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Laulakaa Herralle uusi laulu!

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus LAURI VARTIAINEN  n  Kuva TANELI TÖRÖLÄ
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Oletteko miettineet, että Raamattu kehottaa aika monessa kohdassa Jumalan lapsia käyttämään musiikkia us-
konelämän hoitamiseen. Aika harvasta kulttuurin piiriin kuuluvasta asiasta annetaan näin suoria ohjeita. Kuvan-
veistoon ja maalaamiseen ei ohjeisteta, ei runojen kirjoittamiseenkaan, vaikka nekin ovat Jumalan hyviä lahjoja. 
Musiikki sen sijaan on kuulunut niin Israelin uskoon kuin varhaisen kirkon elämäänkin. 

Psalmissa 33 kehotetaan: ”Kiittäkää Herraa lyyran sävelillä, näppäilkää harppujen kymmentä kieltä. Virittäkää 
hänelle uusi laulu, soittakaa kauniisti, huutakaa riemunne julki.” Ja Paavali opettaa Efesolaiskirjeen viidennessä lu-
vussa: ”Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle 
ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.” 

Mikä vielä jännittävämpää, musiikkia ei ole tarkoitettu vain tätä elämää varten, kuten monia muita asioita. 
Taivaassakin on musiikkia; siellä lauletaan uutta laulua, näin Ilmestyskirja kertoo. On siunattu asia, että myös 
tällaiset minun kaltaiseni musikaalisesti vähemmän lahjakkaat tapaukset saavat kerran perillä Jumalalta lahjaksi 
täydellisen sävelkorvan ja soittotaidon päälle. Ei hullumpi juttu! Sitä odotellessa. 

Tässä lehdessä tehdään tutuksi useampiakin taitavia muusikoita Raamattuopiston työssä. Talon historian pi-
simmän pestin musiikin parissa on tehnyt Pertti Kallio, laulava kulkurimme. Pertin yli 40 vuotta kestänyt työru-
peama lähestyy loppuaan. Sydämellinen kiitos Pertille näistä vuosista! Raamattuopistoa on aina siunattu taitavilla 
musiikin tekijöillä ja esittäjillä. Jumala on ollut tässä erityisen antelias meitä kohtaan. Pyydän että suljette kaikki 
Raamattuopiston palkalliset ja vapaaehtoiset muusikot sekä musiikin opettajat esirukouksenne suojaan. 

Yhtenä säikeenä musiikin asiassa on kirkkosalin flyygelikeräys, joka työmme ystävän anteliaan lahjoituksen 
varassa on käynnistynyt. Keräyksestä kertovia videoita julkaistaan nettisivuillamme kolmen viikon välein. Käykää 
vilkaisemassa ja osallistukaa, jos saatte sydämellenne. 

Siunauksin,

Lauri Vartiainen
toiminnanjohtaja
Suomen Raamattuopiston 
Säätiö
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Pertti Kallion musiikkityön jatkajat 
valittu – myös uusi aluejohtaja nimetty
Teksti PETRI VÄHÄSARJA n Kuvat TANELI TÖRÖLÄ ja SARI SAVELA

Raamattuopiston laulaja-evankelista Pertti Kallion työtä jatkavat Anna Pöyhönen ja Pietari Savolainen.  
Kari Kuusisto aloittaa Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen aluejohtajana. Hänen haastattelunsa löytyy sivulta 19. 

Musiikkityö

Eläkkeelle jäävä Pertti Kallio, 63, 
ehti vaikuttaa Raamattuopiston 
laulaja-evankelistana ja musiik-
kisihteerinä peräti yli 41 vuoden 
ajan. 

– Jään oikein hyvillä mielin 
eläkkeelle. Takana on pitkä siivu. 
Sivuun astuminen on hyvä liikkeen 
ja itsenikin kannalta. Olen vielä 
voimissani, mutta nyt on aika antaa 
nuoremmille tilaa, Kallio lausuu 
tyytyväisenä. 

Vuosikymmenten aikana on 
tapahtunut yhtä ja toista, ja Kallio 
antaakin seuraajilleen mielellään 
vinkkejä tulevien tehtävien hoita-
miseksi. Hän lisää, ettei työtä opita 
kirjoista vaan tekemällä.

– Taiteellinen isäni oli näytteli-
jä-lausuja Veikko Sinisalo, jolla oli 
sellainen motto, että ”ole vain oma 
itsesi – kaikki”. Sopii miettiä, mitä 
se tarkoittaa. Tämä joka tapaukses-
sa on myös minun ohjeeni. 

Kallio antaa myös käytännöllisiä 
vinkkejä: Ulkoile, älä valvo liian 

pitkään, opettele merkkaamaan ka-
lenteriin vapaapäivät – ja opettele 
sanomaan ”ei”. 

– ”Ei” on tärkeä sana, että 
jaksat. Laulaja-evankelistanakaan 
sinun ei tarvitse olla jukeboksi. 
Laulujen loppuminen on parempi 
juttu kuin yleisön loppuminen. 

– Älä kuitenkaan sano Herralle-
si ei, vaan lähde sinne, minne hän 
lähettää, Kallio lisää.

Hän muistuttaa, että laulami-
nen on palveluammatti.

– Laulutoiveita on syytä kuun-
nella, ja niitä on syytä toteuttaa. 

– On tärkeää rakentaa laajasti 
yhteyksiä ja pyrkiä yhteistyöhön. 
Pelkästään omat ympyrät eivät 
riitä. 

Sitten Kallio jatkaa hieman 
aforistisella linjalla. 

– Kiitos auttaa jaksamaan, kri-
tiikki auttaa kasvamaan. Molempia 
tarvitaan. 

– Kehitä itseäsi ja lahjojasi!
– Laulu on kosketus. 

Tärkeimmät ohjeet ovat kui-
tenkin hengellisiä. Pertti Kallio 
muistuttaa, että Jumalan valta-
kunnan työntekijä elää siitä, että 
kaikki synnit saa Jeesuksen armosta 
anteeksi. 

– Pysy sinä Jeesus-lähteellä, 
koska vain siellä on elävän Jumalan 
siunaus, Kallio rohkaisee

SANA SOI -ILLAT JATKUVAT
Anna Pöyhöselle Raamattuopiston 
työ oli luonteva valinta. Hän on ai-
kanaan käynyt opistolla Raamatun 
Peruskurssin ja opiskellut Avoimes-
sa Raamattukoulussa. Pöyhönen on 
toiminut myös Raamattuopiston 
kanttorin Jenni-Kristiina Liirin 
sijaisena vuonna 2017. 

Koulutukseltaan Pöyhönen on 
kanttori ja laulunopettaja. 

– Jatkamme Pertin työtä, ilman 
muuta, mutta myös uusia avauksia 
on suunnitteilla. Esimerkiksi lap-
siin liittyvän musiikkityön kehittä-
miseksi on tullut toiveita.

” Pysy sinä Jeesus-lähteellä, koska 
vain siellä on elävän Jumalan 
siunaus, Kallio rohkaisee.
PERTTI KALLIO
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Raamattuopiston Säätiön taloudesta 

Toimittanut ILKKA HYÖVÄLTI
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Näin voi jälkeenpäin ajatella, 
vaikka kulunut vuosi olikin 
monella tavalla haastava ja vaati 
jokaiselta ylimääräisiä ponnis-
tuksia.

JOTTA KAIKKI PÄÄSISIVÄT 
OSALLISTUMAAN
Kellonkartanon ja Kauniaisten 
kirkkojen saneeraukset olivat 
poikkeuksellisia projekteja, jotka 
mahdollistavat toimintamme 
jatkumisen monipuolisena. 
Striimaukset ovat nyt mahdollisia 
saatuamme uudet laadukkaat 
laitteet Kauniaisiin. Opetus, 
jumalanpalvelukset ja tapahtumat 
tulevat jatkossa lähelle niitä-
kin, jotka eivät pääse tulemaan 
tilaisuuksiimme Kauniaisiin. 
Verkkosivujemme sro.fi/tv kautta 
on mahdollisuus saada hyvää 
opetusta omaksi rakennukseksi 
eri aiheista silloin, kun se omaan 
aikatauluun sopii. 

HYVÄSSÄ TYÖSSÄ ROHKEINA
Kellonkartanon saneerausprojek-
ti ylitti jo 500 000 euron rajan, 
mutta kohtuullisen paljon on 
vielä tehtävää. Aloitamme siksi 
uuden keräyksen ja rukoilemme, 
että haaste saada Kellonkartanon 
kirkkorakennus kaikilta osin 
rakennettua loppuun voisi toteu-
tua jo tämän vuoden aikana. 

POIKKEUKSELLISIA LUKUJA 
TILIKAUDELLA 2020
Säätiön tilinpäätös koronavuo-
delta 2020 on valmistunut ja 
tuloslaskelman toteutuneet luvut 
olivat poikkeuksellisia. Varsinai-
sen toimintamme tappio oli   

Katse tulevassa

– 788 600 € (v. 2019,  
–1 083 574 €). Varsinaisen  
toiminnan tuotot laskivat  
–498 000 € ja kulut laskivat 
793 000 €. Kulujen voimakas 
lasku oli tulosta erittäin no-
peasta reagoimisesta koronan 
aiheuttamaan poikkeukselliseen 
tilanteeseen. Käytännössä tämä 
tarkoitti kaikkien juoksevien 
kulujen läpikäymistä ja niihin 
liittyvien sopimusten päivit-
tämistä vastaamaan nopeasti 
laskenutta toimintamme tasoa. 
Lopputuloksena oli muun muas-
sa kiinteistöihimme ja kahden 
keittiömme toimintaan aikaan-
saatu huomattava kululeikkaus. 
Taloudellisesti vuosi 2020 olisi 
ollut erittäin raskas ilman työm-
me ystäviltä saatua taloudellista 
tukea. 

TOIVEIKKAINA ETEENPÄIN 
Alkanut vuosi 2021 sisältää epä-
varmuutta ja rajoituksia, mutta 
myös toiveikkaita odotuksia 
siitä, että syksyllä toimintamme 
voisi jatkua normaalisti ilman 
nykyisiä liikkumiseen ja kokoon-
tumisiin liittyviä rajoituksia.

Kiitämme sinua työmme ystävä, 
että olet kulkenut kanssamme, 
rukoillut ja antanut taloudellista-
kin tukea työllemme. Pyydämme, 
että jatkossakin rukoilisit työm-
me puolesta ja jos mahdollista 
tukisit meitä taloudellisestikin.

Niin he sanoivat:  ”Nouskaamme 
ja rakentakaamme.” Ja he saivat 
rohkeuden käydä käsiksi tähän 
hyvään työhön. (Nehemia 2.18) n

Raamattuopiston vuosi 2020 oli rakentamisen ja varustautumisen 
vuosi. 
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– Olen sydämeltäni muusik-
ko, mutta minusta on kiva päästä 
musiikkisihteerin työssä tukemaan 
myös muita Raamattuopiston työ-
muotoja, Pöyhönen kuvailee. 

Musiikkisihteerinä hänen vas-
tuullaan tulee olemaan musiikki-
työn organisoiminen seurakunnissa 
ja Raamattuopiston toimipisteissä. 
Luonnollisesti työhön kuuluu 
myös soittamista ja laulamista eri 
tilaisuuksissa. Eräs merkittävä osa 
Pöyhösen tehtävää tulee olemaan 
vastuun ottaminen Pertti Kallion 
johtamista Sana soi -illoista. 

– Olen aika monipuolinen 
muusikko, mutta tässä työssä men-
nään aina sanoma ja teksti edellä. 
Musiikkityyli on tavallaan toissijai-
nen, Pöyhönen luonnehtii. 

Myös Pöyhösen aviomies 
Jaakko on muusikko, rumpali. 
Perhe asuu Helsingissä. Aiemmin 
he asuivat Kuopiossa, jossa Anna 
Työskenteli kanttorina. 

– Minulla on sen vuoksi verkos-
toja Itä-Suomessa, ja toivon voivani 

hyödyntää niitä myös Raamattuo-
piston työssä. 

Pöyhönen työskentelee myös 
Ylellä, jonne hän tekee Hartaita 
säveliä -ohjelmaa. Raamattuopiston 
musiikkisihteerin työn hän aloittaa 
1.8. Työsuhde on 70-prosenttinen

– Odotan jo innolla, Pöyhönen 
sanoo. 

”OLI PUHETTA, ETTÄ UUSIA 
TUULIA KAIVATAAN”
Raamattuopiston uusi musiik-
kievankelista on 23-vuotias laula-
ja-lauluntekijä Pietari Savolainen, 
joka julkaisi Kynttilä-nimisen 
esikoisalbuminsa vuonna 2020. 

– Oli puhetta, että uusia tuulia 
kaivataan Raamattuopiston mu-
siikkityöhön. Pertti teki sitä omalla 
tyylillään, ja minä teen omallani. 

– Lähdetään kehittämään hom-
maa, Savolainen kertoo. 

Savolainen tulee kiertämään 
Raamattuopiston tilaisuuksissa 
ympäri maata. 

– Lähtökohtaisesti ajattelen, että 

teen edelleen omia lauluja ja esitän 
niitä, mutta varmasti myös yhteis-
lauluja tulee ohjelmassa olemaan. 
30-prosenttinen työni on kuitenkin 
suunniteltu juuri niin, että voin 
tehdä biisejä ja kiertää esittämässä 
niitä. 

Raamattuopisto on Savolaiselle 
tuttu paikka: Hän on opiskellut 
Musiikkilinjalla sekä toiminut 
myöhemmin linjalla assistenttina. 
Tällä hetkellä Savolainen opiskelee 
musiikkikasvatusta, mutta uuden 
työn myötä opinnot jäävät hetkeksi 
tauolle. 

– Olen ottanut työn ilolla vas-
taan, koska mikä on sen parempaa 
kuin päästä musiikin kautta julista-
maan evankeliumia. Kun soitettiin 
ja pyydettiin, olin heti että mikäs 
siinä. Odotan suurella mielenkiin-
nolla tulevaa, Savolainen sanoo. 

Hän aloittaa Pöyhösen tavoin 
työssään 1.8.2021. Savolaisen 
työsopimus on hänen omasta toi-
veestaan määräaikainen 31.5.2023 
asti. n
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Sekä Anna Pöyhönen, että Pietari Savolainen edustavat ns. ”nuorta  
kaartia” Raamattuopistolle hyvin pitkät perinteet omaavilla työaloilla

VIIKKO-OSAKKEITA 
VUOKATINRANNASSA
Osta loma- tai etätyöpaikka 
Vuokatinrannasta Sotkamosta!
Viikko-osakkeita myydään edulliseen 
tarjoushintaan, joten nyt kannattaa 
ostaa lomaviikko/etätyöpaikka  
itselle tai perheenjäsenelle viikoksi 
Vuokatista. Viikko-osakkeen voi 
vuokrata eteenpäin tai oman viikon 
voi siirtää halutessaan sopivampaan 
ajankohtaan, jos lomasuunnitelmat 
muuttuvat. Myös osakkaiden kesken 
lomaviikon vaihdosta voi sopia 
vaivattomasti ”VRLH-omistajat” 
WhatsApp-ryhmässä.
Viikko-osakkeiden hinnat:
Viikko-osakkeet on hinnoiteltu 
kolmeen eri ryhmään.
Osake 83 m2, 2h + k + s + parvi, 8 
vuodepaikkaa: 3363 €, 5441 € ja 7421 
€/viikko
Osake 109,5 m2, 3h + k + s + parvi, 
12 vuodepaikkaa: 3911 €, 6098 €, 
8672 €/viikko.
Vastikekulut ovat viikko-
osakkeissamme kilpailijoihin 
verrattuna hyvin edulliset, johtuen 
paljolti siitä, että molemmat 
rivitalorakennukset on laadukkaasti 
rakennettu ja lämmitys on toteutettu 
maalämmöllä. 
Viikkovastike pienemmässä 
lomaosakkeessa on 166 € ja 
isommassa 210 €. Tutustu osakkeisiin 
osoitteessa vuokatinranta.fi/
lomahuoneistot/ ja Vuokatin alueen 
aktiviteetteihin osoitteessa vuokatti.fi/
tekemista/ 
Ota yhteyttä
Osakkeita voi tiedustella  
Sari-Anne Vauhkoselta  
08 619 470 tai 050 340 0062,  
e-mail: info@vuokatinranta.fi.

YSTÄVÄTARJOUS!

Anna Pietari



Pieni ja hento ote
”Pieni ja hento ote, ihmisestä kiinni. Aivan 
sama tunne, kuin koskettava tuuli. Pieni ja 
hento ote, siinä kaikki.”

Dave Lindholm on kertonut tuon 
kuuluisan kappaleen sanojen taustalla 
olevan tapaus, mikä sijoittuu kevääseen 
1974 hänen suorittaessaan siviilipalvelusta 
sokeain koulussa. Eräänä päivänä hän 
siivouspuuhissa näkee tytön, joka vain 
seisoo paikallaan. Dave kysyy tytöltä 
miksi hän ei mennyt syömään muiden 
mukana kuten muut ja saa tytöltä 
vastauksen ”En pysty.” Dave ojentaa 
käsivartensa ”Tule, mennään yhdessä.” 
ja tyttö tarttuu hänen käteensä ilman 
epäilystä. Tämä tekee suuren vaikutuksen 
Daveen, joka ei ole koskaan kokenut 
sellaista hetkessä syntyvää luottamusta.

Sokeasti luottaminen on taito, mikä ei 
tunnu karttuvan iän myötä, pikemminkin 
päinvastoin. Useimmiten heittäydymme 
uskon varaan vasta silloin, kun kaikki 
muut keinot ovat jo käytetty. Kun 
elämässä pitäisi tehdä ratkaisuja, on 
kristittynäkin vaikea arvioida, tulisiko 
päätöksiä tehdä tunteen vai järjen 
pohjalta. Miksi johdatus ei näy kirkkaana 
tähtenä, kuten se näkyi itämaan tietäjille? 

Vai olisiko todella niin, että pientä 
ja hentoa ihmistä ei kaikkivaltias voi 
johdattaa muuten kuin pienellä ja 
hennolla otteella?

Mikään epäilyistämme ei poista sitä 
tosiasiaa, että jokaisena hetkenä, kun 
tuntuu siltä, että emme näe mitään, 
emme uskalla liikkua mihinkään ja 
tuntuu että kuulemme pelkkää kohinaa, 
rakas taivaallinen isä seisoo vieressämme 
kättään ojentaen ja sanoen ”Tule, 
mennään yhdessä.”

Taneli Törölä

Kirjoittaja on Suomen Raamattuopiston  
Säätiön graafikko ja tiedottaja

Hartaus

Hartaus on Raamattuo-
piston työntekijöiden 
ja vastuunkantajien 
kirjoittamasta viik-
kohartauskirjasta 
Ihmeellinen elämä
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Meiltä ja muualta

Kari Kuusisto ja Pertti 
Kallio Elämäntiellä
Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tuore 
julistustyön aluejohtaja Kari Kuusis-
to ja eläkkeelle siirtyvä musiikkisih-
teeri Pertti Kallio ovat aloittaneet 
kevään aikana oman podcast-sarjan 
Elämäntiellä, joka tarkastelee elä-
män polveilevia polkuja Raamatun 
sanan valossa. Podcast koostuu n. 
puolen tunnin kuunnelmista, jotka 
ovat kuultavissa osoitteessa  
www.elamantiella.fi tai tai Spotifyn, 
Apple -ja Google podcast-sovellus-
ten kautta hakusanalla: ”Elämän-
tiellä”. Sarja on saanut jo nopeasti 
satoja kuunteluita. Karin ja Pertin 
mukaan tarjolla on elämän makuisia 
tarinoita, haastatteluja, todistuspu-
heenvuoroja ja vanhoja hengellisiä 
lauluja, eli niitä kalliita hunajanpisa-
roita evääksesi.

Teksti ja kuva PETRI VÄHÄSARJA

Raamattuopiston 
striimaustoiminta vahvistuu 
kevään mittaan entisestään

Raamattuopisto on joutunut muiden järjestöjen tapaan siirtymään 
vaihtoehtoisiin tapoihin tilaisuuksien järjestämisessä. Tilaisuuksien 
striimaus, eli suoratoisto on muodostunut normaalikäytännöksi koro-
na-aikana ja Raamattuopistokin on ottanut haasteen vastaan.

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

Viime kesän Hengelliset syven-
tymispäivät oli menestys SRO:n 
Netti-tv:ssä. Katsojia oli niin pal-
jon, että kesken kaiken jouduttiin 
ostamaan lisää palvelimia. Tämän 
myönteisen kokemuksen ja korona-
tilanteen vuoksi Raamattuopisto on 
jatkanut ohjelmien striimaamista 
kesän jälkeenkin. Esimerkiksi tors-
taisin Raamattuopistossa pidettäviä 
luentoja on lähetetty netin kautta 
kaikkien katsottavaksi säännölli-
sesti. Nettitoiminta on hiljattain 
vahvistunut entisestään, kun uudet 
lahjoitusvaroin saadut striimauslait-
teistot on saatu käyttöön. Toinen 
laitteistoista on asennettu Raamat-
tuopiston kirkkosaliin, ja toinen 
niistä on luonteeltaan ”liikkuva”. 
Raamattuopiston viestintä- ja 
markkinointipäällikkö Kai Lappa-
lainen lausuu striimauslaitteistoi-
hin lahjoittaneille ystäville lämpi-
mät kiitokset. 

– Äskettäin tuli taas merkit-
tävä lahjoitus. Tunnemme suurta 
kiitollisuutta kaikkia lahjoittaneita 
kohtaan, Lappalainen sanoo. 

Hän jatkaa, että liikkuva 
striimauslaitteisto tulee olemaan 
käytössä muun muassa ensi kesän 
Hengellisillä syventymispäivillä. 

– Ensi kesän tapahtumasta tulee 
aidosti valtakunnallinen. Kauni-
aisten Raamattuopiston lisäksi 
ohjelmaa lähetetään silloin Kellon-
kartanosta, Vuokatinrannasta ja 
Heinolasta, Lappalainen kertoo. 

Vaikka korona-aika olisi jo ohi, 
ensi kesän Hengelliset syventymis-
päivät toteutetaan joka tapauksessa 
myös striimattuna. Tapahtuman 
teemaksi on valittu Käänny oi-
keaan. 

– Tietysti toivomme virustilan-
teen olevan tuolloin niin hyvä, että 
voisimme kokoontua myös yhdessä 
paikan päälle. Siinäkin tapauksessa 
ohjelma lähetetään myös Sro-tv:n 
välityksellä, Lappalainen vakuuttaa. 

Pääsiäisen aikaan Raamattuopis-
tosta striimattiin jo kolme jumalan-
palvelusta. Kai Lappalainen kertoo, 
että kevään mittaan jumalanpalve-
lusten striimaamisesta on tarkoitus 
tehdä pysyvä käytäntö.

Flyygelikeräys

Raamattuopiston kirkkosalin 
korkeassa iässä oleva flyygeli 
on tullut käyttöikänsä päähän. 
Kaipaamme sille seuraajaa, jolla 
voidaan soittaa kirkkain sävelin 
Jumalan kunniaksi ja ihmisten 
iloksi. Käynnistämme keräyksen 
nyt, koska muuan lahjoittaja 
on suureksi iloksemme ilmais-
sut tahtonsa antaa juuri tähän 
tarkoitukseen 5000 euroa poh-
jaksi – ja haluaa haastaa muita 
mukaan.

Voit osallistua yhteiseen 
hankkeeseen lahjoittamalla 
jollekin seuraavista tileistä viite-
numerolla 13 00077 99514:
Osuuspankki  
FI73 5720 2320 1095 43
Danske Bank  
FI40 8000 1100 0684 11
Nordea  
FI74 1378 3000 2196 30

Urho Muroma sanoo kirjassaan On-
nellisen elämän salaisuus: ”Kristityn 
tulisi ennen kaikkea omata lämmin 
palvelusmieli, sillä hän ei elä itselleen, 
vaan Herralleen. Ja Herralle eläminen 
merkitsee alituista palvelemista…”

Ajatellessamme kristillistä palve-
lustyötä teemme kuitenkin suuren 
virheen, jos ajattelemme sitä ennen 
kaikkea siinä valossa, missä Jumalan 
suuret valitut aseet ovat saaneet 
palvelustyötänsä suorittaa. Hehän 
ovat saaneet nuo Herran määräämät 
viisi leiviskää ja näin tulleet tuhansille 
siunaukseksi. Mutta useimmat meis-
tä ovat vain yhden leiviskän saaneita, 
ja silloin käy helposti niin, että me 
aliarvioimme omat palvelemismah-
dollisuutemme ja kätkemme tuon 
leiviskämme maahan.” Ei siis niin! 

Myös Suomen Raamattuopiston 
Ystävät ry tahtoo palvella jäseniään 
entistä paremmin – ja auttaa heitä 
palvelemaan. Siksi on päätetty järjes-
tää kysely Ystäväviestin lukijoille. 

Pyydämme teitä vastaamaan 
seuraaviin kysymyksiin: 1) Mitä odo-
tatte Ystäväviestiltä? 2) Mitä odotatte 
Ystäväyhdistykseltä ja ystävätyöltä? 

Vastaukset pyydetään lähettä-
mään toukokuun loppuun mennessä 
sähköpostitse osoitteeseen petri.
kortelahti@sro.fi (tai paperipostina: 
Suomen Raamattuopiston Säätiö / 
Petri Kortelahti, PL 15, 02701 Kauni-
ainen). 

Kaikkien vastanneiden kesken 
arvotaan Perussanoman 50 euron 
lahjakortti!

Palautetta ystävätyöstä



Jäitkö vaille paikkaa yliopistossa tai 
ammattikorkeakoulussa?
Haaveiletko korkeakouluopinnoista?
Yritätkö päntätä pääsykoekirjoja 
yksin kotona?

Suomen Raamattuopistossa alkaa uusi opintolinja juuri Sinulle 
– Polku korkeakouluopintoihin 
Koulutus valmistaa sinua korkeakouluopintoihin ja saat tietoa 
eri ammateista, joihin vaaditaan korkeakoulututkinto. Saat 
selville omia vahvuuksiasi ja itsetuntemuksesi lisääntyy. 
Kehität myös opiskelutaitojasi.
Haku on käynnissä – varmista paikkasi! Hakulomake ja 
lisätiedot raamattuopisto.fi 
Voit opiskella vain syksyn, vain kevään tai koko lukuvuoden.
Kysy lisää rehtorilta marja-kaarina.marttila@sro.fi

Polku korkeakouluopintoihin

Musiikkilinja

Musiikin tuottamisen linja

Musiikkilinja PLUS

Raamatun peruskurssi (PK)

PK International

Avoin raamattukoulu

Sisälle Sanaan

Urheilulinja

Personal trainer

Kristittynä Suomessa

YKI-treeni

Polku työhön

Raamattuopinnot Musiikkiopinnot

Koulutusta  
maahanmuuttajille Urheiluopinnot

Tule ja tulet kohdatuksi!

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

Avoimet luennot ja jumalanpalvelukset 
striimataan Suomen Raamattu-opiston  
netti-tv:ssä, jonka löydät osoitteesta 

sro.fi/tv

UUTTA!

Suomen kielen  
intensiivikurssi

Missiomusalinja

1110

Raamattuopisto Kauniaisissa

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

TOUKOKUU
7.–8.5. Lähetetty 2. jakso (ent. Minimissio)
7.–9.5. Johanneksen ilmestys  
 – Sisälle Sanaan -verkkokurssi
28.–30.5. Sanan ja rukouksen kevätleiri
28.–29.5. Lähetetty 3. jakso (ent.Minimissio)
28.–30.5. Pidä parempi hengellinen puhe

KESÄKUU
7.–11.6. Suomen kielen intensiivikurssi  
 maahanmuuttajille I (lähikurssi)
14.–18.6. Suomen kielen intensiivikurssi  
 maahanmuuttajille II (etäkurssi)

SYYSKUU
10.–12.9.  Toora – Sisälle Sanaan -kurssi
25.–26.9.  Gospel Junior -leiri (7–13 -vuotiaille)

LOKAKUU
8.–10.10.  Syksyinen liikuntaleiri
8.–10.10.  Pop-laulun tehokurssi
8.–10.10.  Profeetat – Sisälle Sanaan -kurssi
22.–24.10.  Naiseksi, joka olet – Hyvän äärellä  
 -naistenpäivät
29.–31.10.  Lain ja evankeliumin studio
29.–31.10.  Musiikin teorian alkeiskurssi 1/3 ja 2/3

MARRASKUU
12.–14.11.  Kipu koskettaa kaikkia – Ihmissuhde-  
 ja mielenterveystyön opintopäivät
13.–14.11.  Laulakoon suuni sinun lupauksistasi  
 – psalmilaulun kurssi

JOULUKUU
3.–5.12.  Musiikin teorian alkeiskurssi 3/3

Mistä aiheesta toivoisit kurssia?
Runsas vuosi sitten koko maailma havahtui pieneen viruk-
seen, joka levisi nopeasti ja mullisti arkisen elämämme. 
Olemme nyt jo tottuneet pitämään etäisyyttä toisiimme, 
pesemään käsiämme pitkin päivää ja pukemaan kasvosuo-
juksen aina ovesta ulos astuessamme. Vastikään maailman 
metropoleissa pidettiin hiljainen hetki koronan vaatimien 
lähes 3 miljoonan uhrin muistolle. Etsimme lohdutusta 
Jumalan sanan vakuutuksesta. Sillä minä olen varma siitä, 
ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei ny-
kyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä 
mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, 
joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. 
(Rm 8) Kiitollisena jatkamme Suomen Raamattuopistossa 
työtämme samalla, kun silmämme alkavat nähdä suuren 
ihmeen: koronarajoitusten keskellä olemme saaneet jatkaa 
Raamatun, musiikin, liikunnan, suomen kielen ja kaikkien 
muiden aiheiden opetusta ja jopa aloittaa uutta. Torstain 
avointen luentojen striimaus on ollut merkittävä keino ta-
voittaa nyt pandemian aikana myös uusia ihmisiä mukaan 
opistomme toimintaan.

Rehtorina pidän tärkeänä tehtävänäni vastata työmme 
ystävien tarpeisiin. Kaikki eivät pääse mukaan viikolla pidet-
tävään koulutukseen, joten viikonloppujen raamattukurssit 
ovat aina olleet keskeinen osa SRO:n toimintaa. Verkkosi-
vultamme www.raamattuopisto.fi voit seurata, mitä uusia 
lyhytkursseja teemme ja voimmeko pitää niitä lähiopetuk-
sena. Kellonkartanossa meille avautuu uusien tilojen myötä 
mahdollisuus laajentaa lyhytkurssien valikoimaa. Tämän 
toiminnan kehittämiseksi kutsun Sinut mukaan ideoimaan 
kolmeen toimipisteeseemme uusia lyhytkursseja. Mistä ai-
heesta toivoisit meille viikonloppukurssin Kauniaisiin, Vuo-
katinrantaan tai Kellonkartanoon? Kerro samalla kenelle tai 
mille kohderyhmälle voisimme ehdottamaasi koulutusta 
markkinoida. Laitathan ehdotuksia minulle sähköpostilla 
marja-kaarina.marttila@sro.fi. 

Nyt on haku käynnissä kaikille pitkille linjoillemme. 
Tutustuthan tämän lehden ilmoituksiin kahdesta uudes-
ta koulutuksesta, Polku korkeakouluopintoihin -linjaan ja 
Sielunhoidon monimuotokoulutukseen. Hae itse tai kehota 
opiskelupaikkaa etsivää nuorta rohkeasti 
hakemaan meille itseään kiinnostavalle 
linjalle. Me autamme Sinua elämässä 
eteenpäin ja pohdimme yhdessä kans-
sasi Jumalan suurta suunnitelmaa.

Marja-Kaarina Marttila, rehtori

Polku työhön -koulutus 
maahanmuuttajille viikoilla: 
17.–21.5., 7.–11.6., 13.–17.9., 
27.9.–1.10., 11.–15.10., 1.–5.11., 
22.–26.11. ja 12.–17.12.
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Vuokatinrannan loma- ja kurssikeskus

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

www.vuokatinranta.fi

Vuokatinrannan kuulumisia
Kevään osalta olemme saaneet pitää pieniä, maksimis-
saan 20 henkilön kansanopistokursseja. Saamme olla kii-
tollisia, että tällaisena aikana tämä on ollut mahdollista. 
Vuokatinrannan kesäsuunnitelmiin kuuluu tutut rippi-
koululeirit, lastenleirit ja avioliittoleiri. Juhannusta viete-
tään Vuokatinrannan juhannuksen ohjelman mukaisesti 
kooten ystävät ja tutu mukaan.  Elokuussa lähdemme 
tutustumaan Luojan luomaan- luontoretki kurssille. 
Vetäjinä ovat Kainuun ja Pohjois-Karjalan julistustyön-
tekijä Jouko Malinen ja retkeilyyn ja valokuvaamiseen 
perehtynyt Vuokatti actionin Jyrki Makkonen. Pereh-
dymme raamatun kautta Jumalan luomaan luontoon 
sekä retkeillään, havainnoidaan ja valokuvataan koke-
muksia luonnossa. Tämä kurssi järjestetään ensimmäistä 
kertaa, tervetuloa mukaan levähtämään sanan ääreen ja 
kuuntelemaan luonnon ääniä. 

Jokainen on tervetullut kursseillemme, nyt voimme 
kutsua kaikki vauvasta vaariin, kun 
kesän leirit sen mahdollistavat!

Sari-Anne Vauhkonen,  
Vuokatinrannan  
kansanopistotoiminnan 
koordinaattori

Kellonkartanon toiminta 
kesällä ja syksyllä 2021
Säännöllinen jumalanpalvelustoimin-
ta Kellonkartanossa on mahdollista 
keväästä 2021 alkaen ympärivuoti-
sesti, kunhan koronatilanne hellit-
tää: Kartanon kirkko ja pyhäkoulu 
sunnuntaisin klo 13. 

Kansanopistokursseja ja lastenlei-
rejä järjestetään kesällä turvallisuus-
ohjeet huomioiden. Kurssien toteu-
tumista voi seurata Kellonkartanon 
nettisivulta www.kellonkartano.fi

Säde Pokka

Haluatko kehittyä sielunhoitajana ja syventyä sielunhoidon raamatullisiin perus-
teisiin? Uusi Sielunhoidon monimuotokoulutus on sinulle, joka työssäsi tai va-
paaehtoisena toimit sielunhoidon tehtävissä ja kaipaat uusia näkökulmia työhösi. 
Tai sinulle, joka haluat suuntautua lähimmäisen kuuntelijan tai sielunhoitajan 
tehtäviin.

Koulutus alkaa syksyllä 2021 ja siihen kuuluu vuoden aikana yhdeksän lähijaksoa, 
joiden jälkeen opiskelija voi halutessaan tehdä myös kirjalliset teemaa syventävät 
tehtävät. Koulutuksessa opettavat psykologi Saara Kinnunen ja SRO:n teologit. 
Koulutukseen haetaan erillisellä hakulomakkeella, jonka löydät verkkosivultamme 
www.raamattuopisto.fi. Syksyn 2021 lähijaksot ovat 24.–26.9.2021 ja 
29.–31.10.2021  Vuokatinrannassa ja 12.–14.11.2021 Kauniaisissa. Seuraa verkkosi-
vujamme ja kysy lisää koulutuksesta Sari-Anne Vauhkoselta info@vuokatinranta.fi 

KESÄKUU
21.–24.6. Vuokatinrannan toiminnallinen  
 Raamattu- ja lähetysleiri (11–14-v.)
25.–27.6. Katso, Jumalan karitsa!  
 – Vuokatinrannan juhannus 
29.6.–2.7. Vuokatinrannan toiminnallinen  
 Raamattu- ja lähetysleiri (7–10-v.)

HEINÄKUU
18.–24.7. Avioliittoleiri

ELOKUU
12.–15.8. Luojan luomaa - luontoretkeilyä

SYYSKUU
6.–10.9. Raamatun historiallisen maantieteen kurssi
20.–24.9. Ruskaloma
24.–26.9. Kristillisen sielunhoidon perusteet

LOKAKUU
4.–8.10. Ruska-ARK
29.–31.10. Mielen rakentuminen

MARRASKUU
19.–21.11. Sovintoon hankalien tunteiden kanssa

Uusi sielunhoidon monimuotokoulutus alkaa!

Kellonkartanon kristillinen kurssikeskus

Suurlahjoitukset ja tuhansien 
tuntien uhrautuva talkootyö ovat 
siivittäneet Kellonkartanon kunnos-
tustyötä niin, että monet keskeiset 
tavoitteet on jo saavutettu. Kellon-
kartano lämpenee nyt maalämmön 
voimalla, mikä mahdollistaa vih-
doin kauan odotetun ympärivuo-
tisen käytön. Uusi lämmönjako- ja 
saunarakennus on pystyssä ja sitä 
viimeistellään paraikaa. Viemäröin-
ti on liitetty oman pumppaamon 
kautta Haukipudas – Taskila-paine-
viemäriin. Päärakennuksen ala- ja 
välipohja on uusittu. Myös ilman-
vaihtoa on parannettu, keittiötä 
kunnostettu, kilometreittäin säh-
kö-, audio- ja datakaapeleita sekä 
lämmitysverkon vesiputkia vedetty.   

Viimeksi mainittujen töiden 
viimeistely on paraikaa työn alla, 
lisäksi nyt rakennetaan taitavien 
talkoolaisten voimin uusia sauna- ja 
pesutiloja. Sisätiloihin tarvitaan 
vielä mm. uutta kalustusta sekä 
striimaukseen tarvittavaa tekniik-
kaa. Alkuperäisestä suururakasta 
edelleen tekemättä ovat katon 
uusiminen sekä ikkunoiden ja jul-
kisivun kunnostus. Olemme kaikki 

Kellonkartanossa on tehty ihmeitä
Teksti LAURI VARTIAINEN n Kuva KAROLIINA RAUHIO-POKKA

Ei ehkä siinä kaikkein perinteisimmässä raamatullisessa mielessä, mutta Kellonkartanon kunnostustyö on 
ottanut monta suurta harppausta eteenpäin. Kunhan koronarajoitukset väistyvät, Kartanon kirkko palvelee 
entistä suurempaa joukkoa ympäri vuoden. 

tavattoman kiitollisia siitä uhrau-
tuvasta työstä ja anteliaisuudesta, 
jota hankkeeseen osallistuneet ovat 
osoittaneet. Olette tehneet tätä 
kuin Herralle, ei kuin ihmisille! 

Nyt jo näemme, että Kellon-
kartanosta on kasvamassa Oulun 
seudulle hengellinen keidas, sel-
lainen ”Pohjolan raamattuopisto”, 
josta 1960-luvuilla unelmoitiin. 
Rukouksemme on, että se yhdis-
tää uskovia Oulun ympäristöstä 
yli herätysliike- ja järjestörajojen. 
Ympärivuotiseen jumalanpalve-
lustoimintaan on täysi valmius, 
kunhan korona väistyy ja rajoituk-
set helpottavat. Kellonkartanoon on 
lisäksi tulossa laaja ympärivuotinen 
kirjakauppa, josta kävijät voivat 
helposti hankkia hengellistä kirjalli-
suutta ja musiikkia. 

Jos sait Kellonkartanon asian sy-
dämellesi, voit osallistua kunnostus-
työhön. Apuasi tarvitaan. Suomen 
Raamattuopiston Säätiön tilille 
FI73 5720 2320 1095 43 maksetut 
lahjoitukset ohjataan lyhentämät-
töminä Kellonkartanon kunnos-
tustyöhön, aina kun ne maksetaan 
viitenumerolla 13 00098 02519.

Kellonkartanon kristillinen  
kurssikeskus ja kappeli
Raamattuopistontie 93

90820 KELLO Puh. 044 051 0405
www.kellonkartano.fi

Tue Kellonkartanon kunnostustyötä. Lahjoitustili OP-Pohjola FI73 5720 2320 1095 43. Viite 130 0098 02519.
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Perussanoma

Pia Kemppainen on tehnyt 
pitkän uran markkinoinnin ja 
myynnin alalla. Hän työskenteli 
kymmenen vuotta askartelu- ja 
käsityötarvikkeisiin erikoistuneen 
Sinelli-kauppaketjun markkinoin-
tipäällikkönä ja viimeiset kaksi 
vuotta sen yhteyspäällikkönä. 

– Teimme kaupallista yhteis-
työtä isojen yritysten ja organi-
saatioiden kanssa. Näitä olivat 
esimerkiksi Fazer, HelsinkiMissio 
ja Heureka. Solmin näitä yhteyksiä 
ja pidin niitä yllä.

– Harrastan itsekin maalaamis-
ta, käsitöitä ja piirtämistä, joten 
työ Sinellissä oli minulle mielekäs, 
Kemppainen kertoo. 

Hän kuitenkin kiinnostui 
Perussanoman työpaikkailmoituk-
sesta siinä määrin, että työpaikan 
vaihtaminen tuli kyseeseen. 

– Olen aina arvostanut Raa-
mattuopistoa ja muun muassa 
lukenut Raamattuopiston sivuilta 
Päivän sana -tekstejä. Ajattelin, 

Myyntipäällikkö Pia Kemppainen: 

”Koin työnhaussa johdatusta”
Teksti PETRI VÄHÄSARJA n Kuva JASMIN JENKINS

Perussanoma Oy:n uusi myyntipäällikkö tuo taloon rautaisen kokemuksen yhteyksien luomisesta 
yritysmaailmassa. Hänen mielestään Perussanoman brändiä pitäisi entisestään kirkastaa. 

että olisi antoisaa työskennellä pai-
kassa, jossa vallitsee samanlainen 
arvomaailma, joka itselläni on. 

– Ihmisillä on täällä jalat 
sopivasti maassa, Kemppainen 
kuvailee. 

– Koin sekä työnhaussa että 
työhaastattelussa selkeää johdatus-
ta. Palaset loksahtelivat kohdalleen 
kuin itsestään. 

Pia Kemppainen iloitsee siitä, 
että Perussanomassa työntekijät 
jakavat yhteisen vision – ilosano-
man viemisen mahdollisimman 
monelle. 

– Tässä työssä voi kehittyä 
myös hengellisesti, ei pelkästään 
ammatillisesti. On ravitsevaa lukea 
kristillistä kirjallisuutta. Siitä tulee 
nyt entistä enemmän luettua, 
koska myyminen edellyttää sitä, 
että tunnen tuotteet, Kemppainen 
pohtii. 

Yhteyksien luominen, monika-
navainen markkinointi, brändin 
rakentaminen, myyntiverkoston 
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Hanna Malinen on 21-vuotias 
lähihoitaja, joka on toiminut tänä 
lukuvuonna SRO:n PK-raamat-
tulinjan assistenttina. Tulevana 
kesänä Hanna kuuluu kummankin 
rippileirin ohjaajatiimiin. Toinen 
kesätyöntekijämme, Emilia Piip-
ponen, on 25-vuotias musiikkipe-
dagogiopiskelija, joka tulee kesän 
2. rippikoulun kanttoriksi. 

Mutta mikä sai nämä kaksi 
nuorta naista jäämään rippikoulun-
sa jälkeen Vuokatinrannan toimin-
taan, ja millä mielin he odottavat 
tulevaa leirikesää? Istahdin heidän 
kanssaan etäyhteyksien kautta 
keskustelemaan aiheesta. 

”Vuokatinranta on erityinen 
paikka. Turvallinen paikka, jonne 
tullessa on aina jännä tunne, ihan 
kuin palaisi kotiin.”, Emilia sanoo 
Hannan nyökätessä hyväksyvästi 
videoyhteyden kautta. Molemmat 
kokivat, että Vuokatinrannasta tuli 
rippikoulun jälkeen toinen koti, 
jossa ”Sai olla oma itsensä. Jossa 
näki erityisiä ystäviä ja jossa oma 
ihmisarvo ei vähentynyt siitä, että 
välillä vähän sekoili tai oli hajalla.”, 
Emilia jatkaa. 

Hannan tuntemukset ovat 
samanlaisia. Nuoruusvuodet 
menivät ”leiriltä leirille” eläen. 
Toisin sanoen leireillä käyden ja 
arkeen palattuaan seuraavaa leiriä 
odottaen. Leirit muodostivat 
keidashetkiä arjen keskelle ja välillä 
kumpikin laski jopa konkreettisesti 
päiviä siihen, että pääsisi seuraavan 
kerran leirille. 

Mikä leireillä oli sitten niin mu-
kaansatempaavaa? Ainakin laulut, 
kommentoivat molemmat. Emilia 
kertoi erään ystävänsä ihmetelleen, 
että miksi niin harvassa ei-hengelli-
sessä nuorten toiminnassa kootaan 
nuoria yhteen laulamaan. Hanna 
jatkaa kuvaten, miten tutun laulun 
kuuleminen voi vielä tänäkin 
päivänä tuoda jonkin erityisen 
Vuokatinrannassa vietetyn hetken 
mieleen. 

Mutta lauluja tärkeämmäksi 
Hanna ja Emilia kertovat sen, 
että leireillä sai olla oma itsensä ja 
kasvaa rauhassa ja hyväksyttyinä. 
Siellä sai jo rippikoulussa hyväksi 
ja turvalliseksi koettua luotettavaa 
raamatunopetusta ja pääsi näke-
mään ystäviä, jotka asuivat eri 

paikkakunnilla. Yhtenä erityisenä 
asiana nousi vielä se, että vaikka 
he olivat nuorina hyvin erilaisia 
persoonia, niin molemmat kokivat 
tulleensa kohdatuksi leireillä. 

”Ja sit siellä oli aina jotain iha-
nia vanhempia nuoria naisia, niin 
kuin esimerkiksi Emilia! Oli joten-
kin ihanaa, että Emilia hymyili ja 
jutteli miulle.”, Hanna muistelee 
Emilian ihastuneeksi yllätykseksi. 

Jäimme pohtimaan kohtaa-
misten tärkeyttä ja asetimme sen 
myötä itsellemme yhteisen tavoit-
teen: raivaamme tulevan kesän 
rippikouluissa entistä enemmän 
aikaa ja tilaa leiriläisten kanssa 
olemiselle ja kohtaamiselle. Tah-
toisimme jättää tämän tavoitteen 
myös esirukousaiheeksi. Jotta mah-
dollisimman moni uusi nuori voisi 
löytää Vuokatinrannasta ja SRO:n 
nuorisotyön parista sen sydämen 
kodin, joka kasvattaisi ja pitäisi 
ikuisen elämän tiellä vielä vuosien-
kin päästä. 

Tällä ajatuksella ja yhteisellä 
työnäyllä on ilo käydä tulevaa leiri-
kesää kohti! n

Vuokatinranta, sydämen koti
Teksti ja kuva TIMO LIIRI

Vuokatinrannan rippikoulukesä lähestyy. Tulevan kesän ohjaajajoukkoomme kuuluu kaksi kesätyöntekijää, 
joille Vuokatinranta on tuttu jo vuosien ajalta. 

Lasten ja nuorten maailmasta

Hanna Emilia

15

kehittäminen – näissä asioissa Pia 
Kemppaisen ammattitaito koi-
tuu vastaisuudessa Perussanoman 
hyväksi. 

– Nyt koronan aikana hengel-
liset asiat ovat nousseet uuteen 
arvoon kaikkialla. Ihmiset tarvit-
sevat rohkeutta ja turvaa. Meidän 
tuotteemme tarjoavat juuri niitä, 
Kemppainen toteaa. 

– Tarjoamme ihmisille mer-
kityksellistä ja elämää muuttavaa 
sisältöä.

Tuosta samasta sisällöstä 
Kemppainen ammentaa henkilö-
kohtaisessa elämässäänkin. 

– Jeesus on kallio ja tärkein 
aarre. Epätäydellisenä mutta tai-
vaallisen Kuninkaan tyttärenä elä-
mä on monine vaiheineen rikasta. 
Jumala on pitänyt minusta huolta, 
ja siihen voin luottaa jatkossakin. 
Tätä sanomaa hänen huolenpidos-
taan välitämme yhdessä eteenpäin, 
koska se on Jumalan tahto. n
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Seurakunnissa tapahtuu

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

Etelä-Pohjanmaa
Kauhajoki, Leila ja Tarmo Ahtiaisen koti
4.5. klo 18 Kotiseurat. Lasse Pesu.

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

Soini, kirkko
16.5. klo 10 Raamattuopiston jumalanpal-
velus. Lasse Pesu, Esko Piiroinen ja Maarit 
Hosionaho. 

Soini, seurakuntatalo
11.5. klo 18.30 Uskon ja elämän ilta. Veijo 
Jousmäki, Lasse Pesu ja Pasi Kilpeläinen.

Etelä-Savo
Heinävesi, seurakunta
26.-28.9. Seurakuntatapahtuma Ih-
meellinen elämä. Juha Hasanen ja Reijo 
Toivanen.

Juva, seurakuntatalo
25.5. klo 13.30 Suomen Raamattuopiston 
päivätilaisuudet. Kyösti Korppi ja Juha 
Hasanen.

Kangasniemi, kirkko
 26.5. klo 13 Suomen Raamattuopiston 
päivätilaisuudet. Juha Hasanen, ja Mar-
ja-Liisa Seppänen.

Mikkeli, seurakuntakeskus
2.5. klo 14 Suomen Raamattuopiston 
päivätilaisuudet Ristimäkisalissa. Juha 
Hasanen,  Aino Viitanen ja Musiikkiryhmä 
Triangeli.
10.5. ja 24.5. klo 13 Suomen Raamattuo-
piston Raamattupiiri. Martti Juutilainen ja 
Juha Hasanen. 

Mikkeli, Ristiinan seurakuntakeskus
10.5. klo 18 Raamattuluennot. Juha 
Hasanen.

Savonlinna, Säämingin seurakuntatalo
3.5. klo 13 Suomen Raamattuopiston 
päivätilaisuudet. Juha Hasanen ja Keijo 
Luostarinen.

Kainuu
Kuhmo, seurakuntakeskus
7.5. klo 18 Raamattuopiston seurat.

Puolanka, seurakuntatalo
9.5. klo 14 Raamattuopiston seurat.

Suomussalmi, Heterinne
27.6. klo 13 Kesäseurat. Tatu Ryyti, Mai-
ja-Liisa Peuhu ja Juhani Seppänen.

Keski-Pohjanmaa
 
Kannus, kirkko
6.6. klo 10 Raamattuopiston kirkkopyhä. 
Kai Juvila, Lasse Pesu, Johanna Koivumaa.

Keski-Suomi
Jyväskylä, Roihu (Palokan kauppakeskus)
13.5. klo 18.30 Elämän puolella illat. Seppo 
Hautalahti ja musiikkiryhmä Triangeli.

Jyväskylä, satama 
12.6. Sisävesiristeily. Eero Junkkaala, Tuula 
Hakkarainen ja Aino Viitanen.

Jyväskylä, Taulumäen Kirkko
17.10. klo 13 Sana elämään. Petri Kortelah-
ti ja Maksetut viulut.

Jämsä, Kustaankoto 
5.9., 3.10. ja 7.11. klo 15 Lauluseurat.

Keuruu, seurakuntakeskus 
27.9. ja 15.11. klo 18  Raamattuilta. Aino 
Viitanen (27.9.) ja Leo Louhivaara (15.11.)

Keuruu, kirkko ja seurakuntakeskus
24.10. klo 10 Jumalanpalvelus ja klo 16 
Majataloilta. Petri Kortelahti.

Laukaa, seurakunta 
18.-19.9. OlenNainen-naistentapahtuma. 
Anne Pohtamo-Hietanen ja Aino Viitanen.

Kymenlaakso
Kuusankoski, Jaalan kirkko ja seura-
kuntasali
13.5. klo 10 SRO:n kirkkopyhä Jaalassa. Jari 
Nordman ja Minna Tanska.

Kuusankoski, seurakuntakeskus
29.8. klo 17 Taipaleella reissumies 40 
v. juhlakonsertti. Pertti Kallio ja Mikko 
Ohra-aho.

Miehikkälä, Salpalinja-museo
30.5. klo 12 Lumoudu luonnosta -tapahtu-
ma. Jari Nordman ja Liisa Länsman.

Virolahti, kirkko ja Virojoen seurakun-
tatalo
23.5. klo 10 SRO:n kirkkopyhä Virolahdella. 
Jari Nordman ja Anne Koivunen.

Pirkanmaa
Tampere, Tuomiokirkko
12.9., 11.10., 14.11. ja 12.12. klo 18 Sana 
Soi -illat. Sointu Lanki, Anna Pöyhönen, 
Maila Böhm, Leea Lehtonen, Sakari Orava 
(12.9.), Juha Yli- Knuuttila (12.9.), Han-
na-Maria Orava-Niskala (12.), Suvi ja Folke 
Gräsbeck (11.10.), Tarvo Laakso (14.11.), 
Veli-Pekka Ottmann (14.11.).

Tampere, Viinikan kirkko
26.9. ja 21.11. klo 14 Sanasta suunta 
-luentosarja. Juha Vähäsarja (26.9.) ja Keijo 
Rainerma (21.11.), Jorma Satama. 
24.–26.10. Sanasta suunta -tapahtuma. 
Eero Junkkaala, Jorma Satama.

Pohjanmaa
 
Vaasa, seurakunnan YouTube-kanava
18.5. klo 18 Pappi vai lääkäri? -ilta, aiheena 
uupumus. Anna-Liisa Punto, Lasse Pesu, 
Tuuli Kela ja Tarja Viitanen.

Pohjois-Karjala
Kitee, Kesälahden seurakuntasali
14.5. ja 22.7. klo 14 Raamattuopiston 
seurat.

Kitee, seurakuntakeskus
21.5. klo 18 Raamattuopiston seurat.

Lieksa, seurakuntakeskus
18.5. klo 18 Raamattuopiston seurat.

Rääkkylä, kappeliseurakunnan alasali
21.5. klo 14 Raamattuopiston seurat.

Pohjois-Pohjanmaa
Kuusamo
20.11. klo 12 OlenNainen -naisten tapah-
tuma. Anne Pohtamo-Hietanen, Jippu.

Pohjois-Savo
Juankoski, Ylösnousemuksen kirkko
5.5. klo 18 Hyvän sanoman ilta. Jouko Kau-
hanen, Eino Keihänen, Heikki Halinen.

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

Keitele, seurakuntatalo
17.5. klo 18 Hyvän sanoman ilta. Jouko 
Kauhanen ja Oiva Malinen.

Kuopio, Alavan kirkon alasali
10.5. klo 16.30 Rukous- ja raamattupiiri. 
Rauno Perälä ja Jouko Kauhanen.

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.

Kuopio, Merja-Riitta Jaakkonen
6.5. klo 18 Sanasta suuntaa elämään-raa-
mattupiiri.

Leppävirta, Vanha pappila
12.5. klo 18.30 Hyvän sanoman illat. Jouko 
Kauhanen ja Ulla Savolainen.

Tuusniemi, Toimintakeskus Hupeli
11.–13.6. Minun tarinani – Miesten 
erähenkinen viikonloppu. Juha Vähäsar-
ja, Pertti Kallio, Pekka Barck, Jari Niva, 
Leo Louhivaara, Hannu Tuomala, Kauko 
Kovanen, Pauli Joona, Eino Räsänen, Jouko 
Kauhanen ja Kari Kuusisto.
4.–5.9. OlenNainen-naistenpäivät.

Päijät-Häme
Heinola, Marjoniementie 499
18.5. klo 18 Kotiseurat. Jari Nordman, Ilpo 
Ylikoski, Timo Lavoila ja Sirkka Hämäläi-
nen.

Lahti, Ankkurin seurakuntakoti
18.5. ja 25.5. klo 13 Ilosanomapiiri. Kaija 
Karvinen.

Lahti, Joutjärven kirkko
12.5. klo 18 Avoimen Kirjan Valossa -illat. 
Petri Kortelahti, Jari Nordman, Erkki Suho-
nen ja Hanna-Mari Halme.

Satakunta
Pori, Teljän kirkko
26.5. klo 18 Viisikielisten lauluilta. Pasi Kor-
telainen, Pertti Kallio ja Mikko Ohra-aho.
27.7. klo 18 Unikeonpäivän seurat. Timo 
Rantanen, Jarmo Mäki-Mikola, Jussi Kivelä 
ja Jarkko Willman.
18.9. klo 17 Iltapäivähetki Raamatun ja 
Viisikielisen laulujen äärellä. Jari Nordman.
19.9. klo 10 SRO:n kirkkopyhä. Jari Nordman.

Uusimaa
Järvenpää, Jampan seurakuntakoti
23.5. klo 16 Pyhäpäivän seurat . Pentti 
Marttila, Jukka Niemelä ja Petri Repo.

Varsinais-Suomi
Turku, Aurelia
13.5. klo 18.30 Timon raamis. Timo Ran-
tanen.

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

Turku, Mikaelin seurakuntakoti
25.-26.9. Länsi-suomen Raamattupäivät. 
Jussi Kivelä.

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

Turku, Varissuon kirkko
6.5. ja 20.5. klo 18 Timon raamis. Timo 
Rantanen.
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Tilaisuuksien järjestäminen riippuu sen hetkisestä hallituksen, THL:n ja seurakuntien ohjeistuksista toimia 
mahdollisena pandemiaaikana. Voit tarkistaa aluevastaavaltamme tai paikalliselta seurakunnalta 

järjestetäänkö tilaisuus normalisti.



Julistustyö

Kari Kuusisto on toiminut vuosia 
vapaaehtoisena julistustyöntekijä-
nä ja on tuttu aktiivisesta katu- ja 
vankilatyöstään tampereen seudulla 
monille paikallisille. Kaupungin 
kadut ja niiden muuttuminen ovat 
tuttuja asioita ”Amurin kakaralle”.

– Turvattomuus Tampereella on 
lisääntynyt, jos vertaa lapsuutee-
ni 60-70 -luvuille. Viisivuotiaana 
uskalsi vielä kävellä yksin työläiskau-
pungin halki mummolaan, mutta 
päihdeongelmat ovat kasvaneet 
vuosi vuodelta. 

Katu- ja vankilatyö on luontevas-
ti noussut Karille tärkeäksi työ-
muodoksi ja on kokenut sen olevan 
hänen kutsumuksensa. Hengellinen 
ohjenuora katuevankelistan työhön 
on löytynyt Peter Joukaisen laulusta 
”Ohjaa mun askeleet”.

– Peterin laulussa lauletaan 
”Puhu tahtosi suuni kautta julki, 
jotta sen itsekin kuulisin.” ja ”Vie 
mut valoksi pimeisiin kolkkiin, jotta 
itsekin näkisin.” Vankilatyö on ollut 
loistava paikka kasvaa ihmisenä, 
siellä on joukko ihmisiä, joiden 
kysymykset ovat hyvinkin mustaval-
koisia. Siellä ei hienostella mitään. 
Tällaisissa tilanteissa oma teologia 
on hyvin minimissään, jolloin on 
joutunut rukoilemaan, että Herra 
puhuisi suullani. Olen oppinut pal-
jon evankeliumin julistuksesta siinä, 
kun Herra on saanut puhua suuni 
kautta tahtonsa julki, jotta itsekin 
oppisin. Monesti olen kokenut 
evankelioimistilanteiden olevan yhtä 
paljon minua varten.

Kari Kuusistolle 
evankeliointi on myös 
häntä itseään varten
Teksti ja kuva TANELI TÖRÖLÄ

Suomen Raamattuopiston Säätiö on saanut vuosien tauon jälkeen  
Pirkanmaalle ja Kanta-Hämeeseen oman aluejohtajan. Syntyperäisellä 
tamperelaisella on 30 vuoden yrittäjäkokemus ensiapu- ja ensihoito-
tuotteiden myynnistä ja työnsä ohella hän on antanut ensiapua myös 
hengellisesti apua tarvitseville.

Vaikka Karin hengelliset juuret 
ovat vahvasti viidesläisyydessä ja 
körttiläisyydessä, häntä on kutsuttu 
monien eri järjestöjen tilaisuuksiin.

– Soppajonossa ei katsota, minkä 
kirkkokunnan ruokakassia tässä jono-
tetaan, joten olen paljon tehnyt evan-
kelioivaa katutyötä yli kirkkokuntara-
jojen aina kun on pyydetty ja tilanne 
on tuntunut sopivalta. Ensimmäinen 
yhteyden Suomen Raamattuopistoon 
sain vuonna 2001 pian uskoontuloni 
jälkeen, appivanhempieni puolelta 
sain ensimmäisiä Urho Muroman 
kirjoja luettavaksi ja tukea Raamat-
tuopistolla opiskelleelta sukulaiselta. 
Myöhemmin Isä-poika -leirillä tapa-
sin Pertti Kallion ja päädyin monille 
hänen reissuilleen mukaan soittamaan 
ja evankelioimaan.

Työn Pirkanmaan ja Kanta-Hä-
meen aluejohtajana Kari aloittaa 
ensin osa-aikaisena.

– Aluksi on tärkeää kartoittaa, 
saada yhteys kaikkiin työn ystäviin 
ja hahmottaa alueiden toiminta, jot-
ta korona-ajan jälkeen voimme taas 
jatkaa kokoontumisia normaaliin 
malliin. Tarkoitus on kehittää yh-
teydenpitoa nykytekniikan avulla ja 
pitää sitä yllä pandemian jälkeenkin. 
Valtakunnan työssä pätevät osittain 
samat lainalaisuudet kuin yritysmaa-
ilman markkinoinnissa, joten olen 
voinut käyttää yritystoiminnasta 
haltuun ottamia laitteita ja oppeja 
julistustyössä. Podcast-kuunnelmat 
ja Youtube-videot ovat itselleni 
mieluisia työmuotoja, joten niiden 
tekemistä varmasti jatketaan. n
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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

PIRKANMAA JA  
KANTA-HÄME

Aluejohtaja  
KARI KUUSISTO
p. 040 451 6782 
kari.kuusisto@sro.fi
Viite: 130 007 



Ystäväviesti
PL 15, 02701 Kauniainen

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

perussanoma.fi  |  09 5123 9120 (klo 9–14)
tilauspalvelu@perussanoma.fi  |      

Avi Snyder
JUUTALAISET EIVÄT 
USKO JEESUKSEEN

Tarvitsevatko juutalaiset Jeesusta? 
Kysymys on ikuinen. Jos Jeesus ei ole 

juutalaisten Messias, jos Hän ei ole 
maailman pelastaja, jos Hän ei ole lu-
vattu vapahtaja, jonka Jumala lähetti 
uudistamaan Israelin ja pelastamaan 
kansat (Jes. 49:6), silloin Hänen sa-

nomansa julistaminen juutalaisille on 
turhaa.

Tämä kirja osoittaa Raamatun avulla, 
ettei Jeesukseen uskominen tee juu-
talaisestakaan luopiota. Päinvastoin 

se on luovuttamaton osa kuuliaisuutta 
Jumalalle ja tuo siunauksen.

Tapio Puolimatka
LAITTOMUUDEN  

SALAINEN VAIKUTUS
Professori Tapio Puolimatka analysoi 
laittomuuden salaisen vaikutuksen (2. 
Tess. 2:7) ilmenemistä oman aikamme 

yhteiskunnallisissa virtauksissa. En-
simmäistä kertaa maailmanhistoriassa 

on syntynyt yhteiskunta, jossa pyri-
tään seksuaalioikeuksien ja lisään-
tymisterveyden nimissä tuhoamaan 
lasten ja nuorten seksuaalimoraali ja 

sukupuolinen identiteetti. 

Tunteisiin vetoavia teemoja toistamal-
la ihmisten huomio suunnataan pois 

laittomuuden aiheuttamasta inhimilli-
sestä kärsimyksestä ja yhteiskunnalli-

sista toimintahäiriöistä.

Voidakseen vastustaa laittomuuden 
salaista vaikutusta aikamme kristit-
tyjen on tiedostettava pahuuden pi-
meät toimintatavat ja rohkaistuttava 

vastustamaan niitä.

Juho Sankamo 
TAIVASOLENTO 

Kirja ihmisestä
Kirja tarttuu ihmisenä olemisen 

isoihin kysymyksiin. Raamatullisen 
ihmiskuvan mukaan ihminen on ikui-
suusolento. Hänellä on ikuinen sielu, 

hänellä on myös ruumis.
Kirja tarttuu myös aikamme poltta-
viin kysymyksiin, kuten avioliittoon, 
perheeseen, seksuaalisuuteen, lapsi-
katoon. Muistisairaudet lisääntyvät. 

Kuinka Jumala muistaa ihmisen, joka 
ei itse enää muista juuri mitään?
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