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Uusilla poluilla
Pääkirjoitus LAURI VARTIAINEN

n

Kuva TANELI TÖRÖLÄ

Millaisia ajatuksia mielikuva uusista poluista sinussa herättää? Joissakin meistä ajatus herättää huolta. Uudet polut
ovat sama kuin vieraat ja tuntemattomat tiet. Niillä voi eksyä ja joutua harhaan. Vastaan voi tulla vihamielistä
väkeä ja tuntemattomia uhkia.
Toisille taas ajatus uusista poluista on kutkuttava lupaus edessä olevista seikkailuista, jännittävistä uusista
kohtaamisista ja mahdollisuuksista. Ehkä uusilta poluilta löytyy jotakin kaunista ja kaivattua, sellaista mitä ei vielä
koskaan ole saanut kokea. Kumpaan joukkoon sinä kuulut?
Kun katson taaksepäin Raamattuopiston ja sen ystäväjoukon viime vuosina kulkemaa polkua, on selvää, että
uusille poluille ei ole ollut vaihtoehtoa. Paikalleen ei saa eikä voi jäädä. Maailma muuttuu nopeasti, uusia haasteita ja tarpeita syntyy koko ajan. Niihin on vastattava, mikäli haluamme tuoda Raamatun keskelle ihmisten elämää.
Ja me haluamme.
Läpi korona-ajan yön, on hyvä Herramme pitänyt meistä huolta. Mutta yön jälkeen tulee aamu. Se on Jumalan hyvä luomistahto, ja siihen voimme luottaa tänäänkin. Helppoa ei ole ollut, mutta yhdessä on selvitty, ja yhdessä selvitään jatkossakin. Jeesus on luvannut olla kanssamme kaikki päivät aina maailman loppuun asti. Ja hän
tuntee jokaisen polunpätkänkin tässä ihmisten maailmassa. Häntä parempaa opasta emme koskaan voi löytää.
Jeremian kirjan lupaus kuuluu: ”Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien
heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu.” (Jer. 31:9) Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen.
Lupaus on yhä voimassa. Olivatpa polut uusia tai tuttuja, me saamme luottaa Jumalaamme, kun vaellamme rukoillen.
Ja tärkeimmässä me kuljemme edeltä viitoitettua tietä. Jeesus sanoo olevansa Tie. Hän on ainoa tie Jumalan
luokse. Siltä tieltä emme koskaan saa poiketa, vaikka uusia avauksia ja uusia asioita työhön mukaan tulisikin. Tätä
työtä tehdään aina Raamattu karttana kädessä ja Jeesuksen risti kompassina.
Ja missä olemme kulkemassa harhaan, siellä Jumala muistuttaa meitä kääntymään oikealle tielle. Psalmin 139
sanoissa kuulemme kuningas Daavidin viisaan rukouksen: ”Tutki minut, Jumala, katso sydämeeni. Koettele minua,
katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla, väärällä tiellä, ja ohjaa minut ikiaikojen tielle.” (j. 23-24). Ja paimenpsalmissa kuulemme kuin vastauksena tähän rohkaisun sanan: ”Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa
tietä nimensä kunnian tähden.” (Ps. 23:3)
Tässä lehdessä kerrotaan monista uusista avauksista. Sydämellisesti tervetuloa myös vanhoille tutuille Hengellisille syventymispäiville, joko Kauniaisiin paikanpäälle, jos tilanne sallii tai sro/tv:n äärelle kisastudioihin eri
puolella maata tai vaikka omaan kotipihaan Radio Dein äärelle. Päivien otsikkona on: Käänny oikeaan. Ja oikean
tuntee siitä, että siellä on Kristus ja hänen sanansa.

Toimitus ja osoitteenmuutokset: Suomen Raamattuopiston Säätiö, Helsingintie 10, 02700 Kauniainen,
info@sro.fi, p. 09 5123 910, www.sro.fi/osoitteenmuutos.
Ystäväviesti on Suomen Raamattuopiston Ystävät ry:n jäsenlehti. Lehti lähetetään myös lähettäjärenkaiden jäsenille sekä
tapahtumiin ja matkoille osallistuneille. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. P ainosmäärä 12 500 kpl.
Suomen Raamattuopiston Säätiön keräyslupa: RA/2020/1645.
Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Voimassaoloaika 1.1.2021 alkaen toistaiseksi. Myöntäjä: Poliisihallitus. 
Luvan myöntämispäivä 18.12.2020. Lisätiedot ja keräyslupa: sro.fi/lahjoita.
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Lauri Vartiainen
toiminnanjohtaja
Suomen Raamattuopiston
Säätiö
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Musiikkityö

” Täällä pääsee yhteisöön, eikä

tarvitse yksin valmistautua
pääsykokeisiin. Perehdymme
siihen, mitä on korkeakoulussa
opiskelu ja mitä se vaatii.
MARJA-KAARINA MARTTILA

Haluatko korkeakouluun tai sielunhoitajaksi?
Syksyn uutuuslinjoilla selkeät tavoitteet
Teksti PETRI VÄHÄSARJA n Kuvat PETRI VÄHÄSARJA ja ISTOCKPHOTO

Raamattuopiston linjoilla voi löytää oman kutsumuksensa elämässä ja työelämässä, kertoo rehtori MarjaKaarina Marttila.
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– Kevään aikana, kun pääsykoemateriaalit ovat tiedossa,
opiskelija saa apua juuri omaan
kokeeseensa valmistautumisessa,
Marttila lupaa.
Polku korkeakouluun -linjan
opetukseen kuuluu myös raamattuopetusta, kuten muillakin
Raamattuopiston linjoilla.
– Opiskelijat voivat osallistua
myös viikkohartauksiin ja jumalanpalveluksiin.
Kyseessä ei ole perinteinen
pääsykoekurssi.
– Kuitenkin täällä opetetaan
lukurutiinia ja suurien kokonaisuuksien haltuun ottamista.
– Yksi kohderyhmä ovat he, jotka ovat hakeneet korkeakouluun,
mutta eivät ole sinne päässeet.
Myös alanvaihtajille tämä koulutus
on sopiva, ja niille, joilla opinnot
korkeakoulussa ovat jääneet kesken,
Marttila luettelee.
Hän kertoo, että linja on
täysipäiväistä opiskelua, johon saa
Kelan opintorahaa. Vierailevina

luennoitsijoina on myös korkeakouluopiskelijoita.
– Täällä voi myös selvittää, mitä
alaa korkeakoulussa haluaisi opiskella. Täällä etsitään omaa kutsumusta. Jokaiselle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.
– Vaikka pyrkisi korkeakouluun
todistuksella, eikä siis pääsykokeilla, tämä on hyvä paikka tulla valmistautumaan tuleviin opintoihin.
– Linjamme jälkeen ensimmäinen vuosi korkeakoulussa on
varmasti helpompi, Marttila toteaa.
Polku korkeakouluopintoihin
-linjan vastaava opettaja on Anna-Sara Toivanen, jolla on itsellään
kaksi maisteritutkintoa Helsingin
yliopistosta, TM eli teologiasta ja
FM suomen kielestä ja kirjallisuudesta sekä molempien aineiden
opettajan kelpoisuus. Marttila
toimii itse linjalla muun muassa
opinto-ohjaajana. Kattava tietopaketti linjasta löytyy Raamattuopiston verkkosivuilta: raamattuopisto.fi/
polku-korkeakouluopintoihin.

Tue opiston työtä. Lahjoitustili OP-Pohjola FI73 5720 2320 1095 43. Viite 130 000 610 519.

p

Raamattuopistolla alkaa syyskuun
alussa kaksi uutta linjaa, joita kohtaan rehtori Marttilalla on korkeat
odotukset. Polku korkeakouluopintoihin valmistaa opiskelijoita yliopistoon ja muihin korkeakouluihin.
– Meillä oli aiemmin teologinen
linja, joka ei oikein yksinään lähtenyt siivilleen. Päätimme laajentaa.
Otimme teologian rinnalle psykologiaa, kasvatustiedettä ja historiaa.
– Nämä aineet leikkaavat
toisiaan ja ovat hyödyksi kaikille,
jotka pyrkivät vaikkapa yliopistoon
näitä opiskelemaan, Marja-Kaarina
Marttila sanoo.
Hän kuitenkin jatkaa, että
myös muille aloille pyrkivät voivat
tulla Polku korkeakouluun -linjalle
opiskelemaan.
– Täällä pääsee yhteisöön, eikä
tarvitse yksin valmistautua pääsykokeisiin. Perehdymme siihen,
mitä on korkeakoulussa opiskelu
ja mitä se vaatii. Harjoittelemme
opiskelutaitoja, kuten esseiden
kirjoittamista.
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Raamattuopiston Säätiön taloudesta

Raamattuopiston työ tukijoidemme
varassa
Toimittanut ILKKA HYÖVÄLTI

Työtämme ei olisi olemassa ilman teitä, rakkaat työmme tukijat. Kiitos uskollisista rukouksista,
vapaaehtoistyöstä ja taloudellisesta tuesta.
Tukenne saa meidät monesti
ihmettelemään Herramme uskollisuutta. Toteamme monesti, että
jokaiselle päivälle on annettu manna-annos, joka on riittänyt kullekin
päivälle.
Talouden haasteissa olemme
saaneet monesti kokea iloa ja suurta
rauhaa; varsinkin tilanteissa, joissa
sen ei pitäisi olla inhimillisesti
mahdollista. Koemme, että silloin
teidän rukouksenne ovat kantaneet
meitä aivan konkreettisesti.

SIELUNHOITOA RAAMATUN
IHMISKUVAN MUKAAN
Toinen syksyllä alkavista uusista
linjoista eli Sielunhoidon monimuotokoulutus kouluttaa uusia
sielunhoitajia järjestöjen ja seurakuntien tarpeisiin. Opetus tapahtuu yhteensä kolmen lukukauden
aikana siten, että koulutus tulee
päätökseen jouluna 2022. Koulutus sisältää yhdeksän lähijaksoa eli
viikonloppukurssia, joista kuusi
toteutetaan Vuokatinrannassa Sotkamossa ja kolme Raamattuopistossa Kauniaisissa. Pääkouluttajana
kurssilla on sosiaalipsykologi ja
psykoterapeutti Saara Kinnunen.
Rehtori Marja-Kaarina Marttila
kertoo, että kurssilla tähdätään siihen, että osallistuja saa valmiuksia
toimia sielunhoitajana.
– Syksyllä aloitamme teemalla
kristillisen sielunhoidon perusteet.
Nämä aiheet nostavat pintaan myös
oman elämän vaiheita. Käsittelemme myös sellaisia teemoja kuin

mielen rakentuminen, sukupuu,
perhe, parisuhde ja seksuaalisuus
Kurssille ei kuitenkaan tulla
sielunhoitoon.
– Kurssille ei kannata tulla
oman elämän akuutin kriisin aikana, Marttila huomauttaa.
Hän jatkaa, että sielunhoito on
korostunut Raamattuopiston työssä
periaatteessa jo Urho Muroman
ajoista asti.
– Hän vastasi Herää Valvomaan
-lehdessä moniin sielunhoidollisiinkin kysymyksiin.
– Julistuksen rinnalla tuleekin
aina kulkea sielunhoito, koska meidän täytyy ottaa huomioon koko
ihminen, Marttila linjaa.
Kurssin peruskirjana on käytössä Perussanoman julkaisema
teologian tohtori Rolf Sonsin teos
Sielunhoidon sydämessä, jossa Sons
kirjoittaa: Omantuntonsa vaivaama
Luther astuu sisälle Raamattuun ja
antaa sen tutkia itseään. Se, mitä
hän siellä kuulee, antaa hänelle
loputtoman lohdun. Se rauhoittaa

hänen oman-tuntonsa. Se vapauttaa hänet ja saa hänet riemuitsemaan kiitollisena. Raamattu oli
Lutherin sielunhoita-ja.
– Koulutuksen yhtenä tavoitteena onkin, että sielunhoitaja tuntee
Raamattua sielunhoitajanamme sekä
käyttää rukousta ja rippiä luontevana osana sielunhoito- keskustelua.
– Kurssin perustana on siis Raamatun ihmiskäsitys. Kyseessä ei ole
sielunhoitoterapia. Toki sielunhoitajan on hyvä tuntea ihmisen psyykettäkin, mutta koulutuksemme
painopiste ei ole psykoterapiassa
vaan nimen mukaisesti sielunhoidossa, Marttila määrittelee.
Hän lisää vielä, että ideana on
saada uusia sielunhoitajia myös
Raamattuopiston toimintaan.
– Ja tietysti muihinkin järjestöihin ja paikallisseurakuntiin.
– Kurssista saa todistuksen,
joka auttaa sielunhoitajan tehtäviin
hakeuduttaessa, Marttila kertoo.
Lisätiedot: raamattuopisto.fi/
sielunhoitokoulutus n

SÄÄTIÖN TULOT
Alla oleva kuvaaja kertoo saamiemme tulojen suhteellisen jakauman.
Tukemme yksityishenkilöiltä oli
viime vuonna yhteensä 62.8 %,
kun lasketaan lahjoitukset yksityishenkilöiltä ja testamenttitulot
yhteensä. Kansanopistomme saama
valtiontuki oli 21,1 %, jolla maksetaan suurin osa kansanopistomme
ylläpidosta. Kun muusta opetustoiminnan kulusta valtionosuus
kattaa noin puolet, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta
valtionosuus on 100%. Tämä osuus
on kasvanut viime vuosina ja on

tälle vuodelle 149 779 €.
Toiminnan tuotot tarkoittavat
osallistumismaksuja ja muita järjestämistämme tapahtumista saatuja
tuottoja, jotka koronavuotena laskivat huomattavasti. STM-rahoitus
on sosiaali- ja terveysministeriön
kautta saamamme tuki saattohoidon vapaaehtoishankkeellemme
”Lohtua läsnäolosta”. Kiitosaihe
on, että saimme kyseiselle hankkeelle rahoituksen myös seuraavalle
kolmivuotiskaudelle 2021–2024,
rahoitus on 117 000 €/vuosi.
Seurakunnilta tullut tuki on 0,6 %
kokonaistuotoistamme.
TESTAMENTIT
Testamentit ovat toiminnallemme
merkittävä tukimuoto. Viime vuosina olemme saaneet testamenttituottoja, monesti yllättäen, suureen
taloudelliseen ahdinkoomme.
Lahjoittajat kokevat, että Raamattuopistolle annettu testamentti on
keino varmistaa evankeliumin leviäminen ja Raamatullisen opetuksen jatkuminen yhä pimenevässä
ajassamme.

ODOTUSTA
Odotamme kovasti, että pääsisimme näkemään teitä koronarajoitusten päätyttyä. Joitakin tapahtumia
olemme jo saaneet pitääkin ja
kohtaamisissa ilo on ollut sydäntä
lämmittävää.
Kiitos hyvä työmme ystävä rukouksistasi, talkootyöstäsi ja taloudellisesta tuestasi. Pyydämme, että
myös jatkossa jaksaisit olla tukenamme rukouksin, työpanoksellasi
ja 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!
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Meiltä ja muualta

Pekka Heiskanen 70 vuotta:

”Olen päässyt hoitamaan ukin kutsumusta”
Teksti PETRI VÄHÄSARJA n kuva AHTI KERÄNEN

Teksti ja kuva PETRI VÄHÄSARJA

Raamattuopiston eläkkeellä oleva julistustyön johtaja kertoo reissanneensa vaimonsa Sirpan kanssa pariskunnan seurusteluaikojen nostalgisissa kohteissa.

Ensimmäinen Vanhan testamentin lähetys kuullaan Radio Deissä 31.8.
Riitta Lemmetyinen kertoo, missä tunnelmissa Lemmetyisen, Aino
Viitasen, Eero Junkkaalan muodostama radioraamattupiirin vetäjätiimi
syksyyn lähtee.

Miltä tuntuu olla 70-vuotias?
Hiukan oudolta, koska sydän tuntuu niin nuorelta. Toisaalta - onhan
tässä ollut aikaa siedättyä. Pohjimmiltaan tuntuu tosi hyvältä.
Mitä uutta eläkeikä on avannut
elämääsi?
On avautunut vanhaa pääomaa:
koti ja perhe, koulu- ja opiskeluaikojen ystävät.
Vaimoni Sirpan kanssa olemme
ajaneet läpi seurusteluaikojemme
nostalgisia paikkoja 50 vuoden
takaa Helsingistä Vieremän kautta
Haapavedelle, tiekarttanamme tuon
ajan kirjeet ja kortit toisillemme.
Olen löytänyt tilaa omistautua
Sanalle ja rukoukselle.
Olen saanut tilaa kasvuun
ymmärtääkseni enemmän itseäni.
Yllätyin palattuani nuoruudessa kirjoitettuun päiväkirjaan ja muistaessani, miten jostakin syystä tunsin
itseni hyvin yksinäiseksi nuorena
lukiolaisena ja että tämä on tietyllä tavalla jatkunut vetäytyvänä
aikuisuutena. Puhuttelevaa on ollut
huomata, että auttaakseen minua
kriiseissä Jumalan on täytynyt
lähettää elämääni ihmisiä, joilla on
ollut lahja, kutsumus ja Kristuksen
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Radioraamattupiiri aloittaa
Vanhan testamentin

rakkautta nähdä minut arvokkaaksi
hauraana ja apua tarvitsevana.
Sitten se ihana jälkiruoka:
eläkkeelle siirryttyämme olemme
vaimoni kanssa saaneet mahdollisuuden hoitaa ukin ja mummin
kutsumusta, kun perheemme
valloitti kaksi vuotta ja kaksi kuukautta sitten pieni prinsessa Taimi,
ainokaisemme.
Millä mielellä olet seurannut
SRO:n toimintaa?
Hyvillä mielin. Iloitsen, että veljet
ja siskot opettavat Raamattua
uskollisesti, ravitsevasti ja luterilaisesti: yksin uskosta, yksin armosta,
yksin Kristuksen tähden. Ja yksin
Raamattu.
Erityisesti mainitsisin Perussanoman laadukkaat kirjat. Parempaa
raamattuopetusta Suomessa tuskin
löytää kuin sen tuotteista.
Raamattuopiston eläkkeellä oleva
julistustyön johtaja, rovasti Pekka
Heiskanen täytti 70 vuotta 29.6.

Iloitaan elämästä!

Pekka Heiskanen 70-vuotta
– syntymäpäiväseurat ja
konsertti sunnuntaina
29.8.2021
16.00 Kahvit ja kanssakäymiset
18.00 Seurat
20.00 Pianokonsertti
Pianisti Rauno Jussila.
Ohjelmassa: Bach, 		
Beethoven, Chopin,
Pärt, Sibelius, Kaski, Ravel
Jokainen on tervetullut
juhlimaan! Vapaaehtoinen lahja
Ruut Ben-Josefin työlle juutalaisja arabilasten ja -nuorten
keskuudessa.

Millä mielin lähdette avaamaan
Vanhaa testamenttia?
Tehtävä on innostava. Koemme
olevamme kullankaivajia, jotka
etsivät kirjan sisältämiä kultakimpaleita. Vanhan testamentin lukeminen ja ymmärtäminen ei aina ole
helppoa. Siinä haluamme auttaa
kuulijaa ja lukijaa.

Monet käyttävät Raamatusta vain
Uutta testamenttia. Silloin kristinuskon tuntemisessa on kuin toinen
jalka olisi amputoitu. Vanha testamentti oli Jeesuksen ja opetuslasten
Raamattu. Meidän on hyvä lukea
sitä Uuden testamentin valossa.
Jumala on molemmissa testamenteissa sama.

Miten ohjelman tekemisenne
muuttuu, jos verrataan Uuden
testamentin käsittelyyn?
Ohjelmien tekeminen ei poikkea
UT:n käsittelystä. Aineisto on
kuitenkin niin runsas, ettemme
voi edetä luku luvulta niin kuin
teimme UT:n puolella. On tehtävä
valintoja.

Mikä on sinulle mieluisin kirja
VT:ssa?
Muistan lapsena pohtineeni
kysymyksiä: Miksi maailma on
olemassa? Miksi ihmisen pitää
kuolla? Miksi ihmiset ovat pahoja
toisilleen? Kirja, joka on antanut
tyydyttäviä vastauksia näihin kysymyksiin, on juuri 1. Mooseksen
kirja. Sen lisäksi minua suuresti
rohkaisevat kertomukset Jumalan
todellisuudesta ja johdatuksesta kirjan henkilöhahmojen elämässä.

Mitä itse odotat VT:n käsittelyltä?
Jumalaa ei kukaan ole koskaan
nähnyt eikä tule täällä ajassa näkemään. Hänet on mahdollista nähdä
vain lukemalla Raamattua. Odotan
VT:n tutkimusmatkaltamme sitä,
että oppisin tuntemaan Jumalaa
entistä paremmin.
Onko Vanha testamentti yhtä tärkeä kuin UT ja jos on niin miksi?

Radioraamattupiirin ensimmäinen Vanhan testamentin ohjelma
luvusta 1. Moos. 1. lähetetään Radio
Dein taajuuksilla 31.8. klo 18:30.
Ohjelma tulee kuunneltavaksi myös
Spotifyyn.

Pertti Kallio eläkkeelle –
”Laulu on ollut
elämäntehtäväni”
Suomen Raamattuopiston 1.9. eläkkeelle jäävä pitkäaikainen työntekijä
Pertti Kallio lähettää Ystäväviestin
lukijoille terveisensä eläkkeen
alkaessa:
Lähden iloisin, vapautunein mielin ja voimissani. Korona- aika antoi
siihen jo pehmeän laskun. Perheeni
ja ystävien tuki ovat pitäneet minut
koossa yli 41 vuotta SRO: n julistustyössä. Ja yläpuolella kaiken on Jumalan armo. Monivaiheisten työvuosieni yllä on ollut siunaus, varjelus ja
laulavan kulkurin kiehtova laulajaevankelistan kutsumus. Vaikka 90luvun alkupuolella kutsumistyötäni
koeteltiin järjestömme sisällä Sro:n
taloudellisiin syihin vedoten rajusti,
sain jatkaa kutsumustani kentän
ja työtovereiden avulla. Nyt se on
muisto vain. Laulu on ollut elämäntehtäväni. Olen pyrkinyt olemaan
luova, uskollinen ja lojaali työntekijä
Sro:lle, koska työtä tehdään kuulijoita palvellen, sieluja pelastaen ja
Jumalan kunniaksi. Tapasin hiljattain
yhden lauluni kautta uskoon tulleen
miehen. Työ ei ole ollut turhaa, vaan
merkityksellistä.
Kiitos kaikille ystävilleni, tukijoilleni ja Sro:lle vieraanvaraisuudesta,
työtoveruudesta ja esirukouksista.
Siirtyessäni uuden kypsyysvaiheen
ensimmäiselle luokalle, on mielessäni
Selma Lagerlöfin sanat: ”Jumala, anna
sieluni kypsyä, ennen kuin se korjataan”. Eläkkeelläkin yhä laulu soi ja
matka jatkuu.
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Tule ja tulet kohdatuksi!
60 vuotta täyttänyt Juha
Hasanen: ”Pappisvihkimys oli iso muutos”

Stig-Olof Fernströmin muistolle
Stig-Olof Fernströmin nimi lienee
valitettavasti vieras monille suomenkielisille uskoville – ellei ole lukenut
Petri Vähäsarjan haastattelua
hänestä Elämä-lehdestä hänen imukudossyöpänsä ajalta. Sairautta kesti
runsaat puoli vuotta, kunnes elämä
8.5. päättyi saattohoitopotilaana kotona Helsingissä. Suomenruotsalaisille uskoville Stig-Olof Fernströmin
nimi on tuttu: hän teki merkittävän
hengellisen elämäntyön. Sen painopiste oli toisaalta ruotsinkielisessä
Porvoon hiippakunnassa, toisaalta
Senegalissa.
Stig-Olof – perheen ja ystävien
kesken Stiga – oli syntynyt Helsingissä 18.2.1941. Isä oli kirkkoherra
Frej Fernström, äidinisä Helsingin
diakonissalaitoksen johtaja, teologian tohtori Edwin Wirén. Tutustuin
Stigaan teologian opiskelijana vuonna 1962 hänen liityttyään siihen
uskovien opiskelijoiden ryhmään,
joka oli löytänyt kodikseen Suomen
Raamattuopiston ja joka 7.1.1964
organisoitui Suomen Evankelis-luterilaiseksi Ylioppilaslähetykseksi
(OPKO). Hänestä tulikin sen ruotsinkielisen toiminnan (Studentmissionen) keskushenkilö.
Stigan toinen suuri alue oli
luterilaisen lähetystyön aloittaminen
Senegalissa, jossa puhutaan noin 30
heimokieltä, yleiskielenä ranska. Se
johti luterilaisen kirkon syntymiseen
ja Raamatun kääntämiseen serere-heimon keskuuteen. Käydessäni
hänen luonaan joulun alla hän antoi
käteeni serere-Raamatun uusimman
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painoksen ja sanoi: ”Tämä on minun
’väitöskirjani’!”
Stiga oli monipuolisesti lahjakas,
erityisesti kielissä. Hän oli virallinen
kielenkääntäjä ruotsi-suomi-ruotsi,
englanti-ruotsi-englanti ja ranska-ruotsi. Kielivalikoimaan kuuluivat
myös heprea, aramea, syyria, arabia,
akkadi, babylonia, sumeri, etiopia,
klassinen kreikka. Hän keskittyi niin
välittömään hengelliseen työhön,
ettei teoreettiseen tutkimukseen
eikä kirjojen julkaisemiseen jäänyt
voimavaroja. Hän oli kuitenkin Kristet
perspektiv -lehden toimitussihteeri.
Suosittelen lehteä suomenkielisillekin.
Kolmas toiminnan alue oli
seurakuntatyö Helsingissä, viimeiseksi Luukkaan, nykyisen Petruksen
seurakunnan kirkkoherrana.
Pappimatrikkelissa Stig-Olof
Fernström ilmoittaa harrastuksekseen: ”Minulle elämä on Kristus.” Se
jatkuu (Fil 1:21): ”- ja kuolema on
voitto.” Viimeisessä tapaamisessamme luin hänelle apostoli Paavalin
viimeiset sanat (2 Tim 4:6-8): ”Lähtöni hetki on tullut. Olen kilpaillut
hyvän kilpailun, olen juossut perille
ja säilyttänyt uskoni. Minua odottaa
nyt vanhurskauden seppele, jonka
Herra, oikeudenmukainen tuomari,
on antava minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle vaan kaikille,
jotka hartaasti odottavat hänen
ilmestymistään.”
Raimo Mäkelä

Raamattuopiston Etelä-Karjalan ja
Etelä-Savon aluejohtaja Juha Hasanen oli pappiskutsun saadessaan
ollut jo lähes 20 vuotta työelämässä.
”Eihän tuo 60-vuoden ikäpyykin
saavuttaminen oikein tuntunut sen
kummalle. Kiitollinen tietysti saa olla
Jumalalle, että saa terveenä elää.
On se kumma, että mitä enemmän
ikää tulee, niin vuosi, jolloin tuntee
itsensä vanhaksi, tuntuu pakenevan
edellä.
Pappisvihkimykseni oli
25.10.2009 Mikkelin tuomiokirkossa
piispa Seppo Häkkisen johdolla.
Olihan se iso muutos. Olin ollut
työelämässä jo liki 20 vuotta ja sitten lähdin opiskelemaan teologiaa
Joensuun yliopistoon. Koin vahvan
kutsumuksen, enkä ole päätöstäni
katunut. Olen viihtynyt pastorin
tehtävissä.
’Tehkää parannus ja uskokaa
evankeliumi’. Noissa Jeesuksen
sanoissa tiivistyy moni asia. Jeesus
Kristus on sovittanut syntimme
ja syyllisyytemme. On julistettava
oikeassa suhteessa lakia ja evankeliumia, jotta huomaisimme oman
mahdottomuutemme pelastua,
mutta samalla ilosanoman siitä, että
Jeesus on tehnyt kaiken puolestamme valmiiksi uskolla vastaanotettavaksi. Sen voisi kuvata näinkin: Raamattuopiston erityinen kutsumus
on keskittyä Jumalan sanaan, ”ettei
kukaan jäisi osattomaksi Jumalan
armosta” (Hepr. 12:15) Urho Muroman sanoin ”Usko Raamattuun
Jumalan sanana ratkaisee seurakunnan elämän ja kuoleman. Jos
seurakunta joutuu irti Raamatusta,
se joutuu irti Kristuksesta ja kuolee.”
Toivon, että Raamattuopisto tunnetaan tulevaisuudessakin siitä, että
Jumalan sanaa oikein ja puhtaasti
julistetaan.
Olen kiitollinen kaikesta siitä
hyvästä mitä Jumala on suonut elämääni; uskosta Jeesukseen Kristukseen, vaimostani Eevasta, läheisistä
ja ystävistä. Olen myös kiitollinen
siitä, että olen saanut kutsun ja
mahdollisuuden tehdä Jumalan
valtakunnan työtä. ”

Avoimien ovien luennot
keväällä 2021

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

Torstaisin klo 10.45–12.00

9.9.

16.9.

23.9.

30.9.

7.10.
14.10.
21.10.

28.10.

Mitkä ovat Raamatun
vaikeimmat kohdat ja
miten selitän niitä?
Lähetysteologi, pastori
Jukka Norvanto
Avioliitto perustuu
Jumalan sanaan
Raamattuopiston rehtori,
TM Marja-Kaarina Marttila
Mitä Raamattuopiston
hengellinen isä Urho
Muroma opetti
herätyksestä
rovasti, TT Heikki Haataja
Jumala käyttää meihin
lakiaan Isänä, Poikana
ja Pyhänä Henkenä
rovasti, VTM,
TT Raimo Mäkelä
Kuva sanan palveluksessa
Taidemaalari, taidehistorioitsija Annukka Laine
“Mitäs täällä messutaan?”
Julistustyön johtaja, pastori
Petri Kortelahti
Mitä teen särkyneille
suhteilleni?
Nuorisotyön johtaja, lehtori
Tiina Karlsson
Kirkon oppi: Mihin sitä
tarvitaan vai tarvitaanko
mihinkään?
Toiminnanjohtaja, pastori
Lauri Vartiainen

4.11. Miten reformaatio toteutui
Pohjoismaissa?
Emeritusprofessori, TT,
FT Jouko Talonen
11.11. Kivien kertomaa:
Israelilaisten tulo
luvattuun maahan
rovasti, TT Eero Junkkaala
18.11. Lohdutuksen lähteillä
toimittaja, ratkaisukeskeinen terapeutti
Sirpa Laurila
25.11. Vaatimusten kahleissa –
Pohdintaa levollisemmasta asenteesta elämään
pastori Juha Vähäsarja
2.12. Indonesian ihme ja 		
saavuttamattomat
tutkimus- ja koulutusjohtaja,
pastori Pentti Marttila
9.12. Kuka on antikristus?
Avoimen Raamattukoulun
vastaava opettaja,
vararehtori Veli-Matti Kujala
16.12. Sana tuli lihaksi – Joulun
sanoma virsissä ja
lauluissa kautta
vuosisatojen
kanttori, MuM,
TM Jenni-Kristiina Liiri
Seuraa verkkosivuiltamme
raamattuopisto.fi/avoimienovien-torstait
miten torstain ohjelma järjestetään.

Luennot striimataan osoitteessa
sro.fi/tv

Raamattuopinnot

Musiikkiopinnot

Raamatun peruskurssi (PK)

Musiikkilinja

PK International

Missiomusalinja

Avoin raamattukoulu

Musiikkilinja PLUS

Sisälle Sanaan

Musiikin tuottamisen linja

Koulutusta
maahanmuuttajille

Urheiluopinnot

Kristittynä Suomessa

Urheilulinja

YKI-treeni

Personal trainer

Polku työhön
Suomen kielen
intensiivikurssi

vain syksyllä
!

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

sro.fi/tv

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

Vuokatinrannan loma- ja kurssikeskus
Suomen Raamattuopisto
Helsingintie 10, 02700 Kauniainen
info@sro.fi, p. 09 5123 910
raamattuopisto.fi

SYYSKUU
7.9.
Sana Soi-ilta
10.–12.9. Toora – Sisälle Sanaan -kurssi
13.–14.9. Biisimylly – laulunkirjoittamisen
monimuotokurssi
17.–19.9. Avaa ovi lapselle – lapsityön
konferenssi
LOKAKUU
1.–3.10. Miekkaakin terävämpi – kurssi
kristillisen kirjan lukijalle ja
kirjoittajalle
5.10.
Sana Soi-ilta
8.–10.10. Rakkaudesta lajiin – sporttinen
syysleiri
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. Musiikin teorian alkeiskurssi 1/3 ja 2/3
29.–31.10. Lain ja evankeliumin studio
MARRASKUU
2.11.
Sana Soi-ilta
5.–7.11. Pyhäinpäivän juhlat
12.–14.11. Kipu koskettaa kaikkia
– Ihmissuhde- ja mielenterveystyön
opintopäivät
12.–14.11. Kirjoitukset – Sisälle Sanaan -kurssi
13.–14.11. Laulakoon suuni sinun lupauksistasi
– psalmilaulun kurssi
19.–21.11. Israel-raamattuseminaari
JOULUKUU
3.–4.12. Valoa pimeyteen – Nuorten tapahtuma
7.12.
Sana Soi Joululauluilta

Polku työhön -koulutus
maahanmuuttajille viikoilla:
13.–17.9., 27.9.–1.10., 11.–15.10.,
1.–5.11., 22.–26.11. ja 12.–17.12.
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Ihmisten kohtaaminen ja hengellinen
yhteys olennainen osa koulutustamme
Kaikesta kielteisestä huolimatta kriisiin sisältyy myös mahdollisuus oppia kokemuksesta ja tehdä vielä paremmin jatkossa.
Puhumme resilienssistä eli henkisestä palautumiskyvystä ja
taidosta kehittyä myös tappioiden kautta. Raamattu puhuu
kestävyydestä koetuksissa ”Riemuitsemme jopa ahdingosta,
sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä, kestävyys
auttaa selviämään koetuksesta ja koetuksesta selviytyminen
antaa toivoa.” (Room 5). Yhdessä pandemian ahdingon läpi
kulkeminen on yhdistänyt meitä, saanut rukoilemaan ja tästä
selviäminen antaa toivoa. Kiitos myös Sinulle kestävyydestä
esirukoilijana!
Teimme viime lukuvuonna joitakin lyhytkursseja etänä ja
opimme paljon uusissa digitaalisissa oppimisympäristöissä
toimimisesta. Nyt pyrimme palaamaan pääosin lähikursseihin.
Joitakin kursseja teemme etänä tietoisina siitä, että niiden
rakentaminen vaatii yhtä paljon, jos ei enemmänkin, työtä kuin
lähikurssin tekeminen. Saadaksemme valtionosuutta etäkurssista, siinä tulee olla erillinen opetussuunnitelma ja tehtävät.
Hybridimallilla eli sekä paikan päällä että etäkurssina teemme
vain suurimpia kursseja kuten Hengelliset syventymispäivät ja
Teologiset opintopäivät. Myös taloudelliset syyt vaikuttavat, sillä
kansanopisto-oikeudet velvoittavat meidät tarjoamaan kursseilla täysihoitoa sitä tarvitseville. Kansanopistohan on aina sisäoppilaitos ja kurssimme toteutetaan omissa toimipisteissämme.
Opimme kyllä elämään koronan rajoitusten kanssa, mutta
kaipaamme nyt ennen kaikkea kohtaamisia ihmisten kanssa.
Mikäli korona ei lähde uudestaan leviämään, tervetulokättelyt ja
halaukset, yhdessä laulaminen, rukoileminen ja keskustelut aterian ja kahvikupin äärellä, saunaillat, Raamatun maan näyttelyyn
tutustuminen ja kirpputori palaavat kurssiemme ohjelmaan.
Katsomme uuteen lukuvuoteen odottavaisin mielin toivoen,
että vanhat ja uudet ystävämme löytävät taas tien meille. Tässä
lehdessä näet syksyn ohjelman ja huomaat, että siellä on monia
uusia kuten kirjan ystävän kurssi Perussanoman kanssa, liikuntaleiri, psalmilaulukurssi ja muita tapahtumia musiikin tekemisen
ympärillä. Tavoitteemme on tarjota paikka, johon voit tulla sekä
oppimaan ja keskustelemaan että myös virkistymään ruumiin ja
sielun ravinnolla.
Nähdään Syventymispäivillä,

Marja-Kaarina Marttila,
rehtori

Kesäinen tervehdys Vuokatinrannasta!
Olemme saaneet nauttia ihanista kesäpäivistä. Kesämme on ollut täynnä
erilaisia leirejä. On ollut omien rippikoululeirien lisäksi usean eri seurakunnan järjestämiä leirejä. Lastenleirit ovat myös palanneet Vuokatinrannan
kesään sekä juhannuksen vietto. Ainoa, joka jäi toteutumatta, oli avioliittoleiri, josta jouduimme tekemään päätöksen aikaisessa vaiheessa rajoitusten
ollessa voimassa. Leirit toteutettiin suunnitellusti varotoimet ajateltuna.
Lasten, nuorten ja aikuisten ilo on näkynyt pitkien kokoontumisrajoitusten
purkauduttua. Vihdoinkin on päässyt näkemään ja kohtaamaan ystäviä.
Elokuusta lähtien Vuokatinrannassa toteutetaan monenlaisia leirejä,
jonne voin ilokseni kutsua ystäviämme sekä uusia ihmisiä mukaan.
Luojan luomaa luontoretkeilyä -leiri 12.–15.8. aloittaa syyskauden.
Pidennetyllä viikonlopulla ehditään retkeilemään ja tutkimaan luonnon
ihmeitä raamatunopetuksia unohtamatta. Vuokatin alueen maastot kutsuvat sinut luonnon rauhaan.
Syventymispäivät 20.–22.8. järjestetään nyt myös Vuokatinrannassa
striimattuna. Viikonlopun ohjelmaan voi ilmoittautua joko täysihoitoon
tai tulla päiväseltään Vuokatinrantaan. Tervetuloa tapaamaan ystäviä ja
kuuntelemaan yhdessä ohjelmaa. Lisänä keskiviikkona 18.8. striimataan
Vuokatinrannassa suorana Syventymispäivien edeltävän viikon ohjelmaa.
Tervetuloa yleisöksi klo 19–20.45.
Eero Junkkaala kutsuu lomalaisia Raamatun historian maantieteen
kurssille, joka järjestetään Vuokatinrannassa ensimmäistä kertaa. Tämä
kurssi elävöittää Pyhän kirjan kertomuksia, kun kuulija pääsee piirtämään
kartta edessään raamatun kulkureittejä ja tapahtumapaikkoja. Kurssi on
viikon mittainen, jolloin on myös aikaa ulkoiluun.
Eloseurat 10.–12.8. kokoavat ystävät jälleen yhteen sanan äärelle ja
yhteiseen sadon korjuu juhlaan. Ruskaloma vietetään Juha Hasasen ja
Jari Nordmanin ohjastamana ja Ruska-ARKissa syksyllä ovat kansanopiston vararehtori Veli-Matti Kujala ja Seppo Salmi.
Syksyllä starttaa uusi Sielunhoidon monimuotokoulutus, jossa
pääluennoitsijana on sosiaalipsykologi, psykoterapeutti ja kirjailija Saara
Kinnunen. Kurssilla ”Saat kokonaiskuvan sielunhoidosta, opit paremmin
tuntemaan Raamattua ja kehityt sielunhoitajana.” Tämä kokonaisuus käydään puolentoista vuoden aikana, jolloin kurssia pystyy helposti käymään
työn tai muiden opintojen ohessa. Kurssille haetaan erillisellä hakemuksella
Raamattuopiston sivujen kautta raamattuopisto.fi/sielunhoitokoulutus.
Kurssi järjestetään suurimmaksi osaksi Vuokatinrannassa, lisäksi on Suomen Raamattuopistolla kolme
koulutus jaksoa.

Sari-Anne Vauhkonen,
Vuokatinrannan
kansanopistotoiminnan koordinaattori

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

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

Kuuntele
ohjelmiamme!
Radioraamattupiiri
tiistaisin klo 18.30
Avoin raamattukoulu
torstaisin klo 18.30
Jumalanpalvelukset
sunnuntaisin klo 11
Hartaus arkiaamuisin
klo 6.30 ja uusinta
klo 21.30

www.sro.fi/radio
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Lasten ja nuorten maailmasta

Perussanoma

Kristillisten kirjojen kustantajat ovat ahtaalla:
”Voidaan puhua eloonjäämistaistelusta”

Verkkoisoskoulutus – yhteyttä etäyhteyksin
Teksti ja kuva TIMO LIIRI

”Parasta on se, että saa hyvää opetusta, johon joku ihan oikeasti henkilökohtaisesti ja huolella vastaa.”
Näin minulle vastasi yksi verkkoisoskoulutuksessa mukana olevista nuorista, kun pyysin osallistujia
kuvailemaan koulutuksen merkitystä.
Verkkoisoskoulutus on tärkeä työmuoto Raamattuopiston nuorisotyössä. Toiminnassamme mukana
olevat nuoret asuvat ympäri
Suomea, joten kerran kuussa sähköpostiin kilahtava opetuskirjoitus
ja siihen liittyviin kysymyksiin vastaaminen toimivat hyvänä linkkinä
meidän työntekijöiden ja tulevien
isosten välillä. Nuoret pääsevät
pohtimaan sekä isosena toimimista että myös omaa persoonaansa,
omia lahjojaan ja omaa paikkaansa
kristittyinä. Tavoitteena on antaa
valmiuksia sekä isosena toimimiseen että myös kristittynä kasvamiseen. Samalla saamme vastausten
kautta ikkunan nuorten ajatuksiin
ja vointiin, ja opimme tuntemaan
heitä paremmin.
On ollut miellyttävää nähdä,
että verkkoisoskoulutus on tärkeä
työmuoto sekä meille että myös
monille nuorista. Toki osalle se
on arkisempi juttu, ja ensisijainen
motiivi olla mukana on se, että
koulutuksen suorittamisen jälkeen

14

voi toimia kesällä isosena. Mutta
monelle verkkoisoskoulutuksesta
muodostuu tärkeämpi ja syvempi
yhteys. Eräs vanhempi isosemme
kertoi toisen vuoden isoskoulutukseen osallistumisensa yhdeksi syyksi
sen, että ”Koin SRO:lla olevan
rooli henkilökohtaisen uskoni
vahvistajana niin vahvasti, etten
tahtonut päästää irti toiminnassa
mukana olemisesta.”
Huomasin muutamien muidenkin nuorten vastauksista tuon
yhteyden merkityksen. Heidän
vastauksissaan toistui ajatus, että
isoskoulutus oli todella tärkeä
yhteyden kanava, jonka kautta
sai jakaa omia kuulumisiaan, sekä
huolia että murheita, ja saada
niihin vastauksia, neuvoja ja
kommentteja. Erään nuoren sanoin
tärkeää on ollut ”se, että on voinut
puhua kuulumisistaan kuukausittain jollekin.”
Yllätyn yhä uudelleen ja uudelleen siitä, miten tärkeää nuorille
näyttää olevan se yksinkertainen

ja arkinen asia, että joku aikuinen
antaa heille aikaa, osoittaa mielenkiintoa heidän ajatuksiaan kohtaan
ja vastaa heille. Monet vanhemmat
isoset ovat jopa aloittaneet isoskoulutuksen uudestaan, jotta heillä
olisi tämä kuukausittainen kontaktikanava käytössään. Koulutuksesta
on kasvanut monelle aito ja tärkeä
yhteyden väline, joka myös sitouttaa toimintaan ja yhteyteen.
Vanhan sanonnan mukaan ”Tee
työtä, jolla on tarkoitus.” Nuorten
vastauksien perusteella me todella
saamme tehdä sellaista, mikä on
suuri kiitoksen aihe. Haluaisimme
jättää tämän työmuodon teille esirukouskohteeksi, jotta osaisimme
jatkossakin kohdata nuoria heidän
maailmassaan ja heille sopivilla
tavoilla, ja että tämä työmuoto
saisi kaiken yllä mainitun ohella
olla myös - kuten yksi nuorista sen
kuvasi - ”Säännöllinen muistutus
siitä, että Jumala kuulee, vaikuttaa
ja on Jeesuksen kautta sovittanut
kaikki syntini.” n

Tue Nuorisotyötä. Lahjoitustili OP-Pohjola FI73 5720 2320 1095 43. Viite 130 000 780 517.

Teksti PETRI VÄHÄSARJA n Kuva JANI LAUKKANEN

Kristillisten kustantajien liikevaihdosta on huvennut viime vuosien aikana jopa 40-50 prosenttia.
Perussanoma on kuitenkin pitänyt pintansa poikkeuksellisen hyvin. Sen liikevaihdon lasku selittyy lähes
kokonaan vaikealla koronavuodella 2020.
– Jos jokainen Ystäväviestin lukija
ostaisi kerran vuodessa yhden normaalihintaisen Perussanoman kirjan,
pärjäisimme jo sillä, toimitusjohtaja
Jouni Lallukka konkretisoi.
– Alalla tilanne on kuitenkin
niin vaikea, että voidaan valehtelematta puhua eloonjäämistaistelusta.
Viimeisen kymmenen vuoden
aikana kristillisistä kirjakaupoista on
lopettanut lähes 80 prosenttia, ja osa
kustantajistakin on luovuttanut.
– Lisää toimijoita tulee katoamaan, Lallukka jatkaa.
Alan ahdinko ei ole uhka
pelkästään kustantajille, vaan
kaikille muillekin. Kirkko tarvitsee
kristilliset kirjansa – muun muassa
harhaoppien välttämiseksi.
– Kristillinen kirjallisuus avaa
Raamatun kulttuuriin, historialliseen kontekstiin ja taustoihin
liittyviä asioita.
– Ilman tätä ymmärrystä Raamatun oppeja voidaan ymmärtää
väärin. Puutteellinen raamatuntuntemus altistaa harhaopeille ja tasapainottomalle teologialle. Näiden
perusteella on syntynyt esimerkiksi
menestysteologiaa, äärikarismaat-

tisuutta tai lakihenkisyyttä painottavia harhaumia. Ja toisaalta myös
sessationistinen näkemys, jossa
armolahjojen toiminta nykyajassa kokonaan kielletään, Lallukka
toteaa.
– On äärimmäisen tärkeää
syventää Raamatun tuntemustaan.
Tällöin välttyy monelta tuskalta ja
uskoo oikealla tavalla.
FYYSISET KIRJAT TUSKIN
KATOAVAT
Sähköiset kirjat ja äänikirjat ovat
yleistyneet, mutta myöskään
fyysiset kirjat eivät ole kustantajien
valikoimasta kadonneet. Eivätkä
taida kadotakaan.
– Moni haluaa lukea edelleen
fyysistä kirjaa. Levätä sohvalla tai
rantatuolissa, ottaa kirjan syliin ja
rentoutua.
– Fyysisen kirjan lukeminen on
myös nopeampaa kuin lukea tekstiä
ruudulta.
Äänikirjoiksikaan kaikki kirjat
eivät sovellu. Esimerkiksi Perussanoman julkaisemat Antti Laaton
Vanhan testamentin selitysteokset
ovat tuhatsivuisia järkäleitä, joita

esimerkiksi papit käyttävät saarnoja
valmistellessaan. Niiden kuunteleminen äänikirjana olisi lähinnä
koomista.
– Raamatun selitys- ja opetusteokset sekä kommentaarit ja
hakuteokset tulevat varmasti säilyttämään asemansa fyysisinä kirjoina
jatkossakin.
Jouni Lallukan mielestä hyvä
kristillinen kirja tuo ihmisen lähemmäs Raamatun ydinsanomaa.
– Eli perussanomaa, Lallukka
heittää silmää iskien.
– Hyvä kristillinen kirja puhuttelee ihmistä hänen elämäntilanteessaan. Se antaa neuvoja, rohkaisua, kannustusta ja voimaa kaiken
keskelle. Parhaimmillaan tällainen
kirja muuttaa ihmisen elämän ja
ikuisuudenkin johtamalla hänet
Kristuksen luo ja Raamatun äärelle.
Lallukan mukaan Perussanoma
tulee jatkossa tekemään kirjallisuutta entistä laajemmalla skaalalla.
– Toimintamme ydin tulee
kuitenkin säilymään Raamatun
selitys- ja opetuskirjallisuudessa,
joista olemme tulleet tunnetuksi,
hän lupaa. n

15

Ystäväyhdistys

Rukoilemme Suomen Raamattuopiston
toiminnan puolesta:
Poikkeustilanne

Suomen Raamattuopiston Ystävät ry viettää
juhlavuottaan
Teksti PETRI KORTELAHTI n kuva TANELI TÖRÖLÄ

Suomen Raamattuopiston ystävät eli SROY täyttää syksyllä 75 v. Asiaa on tarkoitus juhlistaa enemmän seuraavassa Ystäväviestissä sekä myös Vapaaehtoisten yhteyspäivillä.
Moni jo pitkää Raamattuopiston
toiminnassa mukana ollut saattaa
kuitenkin kokea, ettei ole aivan
selvillä siitä, mikä tällainen yhdistys
on. Sääntöjensä mukaan yhdistyksen tarkoituksena on tukea Suomen
Raamattuopiston Säätiötä ja sen
toimintaa hengellisesti, henkisesti
ja taloudellisesti sekä toimia sen
yhteydessä olevien henkilöiden
yhdyssiteenä ja apuna heidän
hengellisen elämänsä hoitamisessa. Yhdistys pitäytyy Raamattuun
ja Suomen evankelisluterilaisen
kirkon tunnustukseen sekä Suomen
Raamattuopiston Säätiön toimintaperiaatteisiin.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan a) järjestymällä paikallisiksi
toimintaryhmiksi, ystäväpiireiksi,
nuorten ryhmiksi ja raamattu- ja
rukouspiireiksi sekä järjestämällä
kokouksia, juhlia, kursseja, leirejä,
seuramatkoja yms. b) tekemällä
Suomen Raamattuopiston Säätiötä
ja sen toimintaa tunnetuksi levittä-
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mällä yhteyksissään sen julkaisuja,
esitteitä yms. c) toimeenpanemalla
asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, myyjäisiä, arpajaisia yms. d)
vastaanottamalla lahjoja, avustuksia
ja testamentteja e) luovuttamalla
kokoamiaan varoja Suomen Raamattuopiston Säätiölle. Yhdistyksen juuri uudistettujen sääntöjen
mukaan sillä voi olla myös nuorisojäseniä, asia, jonka käytännön
sovelluksia ideoidaan ja hiotaan
parhaillaan.
Pilke silmäkulmassa voisi
todeta: ken tahtoo siis olla ”oikea
raamattuopistolainen, jossa ei
vilppiä ole”, hänen on mahdollista
liittyä ry:n jäsenyyteen. Suosittelen!
Itse asiassa muuta, sen ”virallisempaa” jäsenyyden muotoahan emme
ainakaan tällä haavaa edes tunne.
Mutta tällainenkin järjestely on
osoittautunut varsin toimivaksi.
Ystäväviestikin on itse asiassa juuri
Ystävät ry:n jäsenlehti. Tähän liittyen: lehden ja samalla myös koko

ystävätyön edelleen kehittämiseksi
julistimme edellisessä numerossa
ideakilpailun. Kiitämme vastauksista, joita saapui sekä sähkö- että
paperipostitse. Luvattu Perussanoman 50 euron arvoinen lahjakortti
on arvottu kaikkien vastanneiden
kesken ja toimitetaan onnelliselle
voittajalle!

Kutsu Suomen Raamattu
opiston Ystävät ry:n
vuosikokoukseen
Suomen Raamattuopiston Ystävät ry:n vuosikokous pidetään
lauantaina 21.8.2021 klo 12.00
Suomen Raamattuopistolla
luokassa 1.
Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat sekä esitys
Vuokatinrannan lomahuoneistot
Oy:n osakkeiden hankkimisesta
yhdistykselle.”

Liity ystäväyhdistykseen: sro.fi/tule-mukaan/ystavayhdistys

Ystäväyhdistyksen
puhelinsoittorinki
käynnistyi
SRO:n Ystävien soittorinki lähti asteittain liikkeelle 1.6.2021 Suomen
Raamattuopiston Ystävät yhdistyksen jäsenet ovat jakaantuneet 18:lle
alueelle. Yhteisöön kuuluu 2050
jäsentä. Tässä joukossa on kuitenkin
myös henkilöitä, joilla ei ole puhelin- tai sähköpostiyhteyttä.
Luonteeltaan toimintamme
on ystävältä ystävälle yhteyden
pitämistä. Kyselemme kuulumisia
yhdistyksemme jäseniltä ja kerromme Raamattuopiston toiminnasta
ja suunnitelmista. Luonnollisesti kyselemme ystävien rukousaiheita ja
heidän mahdollisia sielunhoidollisia
tarpeitaan sekä tarjoamme pienen
hartaushetken keskustelun lomassa.
Suurin soittoalue on Uusimaa,
jossa yhdistykseen kuuluu 540
jäsentä. Muilla alueilla jäsenten
määrä vaihtelee 40 henkilöstä 150
henkilöön. Olemme kiitollisia, että
tällä hetkellä meillä on 20 henkilöä
hoitamassa tätä arvokasta tehtävää.
Olemme päässeet hyvään
alkuun, vaikka olemmekin vielä
”alkumetreillä”. Koko ystäväjoukon tavoittamiseen kuluu vielä
kuukausia. Toiminta jatkuu myös
kesälomien aikana ja pitkin syksyä.
Tavoitteenamme on tehdä puhelinsoittoringistä pysyvä yhteyden
kanava Raamattuopiston vuosi-ohjemassa.
Jussi Hokkanen

Rukoilemme Suomen ja koko maailman puolesta yhä jatkuvan koronaepidemian 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 Raamattua 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 linjojen 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 seurakunnissa 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 elämälleen. Kiitämme Raamattuopistossa kokoontuvasta jumalanpalvelusyhteisöstä
ja pyydämme sille siunaustasi.

Vuokatinranta ja Kellonkartano

Kiitämme hyvistä toimitiloista ja rukoilemme, että Vuokatinranta ja Kellonkartano 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 Raamattuopisto 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, talkoolaisista ja vapaaehtoisista. Pyydämme jokaiselle sinun siunaustasi.
Eräs työn pitkäaikainen ja uskollinen ystävä muistutti, että menneinä vuosikymmeninä oli tapana hiljentyä rukoilemaan Raamattuopiston puolesta keskiviik
koisin klo 21.30. Jos ajatus tuntuu sinusta hyvältä, voit myös toimia niin.
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Suomen Raamattuopiston Säätiön
Hengelliset syventymispäivät verkossa
ja Kauniaisissa 16.–22.8.2021
Maanantain ja viikonlopun ohjelma toteutetaan Suomen
Raamattuopistossa. Tiistaista torstaihin on tarjolla suoraa
lähetystä Kellonkartanosta, Vuokatinrannasta, Heinolasta ja
ohjelmaa Radio Deissä.

Perjantai 20.8. Suomen Raamattuopisto
17.00

18.00–19.00 Tervetuloa ystävien joukkoon
Juha Vähäsarja ja Houseband

• = radioidaan; • = striimataan osoitteessa www.sro.fi/tv
Maanantai 16.8. Suomen Raamattuopisto

••

18.00–21.30		
Elämä-lehden paneeli: ”Kirkko vuonna 2056”
Espoon piispa Kaisamari Hintikka, kirkkoherra
Mimosa Mäkinen, Luther-kirkon teologi Soili
Haverinen, toiminnanjohtaja Timo Pöyhönen,
toiminnanjohtaja Lauri Vartiainen, muusikko Pekka Simojoki ja Suomen Raamattuopiston säätiön
metropolialueen johtaja Juha Vähäsarja.

Tiistai 17.8.
7.00–9.00		Mikael Juntusen vieraana Radio Dein studiossa 		
Juha Vähäsarja ystävineen

•

Suora lähetys Kellonkartanosta Oulusta:
19.00–19.30 1. Tim 1: Varoitus vieraista opeista
Mika Pouke
19.30–20.00		 1. Tim 2: Ohjeita jumalanpalvelusta varten
Aino Viitanen

•

20.00–20.30 1. Tim 3: Uskon salaisuus
Jussi Seppälä
20.30–20.45 Iltahartaus
Mika Pouke

•

•

•

19.30–20.00		 1. Tim 5: Seurakunta
Jouko Malinen

•

•

•

•

Lauantai 21.8. Suomen Raamattuopisto

Suora lähetys kotiseuroista Heinolasta:
9.00–19.30 2. Tim 1: Terve opetus
Jari Nordman
19.30–20.00		 2. Tim 2: Taistelua ja kärsimystä evankeliumin 		
vuoksi
Marja-Kaarina Marttila

•

•

20.00–20.30 2. Tim 3–4: Apostoli esikuvana
Heinolan vapaaehtoiset

•

Hei Suomen Raamattuopiston ystävä, olet meille tärkeä. Tämän Ystäväviestin mukana on Hengellisten
syventymispäivien osallistumislomake. Saamme valtionosuutta koulutuksen järjestämiseen ja sitä varten
keräämme kaikista osallistujista henkilötiedot ja vastaukset muutamiin kysymyksiin. Syventymispäivien
järjestämiskustannuksien kattamiselle tämän täyttämisellä on suuri merkitys!
Olet kurssille osallistuja, kun seuraat Hengellisten Syventymispäivien ohjelmaa radion tai verkon kautta.
Täytäthän siis lomakkeen ja lähetät sen joko postissa tai valokuvaat/skannaat täyttämäsi lomakkeen ja
lähetät sähköpostilla meille. Allekirjoitathan lomakkeen. Kiitos vaivannäöstäsi ja lämpimästi tervetuloa
Hengellisille syventymispäiville!
Postissa:
Opintosihteeri,
Helsingintie 10, 02700 Kauniainen

Sähköpostissa:
opintosihteeri@sro.fi

Palautuspäivä 31.8.2021 mennessä.

••
10.00–10.50 Käänny oikeaan ••
9.30–9.55

Aamuhartaus

Siunausta suveen,

Jussi Kivelä ja Houseband

11.00–15.00 Työpajat: Kuinka elää kristittynä Suomessa?

••

15.30–16.55 Yhden totuuden varassa
SROS Hallituksen puheenjohtajan Tapio Leinonen,
Timo Keskitalo, Lauri Vartiainen, lapsikuoro
Solina sekä Jenni-Kristiina Liiri, Anne PohtamoHietanen ja Petri Kortelahti
17.00–17.50 Työpaja: Ohjeita rohkeaan salasiunaamiseen
Kristiina Nordman

•

Sunnuntai 22.8. Suomen Raamattuopisto,

••

••

••

11.00–12.30 Juhlajumalanpalvelus: Jeesus parantajamme
Petri Kortelahti, Juha Vähäsarja, Hannu Niemelä,
Houseband ja Jenni-Kristiina Liiri

13.30–15.00 Katsokaa tuonne!
Keijo Rainerma, Lauri Vartiainen, Petri Kortelahti,
Marja-Kaarina Marttila, Harri Niemelä ja
Musalinja All Stars

Ajankohtaiset tiedot tapahtumasta:
www.syventymispaivat.fi

OSALLISTUMISLOMAKE Käänny oikeaan – Hengelliset syventymispäivät 16.–21.8.2021

Katuosoite

20.15–21.30 Sana soi ja rukous kantaa
Jippu & Houseband ja Anne Pohtamo-Hietanen

•

Marja-Kaarina Marttila
rehtori, Suomen Raamattuopisto

Osallistujan nimi

18.00–19.30 Maailman ympäri 80 minuutissa
Videoyhteydet Japaniin, Israeliin ja Venäjälle.
Musiikki: lapsikuoro Solina

10.00–10.50 Viranomaisten käsissä
Päivi Räsänen ja Sari Savela

Torstai 19.8.
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•

21.15–22.00 Iltamusiikki ja -hartaus
Senni Valtonen ja Jari Nordman

9.30–9.45 Aamuhartaus
Riitta Lemmetyinen

20.30–20.45 Iltahartaus
Jouko Malinen

•

••

19.30–21.00 Hissipuheita – pitchaamisen jalo taito
Vuosaaren seurakunnan kirkkoherra Jussi Mäkelä,
Tiina Karlsson, Kai Lappalainen ja Houseband

••

20.00–20.30 1. Tim 6: Väärä ja oikea rikkaus
Timo Liiri

20.30–20.45 Iltahartaus
Heinolan ystävät

••

•

17.00–17.50 Työpaja: Ikuinen on voima rukouksen
Juhani Hokkanen, Tuua Pietilä ja Magnificatkuoron laulajia

Keskiviikko 18.8.

Suora lähetys Vuokatinrannasta Sotkamosta:
19.00–19.30		 1. Tim 4: Eksyttävät opetukset
Juha Hasanen

Rukoushetki tapahtuman puolesta

Täytäthän osallistumislomakkeen etänä osallistuessasi
– näin osallistut taloustalkoisiin!

Postinumero			

Postitoimipaikka

Syntymäaika 				

Puhelin tai sähköposti

Henkilötietojesi käsittely perustuu kansanopiston raportointivelvollisuuteen toimintansa laajuudesta ja laskutustietojen osalta kirjanpitolain mukaiseen säilytysvelvollisuuteen. Muihin tarkoituksiin tietojasi käytetään vain suostumuksella. Lisätietoja henkilötietojesi
käsittelystä ja oikeuksistasi: sro.fi/tietosuoja.

Osallistun etänä

kyllä

Osallistun		

maanantaina 16.8. klo 18.00-21.30		

tiistaina 17.8. klo 19.00-20.45

			

keskiviikkona 18.8. klo 19.00-20.45		

torstaina 19.8. klo 19.00-20.45

			

perjantaina 20.8. klo 17.00-22.00		

lauantaina 21.8. klo 9.30-15.00

			

lauantaina 21.8. klo 15.30-21.30 		

sunnuntaina 22.8. klo 9.30-15.00

Päiväys			

Allekirjoitus

Haluan saada ajankohtaista tietoa Suomen Raamattuopiston Säätiöltä sekä erikoistarjouksia Perussanoma
Oy:n tuotteista. Suostun siihen, että yhteystietojani käytetään tähän tarkoitukseen. (Jos olet aikaisemmin antanut
suostumuksen, sitä ei tarvitse antaa uudelleen.)
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Viestintä
PALAUTELOMAKE Käänny oikeaan – Hengelliset syventymispäivät 16.–21.8.2021
Meille palautteesi on tärkeää, jotta voimme kehittää Hengellisiä Syventymispäiviä.
Vastauksesi käsitellään luottamuksellisesti.
1. Mikä viikon tilaisuuksista oli mielestäsi mielenkiintoisin?

2. Miksi juuri se tilaisuus oli sinulle hyödyllinen?

3. Minkä päivän ohjelma oli kokonaisuutena antoisin?

4. Mitä palautetta haluat antaa puhujille ja juontajille?

Hyvin suunniteltu, puoliksi tehty
Teksti KAI LAPPALAINEN n Kuva PETRI VÄHÄSARJA

5. Miten syventymispäivien teema Käänny oikeaan nousi esille eri luennoissa?

6. Mitä aihetta olisit toivonut tähän teemaan mukaan?

7. Mikä sai sinut osallistumaan Hengellisille syventymispäiville?

8. Miten kurssiin etänä osallistuminen onnistui?

9. Keitä ehdotat puhujiksi ensi vuoden Hengellisille syventymispäiville?

10. Mitä muuta haluat kertoa kurssin suunnittelijoille ja järjestäjille?
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Pandemian iskettyä meillä Raamattuopistossa vielä suunniteltiin, kun vertaisryhmämme jo lähettivät verkossa
tapahtumiaan ja jumalanpalveluksiaan suorina lähetyksinä. Lähdimme liikkeelle selkeästi muita hitaammin.
Syynä tähän oli se, että asetimme striimauslaitteistolle heti alussa kovat tavoitteet. Niiden saavuttaminen
meidän varsin pienellä budjetillamme on haasteellinen tehtävä, jonka tulokset alkavat nyt näkyä.
Raamattuopiston kirkkosaliin
asennettiin keväällä lahjoitusvaroilla hankitut kiinteät robottikamerat, jotka toimivat mahdollisimman huomaamattomasti ja
vievät vain vähän tilaa. Kerrosta
alemmas, samaan studioon, jossa
Aku Lundström loihtii radiojumalanpalvelusten äänet, rakennettiin laitteisto suorien lähetysten
toteuttamiseksi. Ääni ja kuva
siirtyvät nykyaikaisen NDI-teknologian avulla rajattomasti tilasta
toiseen. Studioon voidaan kirkkosalin ohella ottaa kuvavirtaa sisään
useasta eri lähteestä, vaikkapa
Vuokatinrannasta tai suoraan lähetyskentältä. Tämä ratkaisu varmistaa järjestelmän laajennettavuuden
Raamattuopiston tarpeiden muuttuessa myös tulevaisuudessa.
Aloitimme pääsiäisenä radiojumalanpalvelusten striimaamisen eli
lähettämisen suorina lähetyksinä
omalla SRO-tv kanavallamme
kotisivuillamme osoitteessa sro.fi/
tv. Lähetysten taustalla on tehty
paljon katsojille näkymätöntä
kehitystyötä. Liturgian eri osien
pituuksien keskiarvoja on laskettu
sekuntikellolla ja pilvipalvelimeen
on rakennettu hakemistopuu, josta
päivän virret, tekstit ja pian myös

videot siirtyvät automaattisesti
oikealla hetkellä suoraan lähetykseen. Tavoitteenamme on rakentaa
järjestelmä, joka mahdollistaa
jumalanpalveluksen lähettämisen
yhden työntekijän tai vastuunkantajan voimin. Tarvittaessa suoran
lähetyksen Kauniaisista voi ohjata
etänä, vaikkapa laiturin nokassa
taulutietokonetta naputellen. Tätä
mahdollisuutta testataan kesän
aikana.
Kirkkosalin kiinteän laitteiston ohella olemme koonneet
liikuteltavan laitteiston, joka
joutuu tositoimiin Hengellisillä
syventymispäivillä. Teemme silloin
suoraa lähetystä Kauniaisten ohella
Kellonkartanosta, Vuokatinrannasta ja Heinolasta. Laitteiston
pysyvämpi sijoituspaikka tulee
olemaan Ystävien talon alakertaan rakenteilla oleva tv-studio.
Sieltä on tulevaisuudessa tarkoitus
lähettää suorana omalle kanavallemme niin raamattuopetusta kuin
erilaisia keskusteluohjelmiakin.
Keräys studion rakentamiseksi on
kesken. Jos voit osallistua projektin
rahoittamiseen, tee lahjoitus alla
olevilla tiedoilla.
Kiitos lahjastasi! n

Tue Suomen Raamattuopiston Säätiön tilaisuuksien striimaustyötä.
Lahjoitustili OP-Pohjola FI73 5720 2320 1095 43. Viite 13 00007 42513.

Muutamia usein kysyttyjä
kysymyksiä liittyen
striimeihimme:
Miksi lähetyksissänne ei näytetä laulujen
sanoja?
- Laulujen sanojen näyttäminen striimeissä
on luvanvaraista, eikä meillä ole oikeuksia
sanojen näyttämiseen.
Voiko saarnoja katsoa tai kuunnella jälkikäteen.
- Saarnat ovat katsottavissa Youtube -kanavallamme ja kuunneltavissa osoitteessa
sro.fi/saarnat.
Näkyykö jumalanpalvelus joka sunnuntai
sro.fi/tv sivulla?
- Tällä hetkellä emme vielä voi luvata, että jokainen jumalanpalvelus lähetetään suorana,
mutta pyrimme toki siihen.
Miksi kuva tai ääni pätki jumalan
palveluksen aikana?
- Tekniikka on vain ihmisen rakentama väline
ja välillä se takkuilee. Inhimillisiäkin virheitä
sattuu.
Iloitsen, että voin nyt katsoa Raamattuopiston jumalanpalve luksia suorina
lähetyksinä verkossa. Miten voin tukea
Raamattuopiston striimaus- ja radiotyötä?
- Antamalla lahjasi osoitteessa sro.fi/lahjoita
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Hartaus
Seurakunnissa tapahtuu

Etelä-Karjala
Lappeenranta, Lappeen seurakuntasali
14.–16.11. Seurakuntatapahtuma Käänny
oikeaan. Kai Lappalainen, Ristisointu,
Johannes Kinnunen ja Juha Hasanen
Lappeenranta, Lappeenrannan kirkko
2.9., 30.9. ja 28.10. Suomen Raamattuopiston päivätilaisuus alasalissa. Martti
Asikainen ja Juha Hasanen.
Lappeenranta, Taina ja Jari Korhosen koti
18.8. klo 18 Syventymispäivien kotikatseluseurat. Taina Korhonen, Martti Asikainen.
Luumäki, Taavetin seurakuntakeskus
30.9., 25.10. ja 29.11. klo 18 Raamattuluento ja iltatilaisuus. Jukka Olsson ja Juha
Hasanen.
Taipalsaari, Lähdekallio
12.8. klo 18 Raamattuopetus ja seurat Lähdekalliolla. Jari Nordman, Martti Asikainen.

Etelä-Pohjanmaa
Kauhava, kirkko
5.9. klo 10 SRO:n kirkkopyhä. Petri Kortelahti, Anssi Massinen ja Heli Turpela.
Soini, seurakuntalo
14.9. klo 18.30 Uskon ja elämän illat.
Veijo Jousmäki, Esko Piiroinen (14.9.), Aki
Paavola (12.10.), Riitta Vähäsoini (12.10.),
Hannu Lehtonen (9.11.) ja Marja-Terttu
Akonniemi (9.11.).
Vimpeli, kirkko
7.11. klo 10 Raamattuopiston kirkkopyhä.
Mika Pouke, Arto Turpela.
Ylistaro, kirkko ja seurakuntatalo
5.9. klo 14 jumalanpalvelus ja raamattuopetus. Petri Kortelahti, Liisa Loiri, Hanna
Petäjä.

Etelä-Savo
Heinävesi, seurakunta ja kirkko
26.-28.9. Ihmeellinen elämä -seurakuntatapahtuma. Jari Uimonen, Juha Hasanen ja
Reijo Toivanen.
Joroinen, seurakuntalo
18.11. klo 13 Raamattuluento ja päivätilaisuus. Juha Hasanen.
Juva, seurakuntatalo
28.9., 26.10. ja 23.11. Suomen Raamattuopiston päivätilaisuus. Kyösti Korppi ja Juha
Hasanen.
Kangasniemi, kirkko
22.9., 20.10., 24.11. ja 15.12. Suomen
Raamattuopiston päivätilaisuus. Anneli
Montonen, Matti Tolvanen, Juha Hasanen,
Reino Letonsaari ja Sirkku Tolvanen.
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Mikkeli, Marttisten kesämökki
18.8. Sauna ja iltahartaus. Seppo Kröger.
Mikkeli, seurakuntakeskus
5.9., 2.10., 7.11. ja 5.12. klo 14 Suomen
Raamattuopiston päivätilaisuus yläsalissa.
Reijo Toivanen, Aino Viitanen, Musiikkiryhmä Triangeli, Markku Hokkanen, Juha
Lahti ja Juha Hasanen.
13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11. ja
13.2. klo 13 Raamattupiiri kokouskellarissa. Martti Juutilainen ja Juha Hasanen.
Mikkeli, Ristiinan seurakuntakeskus
13.9., 11.10. ja 8.11. Raamattuluento. Reino
Letonsaari ja Juha Hasanen.
Savonlinna
6.9., 4.10., 1.11., ja 13.12. Suomen Raamattuopiston päivätilaisuudet. Juha Hasanen,
Reino Letonsaari (6.9.), Jaakko Parkkinen
(4.10.), Keijo Luostarinen (1.11.) ja Heikki
Mikkonen (13.12.).
10.10., 21.11. klo 15 Yhteisen leivän jaamme -messut. Juha Hasanen, Arto Liukko,
Matti Miettinen (10.10.) ja Lauri Vartiainen
(21.11.).

Keski-Suomi
Jyväskylä, Neulaskoti
16.9., 14.10. ja 18.11. klo 18.30 Toivon torstai -illat Jari Nordman, Pasi Heikkilä, Timo
Junkkaala, Lähde! ja Heli Nieminen , Saija
Väätäinen ja Lauluryhmä Ester.
Jyväskylä, Palokan kirkko
1.9., 6.10., 3.11. ja 1.12. klo 18.30 Elämän
puolella -illat. Seppo Hautalahti, Petri
Kortelahti, Tiina&Jenni , Lauri Vartiainen,
lauluyhtye Lux Auribus, Teija Laine, Kai
Lappalainen, Gospel Covertajat Hannes
Asikainen sekä Jennimari ja Ville Niemi.
Jyväskylä, Taulumäen Kirkko
17.10. klo 13 Sana elämään. Petri Kortelahti, Maksetut viulut.
Keuruu, seurakuntakeskus
27.9. klo 18 Raamattuilta. Aino Viitanen ja
Esa Ryynänen.
15.11. klo 18 Sanan ja sävelen ilta.
Keuruu, seurakuntakeskus ja kirkko
24.10. klo 10 Seurakuntapäivä. Petri
Kortelahti.

ki-Patola (5.9.), Marjatta Rekki (5.9.), Pertti
Jalo (5.9.), Mika Tuovinen (5.9.), Eliisa Pokki
(5.9. ja 5.12.), Eila Katajisto (3.10.), Pentti
Solje (3.10.), Pekka Haaja (3.10.),Markus
Korri (3.10. ja 7.11.), Lukas Brenner (7.11.),
Timo Rämä (7.11.), Viljo Mörsky (7.11.),
Tikvah (7.11.), Juhani Huovila (7.11.), Terhi
Smeds (5.12.), Hannu ja Marketta Tuomala
(5.12.), Kalevi Komppa (5.12.) ja Osmo
Harjula (5.12.).
21.11. klo 17 Kohtaamisen messu. Jari
Nordman.
Kuusankoski, seurakuntakeskus
29.8. klo 17 Taipaleella reissumies – Pertti
Kallion juhlakonsertti. Pertti Kallio, Mikko
Ohra-aho, Vesa Tuomi.
Valkeala, kirkko ja seurakuntakeskus
24.10. klo 10 Seurakuntapäivä. Pentti ja
Terhi Smeds.

Pirkanmaa
Tampere, Nekalan seurakuntalo
24.–26.10. klo 18.30 Nämä sanat kantavat
– Johanneksen evankeliumin alkulukujen
pohdintaa. Eero Junkkaala, Jorma Satama
ja Leena Juppala.
Tampere, Tuomiokirkko
12.9., 10.10. ja 14.11. klo 18 Sana Soi
-illat. Sointu Lanki, Anna Pöyhönen, Maila
Böhm, Leea Lehtonen, Sakari Orava (12.9.),
Juha Yli- Knuuttila (12.9.), Hanna-Maria
Orava-Niskala (12.9., Leea Lehtonen, Suvi
Gräsbeck (10.10.), Folke Gräsbeck (10.10.)
ja Tarvo Laakso (14.11.).
Tampere, Viinikan kirkko
26.9., 24.10. ja 21.11. klo 14 Sanasta suunta. Jorma Satama, Leena Herkkola (26.9.),
Juha Vähäsarja (26.9.), Eero Junkkaala
(24.10.) , Keijo Rainerma (21.11.), Annuska
Laurén (21.11.), Matti Vanhanen (21.11.) ja
Leena Juppala (21.11.)

Pohjois-Karjala
Kitee, Pekka ja Eija Barck
8.8. klo 14 Kesäseurat Kiteellä. Jouko Puhakka, Jari Niva, Pekka Barck, Eija Barck

Pohjois-Pohjanmaa

Laukaa, seurakuntatalo
18.–19.9. OlenNainen -naistenpäivä. Aino
Viitanen ja Anne Pohtamo-Hietanen.

Kalajoki, kristillinen opisto
11.9. klo 9 Raamattukurssi. Jukka Norvanto, Mika Pouke, Eeva Pouke

Kymenlaakso

Kuusamo
20.11. klo 12 OlenNainen-naistenpäivä.
Anne Pohtamo-Hietanen ja Jippu.

Anjalankoski, Myllykosken kirkon Triadi
30.9., 14.10, 11.11. ja 25.11. klo 18 Raamatun eläimiä pelastushistoriassa. Jari
Nordman.
Kouvola, Käpylän kirkko
5.9., 3.10., 7.11. ja 5.12. klo 17 Sanan ja
sakramentin illat. Jari Nordman, Olavi Mä-

Pohjois-Savo
Juankoski, Muuruveden kirkko
10.10. klo 13 SRO-kirjkkopyhä. Eino Keihänen ja Jouko Kauhanen.

Juankoski, Ylösnousemuksen
kirkko
15.9., 13.10., 17.11. ja 15.12. klo
17.30 Hyvän sanomain illat.
Jouko Kauhanen, Marja-Leena
Halinen (17.11. ja 15.12.), Eino
Keihänen ja Heikki Halinen
(5.12.).
10.10. klo 10 SRO-kirkkopyhä.
Eino Keihänen, Jouko Kauhanen.
Keitele, seurakuntatalo
20.9., 18.10. ja 15.11. klo 18
Hyvän sanoman ilta. Jouko
Kauhanen.
Kuopio, Alavan kirkko
30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10.,
8.11., 22.11. ja 13.12. klo 16.30
Rukous- ja raamattupiiri alasalissa.
19.9. ja 17.10. klo 17 Hyvän
sanomain ilta alasalissa. Mailis
Janatuinen.
Leppävirta, kirkko
17.10. klo 10 SRO-kirkkopyhä.
Teppo Ritari ja Jouko Kauhanen.
Leppävirta, Vanha pappila
8.9., 6.10., 3.11. ja 1.12. klo 18.30
Ilosanomailta. Ulla Savolainen,
Leena Haikonen ja Jouko Kauhanen.
Varkaus, Kuoppakankaan
seurakuntakeskus
28.9., 26.10. ja 30.11. klo 17.30
Hyvän sanomain illat.

Päijät-Häme
Heinola
9.-10.10. Seurakuntatapahtuma.
Jari Nordman, Vuokko Kuokkanen ja Timo Lavoila.
Heinola, Marjoniementie 499
19.8. klo 18 HSP-seurat Heinolassa. Jari Nordman, Marja-Kaarina
Marttila, Vuokko Kuokkanen, Sirkka Hämäläinen ja Ilpo Ylikoski.
Lahti, Joutjärven kirkko
15.9., 13.10., 10.11. ja 8.12. klo 18
Avoimen Kirjan Valossa -illat. Petri
Kortelahti, Jari Nordman ja Erkki
Suhonen.
Lahti, Mukkulan kirkko
14.11. klo 10 SRO:n kirkkopyhä
Lahden Mukkulassa. Jari Nordman ja Jukka Immeli.
Lahti, Ristinkirkko
22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11. ja
1.12. Raamattuhetket auditoriossa. Jari Nordman, Riitta
Nederström, Veikko Väisänen,
Vuokko Kuokkanen (20.10.),
Miika Hämäläinen (3.11.) ja Jukka
Immeli.

Lahti, Ristinkirkko ja
seurakuntatalo
15.-17.10. RAL – Raamattu
Alusta Loppuun -tapahtuma
Lahdessa. Jari Nordman.
Padasjoki, kirkko ja
seurakuntakoti
21.11. klo 10 Messu Padasjoella. Jari Nordman ja Ari
Pelkonen.

Satakunta
Pori, Teljän kirkko
27.8. klo 19 Vuodet täynnä elämää- Pertti Kallion juhlakonsertti. Pasi Kortelainen, Pertti
Kallio, Mikko Ohra-aho, Vesa
Tuomi ja Jarkko Willman.
18.9. klo 17 Iltapäivähetki Raamatun ja Viisikielisen laulujen
äärellä. Jari Nordman.
19.9. klo 10 SRO:n kirkkopyhä.
Jari Nordman.
Rauma, Haappusten kirkko
5.9. klo 10 SRO:n kirkkopyhä.
Jussi Kivelä.

Uusimaa
Järvenpää, Jampan
seurakuntakoti
19.9., 17.10., 14.11. ja 19.12. klo
16 Pyhäpäivän seurat. Pentti
Marttila, Jukka Niemelä Johannes Häkämies (19.9.), Juhana
Tarvainen (14.11.) ja Petri Repo
(19.12.).

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

Ikuisen elämän sanat
Pohdin usein uskon ja tiedon suhdetta. Usko on
uskoa ja tieto tietoa, mutta jokin yhteys niillä täytyy
olla. Jumala on sekä suuri ja salattu että meitä
rakastava ja itsensä ilmoittanut Taivaallinen Isä. Siis
sekä käsittämätön että ymmärrettävä. Tieto yrittää
häntä tavoitella, mutta vain usko löytää hänet.
Jumalan olemassaoloa ei voi tieteellisesti todistaa.
Yhtä vähän voi todistaa sitä, että häntä ei ole. Itse
asiassa se on vielä vaikeampaa. Moni seikka puhuu
sen puolesta, että hän on.
Jumala on ilmoittanut itsensä luomakunnassa.
Kuinka muuten linnut osaisivat takaisin tuhansien
kilometrien muuttomatkoilta tai valtamerelle
lähtenyt lohen poikanen vuosien jälkeen jokeen,
jossa on syntynyt? Kuinka koko maailmankaikkeus
olisi muuten niin hienosäädetty, että sen elementtejä
ei voi vähääkään muuttaa tuhoamatta sitä? Koko
ihmiskunnalla on selkäytimeen asennettu tietoisuus
oikeasta ja väärästä. Kuka sen sinne on laittanut?
Tätä kutsutaan Jumalan yleiseksi ilmoitukseksi.
Sen voivat kaikki ihmiset havaita ja siten hapuilla
kohti Jumalan tuntemista. Siksi onkin sanottu, että
”sydämemme on levoton, kunnes se löytää levon
Jumalassa”.
Hänen erityinen ilmoituksensa on kuitenkin
Raamatussa. Vain sieltä hänet varsinaisesti voidaan
löytää. Sieltä havaitsemme, että Jeesus on tie
Jumalan yhteyteen, eikä muita teitä ole.
Kerran Jeesus oli pitänyt niin vaikealta kuulostavan
puheen, että edes hänen opetuslapsensa eivät häntä
ymmärtäneet. Hän oli puhunut ruumiinsa ja
verensä syömisestä. Monet loukkaantuivat häneen ja
menivät pois. Lopulta vain kourallinen jäi paikalle ja
Jeesus kysyi: ”Tahdotteko tekin lähteä?”
Olen varma, ettei Pietarikaan ymmärtänyt. Kuinka
tuollaista puhetta siinä tilanteessa olisi voinutkaan
ymmärtää? Kuitenkin hänen legendaarinen
vastauksensa on jäänyt elämään: ”Herra, kenen luo
me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat.”
(Joh. 6:68). Usko tarttuu tähän, vaikka järki ei
käsitä. Kellään muulla ei ole tarjota sanoja, jotka
kantavat ikuisuuteen asti. Jos lähtisin Jeesuksen
luota pois, mihin menisin? En lähde. Vain hänellä
ovat ne sanat, jotka avaavat taivaan.
Eero Junkkaala
Suomen Raamattuopiston eläkkeellä
oleva rehtori ja raamatunopettaja
Hartaus on Raamattuopiston
työntekijöiden ja vastuunkantajien
kirjoittamasta viikkohartaus
kirjasta Ihmeellinen elämä
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Ystäväviesti
PL 15, 02701 Kauniainen

KESÄN PARHAAT KIRJAT PERUSSANOMASTA
25€

44,90€

29€

Tomas Sjödin
JOKAINEN TARVITSEE
(OMAN) PAIKKANSA

Tapani Sopanen
ULOSKUTSUTUT

Jukka Norvanto
POST ILLA

Miten ihminen löytää oman
paikkansa? Mistä tietää, että on
päätynyt oikeaan paikkaan? Kirjailija
ja pastori Tomas Sjödin etsii
vastauksia ja ottaa avuksi esikuvansa
ja sielunveljensä Epäilevän Tuomaan.

Koronavirus, terrori-iskut,
uskovien maallistuminen ja vainot
ahdistavat. Toisaalla taas rakkaus,
toivo ja muuttumaton evankeliumi
tuovat kestävää iloa ja turvaa
kaiken myllerryksen keskelle.
Tapani Sopasen ajankohtaisia aiheita
käsittelevä uutuusromaani vangitsee
lukijansa ensimmäisistä riveistä
alkaen. Tällaista romaania et ole
koskaan aikaisemmin lukenut.

Kun ei ollut mahdollisuutta lähteä
kirkkoon, luettiin postilloja. Suomessa
jo vuosisatojen ajan käytetyt hengellisten opettajien saarnoista kootut
kokoelmat, postillat, toimivat
hartauskirjoina, kun viikoittaiset
kirkossakäynnit eivät onnistuneet
vaikeiden kulkuyhteyksien takia.
Kodeissa yhteisesti luetut sananselitykset korvasivat osaltaan kirkkosaarnat.

Sjödin tempaa lukijan mukaansa
henkilökohtaiselle matkalle elämän
läpi. Tämän matkan Sjödin kulkee
legendaarisen Tuomaan jalanjäljissä
seuraten tätä tämän elämän ehkä
suurimpaan seikkailuun.
Esiin kelautuu toivoa täynnä
oleva kertomus epäilyksestä
ja varmuudesta, oikeudesta
kyseenalaistaa, matkustamisesta
tuulen mukana, eteenpäin
kulkemisesta ilman uskallusta,
elämänvarmuuden etsimisestä
ja siitä, millaista on lopulta
löytää oma paikkansa.

Tapani Sopanen on kirjoittanut yli
kaksikymmentä teosta, joista useita
on käännetty myös muille kielille.

Toimituskulut alkaen 6 €.
Kirjat kotiovelle toimitettuna á 14 €.
perussanoma.fi | 09 5123 9120 (klo 9–14)
tilauspalvelu@perussanoma.fi |

MUISTA
MYÖS!

27€

Tapani Sopanen
SANKARUUDEN MITTA
Eli 70 × 7

