

Etelä-Karjala
Lappeenranta, Eeva Pusa
6.5. klo 18 Seurat. Juha Hasanen.

Lappeenranta, Lappeen seurakuntasali
5.4. klo 15 Ristiltä soi pelastus. Pertti Hut-
tunen, Ristisointu.

Lappeenranta, Lappeenrannan kirkon 
alasali
7.1., 4.2., 4.3., ja 15.4. klo 13.30 Suomen 
Raamattuopiston päivätilaisuudet. Juha 
Hasanen, Martti ja Ritva Asikainen (4.2.), 
Johannes Kinnunen (4.3.), Lasse Teräväi-
nen (4.3.), Petri Tiusanen (15.4.), Taina 
Korhonen (15.4.).

Luumäki, Taavetin seurakuntakeskus
18.1., 22.2, 22.3. ja 26.4.  klo 18 Raamattu-
luento ja iltatilaisuus. Juha Hasanen, Jukka 
Olsson.

Etelä-Pohjanmaa
Alajärvi, kirkko
24.1. klo 10 SRO:n kirkkopyhä. Lasse Pesu. 

Alavus, kirkko
16.1. klo 18 Raamattuilta. Lasse Pesu.
10.3. klo 18 Pappi vai lääkäri? -ilta. Lasse 
Pesu.
18.4.2021 klo 10 SRO:n kirkkopyhä. Esko 
Piiroinen.

Isojoki, kirkko
18.4. klo 10 SRO:n kirkkopyhä ja raamat-
tuhetki. Mika Helander, Lasse Pesu, Niina 
Nikola.

Kauhajoki, Leila ja Tarmo Ahtiaisen koti
4.5. klo 18 Kotiseurat (os. Oltermanninpol-
ku 4). Lasse Pesu. 

Kauhava, seurakuntatalo
19.1., 16.2., 16.3., 13.4. klo 18.30 Hehku-il-
ta. Juhani Ventä, Eila Tobiasson, Kai Nieme-
lä (19.1. ja 16.3.), Lasse Pesu (16.2. ja 13.4.).

Kauhava, Ylihärmän kirkko
20.1. klo 18.30 Uskon ja elämän ilta. Lasse 
Pesu, Anssi Massinen.

Lapua, kirkko
17.3., 14.4. klo 18.30 Pappi vai lääkäri? -ilta. 
Lasse Pesu. 

Lapua, seurakuntatalo
8.5. klo 12-15 Raamattupäivä. Lasse Pesu. 

Alajärvi, Lehtimäen kirkko
24.1. klo 13 SRO:n kirkkopyhä. Lasse Pesu. 

Seinäjoki, Hyvän paimenen kappeli
6.4. klo 18.30 Evankelisten opiskelijoiden 
ilta. Lasse Pesu, Panu Malkasilta.

Seinäjoki, Untamalan yhteistalo
8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 9.4., 23.4. 
klo 18.30 Raamattu- ja rukouspiiri. Sinikka 
Lammi.  

Seinäjoki, Ylistaron seurakuntatalo
10.2. klo 18 Pappi vai lääkäri? -ilta. Lasse 
Pesu. 

Soini, seurakuntatalo
19.1., 16.3., 11.5. klo 18.30 Uskon ja 
elämän ilta. Veijo Jousmäki, Lasse Pesu 
(19.1. ja 11.5.), Esko Piiroinen (16.3.), Pasi 
Kilpeläinen (11.5.).

Soini, kirkko ja seurakuntatalo
16.5. klo 10 SRO:n kevätjuhla. Mukana 
nykyisiä ja eläkkeellä olevia julistustyön-
tekijöitä. 

Vimpeli, kirkko
29.3. klo 18 Hiljaisen viikon kirkkoilta. 
Lasse Pesu, Arto Turpela.

Etelä-Savo
Heinävesi, seurakunta
24.–26.1. Ihmeellinen elämä -seurakunta-
tapahtuma. Juha Hasanen, Eero Kuikan-
mäki, Reijo Toivanen.

Juva, seurakuntatalo
26.1., 22.2., 23.3., 27.4. ja 25.5. klo 13.30 
Suomen Raamattuopiston päivätilaisuu-
det. Kyösti Korppi, Juha Hasanen.

Juva, kirkko ja seurakuntatalo
14.3. klo 10 Suomen Raamattuopiston 
kirkkopyhä. Petri Kortelahti, Kyösti Korppi

Kangasniemi, kirkko
27.1., 24.2., 24.3., 28.4. ja 26.5. klo 13 Suo-
men Raamattuopiston päivätilaisuudet. 
Juha Hasanen, Pentti Pynnönen (27.1.), 
Eeva Hasanen (24.2.), Reino Letonsaari 
(24.3.), Anneli Montonen (28.4.), Marja-Lii-
sa Seppänen (26.5.).

Mikkeli, seurakuntakeskus
10.1., 7.2., 7.3., 4.4. ja 2.5. klo 14 Suomen 
Raamattuopiston päivätilaisuudet. Juha 
Hasanen, Jarmo Kuronen (10.1.) Juha Lahti 
(7.2.), Reijo Toivanen (7.3.), Markku Hokka-
nen (4.4.), Aino Viitanen (2.5.), Musiikkiryh-
mä Triangeli (2.5.).
18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 
26.4., 10.5. ja 24.5. klo 13 Suomen Raamat-
tuopiston Raamattupiiri. Martti Juutilai-
nen, Juha Hasanen.

Mikkeli, Ristiinan seurakuntakeskus
11.1., 15.2., 8.3., 12.4. ja 10.5. klo 18 
Raamattuluennot. Juha Hasanen, Reino 
Letonsaari (8.3.).

Savonlinna, Säämingin seurakuntatalo
4.1., 1.2., 1.3., 28.3., 5.4., 28.4. ja 3.5. klo 13 
Suomen Raamattuopiston päivätilaisuu-
det. Juha Hasanen, Reino Letonsaari (4.1.), 
Jaakko Parkkinen (4.1.), Mikko Rinkinen 

(1.2.), Sakari Seppälä (1.3.), Pekka ja Eija 
Barck (5.4.), Lauri Vartiainen(28.4.), Keijo 
Luostarinen (3.5.).

Kainuu
Kuhmo, Iivantiiran seurakuntatalo
14.2. klo 10 SRO:n kirkkopyhä. Petri 
Kortelahti.

Kuhmo, kirkko
25.4. klo 18 Vuodet täynnä elämää - kiitos 
Kuhmo juhlakonsertti. Pertti Kallio & Lau-
lukuvia, Jouko Malinen, Timo Suutari.

Kuhmo, seurakuntakeskus
29.1., 19.3. ja 7.5. klo 18 Raamattuopiston 
seurat. Jouko Malinen, Pasi Tampio (29.1., 
19.3.).

Paltamo, seurakuntakeskus
12.2. klo 18 Raamattuopiston seurat. 
Jouko Malinen, Petri Kortelahti.

Puolanka, seurakuntatalo
13.2. klo 14 Raamattuopiston seurat. 
Jouko Malinen, Petri Kortelahti.

Suomussalmi, Ämmänsaaren seurakun-
takeskus
13.2., 7.3. klo 18 ja 25.4. klo 14 Raamat-
tuopiston seurat. Jouko Malinen, Petri 
Kortelahti (13.2.).

Keski-Pohjanmaa
Halsua, kirkko ja seurakuntatalo
7.2. klo 10 SRO:n kirkkopyhä ja raamat-
tuhetki. Juha Karhulahti, Lasse Pesu, 
Anni-Mari Kentala.

Kannus, seurakuntatalo
24.2., 24.3., 21.4. klo 18 Pappi vai lääkäri? 
-illat. Lasse Pesu, lääkäri, Kai Juvila.

Kaustinen, kirkko ja seurakuntatalo
21.2. klo 10 SRO:n kirkkopyhä ja raamat-
tuhetki. Veli-Pekka Harju, Lasse Pesu, 
Minna-Leena Lahti. 

Perho, seurakuntatalo
27.1. klo 18 Pappi vai lääkäri? -ilta. Lasse 
Pesu. 

Veteli, kirkko ja seurakuntatalo
14.3. klo 10 SRO:n kirkkopyhä ja raamat-
tuhetki. Vesa Parpala, Lasse Pesu, Minna 
Kalliokoski.  

Keski-Suomi
Jyväskylä
14.3. klo 13 Sana elämään. Aino Viitanen, 
Sakari Orava, Juhani Tikkanen.

Jyväskylä, Neulaskoti
21.1., 18.2., 18.3. ja 15.4. klo 18.30 Toivon 
torstai-illat. Riitta Keskimäki (21.1.), Päivi 

Perttilä (21.1.), Esa Jurva (18.2.), musiik-
kiryhmä Triangeli (18.2.), Esko Helenius 
(18.3.), Astaha-kuoro ja Heli Nieminen 
(18.3.), Saija Väätäinen (15.4.), Jennimari ja 
Ville Niemi (15.4.).

Jyväskylä, Roihu (Palokan kauppakeskus)
7.1., 4.2., 11.3., 22.4. ja 13.5. klo 18.30 
Elämän puolella illat. Juha Parkkinen (7.1.), 
Kyösti Kytöjoki (7.1.), Matti Mertanen (7.1.), 
Erkki Puhalainen (4.2.), Pasi Heikkilä (4.2.), 
Teija Laine (11.3.), lauluryhmä Ester (11.3.), 
Aino Viitanen (22.4.) , Tiina Kemiläinen 
(22.4.), Seppo Hautalahti (13.5.), musiikki-
ryhmä Triangeli (13.5.).

Jyväskylä, Tikkakosken kirkko
13.2. klo 10 Naistenpäivä. Aino Viitanen, Tei-
ja Laine, Inkeri Tuunanen, Saara Kinnunen

Jyväskylä, Vaajakosken kirkko
13.1., 10.2., 10.3. ja 14.4. klo 18 Raamattuil-
lat. Anneli Montonen, Ursula Hyvärinen, 
Mirja Jokela.
30.1. klo 12 Raamattupäivä. Aino Viitanen, 
Mailis Janatuinen.

Jämsä, Kustaankoto
7.2. ja 7.3. klo 15 Lauluseurat. Anneli Mon-
tonen, Lotta Siitonen.

Jämsä, seurakunta
17.–19.1. Ihmeellinen elämä -seurakunta-
päivät. Anneli Montonen, Pertti Kallio & 
Laulukuvia.

Karstula, seurakuntatalo
11.1., 15.2., 15.3. ja 12.4. klo 18 Sanan ja 
rukouksen illat. Anneli Montonen, Mar-
ja-Terttu Akonniemi (15.2.).

Keuruu, Haapamäki 
23.3. klo 12 Katulähetys. Pentti Olkkonen, 
Esa Ryynänen.

Keuruu, Isohiekan leirikeskus
23.3. klo 17 Miesten saunailta. Pentti Olk-
konen, Esa Ryynänen

Keuruu, leirikeskus
22.3. klo 18 Miesten saunailta. Esa Ryynä-
nen, Pentti Olkkonen.

Keuruu, seurakuntakeskus
15.2., 15.3. ja 19.4. klo 18 Raamattuillat. 
Esa Ryynänen, Lasse Pesu (15.2.), Harri 
Niemelä (15.3.), Anneli Montonen (19.4.).

Keuruu, Ystäväntupa
23.3. ja 24.3. klo 8 Katulähetys. Pentti 
Olkkonen, Esa Ryynänen.
23.3. klo 10 A-kilta.  Pentti Olkkonen, Esa 
Ryynänen.

Laukaa, seurakuntatalo
25.1., 22.3. ja 26.4. klo 18 Sanan ja rukouk-
sen illat. Anneli Montonen.

Äänekoski, Suolahden seurakuntatalo
10.1., 14.2., 14.3. ja 11.4. klo 18 Raama-
tun opetuksen ja musiikin illat. Anneli 
Montonen.

Kymenlaakso
Anjalankoski, Sippola
11.4. klo 10 SRO:n kirkkopyhä. Jari Nord-
man, Hannu ja Marketta Tuomala, Riitta 
Harju.

Anjalankoski, Myllykosken kirkko ja 
kirkon Triadi
14.-16.2. Seurakuntatapahtuma. Jari Nord-
man, Eija Murto, Aino Viitanen, Hannu ja 
Marketta Tuomala, Tommi Nikki, Sakari 
Kälviäinen, Harri Salojärvi

Kouvola, Käpylän kirkko
17.-18.1. Seurakuntatapahtuma. Jari Nord-
man, Petri Kortelahti, Olavi Mäki-Patola, 
Terhi Paukku, Hannu ja Marketta Tuomala.
7.2., 7.3., 4.4. ja 2.5. klo 17 Sanan ja 
sakramentin illat. Jari Nordman, Timo 
Rämä, Mika Tuovinen (7.2.), Eliisa Pokki 
(7.2.), Pertti Jalo (7.2.), Viljo Mörsky (7.2.), 
Terhi Smeds (7.3.), Pekka Haaja (7.3.), Eila 
Katajisto (7.3.), Juhani Huovila (7.3.), Pentti 
Solje (7.3.), Daniel Nummela (4.4.), Osmo 
Harjula (4.4.), Marjatta Rekki (4.4.), Kalevi 
Komppa (2.5.), Olavi Mäki-Patola (2.5.), Ir-
meli Hakkarainen (2.5.), Hannu ja Marketta 
Tuomala (2.5.).

Kouvola, seurakuntakeskus
14.3. klo 17 Taipaleella reissumies 40v. 
konsertti. Pertti Kallio, & Laulukuvia,Pauli 
Heinola.

Kuusankoski, Jaalan kirkko ja seura-
kuntasali
13.5. klo 10 SRO:n kirkkopyhä. Jari Nord-
man, Minna Tanska

Kuusankoski, kirkko, seurakuntakeskus 
ja seurakuntatalo
13.-14.3. Seurakuntatapahtuma. Jari 
Nordman, Pertti Kallio, & Laulukuvia, Pauli 
Heinola.

Pirkanmaa
Tampere, Pirkanmaan hoitokoti
8.4. klo 14.30 Sävelhartaus. Pertti Kallio, 
Pasi Kortelainen, Johanna Coljander.

Tampere, Tuomiokirkko
21.2., 21.3. ja 18.4. klo 18 Sana Soi -illat. 
Pertti Kallio, Sointu Lanki, Maila Böhm, 
Sakari Orava (21.2.), Juha Yli- Knuuttila 
(21.2.), Hanna-Maria Orava-Niskala (21.2.), 
Suvi Gräsbeck (21.3.), Folke Gräsbeck 
(21.3.), Tarvo Laakso (18.4.), Petri Kortelah-
ti, Pertti Kallio & Laulukuvia (18.4.).

Tampere, Viinikan kirkon  
seurakuntasali
17.1., 14.2., 14.3. klo 14 Sanasta suunta 
-luentosarja. Jorma Satama, Juha Vähä-
sarja (17.1.), Liisa Herkkola (17.1.), Keijo 
Rainerma (14.2.), Annuska Laurén (14.2.), 
Matti Vanhanen (14.2.), Leena Juppala 
(14.2. ja 14.3.), Pirjo Ketola (14.3.), Hannu 
Sippola (14.3.).
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17.4. klo 13 Raamattuiltapäivä. Jari Nord-
man, Jorma Satama. 
18.4. klo 10 Messu ja Sanasta suunta -luen-
to. Jari Nordman, Jorma Satama.

Pohjanmaa
Laihia, seurakuntatalo
9.2., 9.3. klo 17.30 Pappi vai lääkäri? -illat. 
Piia Lakso, Lasse Pesu, Pauli Leppiniemi.

Vaasa, kirkko
26.1., 23.2., 16.3. klo 18 Pappi vai lääkäri? 
-illat. Lasse Pesu, Tuuli Kela, Heikki Kauko-
ranta (26.1. ), Vesa Rajala (23.2.), Anna-Liisa 
Punto (16.3.).
11.4. klo 10 SRO:n kirkkopyhä. Lasse Pesu.
14.-15.4. Reissumiesten kiitos Vaasan vuo-
sikymmenistä. Pertti Kallio, Leo Louhivaa-
ra, Pasi Kortelainen, Arto Lehtineva.

Pohjois-Karjala
Joensuu, Pielisensuun kirkko
19.2. ja 23.4. klo 18 Raamattuopiston seu-
rat. Jouko Malinen, Tarja Hirvonen.

Juuka, seurakuntakeskus
18.2. klo 18 Raamattuopiston seurat. Jou-
ko Malinen, Pirkko Räty-Ryynänen.

Kitee, kirkko ja seurakuntakeskus
21.-23.3. Eksyneestä löydetyksi -seurakun-
tapäivät. Petri Kortelahti, Jouko Malinen, 
Pekka Barck, Marketta ja Hannu Tuomala.

Nurmes, seurakuntakeskus
4.2., 4.3. ja 30.4. klo 18 Raamattuopiston 
seurat. Jouko Malinen, Veikko Jaaranen, 
Jari Niva (30.4.).

Outokumpu, kirkko
28.2. klo 10 SRO:n kirkkopyhä. Pirkko 
Laakkonen.

Pohjois-Pohjanmaa
Kuusamo
6.2. klo 12 OlenNainen -naisten tapahtu-
ma. Anne Pohtamo-Hietanen, Jippu.

Pohjois-Savo
Iisalmi, seurakuntatalo
13.1. ja 7.4. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta. 
Heikki Juntunen, Jouko Kauhanen (7.4.).

Juankoski, Muuruveden kirkko
7.3. klo 12 SRO:n kirkkopyhä, Muuruvesi. 
Eino Keihänen, Jouko Kauhanen.

Juankoski, Ylösnousemuksen kirkko
13.1., 10.2., 10.3., 14.4. ja 5.5. klo 18 Hyvän 
sanoman ilta. Jouko Kauhanen, Eino Kei-
hänen, Heikki Halinen.
7.3. klo 10 SRO:n kirkkopyhä. Eino Keihä-
nen, Jouko Kauhanen.



Tilaisuuksien järjestäminen 
riippuu sen hetkisestä 
hallituksen, THL:n ja 

seurakuntien ohjeistuksista 
toimia mahdollisena pandemia

aikana. 

Voit tarkistaa 
aluevastaavaltamme tai 

paikalliselta seurakunnalta 
järjestetäänkö tilaisuus 

normalisti.

Keitele, Keiteleen kirkko
23.5. klo 10 SRO-kirkkopyhä. Khra Oiva 
Malinen, Jouko Kauhanen

Keitele, Keiteleen seurakuntatalo
18.1., 15.2., 15.3., 19.4. ja 17.5. klo 18 Hy-
vän sanoman ilta. Jouko Kauhanen, Oiva 
Malinen.

Kuopio
4.2. klo 18 Sanasta suuntaa elämään-raa-
mattupiiri.

Kuopio, Alavan kirkon alasali
11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 12.4., 26.4. 
ja 10.5. klo 16.30 Rukous- ja raamattupiiri. 
Rauno Perälä, Jouko Kauhanen.
21.2., 21.3. ja 18.4. klo 17 Hyvän sanoman 
illat. Pekka Heiskanen.

Kuopio, Raittiustalo
23.4. klo 18 Sana. Eero Junkaala.

Kuopio, Merja-Riitta Jaakkonen
14.1., 21.1., 28.1., 11.2., 18.2., 25.2., 4.3., 
11.3., 18.3., 25.3., 8.4., 15.4., 22.4., 29.4. ja 
6.5. klo 18 Sanasta suuntaa elämään-raa-
mattupiiri.

Kuopio, Puijon kirkko
17.1. klo 17 Hyvän sanoman ilta. Mailis 
Janatuinen.

Leppävirta, Vanha pappila
20.1., 10.2., 17.3., 21.4., 12.5. klo 18.30 
Hyvän sanoman illat. Jouko Kauhanen, 
Ulla Savolainen.

Siilinjärvi, seurakuntatalo
24.4. klo 13 Raamattuluentosarja isossa 
salissa. Eero Junkaala.

Siilinjärvi, kirkko
25.4. klo 10 SRO:n kirkkopyhä ja raamattu-
luento. Eero Junkaala.

Sonkajärvi, Marjatta ja Eero Rönkön 
koti
13.3. klo 18 Kotiseurat. Pentti Olkkonen.

Sonkajärvi, seurakuntakoti
14.3. klo 18 Iltatilaisuus, Pentti Olkkonen.

Suonenjoki, seurakuntatalo
25.2. ja 25.3. klo 18 Hyvän sanoman ilta. 
Jouko Kauhanen, Petteri Hämäläinen.

Tuusniemi, Kristillinen toimintakeskus 
Hupeli
11.–13.6. Miesten erähenkinen viikon-
loppu. Juha Vähäsarja, Pertti Kallio, Pekka 
Barck, Jari Niva, Leo Louhivaara, Hannu 
Tuomala, Kauko Kovanen, Pauli Joona, 
Eino Räsänen, Jouko Kauhanen.

Varkaus, Kuoppakankaan työkeskus
26.1., 23.2., 30.3. ja 27.4. klo 18 Hyvän 
sanoman ilta. Jouko Kauhanen, Leo 
Louhivaara.
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Päijät-Häme
Heinola, Pitäjänkirkko
21.2. klo 13 SRO:n kirkkopyhä. Jari Nord-
man.

Heinola, Kirkonkylän seurakuntatalo
20.2. klo 10 Mistä oikein on kysymys? 
-raamattupäivä. Jari Nordman.

Heinola, Marja ja Hannu Marttunen
21.2. klo 15 Kotiseurat. Hannu Marttunen, 
Risto Auvinen, Jari Nordman, Ilpo Ylikoski.

Heinola, Marjoniementie 499
18.5. klo 18 Kotiseurat. Jari Nordman, Ilpo 
Ylikoski, Timo Lavoila, Sirkka Hämäläinen.

Iitti, Seurakuntakeskus
13.2. klo 13 Paavali ja armolahjat -raamat-
tuopetus. Ville Hiltunen.

Lahti, Joutjärven seurakunta
17.4. klo 12 OlenNainen-naistenpäivä. Tuu-
la Portin, Sari Savela.

Lahti, Ankkurin seurakuntakoti
19.1., 26.1., 16.2., 23.2., 23.3., 30.3., 20.4., 
27.4., 18.5. ja 25.5. klo 13 Ilosanomapiiri. 
Kaija Karvinen.

Lahti, Joutjärven kirkko
13.1., 10.2., 10.3., 14.4. ja 12.5. klo 18 Avoi-
men Kirjan Valossa -illat. Petri Kortelahti, 
Jari Nordman, Erkki Suhonen, Hanna-Mari 
Halme.

Lahti, Launeen kirkko
25.1. klo 18 Launeen miestenpiiri. Jari 
Nordman, Heikki Pelkonen.

Lahti, Mukkulan kirkko
11.1. klo 17.30 Mukkulan lähetyspiiri. Jari 
Nordman, Juhani Pakarinen.

Lahti, Ristinkirkon auditorio
27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3. ja 7.4. klo 
12.30 Ristinkirkon Raamattuhetket. Jari 
Nordman, Vuokko Kuokkanen, Kaija Karvi-
nen, Riitta Nederström, Miika Hämäläinen, 
Jukka Immeli.

Orimattila, seurakunnan leirikoti
15.5. klo 9.30 SRO:n ystäväpäivä. Jari Nord-
man, Vuokko Kuokkanen, Pekka Eskelinen, 
Juha Hasanen.

Orimattila, seurakuntakoti
21.3. klo 17 Sanan ja sävelen ilta. Jari Nord-
man, Vuokko Kuokkanen.

Satakunta
Pori, Teljän kirkko
27.7. klo 18 Unikeonpäivän seurat. Timo 
Rantanen, Jarmo Mäki-Mikola, Jussi Kivelä, 
Jarkko Willman.
18.9. klo 17 Iltapäivähetki Raamatun ja 
Viisikielisen laulujen äärellä. Jari Nordman.
19.9. klo 10 SRO:n kirkkopyhä. Jari Nord-
man.

Rauma, Haappusten kirkko, Rauma
18.4. klo 10 SRO:n kirkkopyhä. Jussi Kivelä.

Uusimaa
Espoo, Viherlaakson kappeli
1.2. klo 14, Lähetyspiirin konsertti, Pentti 
Olkkonen ja musalinjalaisia.

Järvenpää, Jampan seurakuntakoti
24.1., 14.2., 21.3., 18.4. ja 23.5. klo 16 
Pyhäpäivän seurat . Pentti Marttila, Jukka 
Niemelä (24.1.).

Varsinais-Suomi
Turku, Aurelia
21.1., 4.2., 18.3, 15.4., 29.4. ja 13.5. klo 
18.30 Timon raamis. Timo Rantanen.

Turku, Katariinan Pappila
1.8. klo 15 Kesäseurat. Jussi Kivelä, Timo 
Rantanen.

Turku, Paattisten kirkko
16.5. klo 10 Kirkkopyhä. Jussi Kivelä.

Turku, Varissuon kirkko
14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 
22.4., 6.5., 20.5. klo 18 Timon raamis. Timo 
Rantanen.

VAPAAEHTOISEKSI MUKAAN?
Suomen Raamattuopiston monet työmuodot tarjoavat 
mahdollisuuksia vapaaehtoistyöntekijöille. Työtä voi tehdä 
alueorganisaatioiden tukena eri puolilla Suomea. Vuoka-
tinrannan ja Kellonkartanon keskukset toimivat pitkälti 
vapaaehtoisten varassa.  

Lahjoitustili OP-Pohjola FI73 5720 2320 1095 43

Aluetyöntekijämme

KAINUU JA  
POHJOIS-KARJALA

Aluejohtaja  
JOUKO MALINEN
p. 09 5123 9194
jouko.malinen@sro.fi
Viite: 130 007 720 512

POHJOIS-POHJANMAA 
JA LAPPI

Aluejohtaja  
MIKA POUKE
p. 040 563 0172
mika.pouke@sro.fi
Viite: 130 007 733 512

POHJOIS-SAVO

Aluetyöntekijä  
JOUKO KAUHANEN
p. 050 577 3780
jouko.kauhanen@hotmail.fi
Viite: 130 007 725 517

ETELÄ-KARJALA  
JA ETELÄ-SAVO

Aluejohtaja  
JUHA HASANEN
p. 044 516 7250
juha.hasanen@sro.fi
Viite: 130 007 716 513

ETELÄ-POHJANMAA,  
POHJANMAA JA  
KESKI-POHJANMAA

Aluejohtaja 
LASSE PESU
p. 040 451 8058
lasse.pesu@sro.fi
Viite: 130 007 737 518

KESKI-SUOMI

Aluejohtaja  
AINO VIITANEN
p. 040 761 6293
aino.viitanen@sro.fi
Viite: 130 000 778 516

PÄIJÄT-HÄME JA  
KYMENLAAKSO

Aluejohtaja  
JARI NORDMAN
p. 040 451 6782 
jari.nordman@sro.fi
Viite: 130 007 728 514

VALTAKUNNALLINEN TYÖ

Julistustyön johtaja  
PETRI KORTELAHTI 
p. 09 5123 9195 
petri.kortelahti@sro.fi
Viite: 130 000 715 511

Metropolialueen johtaja 
JUHA VÄHÄSARJA 
p. 09 5123 9150 
juha.vahasarja@sro.fi 
Viite: 130 000 615 514

Laulaja-evankelista 
PERTTI KALLIO
p. 0400 312 443
pertti.kallio@sro.fi
Viite: 130 000 726 513
 
Evankelista, naistyön  
koordinaattori 
ANNE POHTAMO-HIETANEN
p. 09 5123 9183
anne.pohtamo-hietanen@sro.fi 
Viite: 130 000 728511

Suomen Raamattuopiston tiloissa Kauniaisissa osa 
ihmisistä työskentelee säännöllisesti ja osa satunnaises-
ti. Myös Hengelliset syventymispäivät ja muut Raa-
mattuopiston järjestämät tapahtumat nojaavat pitkälti 
talkoolaisten osaamiseen. 

Aluetyöntekijä 
ANNELI MONTONEN
p. 050 535 7224
anneli.montonen@sro.fi
Viite: 130 000 777 517
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VARSINAIS-SUOMI  
JA SATAKUNTA

Aluejohtaja  
JUSSI KIVELÄ
p. 09 5123 9181 
jussi.kivela@sro.fi
Viite: 130 0077 55516



Ystäväviesti
PL 15, 02701 Kauniainen

1.  Jukka Norvanto
3 000 KM LÄHI-IDÄSSÄ: 5 €

2. Mailis Janatuinen
MOOSES: 12€

3.  Mailis Janatuinen
10 MATKAA MONGOLIAAN: 9 €

4. Timo Eskola
OIKEIN VÄÄRIN YMMÄRRETTY 

 RAAMATTU:  12€

5. Timo Junkkaala
OIKEIN VÄÄRIN YMMÄRRETTY 

 LUTHER: 9 €

6. Marika Häyrynen
ARVOKAS ARVO: 14 €

7. Tass Saada 
TAISTELIN ARAFATIN JOUKOISSA: 9 €

8. Saara Kinnunen
SOVINTOON ELÄMÄN KANSSA: 14 €

9. Evans C. Stephen 
KÄTKEYTYNYT JUMALA: 5 €

10. Jaakko Mäkeläinen
RUNSAAN LOHDUTUKSEN JUMALA: 9 €

Eero 
Junkkaala

ITSE VALTIAAT 
Elämä on täynnä erilaisia 

vallankäytön muotoja. Tässä kirjassa 
tarkastellaan Raamatun henkilöitä 

johtajuuden ja vallankäytön 
näkökulmasta. Heidän rinnalleen 

marssitetaan nykypäivän johtajia. 

19�€

TOIVOTTU
UUSINTA-
PAINOS!

Toimituskulut alkaen 6 €. 
Kirjat kotiovelle toimitettuna á 14 €.

perussanoma.fi   |  09 5123 9120 (klo 9–15)
tilauspalvelu@perussanoma.fi 

  

SAATAVANA 
MYÖS 

E-KIRJANA

PERUSSANOMAN KIRJA-ALE 2021!


