Ystäväviesti
Suomen Raamattuopiston Säätiön tiedotuslehti 1/2022

UUSI STRATEGIA
Säätiön strategia 20222024 on valmis s. 4
Kristillistä nuorisotyötä
tehdään yhdessä s. 14
Lappeenrannan ystäväpiiri
70 vuotta s. 15

Pääkirjoitus

Sisältö

Strategiasta
Pääkirjoitus LAURI VARTIAINEN

3
4

” Maailma on 70 vuodessa muuttunut,
ystäväpiirin vastuunkantajat
vaihtuneet, mutta työ jatkuu.
EEVA PUSA,
LAPPEENRANNAN YSTÄVÄPIIRI

s. 16

7
8
10
11
12
13
13
14
15
16
17
19

Pääkirjoitus
Raamattuopisto keskittyy
monikanavaiseen julistukseen
Säätiön taloudesta
Meiltä ja muualta
Raamattuopisto Kauniaisissa
Vuokatinrannan kuulumisia
Lasten ja nuorten maailmasta
Kellonkartanon kuulumisia
Hartaus
Perussanoma
Lappeenrannan ystäväpiiri 70 vuotta
Tarkastelussa lähettäjärenkaat
Seurakunnissa tapahtuu
Työntekijämme maakunnissa

Toimitus

n

Kuva JANI LAUKKANEN

Käsissäsi olevassa lehdessä puhutaan Suomen Raamattuopiston Säätiön uudesta strategiasta. Koko sana strategia
sopii aika huonosti suomalaiseen suuhun. Sen juuret juontavat muinaiseen kreikkaan ja sodankäynnin taitoon. Eikö
se nyt ole aika vierasta kristilliselle uskolle, jonka perustaja ja keskushenkilö Jeesus varotteli tarttumasta miekkaan ja
kehotti kääntämään toisenkin posken?
Nykyisin strategiasta puhuvat paljon liikkeenjohdon konsultit ja suuryritykset. Miksi uskovatkin tarvitsevat strategiaa? Emmehän me ole maksimoimassa taloudellista tulostamme ja myyntiämme suurten voittojen toivossa. Eikö
Jeesuskin varoittanut mammonan palvelemisesta?
Oikeastaan strategia tarkoittaa vain suunnitelmaa, jolla pyritään yhteiseen päämäärään. Usein sanotaan, että jos
et tiedä, mihin olet menossa, päädyt todennäköisesti muualle. Raamatussakin noudatetaan strategiaa. Paavali kirjoitti: ”Minä en siis juokse päämäärättömästi enkä nyrkkeillessäni huido ilmaan.” (1. Kor. 9:26) Hän noudatti strategiaa, että mahdollisimman moni kuulisi evankeliumin, ilosanoman Jeesuksesta, ja ottaisi sen vastaan. Timo Soini on
kuulemma sanonut: ”Sinulla täytyy olla suunnitelma. Muuten päädyt osaksi jonkun toisen suunnitelmaa.”
On tärkeää aika ajoin pysähtyä miettimään, mitä olemme yhteisönä tekemässä ja miksi. Siitä on Raamattuopistokin strategiassa kyse. Pysähdymme tarkastamaan suuntaa ja keinoja päämäärään pääsemiseksi. Ajattelen että on
hyvä, jos meillä on niin hyvä tähtäyspiste, ettei sitä tarvitse koko ajan muuttaa. Missionamme on jatkossakin hyväksi
koettu ajatus: Raamattu keskelle elämää.
Raamattuopisto on nimensä mukaisesti kutsuttu pitämään esillä Jumalan sanaa. Opettamaan sitä keskuksissamme ja seurakunnissa, niin kirjoissa kuin radio-ohjelmissakin. Meidän aikanamme erityisesti Raamatun sisällön
tuntemus heikkenee nopeasti. Roomalaiskirjeessä kehotetaan: ”Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan
muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä
mukaista ja täydellistä.” (Room. 12:2)
Kristityn tähtäyspiste tarkistetaan Raamatun avulla. Jumala itse puhuu meille Raamatussa. Tahdomme tuoda
Jumalan hyvän sanoman ihmisten korviin yhä monipuolisemmin. Ja haluaisimme, että se tapahtuu yhdessä teidän
kanssanne. Kolossalaiskirjeen toista lukua mukaillen toivomme, että me kaikki rakkauden yhteen liittäminä saisimme rohkeutta ja saavuttaisimme rikkaimman ja syvimmän tiedon: tulisimme tuntemaan Jumalan salaisuuden,
Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.
Jumala meitä tässä auttakoon.

Päätoimittaja LAURI VARTIAINEN n Toimitussihteeri PETRI VÄHÄSARJA n Toimittajat: TIINA KARLSSON
KAI LAPPALAINEN n MARJA-KAARINA MARTTILA n TANELI TÖRÖLÄ n JUHA VÄHÄSARJA
Taitto TANELI TÖRÖLÄ n Kannen kuva TANELI TÖRÖLÄ n Painopaikka LEHTISEPÄT OY.

n

Toimitus ja osoitteenmuutokset: Suomen Raamattuopiston Säätiö, Helsingintie 10, 02700 Kauniainen,
info@sro.fi, p. 09 5123 910, www.sro.fi/yhteystiedot/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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Suomen Raamattuopiston Säätiö

” Strategiatyöskentely auttoi

meitä rajaamaan työtämme
eli keskittymään toimiviin
työmuotoihin.
MARJA-KAARINA MARTTILA

Uusi strategia:

Raamattuopisto keskittyy
monikanavaiseen julistukseen
Teksti PETRI VÄHÄSARJA

n

Kuvat SARI SAVELA ja JUHA TÖRMÄLÄ

SROS tuo Raamatun keskelle elämää yhä useampaa reittiä pitkin. Digitaalisesta kehityksestä huolimatta
fyysinen kokoontuminen jumalanpalveluksiin ja kansanopiston kursseille pysyy keskiössä jatkossakin.
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sanaan ja on sille uskollinen, mutta
myös kaikki uudistuminen lähtee
siitä, että työntekijät itse uudistuvat
sanan vaikutuksesta.
Strategian laatineeseen ryhmään
kuului kolme Raamattuopiston
työntekijää (Marja-Kaarina
Marttila, Lauri Vartiainen ja Petri
Kortelahti) sekä kolme hallituksen
jäsentä (Matti Sartonen, Keijo
Rainerma ja Tapio Leinonen).
Matti Sartonen kertoo, että
strategian idea on näyttää suuntaa.
– Tavoitteenamme oli, että siitä
tulisi tarpeeksi konkreettinen, hän
pohjustaa.

SIILI OSAA ASIANSA
Strategian valmistelussa hyödynnettiin niin sanottua ”siilikonseptia”,
joka on yritysmaailmasta tuttu työkalu. Sen ideana on siilin käyttäytyminen. Siili ei käytä puolustautuessaan erilaisia keinoja vaan keskittyy
siihen, minkä se osaa äärimmäisen
hyvin eli vetäytyy kerälle. Siilikonseptin löytämiseksi tarkastellaan kolme asiaa: ”mistä olemme
innostuneita”, ”missä voimme
olla parhaita” ja ”mistä saamme
rahoituksen”. Näiden leikkauspisteestä löytyy asia, johon yrityksen
kannattaa toiminnassaan keskittyä.

UUDISTUMINEN ON PAKOLLISTA
Lienee itsestään selvää, että Raamattuopisto luottaa Jumalan sanaan ja pyrkii olemaan sille uskollinen, mutta strategiaan kirjattuihin
arvoihin kuuluu myös ”uudistuminen”. Miten on sen laita?
Sartonen painottaa, että kysymys on siitä, miten evankeliumin
sanoma voidaan välittää tämän ajan
ihmisille.
– Jos pysymme totutuissa toimintatavoissa ja käytämme kieltä,
jota olemme tähänkin asti käyttäneet, olemme helposti tilanteessa,
jossa aikanaan toiminut ympäristö
ei enää toimi. Kun Säätiö perustettiin, kaikki tiesivät käsitteen
Karitsan uhriveri. Nyt tilanne on
toisenlainen.
– Jos emme uudistu, tulemme
tahtomattamme muuttamaan sanomaa, koska sitä ei enää ymmärretä,
Sartonen toteaa.
Hän ei kuitenkaan tarkoita sitä,
että esimerkiksi teologisia termejä
heitettäisiin roskakoriin vaan sitä,
että niitä ei pidä olettaa tunnetuiksi. Niitä pitää selittää ja avata.

– Uuspakanuus on vahvistunut,
eikä kristillistä käsitteistöä enää
tunneta. On puhuttava niin, että
kuka tahansa voi ymmärtää sanomamme, Sartonen toteaa.
– Pysymme uskollisina Jumalan
sanalle. Emme lähde sitä uudistamaan. Mutta on asioita, joita
voidaan muuttaa, Marttila jatkaa.
Niihin kuuluu esimerkiksi digitaalinen kehitys, monikanavaisuus,
ja toisaalta muutkin muotoseikat.
Ennen jumalanpalveluksen saarna
saattoi kestää tunnin. Nykyään se
kestää ehkä puoli tuntia. Maailma
on muuttunut hektisemmäksi.
Marttila lisää vielä, että samalla,
kun Raamattuopisto uudistuu toimintatavoiltaan monikanavaiseen
suuntaan, se on uudistunut myös
imagoltaan.
– Maahanmuuttajakoulutuksemme on aiheuttanut ihmetystä
seurakunnissa. On ihmetelty sitä,
että miten konservatiivinen Raamattuopisto tekee maahanmuuttajien kotoutusta. Meistä on ollut
tietty käsitys, joka on muuttunut.
p

Suomen Raamattuopiston Säätiön
strategia vuosille 2022–2024 on
valmis. Siinä on määritelty Raamattuopiston missio, visio ja arvot.
Erikseen luetellaan myös ”kehittämiskärjet” eli ne asiat, joihin juuri
nyt erityisesti panostetaan.
Missio eli toiminta-ajatus on
vanha tuttu ”Raamattu keskelle elämää”. Visio eli tavoite on olla ”monikanavaisen julistuksen edelläkävijä”. Tähän pyritään vahvistamalla
Raamattuopiston arvoja, jotka ovat
luottamus, uskollisuus ja uudistuminen. Arvot liittyvät Jumalan
sanaan. Raamattuopisto luottaa

Tällä perusteella Raamattuopiston
visioksi tuli olla ”monikanavaisen
sananjulistuksen edelläkävijä”.
– Se, mistä olemme innostuneita, on Raamatun opettaminen ja
julistaminen. Pieni koko rajoittaa
meitä, mutta monikanavaisesti
meillä on mahdollisuus olla ihan
siellä eturivissä, Sartonen sanoo.
Monikanavaisuudella tarkoitetaan sitä, mihin korona-aikana
on ryhdytty: ohjelmaa järjestetään
mahdollisuuksien mukaan paikan
päällä, mutta joka tapauksessa
ainakin verkossa. Raamattuopisto
on pandemian aikana hankkinut
uudet suoratoistolaitteistot ja lähettänyt ohjelmaa Sro-tv:n välityksellä. Opiston viikkohartausvideot
ovat ilmestyneet tuhansien tilaajien
sähköposteihin jo monen vuoden
ajan. Niistä tulee Raamattuopiston
rehtorin Marja-Kaarina Marttilan
mukaan runsaasti palautetta.
– Strategiatyöskentely auttoi
meitä rajaamaan työtämme eli keskittymään toimiviin työmuotoihin,
Marttila kertoo.
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Raamattuopiston Säätiön taloudesta
”NÄEMME ITSEMME MAJAKKANA”
Uuden strategian konkreettinen vaikutus Raamattuopiston työhön kiteytyy
kehittämiskärkiin, joista ensimmäinen
on ”raamatuntuntemuksen ja Raamatun arvovallan vahvistaminen maassamme”.
– Näemme itsemme majakkana
tässä yhteiskunnassa, Marttila kuvaa.
– Keskuksissamme Kauniaisissa,
Kellonkartanossa ja Vuokatinrannassa
toimimme sen kaupungin parhaaksi,
jossa kulloinkin olemme, jotta Jumalan suunnitelma pääsisi toteutumaan.
Tuomme sanan esiin sopivilla ja
sopimattomilla hetkillä. Osallistumme
keskusteluihin sosiaalisessa mediassa
esimeriksi sanan- ja uskonnonvapauden asioissa.
Erityisesti Raamattuopisto haluaa
nyt tukea kotien kristillistä kasvatusta.
– Kristillinen opetus on annettava
kotona ja seurakunnassa, koska koulussa ja harrastuksissa sitä ei enää anneta.
– Painotamme, että lapsille pitää
opettaa Raamattua ja tuoda heidät
kirkkoon.
Entä mitä tarkoittaa kehityskärkien kolmas kohta eli yhteisöllisyyden
edistäminen?
– On tärkeää, että ihmiset voivat edelleen kokoontua yhteen. Sitä
haluamme jatkossakin edistää. Haluamme olla rakentamassa yhteisöjä
kaikkialla, missä se on mahdollista,
Sartonen avaa.
– Teemme yhteistyötä paikallisseurakuntien ja muiden järjestöjen kanssa.
Ihmiset tarvitsevat oman seurakunnan. Me haluamme antaa sen. Mutta
kokomme vuoksi meidän on tehtävä se
yhteistyön kautta.
Sartonen ja Marttila kertovat, että
jumalanpalveluksiin osallistuu sekä
Kauniaisissa että Oulun Kellonkartanossa viikoittain satoja ihmisiä.
– Kellonkartanossa yhteistyö on
näyttänyt voimansa alkaen paikan
remontoinnista. Siellä tehdään yhteistyötä Sleyn, Kansanlähetyksen, Opkon
ja Kylväjän kanssa, Sartonen kertoo.
– Myös vasta aloitettu Iltapäivämessu Kauniaisissa on ollut yleisömenestys,
ja se on kerännyt myös opiston entisiä
oppilaita Musiikkilinjalta, Avoimesta
Raamattukoulusta ja Raamatun Peruskurssilta, Marttila lisää.
– Olen iloinen siitä, että strategiamme vaikuttaa hyvin jäsentyneeltä. Sitä
on helppo avata, Sartonen päättää. n
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Lahjana muuttunut sydän
Toimittanut ILKKA HYÖVÄLTI

Raamattuopiston talous on vapaaehtoisen tuen varassa, ja saamme yli 60 % tuloistamme lahjoituksina.

Strategiatyöryhmässä merkittävänä vaikuttajana ollut SROS:n
hallituksen jäsen Matti Sartonen on ollut opiston toiminnassa
mukana jo nuoresta asti.

Strategia 2022–2024:
MISSIO
Raamattu keskelle elämää
VISIO
Monikanavaisen sananjulistuksen edelläkävijä

Ymmärrämme ja olemme oppineet,
että Raamattuopiston työssä järjestys on käytännössä tämä: ”Rukoile
ja odota Jumalaa”.
Ensin kysytään sydäntä, ja monesti olemme sen jälkeen saaneet
kokea siunausta myös maallisissa
tarpeissamme. Nämä asiat tuntuvat
kulkevan käsi kädessä. Sydämemme
pysyy kiinni siinä, mitä Vapahtajamme meille armossaan antaa.
Emme ole jääneet ilman vastauksia taloudellisissakaan asioissa,
vaan aina on vastattu ajallaan, mutta
kerta toisensa jälkeen siten, että oma
sydämemme on saanut muuttua ja
oppinut odottamaan Jumalaa.
TOINEN KORONAVUOSI
Vuosi 2021, toinen koronavuosi,
on kulunut ja niin kuin kaikkialla,
niin myös Raamattuopistolla on
sopeuduttu ja muutettu toimintamalleja. Ja ehkä eniten on odotettu,
että saamme kokoontua jumalanpalveluksiin.

Voimme kiitollisuudella todeta,
että näin on tapahtunutkin, vaikka
rajoituksista ja viranomaisten määräysten seuraamisesta onkin tullut
osa arkeamme.
Toinen koronavuosi lisäsi
toiminnallista tappiotamme, joka
oli 361 000 €. Olemme joutuneet
rahoittamaan toimintaamme lainanotolla ja maksujärjestelyillä.
Loppuvuoden osalta jouduimme tekemään lähes 400 000 euron
rahoitusjärjestelyt, jotta saimme
joulukuun laskut ja palkat maksettua.
TESTAMENTIT
Alla on yhteenveto säätiön tulorahoituksesta vuodelta 2020, joka
kuvaa nykytodellisuutta. Usean
vuoden ajan yksityinen rahoitus on
ollut yhä suurempi osaa tuloistamme, ja on testamenttilahjoitusten
kanssa yhteensä yli 60 %.
Tulot seurakuntatapahtumista
ja Kirkolta saamamme tuki on käy-

tännössä romahtanut. Testamenttien osuus on kasvanut ja juuri
testamenttituotot ovat pelastaneet
taloutemme - ja niin kävi myös
nyt joulukuussa 2021.
Hyvä työmme ystävä, jos ole
miettinyt testamentin tekemistä,
niin rohkaisen sinua: Olemme
syvästi kiitollisia, jos voisit ajatella
testamentin tekemistä säätiöllemme, koska yhä enenevässä määrin
olemme ystäviemme tuen varassa.
MUISTA MEITÄ
Taloudelliset haasteemme ovat
olleet suuria, mutta voimme sanoa,
että Jumalan armosta päivittäinen
manna-annos on kuitenkin aina
tullut osaksemme – ja tähän haluamme uskoa nytkin. Muistathan
meitä – ennen kaikkea rukouksin. n

Sinun tukesi
mahdollistaa työmme

ARVOT
Luottamus
Uskollisuus
Uudistuminen

Tee lahjoitus:

KEHITTÄMISKÄRJET
• Vahvistamme raamatuntuntemusta ja
Raamatun arvovaltaa maassamme.
• Kehitämme digitaalista julistusta ja opetusta.
• Edistämme yhteisöllisyyttä ja yhteisöjen
rakentumista.
Katso lisää: sro.fi

Lähetä tekstiviestin numeroon 16588.

Soita 0600-02650 (21,86 € + pvm)
MobilePay-lahjoituksena käyttämällä
lyhytnumeroa 13542
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
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Tule ja tulet kohdatuksi!

Meiltä ja muualta

Puhelinrinkitoiminta jatkuu

Kotisivumme ovat uudistuneet
Pitkä työ kotisivujen uudistuksessa
on viimein edennyt siihen pisteeseen, että voimme toivottaa teidät
kaikki tervetulleiksi Suomen Raamattuopiston Säätiön uusille kotisivuille
vanhaan osoitteeseen sro.fi!
Vanhat Joomla-sisällönhallintajärjestelmällä toteutetut kotisivumme olivat jo aikapäiviä sitten tulleet
tiensä päähän. Uudistuksen myötä
siirryimme WordPress-maailmaan.
Projekti oli pitkä ennen kaikkea
sen takia, että samalla olemme
uudistaneet niin asiakasrekisterimme kuin varainhankintammekin ja
useita muita pienempiä järjestelmiä.
Kotisivujemme ulkokuoren alla
eri tietojärjestelmät toimivat nyt
yhteistyössä vähentäen manuaalista
työtä ja helpottaen kokonaisuuden
kehittämistä.
Tai se on ainakin tavoitteemme.
Olemme toteuttaneet muutoksen
kokonaan omin voimin. Sivut ja
niihin liittyvä toiminallisuus on
rakennettu ja koodattu itse. Tämä

merkitsee sitä, että sieltä täältä voi
vielä löytyä virheitä, ja kaikki ei ehkä
jokaisessa tilanteessa toimikaan niin
kuin pitäisi. Jatkamme kehitystyötä
ja viilaamme koodia toimivammaksi.
Aivan kaikkea materiaalia ei
vanhoilta sivuilta ole vielä ehditty
siirtää uusille sivuille. Äänitiedostojen siirtäminen ja indeksointi on
pitkälti käsityötä ja vie paljon aikaa.
Siksi joku vuosikerta saarnoja tai
Avoimen raamattukoulun opetuksia
saattaa vielä puuttua. Lisäämme
niitä sitä mukaan, kun ehdimme.
Kiitos kaikille teille, jotka olette
muistaneet media- ja kehitystyötämme rukouksin ja taloudellisesti tukemalla. Pyydämme, että jatkatte tukeanne. Visio tulevasta piirtyy koko
ajan tarkempana silmiemme eteen.
Paljon on kuitenkin töitä ja viisaita
päätöksiä vielä tehtävä ennen kuin
saavutamme tavoitteemme. Yhdessä
rukoillen se on kuitenkin mahdollista saavuttaa.

Flyygelikeräyksen
tavoite on saavutettu!
Hyvät ystävät! Te teitte sen. Julistamme kiitollisina ja nöyrinä flyygelikeräyksen päättyneeksi. Soittimen
hankitaan tarvittava summa on
saatu kokoon, ja uudesta soittimesta
on saatu iloita jo joulukuun aikana.
Onnistuneen keräyksen kunniaksi
järjestetään kiitoskonsertti 6.2. klo 14.
Kanttori Jenni-Kristiina Liiri kiitti
lahjoittajia keräystavoitteen täytyttyä: Lämmin kiitos teille, lahjoittajat!
Uuden, laadukkaan soittimen saaminen on todella merkittävä juttu sekä
opiston opetuksen, tapahtumien että
jumalanpalvelusten kannalta. Ja konserttitoiminnan kehittämiseen avautuu
nyt aivan uudenlaiset mahdollisuudet.
Uudesta soittimesta on paljon iloa ja
hyötyä todella monille: sekä soittajille
että viikoittain jopa kymmenille tuhansille kuulijoille opiston salissa ja radion
ja jumalanpalvelusstriimin kautta
ympäri Suomen ja maailman.

Iltapäivämessut jatkuvat
Raamattuopistolla Kauniaisissa
jatkuu kerran kuussa sunnuntai-iltapäivisin klo 16 järjestettävä rento ja
yhteisöllinen iltapäivämessu. Musiikki
painottuu Viisikielisen lauluihin ja
svengaaviin virsisovituksiin. Lapsille
on pyhäkoulu, messun yhteydessä on
mahdollisuus henkilökohtaiseen esi-
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rukoukseen ja kahvipöydän antimista
voi nauttia ennen ja jälkeen messun.
Keväällä iltapäivämessuja vietetään 16.1., 13.2., 13.3., 10.4. ja 15.5.
klo 16.
Messuihin tarvitaan edelleen vapaaehtoisia moniin eri tehtäviin mm.
musiikkiin, tekniikkaan, pyhäkou-

luun, mainostukseen, tekstinlukuun
ja muihin järjestelytehtäviin.
Lisätiedot ja vapaaehtoistehtäviin ilmoittautuminen: p. 050 381
4279, jenni-kristiina.liiri@sro.fi.
Tervetuloa mukaan!

”Se on sulle!” Näin saatettiin sanoa ennen vanhaan perheenjäsenelle, kun kodin ainoaan lankapuhelimeen tuli
puhelu, joka ei ollutkaan ensimmäisenä luuriin tarttuneelle tarkoitettu. Kännyköiden myötä tämä kohtaanto-ongelma poistui, mutta tilalle tuli uusia. Kun oman kännykän
näytöltä näkee, mistä numerosta saapuva puhelu tulee,
on kynnys jättää kokonaan vastaamatta kohonnut. Tuntemattomat numerot voivat olla esimerkiksi puhelinkauppiaita, joista ei tahdo päästä kohtuudella eroon.
Kun SROY jatkaa hyvin alkanutta puhelinrinkitoimintaansa, ilmiö on tullut siinäkin vastaan. Niinpä olemme
ottaneet tavaksemme laittaa ensin tekstiviestin, jossa
kerromme, että tällainen ”ystäväpuhelu” on tulossa. Ja
kun se sitten tulee, kannattaa oikeasti vastata! Hyvät vapaaehtoisemme eivät näet kaupittele mitään, eivätkä he
kerjää taloudellista tukea. He tahtovat vain kysellä toisten
ystävien kuulumisia ja lukea esimerkiksi hartauskirjoituksen ja rukoilla kanssasi. Kun ystäväpuhelu tulee, se on
oikeasti ”sulle”, eikä ”sulta pois”!

Ystäväyhdistys 75 vuotta
Suomen Raamattuopiston Ystävät ry vietti juuri juhlavuottaan, kun pirteä päivänsankari saavutti kunnioitettavan
75:n vuoden iän. Tarkalleen sanottuna yhdistys vietiin
rekisteriin 19.11.1946. Yhdistyksen tarkoituspykälässä
todetaan mm. seuraavasti: ”Suomen Raamattuopiston
Ystävät ry:n 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.”
Toiminta on monimuotoista ystäväpiireineen, toimintaryhmineen, rukous- ja raamattupiireineen ja muineen.
Yhdistyksen sääntöihin on saatu nyt myös nuorisojäsenyys, josta kerrotaan seuraavassa lehdessä. Edellä kuvattu
puhelinrinki-toiminta on niin ikään osoitus yhdistyksen
elinvoimaisuudesta ja halusta vastata ajan muuttuviin
haasteisiin. Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä uutena
avauksena voisi mainita mahdollisuuden majoittua Vuokatinrannan lomaosakehuoneistoissa jäsenhintaan.
Kiinnostuitko? Liittyä voit helpoiten osoitteessa
sro.fi/ystavayhdistys. Jäsenmaksu on 20 euroa, ainaisjäsenmaksu 400 euroa, mutta vastineeksi saa 20 euron
arvoisen etusetelin, jolla voi maksaa joko Perussanoman
kirjaostoksen tai osan osallistumismaksusta jollekin Raamattuopiston kurssille (edut ja maksut voivat vaihdella
vuosittain). Myös Ystäväviesti, jota luet(!), on itse asiassa
Ystävät ry:n jäsenlehti. Liittymällä jäseneksi tulet entistä
vahvemmin mukaan rakentamaan hengellistä kotia!

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

Raamattuopinnot

Musiikkiopinnot

Raamatun peruskurssi (PK)

Musiikkilinja

PK International

Missiomusalinja

Avoin raamattukoulu

Musiikkilinja PLUS

Sisälle Sanaan

Musiikin tuottamisen linja

Koulutusta
maahanmuuttajille

Muut opinnot

Kristittynä Suomessa

Polku korkeakouluopintoihin

YKI-treeni

Tiimityön linja

Polku työhön

Avoimien ovien torstait

Suomen kielen
intensiivikurssi

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

sro.fi/tv
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Vuokatinrannan loma- ja kurssikeskus

Raamattuopisto Kauniaisissa

TAMMIKUU
21.–23.1. Pop/jazz 3/3 -teoriakurssi
21.–23.1. Sisälle Sanaan: Evankeliumit
28.–30.1. Viisauden lähteellä – Genesiksen UUTTA
!
kertomusten ytimessä
29.–30.1. Kuljetaan yhdessä
UUTTA!
– Avioliittotyön koulutus
29.–30.1. Gospel Junior -leiri 7-13-vuotiaille
HELMIKUU
1.2.
Sana Soi-ilta
UUTTA!
4.–6.2.
Runot – unohdettu voimavara
6.2.
Flyygelikeräyksen kiitoskonsertti
11.–13.2. Sisälle Sanaan: Apostolien teot
12.–13.2. Hänen Majesteettinsa palveluksessa
– leiri kirkon alojen opiskelijoille
11.–13.2. Sanan ja rukouksen viikonloppu
MAALISKUU
1.3.
Sana Soi-ilta
4.–6.3.
Sisälle Sanaan: Paavalin kirjeet
7.3.–29.5. Biisimylly - laulunkirjoittamisen
monimuotokurssi
11.–13.3. Sielunhoidon opintopäivät: Raamatun
ihmiskäsitys sielunhoidon perustana
HUHTIKUU
1.–3.4.
Hyvän äärellä -naistenpäivät:
Ikiaikainen totuus
5.4.
Sana Soi-ilta
8.–10.4.
Sisälle Sanaan: Katoliset kirjeet ja
heprealaiskirje
22.–24.4. Klassinen kristinusko UUTTA!

Polku työhön -koulutus
maahanmuuttajille viikoilla:
17.–21.1., 7.–11.2., 7.–11.3.,
21.–25.3., 25.–29.4. ja 16.–20.5.

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

Sanan valossa vaeltaja

Musiikin harrastamiseen on tullut viime vuosina
uusia trendejä. Yhä useampi tekee musiikkia kotonaan tietokoneen ääressä eli tuottaa, ja kenties myös
julkaisee tuotokset netissä. Musiikkilinjalla on ollut
parin vuoden ajan mahdollisuus opiskella myös
musiikin tuottamista, eli sitä puolta, kun musiikkikappaleen sovituksia ja saundeja muokataan lopullista
äänitettä varten. Toki tuotantoprosessi kattaa myös
laulun kirjoittamisen ja säveltämisen. Myös näitä on
nykyään mahdollista opiskella meillä perinteisen
soiton ja laulun lisäksi.
Raamattuopiston pihalla sijaitseva yli satavuotias
puuhuvila Tusculum on Musiikkilinjan tukikohta.
Siellä soivat monenlaiset soittimet ja laulu raikaa.
Yläkertaan remontoitiin ja akustoitiin juuri uusi
studiotila, joka saa palvella lisääntyneitä musiikin tuotannon tarpeita. Myös päärakennuksen studiotiloja
saatiin uudistaa, suurelta osin ystävien lahjoitusten
mahdollistamana.
Musiikkilinja kokoaa vuosittain 20-40 muusikkoa
ja musiikin harrastajaa. Tavoitteenamme on antaa
laadukasta musiikinopetusta, varustaa Raamatun
sanalla elämään kristittynä sekä panostaa yksittäisen
opiskelijan ja ryhmän hyvinvointiin. Jo 15 vuotta on
Musiikkilinja ollut Raamattuopistolla. Se on saanut
osaltaan siunata ja rikastuttaa Suomen kristillisen
musiikin kenttää.

Oletko viihtynyt Vuokatinrannassa lyhytkursseilla? Onko sinusta joskus
tuntunut Avoimen Raamattukoulun viikon päättyessä, että olisit
halunnut jäädä Kainuun luontoon ja mieltä rauhoittaviin maisemiin
pidemmäksikin aikaa? Oletko viihtynyt hyvässä seurassa ja saanut sekä
sielullesi että ruumiillesi ravintoa?
Psalmin 147 hengessä toivon, että Vuokatinranta voisi entistäkin
enemmän palvella paikkana, jossa Herra parantaa ne, joiden mieli on
murtunut, sitoo heidän haavansa. Hän on nöyrien tuki ja turva. Tässä
työssä Jumala käyttää usein luonnon kauneutta ja sen ilmiöitä. Samalla psalmissa ylistetään Herraa siitä, että hän tietää tähtien luvun,
hän peittää pilvillä taivaan ja lähettää sateen ja hän panee versomaan
vuorien ruohon (ja vaarojen varvut). Hän virvoittaa väsynyttä myös
laulun ja musiikin voimin. Samainen psalmi alkaa sanoilla hyvä on
Jumalaamme sävelin kiittää, ihanaa on virittää ylistyslaulu.
Olemme päättäneet kokeilla Vuokatinrannan toimipisteessä
kolmen kuukauden opintolinjaa, jonka sisältö voidaan ilmaista kahdella sanalla Raamattu ja luonto. Vuokatinrannan syksyn
toiminta nivotaan osaksi pitkää linjaa ja sen rinnalle tulee opintolinjan omaan erityisluonteeseen sopivaa ohjelmaa. Linjan ohjelmaan
kuuluvat ainakin Avoimen Raamattukoulun viikko kerran kuussa,
sielunhoidon kurssiviikonloput ja talkooviikko.
Uuden linjan omaa erityissisältöä ovat ohjatut päivävaellukset
Vuokatin luonnonkauniissa maisemissa, erätaitojen opettelu, lauluja musiikkihetket sekä Raamatun opiskelu pienryhmässä kysellen ja
saamastaan jakaen.
Linja toimii ajalla 1.9.–30.11.2022 ja siihen haetaan opiskelemaan
kuten kaikille muillekin pitkille linjoille. Hyväksytty opiskelija voi
hakea kuluihin Kelan opintorahaa, jos hän opiskelee linjalla vähintään
kahdeksan viikkoa. Lisää linjan toiminnasta tulee pian verkkosivuille
raamattuopisto.fi ja vuokatinranta.fi. Pysythän kuulolla ja ilmoitat
jo nyt opintosihteerille tai koordinaattorille, jos
olisit kiinnostunut opiskelemaan tällä linjalla
opintosihteeri@sro.fi tai
sari-anne.vauhkonen@vuokatinranta.fi

Mikko Nikula,
musiikkilinjan
vastaava opettaja

Marja-Kaarina Marttila, rehtori

HELMIKUU
11.–13.2. Sielunhoidon monimuotokoulutus: Mielenterveyden
horjumisen kohtaaminen
28.2.–4.3. Lumiloma 1
– Maan ääriin saakka
MAALISKUU
7.–11.3.
Lumiloma 2
14.–18.3. Lumi-ARK: Jeesuksen paluu
22.–24.4. Hyvän äärellä -naistenpäivät
22.–24.4. Miestä väkevämpi -miestenpäivät
28.3.–1.4. Lumiloma 3 – Rukouksen
ihmeellinen maailma
TOUKOKUU
13.–15.5. Sielunhoidon monimuotokoulutus: Sukupuu, perhe,
parisuhde, seksuaalisuus
SYYSKUU
23.–25.9. Sielunhoidon monimuotokoulutus: Jumalan
mahdollisuudet
LOKAKUU
28.–30.10. Sielunhoidon monimuotokoulutus: Sielunhoitajana
kehittyminen
Päiväpiirit joka toinen maanantai klo 11
(24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3. ja 4.4.)
Opetus Jorma Sutinen, keskustelua
aiheesta, lopuksi kahvi/tee ja arpajaiset
Keskiviikon raamattuluennot
19.1. alkaen klo 19 (ei 16.4.)
Luennoitsijat vaihtuvat, kahvitarjoilu klo
18.30, lopuksi keskustelua aiheesta.

Vuokatinrannantie 8, 88610 Vuokatti
Puh. 08 619 470, info@vuokatinranta.fi
www.vuokatinranta.fi
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Kellonkartanon kristillinen kurssikeskus
Lasten ja nuorten maailmasta

Hartaus

Ukkospilven kätköstä
Kartanonkirkko sunnuntaisin klo 13
Messut nähtävissä Kellonkartanon youtube-kanavalla
Seuraa Kellonkartanon toimintaa
facebook.com/kellonkartano

Yhteistä työtä seurakuntien, järjestöjen
ja tulevien kirkon työntekijöiden hyväksi
Teksti TIINA KARLSSON n Kuva ISTOCKPHOTO

Afrikkalainen sananlasku neuvoo: ”Jos haluat kulkea nopeasti, kulje yksin. Jos haluat päästä perille, kulje
yhdessä toisten kanssa.” Tämä pätee erinomaisen hyvin myös kristilliseen nuorisotyöhön.
On tärkeää, että jokaisella toimijalla
on omaa toimintaa, mutta erityisesti siellä, missä pyritään saamaan
aikaan jotain omaa kokoa isompaa,
on suurta viisautta toimia yhdessä
toisten kanssa. Nuorisotyömme
kohdalla kaksi hyvää esimerkkiä
tästä ovat Hänen Majesteettinsa palveluksessa -leiri ja Profiili-koulutus,
joita toteutamme yhteistyössä toisten kristillisten järjestöjen kanssa.
Hänen Majesteettinsa palveluksessa on kirkon alojen opiskelijoille
tarkoitettu leiri, johon kutsutaan
mukaan tulevia kanttoreita, teologeja, diakoneja ja nuorisotyönohjaajia. Vuosittain Kauniaisissa
helmikuun alussa pidettävän leirin
osallistujat ovat kokeneet arvokkaana mahdollisuuden kokoontua yhdessä pohtimaan omaa kutsumusta
Raamatun, rukouksen ja yhteisen
jakamisen pariin.
“Pidin viikonlopusta tosi paljon!
Oikeastaan kaikista opetuksista sain
jotain pohdittavaa. Oma kutsumus
on ollut hukassa ja sain tästä viikonlopusta paljon rohkaisua ja vahvis-
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tusta sille, että Jumala kyllä ohjaa –
oli se paikka sitten seurakuntatyössä
tai muualla. Kiitos! Mahtavaa että
järjestätte näitä!”
”Lähdin leirille hieman ex tempore -päätöksellä, enkä oikein tiennyt
mitä odottaa – sain viikonlopun
verran erittäin hyödyllistä opetusta
ja keskustelua, ja jatkuvaa Pyhän
Hengen läsnäolon tuntua! Koin
leirin rukousvastauksena kutsumusta
koskeviin kipuiluihini, ja tulen varmasti uudestaankin mukaan.”
Profiili-koulutukseen kokoontuvat vuosittain huhtikuussa
kirkon ja järjestöjen nuorisotyössä
toimivat työntekijät. Koulutus
tarjoaa työkaluja kristilliseen
nuorisotyöhön ja keskeisessä osassa
on myös mahdollisuus rentoutumiseen ja ajatusten vaihtoon
kollegojen kanssa. Viime vuonna
Profiili pystyttiin järjestämään vain
verkkokoulutuksena pandemian
vuoksi, mutta toiveissa on, että
ensi huhtikuussa pääsemme jälleen
kokoontumaan yhteen tärkeiden
teemojen äärelle.

”Toivottavasti tämä koulutus
pysyy niin kauan kuin itse toimin
nuorisotyön maailmassa! Arvostan
niin paljon sitä, ettei tämä ole vain
”koulutus” vaan niin paljon enemmän; hengellistä, henkistä, sosiaalista
ja fyysistä voimaantumista sen lisäksi, että saa myös ammatillisuuteen
ideoita ja vinkkejä.”
”Minulla on sellainen tunne, että
Profiili on paras kirkon työntekijöille
suunnatuista koulutuksista. Uskoisin,
että jos järjestävät tahot järjestäisivät
vastaavan koulutuksen myös muille
työaloille samankaltaisella kaavalla,
niin se olisi menestys. Ainakin itse
osallistuisin Profiiliin tällä hetkellä,
vaikka olisin diakonian virassa. Niin
hengellisesti antoisaa se on.”
Jos tiedät jonkun kirkon alan
opiskelijan tai nuorisotyössä toimivan työntekijän, joka voisi olla
kiinnostunut tulemaan mukaan
näihin koulutuksiin, niin lisätietoja
molemmista löytyy nuorisotyön
nettisivujen toimintakalenterista
nuoret.sro.fi. n

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

Kellonkartanon kristillinen kurssikeskus
Raamattuopistontie 93 90820 Kello
p. 044 051 0405, palaute@kellonkartano.fi
kellonkartano.fi

Kellonkartanon käytössä
nyt ympäri vuoden
Kellonkartanon saneerauksen talkootyöt ovat
jatkuneet syksyn 2021 aikana lauantaisin ja
viikollakin. Varmaan jatkuvat myös uuden
vuoden 2022 aikana. Uskossa ja toivossa on jo
päästy Kellonkartanon sisälläkin Jumalan sanaa kuulemaan ja HPE nauttimaan, kun korona
kokoontumisrajoitukset ovat sallineet meidän
seurakuntana yhteen tulla. Sitä on tarjoilleet
SRO:n, Sleyn, Opkon, Kansanlähetyksen, Rauhan Sanan ja srk:n paimenet kukin vuorollaan
Sitä on hyvä rukoilla edelleen ja seurata Kellonkartanon sivuilta kiitollisin mielin. Tervetuloa
mukaan yhdessä rakentumaan ja armolahjoina
rakentamaan Isämme huonetta Jumalan seurakunnan ruokintapaikaksi ympärivuotiseen
käyttöön.

Juhani Seppänen,
Oulu

Hädässäsi sinä huusit, ja minä vapautin sinut. Ukkospilven
kätköstä minä vastasin sinulle. (Ps. 81:8)
Viime vuonna matkustelin aika paljon ja vietin useita tunteja
lentokoneen pehmeillä istuimilla. Mietin usein sitä, miten erilaisia lentomatkat ovatkaan. Joskus aurinko paistaa
kirkkaalta taivaalta, on lämmin ja kaunis ilma. Sellaisen
lentomatkan ajan on helppoa seurata, missä ollaan menossa.
Kaikki tuntuu niin selkeältä ja rauhalliselta. Joskus taas sama
lentomatka samaan kohteeseen tarjoaa täysin päinvastaisen
kokemuksen. Taivas voi olla sysimusta, valoa ei näy ja sumu
peittää näkyvyyden. En tiedä, missä olen ja miten matka
jatkuu. Rauhattomuus voi vallata sydämeni ja on raskasta
jatkaa matkaa.
On niin kovin luonnollista toivoa elämäänsäkin jatkuvaa
auringonpaistetta: iloisia hetkiä ja selkeää näkyvyyttä elämän polulle. Rohkaiseva totuus on kuitenkin se, että myös
pilvinen ilma tarjoaa monta hyödyllistä opetusta. Vaikka
en näkisi Jumalan johdatusta selkeästi elämäni myrskyjen
keskellä, Jumala ei ole kadonnut mihinkään - on vain kyse
erilaisesta näkökulmasta. Kun pilvet väistyvät, huomaan, että
oma näkökulmani oli varsin rajoittunut ja vain osatotuus
laajemmasta kokonaisuudesta.
Jumala ei horju elämäni myrskyjen mukana. Hän on aina
kaikkivaltias ja muuttumaton. Muistatko vielä, kuinka Jeesus
tyynnytti myrskyn järvellä? Hän voi tehdä niin sinunkin elämässäsi! Pilvien väistyminen tuo suurta iloa. Haastava tilanne
tarjoaa mahdollisuuden saada vapautuksen ja lohdutuksen
sekä uuden ilon ja voiman. Se auttaa myös ymmärtämään
toisen myrskyssä vaeltavan haasteita ja kulkemaan hänen
rinnallaan tukien ja lohduttaen.
Myrsky ei myöskään kestä ikuisesti, vaikka siltä tuntuisikin.
Pilvet väistyvät ennemmin tai myöhemmin. Sade lakkaa
ennemmin tai myöhemmin. Jumalan rakkauden aurinko
tulee esiin ennemmin tai myöhemmin. Myös rajuilmalla
on tehtävänsä. Auringonpaisteen lisäksi kasvuun tarvitaan
aina myös vettä. Elämän myrskyn aiheuttamien kyynelten
kastelemassa laaksossa voi syntyä sellaista uutta kasvua, jota
ei syntyisi auringon paahteessa.
Ole rohkealla mielellä! Kun myrsky nousee, muista, että Jumala on elämäsi myrskypilvien yläpuolella ja hän voi muuttaa sadepäivän paisteeksi!
Jouni Lallukka
Perussanoma Oy:n toimitusjohtaja

Hartaus on Raamattuopiston työntekijöiden
ja vastuunkantajien kirjoittamasta
viikkohartauskirjasta Ihmeellinen elämä
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Julistustyö

Perussanoma
Alkuvuoden kirjauutuudet:

”Usko kantaa, kun
seikkailunhalu loppuu”
Teksti PETRI VÄHÄSARJA n Kuva LEENA KAARTISEN ARKISTO

Tammikuussa ilmestyvässä elämäkerrassa kerrotaan Afganistanissa
lastenlääkärinä toimineen Leena Kaartisen tarina. Toisessa
uutuuskirjassa käsitellään ahdistusta Raamatun valossa.
Leena tahtoo maailmalle on Leena
Kaartisen, ”lumikenttien lääkärin”,
kuten Rauli Virtanen hänet nimesi, oma kertomus Jumalan ja elämän koulusta, matkasta lääkäriksi
Afganistanin ja vähän Etiopiankin
naisten, lasten ja miesten pariin.
Lastentautien ja lasten infektiotautien erikoislääkärin koulutuksen
saanut Kaartinen (s. 1942) toimi
kentällä käytännössä entisaikojen
kunnanlääkärinä. Mikä sai hänet
lähtemään? Auttamisen halu? Seikkailunhalu?
– Kaikkea tuota tarvitsin, mutta
usko kantaa silloinkin, kun halu
auttamiseen ja seikkailemiseen
loppuu. Armoa tarvitsen päiväksi
kerrallaan, ja armo kantaa! toteaa
Kaartinen, jonka Time-lehti valitsi
vuoden 2005 eurooppalaisten sankarien joukkoon.
Uudessa elämäkerrassa Kaartinen kertoo myös juuristaan, Viipurista, isänsä ja äitinsä tarinasta sekä
elämänmenosta sodan jälkeen.
– Tämä kirja kertoo, miten
minusta tuli minä. Näen elämässäni kauttaaltaan Jumalan kasvatuksen, valmistelun, johdatuksen:
Sain syntyä juuri tähän perheeseen,
näine geeneineni, sain elää sodan
jälkeistä niukkuuden aikaa ja jouduin sopeutumaan erilaisiin oloihin
ja kulkemaan läpi ylivoimaistenkin
vaikeuksien, yksinäisyyden ja itsetunnon kolhujen kautta kutsumusammattiini, Kaartinen kuvailee.
RAAMATUSTA TOIVOA
AHDISTUNEELLE
Toinen alkuvuoden kirjauutuus on
Jouni Lallukan kirja ahdistuksesta.
– Ahdistus on vakava ongelma,
ja sen kanssa kamppailee moni suomalainen. Ahdistuksen kuristava
ote kaventaa ahdistuneen elämän-
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piiriä dramaattisella tavalla. Ahdistus aiheuttaa myös voimakkaita
psyykkisiä ja fyysisiä oireita siitä
kärsivälle. Ahdistunut kokee usein
olevansa täysin yksin, Jumalankin
hylkäämä, Lallukka toteaa.
Hän jatkaa, että ahdistus on
yleinen teema myös Raamatussa.
Siitä kärsivät niin rohkea profeetta
Elia kuin Israelin voittoisa kuningas Daavidkin.
– Ahdistus ei katso ihmiseen.
Siltä eivät säästyneet tavalliset ihmiset sen paremmin kuin kuninkaatkaan.
Lallukka kertoo, että kirja on
tarkoitettu jokaiselle ahdistuksen
kanssa kamppailevalle. Se soveltuu
niille, jotka haluavat oppia ymmärtämään paremmin ahdistuksen olemusta, sen ilmenemistä Raamatun
henkilöiden elämässä, tai miettiä
sitä, mitkä keinot ahdistunutta voivat auttaa tai kuinka itse voisi olla
mukana tukemassa ahdistunutta.
– Ahdistuneen omista kokemuksista huolimatta Raamatun
sanoma antaa suurta toivoa: Ahdistunut ei ole koskaan yksin! Jumala
on hänen kanssaan silloinkin, kun
ihminen ei sitä itse pysty kokemaan, Lallukka vakuuttaa.
– ”Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä
olen hänen tykönänsä, kun hänellä
on ahdistus, minä vapahdan hänet ja
saatan hänet kunniaan.” (Ps. 91:15)
Jouni Lallukka on Perussanoman toimitusjohtaja. Hänellä on
tutkinnot talouden ja teologian
alueilta sekä 20 vuoden mittainen
työkokemus pankkialalta. Lallukka
on aiemmin julkaissut kaksi kristillistä kirjaa, Miten saisin nukutuksi?
(2017) ja Mihin sinulla on kiire?
(2018), sekä juontanut kristillisiä
radio-ohjelmia. n

Lappeenrannan Ystäväpiiri 70 vuotta
Teksti EEVA PUSA n Kuva KAI LAPPALAINEN

Suomen Raamattuopiston Lappeenrannan ystäväpiiri juhlii 70-vuotista taivaltaan Lappeen kirkossa 3.4.
2022. Toiminnanjohtaja Lauri Vartiainen ja musiikkisihteeri Anna Pöyhönen ovat lupautuneet vieraiksemme.
Juhla on hyvä syy kokoontua Jumalan sanan äärelle ja muistella menneitä rakennusaineiksi tähän päivään.
Ensimmäinen ystäväilta pidettiin 1.4.1952. Puuhamiehenä oli
lappeenrantalainen Antti Ravantti.
Hän oli tullut Sanan koskettamaksi
Lappeen kirkossa 1948 järjestetyillä hengellisen elämän syventymispäivillä ja oli löytänyt tiensä
myös opiston kurssille Kauniaisiin.
Kuultu julistus ja yksityisin varoin
toimivan opiston tarpeet tulivat
sydämen asiaksi. Ystäväkokoontumisissa voitaisiin rukoilla työn
puolesta, hankkia varoja ja tietysti
rakentua yhteisestä uskosta.
Ystäviä paikkakunnalla oli jo
monia. Pastori Urho Muroma oli
vieraillut kaupungissa vuonna 1928
pitämässä kolmiviikkoisia evankelioimispäiviä. Lappeen kirkko oli
täyttynyt ilta illan perään. Erityisesti lukuisat nuoret olivat saaneet
uskon lahjan. Samoihin aikoihin
alkoi ilmestyä Herää Valvomaan
-lehti, joka tuli moneen kotiin
syventämään lukijansa hengellistä
elämää. Näin Sisälähetyssäätiön
ja Raamattuopiston työ oli tullut
läheiseksi.

Ystäväpiiri alkoi kokoontua
kerran kuukaudessa. Usein julistuksesta vastasivat seurakuntien
papit. Välillä tutkittiin Raamattuopiston kirjekurssia. Aloitettiin myös
syksyisten evankelioimispäivien
järjestäminen yhdessä seurakunnan kanssa. Kutsuttiin vierailijoita Raamattuopistolta ja käytiin
Raamattuopiston kursseilla. Varainhankinta oli tärkeä osa toimintaa.
Esimerkiksi kerättiin elintarvikkeita
opiston tarpeisiin. Joku koki tehtäväkseen toimia Herää Valvomaan
-lehden asiamiehenä. Julistus ja
palvelu – samalla tärkeällä asialla,
levittämässä evankeliumia ja Raamatun sanan tuntemista.
Antti Ravantti toimi pitkään
piirin vetäjänä, samoin jatkajaksi
valittu Kauko Pusa. Molemmat uurastajat Taivaan Isä kutsui äkillisesti
Taivaan kotiin. Tehtävää jatkoi Liisa Husu ja nyt vuorossa on Martti
Asikainen. Vuosikymmenet toivat
maailman muuttuessa haasteita ja
uusia työmuotoja. Aluetyöntekijät,
Terhi Smeds, Reino Letonsaari ja

nyt Juha Hasanen, ottivat aikanaan
julistustyöstä vastuuta ystäväpiiri
tukenaan. Lukuisat ystävät ovat
vuorollaan palvelleet monin eri
tavoin. On oltu yhteisellä asialla.
Maailma on 70 vuodessa muuttunut, ystäväpiirin vastuunkantajat
vaihtuneet, mutta työ jatkuu. Rukouksena on, että evankeliumi saisi
tavoittaa tämän sukupolven. Suomen Raamattuopistolla on tärkeä
paikkansa tässä tehtävässä. Pienenä
ystäväjoukkona tahdomme olla
työssä mukana. Tervetuloa myös
uudet ystävät mukaan toimintaan.
Ja tervetuloa juhlaan! Saamme
liittyä tarinaan, joka alkoi täällä
kaakon kulmalla lähes sata vuotta
sitten. Jumala on ollut uskollinen
ja pitänyt huolta. Hänen kädessään
on tulevatkin päivät.
Lappeenrannan ystäväpiirin 70vuotisjuhla 3.4. Lappeen seura
kuntasalissa ja Marian kirkossa
klo 10 alkaen. n
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Julistustyö

Seurakunnissa tapahtuu

Tarkastelussa lähettäjärenkaat
Teksti PETRI KORTELAHTI n Kuva TANELI TÖRÖLÄ

Jeesus antoi ylösnoustuaan kaste- ja lähetyskäskyn. Se on yhä tänään voimassa oleva ”Ylipäällikön päiväkäsky” ja velvoittaa jokaista Jeesuksen seuraajaa. Jokainen meistä on toisin sanoen kutsuttu osaltaan edistämään evankeliumin valoisan viestin esillä pysymistä ja leviämistä tässä pimenevässä maailmanajassa.
Jos otetaan Uuden testamentin
käyttämä kuva seurakunnasta
Kristuksen ruumiina, voidaan
sanoa: jäseniä ja tehtäviä on paljon.
Kaikki eivät ole suita, siis puhujia,
vaan toiset ovat esimerkiksi korvia,
neniä, silmiä, käsiä tai jalkoja – ja
aivan kaikkia tarvitaan!
”Raamattu keskelle elämää”
-identiteettiasiakirjansa mukaan
Suomen Raamattuopiston Säätiö
on Raamattuun ja luterilaiseen
tunnustukseen sitoutuva itsenäinen
kristillinen järjestö, jonka tarkoitus
on julistaa evankeliumia, opettaa Raamattua, tarjota ihmisille
hengellinen koti ja tukea lähetystyötä. Raamattuopisto on syntynyt
hengellisestä herätyksestä ja uskoon
tulleiden opetuksen tarpeesta.
Kutsumme ihmisiä uskomaan
evankeliumin, kasvamaan Jumalan
sanan tuntemisessa ja elämään siitä
todistaen ja palvellen. Raamattu
keskelle elämää – sen mukaisesti
suuntaamme kaikkea työtämme.
Viime vuosina perinteinen raja
sisälähetys- eli evankelioimistyön ja
toisaalta ulko- eli pakanalähetyksen
välillä on kuitenkin häivennyt. Maahamme on saapunut paljon ihmisiä
toisista kulttuureista ja toisaalta kantaväestön keskuudessa perinteinen
”tapakristillisyys” on alkanut rakoilla
ja kirkkoon kuuluvien ja kastettujen
määrä laskea. Koko toimintansa
ajan Suomen Raamattuopiston Säätiö on työllänsä pyrkinyt Raamatun
opettamisen lisäksi tavoittamaan
ja kohtaamaan juuri ”niitä piirejä,
jotka eivät muuten tule kosketukseen Jumalan sanan kanssa”, kuten
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säätiön alkuperäisissä säännöissä
lausutaan. Näin on kyetty tukemaan
kirkon toimintaa ja vahvistamaan
sen jäsenyyttä aina sotavuosista alkaen. Edelleen tahdomme ahkeroida
juuri kristillisestä uskosta vieraantuneiden tai nyt jo kokonaan sen
ulkopuolella kasvaneiden kohtaamiseksi armon evankeliumilla.
Paavali kirjoittaa: ”Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä,
johon eivät usko? Kuinka he voivat
uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei
kukaan julista? Kuinka kukaan voi
julistaa, ellei häntä ole lähetetty?
Onhan kirjoitettu: »Kuinka ihanat
ovat ilosanoman tuojan askelet!”
(Rm. 10:14-15) Näin me näemme, että myös sanallista julistusta
tarvitaan. Ja sitä, että jotkut lähetetään erityisesti juuri tätä tehtävää
hoitamaan – jonkun tai joidenkin
lähettämänä.
Jumalan armohan on vastaanottajalleen tietenkin ilmainen lahja,
mutta se on maksanut Taivaalliselle
Isällemme kalleimman hinnan:
Hänen viattoman Poikansa kalliin
sovintoveren. Ja meille, jotka tästä
ristin sovituksesta nyt kuljemme kertomassa, kertyy tietenkin
erilaisia kuluja. Jotta työmme olisi
ylipäätään mahdollista, tarvitsemme työllemme tukijoita. Perinteisin
lähetystermein voitaisiin sanoa
niinkin, että aivan jokainen meistä
on kutsuttu, ellei lähtijäksi, niin
sitten lähettäjäksi. Tai molemmiksi.
Moni on tämän onneksi oivaltanutkin. SROS:n julistustyön taloudellinen pohja lepää hyvin vahvasti

juuri vapaaehtoisen kannatuksen
varassa. Mutta erityisen tärkeää toiminnan ylläpitämiselle ja kehittämiselle on nimenomaan säännöllinen
tuki. Siksi on jokaiselle suositeltava
ajatus liittyä lähettäjärenkaaseen.
Renkaan jäsenenä voit tukea valitsemaasi yksittäistä työntekijää tai
vapaaehtoista, työalaa tai vaikkapa
rakennus- ja korjaushankkeita. Eri
lähettäjärenkaisiin on jo liittynytkin tuhansia lähettäjiä. Mutta lisää
lähettäjiä kaivataan; todettakoon
tässä, että yhdenkään julistustyössä
mukana olevan tukikertymä ei esimerkiksi riitä tällä hetkellä kattamaan kaikkia toiminnasta aiheutuvia kuluja. Siitä huolimatta olemme
rohkeasti palkanneet osa-aikaisia
uusiakin työntekijöitä julistamaan
sanoin ja sävelin, jotta mahdollisimman monet voisivat kuulla ilosanoman. Pyydämme tukeasi, että nämäkin sananjulistajat voisivat toimia
pitkäjänteisesti, eräänä päivänä ehkä
myös kokoaikaisesti!
Raamattuopistolle ja sen työntekijöille tukijaksi liittyminen kertoo
työmme olevan sinulle tärkeää. Erityisesti tänä aikana, jolloin taistelu
Raamatun totuudesta käy kirkossa ja
yhteiskunnassa entistä kiivaammaksi, on tärkeää myös rukoilla niiden
puolesta, jotka astuvat julkisuuden
tulijyrän eteen. Kannattajarenkaan
jäsenenä saat vuoden mittaan kirjeitä, joissa annettavan hengellisen
opetuksen ja varustamisen ohessa
tuodaan tyypillisesti esiin myös
esirukousaiheita. Kenen ”käsivarsia”
Sinä tahtoisit alkavana vuonna alkaa
kannatella? (vrt 2. Moos. 17:12)

Etelä-Karjala

Kainuu

Kymenlaakso

Lappeenranta, Lappeen srk-sali ja
Marian kirkko
3.4. klo 10 Ystäväpiirin 70-vuotisjuhla.
Mika Lehtola, Lauri Vartiainen, Eeva Pusa,
Anna Pöyhönen, Juha Hasanen.

Kuhmo, kirkko
18.3. klo 18 Yhteisen jakamisen ilta.

Anjalankoski, Myllykosken kirkko ja
Triadi
13.–15.2. Seurakuntatapahtuma. Jari
Nordman, Tommi Nikki, Hannu ja Marketta
Tuomala.

Lappeenranta, Lappeenrannan kirkko
20.1., 17.2., 17.3. ja 28.4. klo 13.30 SRO:n
päivätilaisuus alasalissa. Juha Hasanen
(21.1. ja 28.4.), Hannu Haikonen (21.1.), Taina Korhonen (21.1.), Juha Tiihonen (17.2.),
Pekka Rikkonen (17.2.), Seija Tapanainen
(17.2.), Martti ja Ritva Asikainen (17.3.),
Lappeenrannan seurakunnan Seniorikuoro (17.3.), Maria Kuusiniemi (17.3.), Petri
Tiusanen (28.4.), Risto Rauhala (28.4.).

Kokkola
1.5. klo 13 Israel tapahtuma.

Luumäki, Taavetin seurakuntakeskus
31.1., 28.2., 28.3. ja 25.4. klo 18 Raamattuluento ja iltatilaisuus. Juha Hasanen, Jukka
Olsson, Marketta ja Hannu Tuomala (31.1.).

Etelä-Pohjanmaa
Seinäjoki, Untamalan yhteistalo
14.1.,28.1.,11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4. ja
22.4. klo 18.30 Raamattu- ja rukouspiiri.
Sinikka Lammi.
Ähtäri, seurakuntakeskus
28.1. klo 18 Naisten ilta. Tarja Lindholm,
Riitta Vähäsoini, Marja-Terttu Akonniemi.

Etelä-Savo
Kangasniemi
24.1., 23.2., 23.3., 20.4. ja 18.5. klo 13 Suomen Raamattuopiston. Juha Hasanen.
Mikkeli, seurakuntakeskus
6.2., 6.3., 10.4. ja 1.5. Suomen Raamattuopiston päivätilaisuus yläsalissa. Juha
Hasanen, Heikki Mikkonen (6.2.), Kyösti
Korppi (6.3.), Petri Kortelahti (10.4.), Esko
Siljanen (1.5.),
Mikkeli, Ristiinan srk-keskus
17.1., 14.2., 14.3. ja 9.5. klo 18 Raamattuluento. Juha Hasanen.
Savonlinna, Säämingin srk-talo
7.2., 7.3., 4.4. ja 2.5. klo 13 Suomen
Raamattuopiston päivätilaisuus. Juha
Hasanen, Kyösti Korppi (7.2.), Reino
Letonsaari (7.3.), Jorma Marjokorpi (4.4.),
Reijo Toivanen (2.5.).

Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Jyväskylä, Vaajakosken kirkko
26.1., 16.2., 16.3. ja 27.4. klo 18 Raamattuillat. Anneli Montonen.
Jyväskylä, Neulaskoti
20.1., 17.2., 24.3. ja 21.4. klo 18.30 Toivon
torstait. Juhani Hokkanen (20.1.), Hannes
Asikainen (20.1.), Esa Jurva (17.2.)
Jyväskylä, Palokan kirkko
17.2., 24.3. ja 4.5. klo 18.30 Elämän puolella
-illat. Henri Häkkinen (2.2.), Seppo Hautalahti (2.3.), Miika Mäkinen (13.4.), Aino
Viitanen (4.5.), Marianne Mäenpää (4.5.)
15.1. klo 10 Naistenpäivä. Aino Viitanen, Inkeri Tuunanen, Saara Kinnunen, Teija Laine.
13.2. klo 13 Elämäni biisi -toivelauluilta.
Teija Laine, Aino Viitanen.
Jyväskylä, Tapahtumakeskus Helmi
18.–20.3. Raamattu alusta loppuun -tapahtuma. Eero Junkkaala.
Jyväskylä, Taulumäen Kirkko
3.4. klo 13 Sana elämään. Raimo Mäkelä,
Kristiina Brask.
Jämsä, seurakuntakeskus
16.–18.1. Seurakuntapäivät. Anneli Montonen, Kari Kuusisto ja Martti Tamminen.
Jämsä, Kustaankoto
6.2., 6.3. ja 3.4. klo 15 Lauluseurat. Anneli
Montonen, Lotta Siitonen, Leena Rantanen.
Karstula, seurakuntatalo
24.1., 21.2., 21.3. ja 4.4. klo 18 Sanan ja
rukouksen illat. Anneli Montonen, Jarmo
Autonen (24.1.), Marja-Terttu Akonniemi
(21.2.), Roseniuksen pojat (21.3.), Esko
Piiroinen (4.4.).
Laukaa, seurakuntatalo
14.2., 14.3. ja 11.4. klo 18 Hetki Sanan
äärellä. Anneli Montonen.
Äänekoski, Suolahden seurakuntatalo
23.1., 20.2., 27.3. ja 24.4. klo 18 Sanan ja
rukouksen ilta.

Kouvola, Käpylän kirkko
6.2., 6.3., 3.4. ja 1.5. klo 17 Sanan ja sakramentin illat. Jari Nordman, Timo Rämä (3.4.
ja 1.5.), Case4You (6.2.), Eliisa Pokki (6.2. ja
1.5.), Osmo Harjula (6.2.), Jarkko Haapanen
(6.3.), Sakari Kälviäinen (6.3.), Merja Turkki
(6.3.), Pentti Solje (6.3.), Juhani Huovila
(6.3.), Pentti Smeds (3.4.), Marketta ja
Hannu Tuomala (3.4.), Lukas Brenner (1.5.),
Anne Heikkilä (1.5.), Tikvah (1.5.).
16.–17.1. Seurakuntatapahtuma. Jari Nordman, Olavi Mäki-Patola, Petri Kortelahti.
Kuusankoski, kirkko, seurakuntakeskus
ja Vanha seurakuntatalo
13.-14.3. Seurakuntatapahtuma. Jari Nordman, Pauli Heinola, Hannu ja Marketta
Tuomala.

Pirkanmaa
Tampere, Finlaysonin kirkko
16.1., 13.2., 13.3. ja 8.5. klo 18 Sana Soi
-illat. Maila Böhm, Leea Lehtonen, Sointu
Lanki, Anna Pöyhönen, Pietari Savolainen
(16.1.), Markku Kuusjärvi (16.1.), Heikki
Hattunen (13.2.), Lauri Vartiainen (13.2.),
Sanni Frisk (13.2.), Simopekka Vänskä
(13.3.), Pietari Korhonen (13.3.), Jaana
Pöllänen (8.5.), Ville Uusitalo (8.5.), Anne
Pohtamo-Hietanen (8.5.).
Tampere, Viinikan kirkon srk-sali
29.1. klo 13 Rohkeutta Raamatusta. Jari
Nordman.
30.1. klo 10 Messu ja Sanasta suunta. Jari
Nordman, Soile Rantavuori-Kähärä, Jorma
Satama.
27.2., 20.3. ja 24.4. klo 14 Sanasta suunta.
Jorma Satama, Leena Juppala, Pirjo Alajoki
(27.2.), Juha-Matti Heimonen (27.2.), Erkki
Jokinen (20.3.), Heikki Haataja (24.4.),
Hannu Sippola (24.4.).

Pohjois-Karjala
Ilomantsi, srk-talo
20.1. ja 7.4. klo 18 Yhteisen jakamisen ilta.
Juuka, kirkko
20.2. klo 10 Raamattuopiston kirkkopyhä.
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Aluetyöntekijämme

Nurmes, srk-keskus
3.2. klo 18 Yhteisen jakamisen ilta.

Kuopio, Alavan kirkon alasali
24.1., 7.2., 21.1., 7.3., 21.3., 4.4., 25.4. ja 9.5.
klo 16.30 Rukous- ja raamattupiiri.
16.1. ja 13.2. klo 17 Psalmiluennot. Pekka
Heiskanen, Matti Turunen (16.1.) Maria
Timonen (13.2.)
20.3. klo 17 Hyvän sanoman ilta. Rauno
Perälä, Matti Turunen.
18.4. klo 17 Viisikielisen lauluseurat. Matti
Turunen, Leo Louhivaara, Merja-Riitta
Jaakkonen.

Nurmes, srk-sali
24.3. klo 18 Yhteisen jakamisen ilta.

Kuopio, Kuopion Raittiustalo
4.3. klo 18 Raamattuluento. Eero Junkaala.

Outokumpu, srk-sali
17.3. ja 21.4. klo 17 Yhteisen jakamisen ilta.

Kuopio, Merja-Riitta Jaakkonen
20.1., 27.1., 3.2., 10.2., 17.2., 24.2., 3.3.,
10.3., 17.3., 24.2. ja 31.3. klo 18 Sanasta
suuntaa elämään-raamattupiiri.

Kitee, kirkko ja srk-keskus,
Kesälahden kirkko
6.-8.3. Raamattupäivät. Petri Kortelahti,
Jouko Malinen, Markku Komulainen, Pietari Savolainen, Pekka Barck.
Kitee, Luppokota
19.1. ja 16.2. klo 18 Miestenilta. Pekka Barck.

Pohjois-Pohjanmaa
Oulu
20.4. klo 18 Keidas-ilta. Mika Pouke.

Leppävirta, kirkko
3.4. klo 10 SRO-kirkkopyhä. Jouko Kauhanen, Teppo Ritari.

Oulu, Oulujoki
19.3. klo 11 OlenNainen-naistenpäivä.
Tuula Portin, Sari Savela, Riitta Kentala,
Valakia-kuoro ja Sanna Leppäniemi.

Leppävirta, Vanha pappila
9.2., 9.3., 6.4. ka 11.5. klo 17.30 Ilosanomailta. Ulla Savolainen, Leena Haikonen, Jouko Kauhanen.

Oulu, Adventtiseurakunnan tilat
13.2. klo 17 Raamattuopetus.
Mika Pouke.

Siilinjärvi, Seurakuntatalon pieni sali
5.–6.3. Raamattuluentosarja. Eero Junkaala.

Oulu, Tuiran seurakuntasali
19.3. klo 18 Toivon lauantai. Mika Pouke.
5.4. klo 18 Miestenpiiri.

Siilinjärvi, Siilinjärven kirkko
6.3. klo 10 Messu. Eero Junkaala.

Raahe, Pattijoen kirkko ja srk-talo
30.1.–1.2. Seurakuntatapahtuma. Keijo
Rainerma, Petri Kortelahti, Mika Pouke.
Siikalatva, Pulkkilan seurakuntatalo
6.2. klo 10 Messu ja päivätilaisuus. Mika
Pouke.

Pohjois-Savo
Juankoski, Muuruveden kirkko
20.2. klo 13 SRO:n kirkkopyhä. Jouko Kauhanen, Eino Keihänen.
Juankoski, Tehtaan kirkon kokoushuone
19.1. klo 18 Hyvän sanoman ilta. Jouko
Kauhanen, Marja-Leena Halinen, Heikki
Halinen.
23.2., 23.3., 20.4. ja 19.5. klo 17.30 Hyvän
sanoman ilta. Jouko Kauhanen, Marja-Leena Halinen, Heikki Halinen, Eino Keihänen.
Juankoski, Ylösnousemuksen kirkko
20.2. klo 10 SRO:n kirkkopyhä, Juankoski.
Jouko Kauhanen, Eino Keihänen.
Kaavi, seurakuntatalo
17.2., 17.3., 21.4. ja 12.5. klo 18 Hyvän
sanoman ilta. Maire Lyytinen, Marjaana
Mäkinen, Jouko Kauhanen.
Keitele, seurakuntatalo
17.1., 14.2., 14.3., 11.4. ja 16.5. klo 18 Hyvän sanoman ilta. Jouko Kauhanen.

18

Varkaus, Kuoppakankaan
seurakuntakeskus
25.1., 22.2., 29.3. ja 26.4. klo 18 Hyvän
sanoman ilta. Jouko Kauhanen, Leo
Louhivaara.

Päijät-Häme

Lahti, Ristinkirkon auditorio
26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3. ja 6.4. klo 12.30
Ristinkirkon Raamattuhetket. Riitta Nederström, Veikko Väisänen, Jari Nordman
(9.2., 9.3. ja 6.4.), Vuokko Kuokkanen
(26.1.), Miika Hämäläinen (23.2.), Jukka
Immeli (23.3.).
Orimattila, Leirikoti
14.5. klo 9 SRO:n ystäväpäivä. Jari Nordman, Vuokko Kuokkanen, Juha Hasanen,
Hannu ja Marketta Tuomala.

Satakunta
Kankaanpää, Torikulman kokoustila
5.2. klo 14 SRO:n seurat
Pori, seurakuntakeskus
5.3. klo 15 Seurat. Timo Rantanen, Jarmo
Mäki-Mikola, Silja-Maria Kavasto

Uusimaa
Järvenpää, Jampan seurakuntakoti
13.2., 20.3., 24.4. ja 15.5. klo 16 Pyhäpäivän
seurat. Pentti Marttila.

Varsinais-Suomi
Turku, Nummen seurakuntakoti
13.1. alkaen joka toinen viikko klo 10
Olkkari. Timo Rantanen.
Turku, seurakuntien toimitalo
13.1. alkaen joka toinen viikko klo 18.30
Timon raamis. Timo Rantanen.
Turku, Varissuon kirkko
20.1. alkaen joka toinen viikko klo 18
Timon raamis. Timo Rantanen.

Asikkala, Uusi seurakuntakoti
2.2., 2.3., 6.4. ja 4.5. klo 19 Raamatun
eläimiä pelastushistoriassa. Jari Nordman,
Jari Laulainen.
1.6. klo 18 Raamattutunti. Jari Nordman,
Jari Laulainen.
Heinola, pitäjänkirkko
20.2. klo 13 SRO:n kirkkopyhä. Jari Nordman.
Heinola, Marja ja Hannu Marttunen
20.2. klo 15 Kotiseurat. Hannu Marttunen,
Jari Nordman, Ilpo Ylikoski, Hannu ja Marketta Tuomala.
Heinola, Marjoniementie 499
17.5. klo 18 Viisikielisen lauluseurat. Sirkka
Hämäläinen, Jari Nordman, Hannu ja Marketta Tuomala, Ilpo Ylikoski, Timo Lavoila.
Hollola
26.–28.4. Profiili – työkaluja kristilliseen
nuorisotyöhön.
Iitti, Kausalan seurakuntakeskus
26.5. klo 10 Helatorstain messu ja päivätilaisuus. Jari Nordman.

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
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jouko.malinen@sro.fi
Viite: 130 007 720 512

Musiikkievankelista
PIETARI SAVOLAINEN
p. 045 340 5393,
pietari.savolainen@sro.fi
Viite: 130 007 262 517
Musiikkisihteeri
ANNA PÖYHÖNEN
p. 050 525 3195
anna.poyhonen@sro.fi
Viite: 130 007 261 518

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

Evankelista, naistyön
koordinaattori
ANNE POHTAMO-HIETANEN
p. 09 5123 9183
anne.pohtamo-hietanen@sro.fi
Viite: 130 000 728 511

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

VARSINAIS-SUOMI
JA SATAKUNTA

Aluetyöntekijä
ANNELI MONTONEN
p. 050 535 7224

Aluejohtaja
JUSSI KIVELÄ
p. 09 5123 9181
jussi.kivela@sro.fi
Viite: 130 007 755 516

ETELÄ-POHJANMAA,
POHJANMAA JA
KESKI-POHJANMAA
Aluejohtaja
LASSE PESU
p. 040 451 8058
lasse.pesu@sro.fi
Viite: 130 007 737 518

anneli.montonen@sro.fi

Viite: 130 000 777 517

PIRKANMAA JA
KANTA-HÄME

PÄIJÄT-HÄME JA
KYMENLAAKSO

ETELÄ-KARJALA
JA ETELÄ-SAVO

Aluejohtaja
KARI KUUSISTO
p. 050 590 8975
kari.kuusisto@sro.fi
Viite: 130 007 704 512

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

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

Vapaaehtoiseksi mukaan?
Suomen Raamattuopiston monet työmuodot tarjoavat
mahdollisuuksia vapaaehtoistyöntekijöille. Työtä voi
tehdä alueorganisaatioiden tukena eri puolilla Suomea.
Vuokatinrannan ja Kellonkartanon keskukset toimivat
pitkälti vapaaehtoisten varassa.

Suomen Raamattuopiston tiloissa Kauniaisissa osa
ihmisistä työskentelee säännöllisesti ja osa satunnaisesti. Myös Hengelliset syventymispäivät ja muut
Raamattuopiston järjestämät tapahtumat nojaavat
pitkälti talkoolaisten osaamiseen.
Lahjoitustili OP-Pohjola FI73 5720 2320 1095 43
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Ystäväviesti
PL 15, 02701 Kauniainen

3€

3€

3€

3€

3€

Lindqvist & Rahkonen
TOTTA
MOUSES!

Jukka Norvanto
3000 KM
LÄHI-IDÄSSÄ

Olof Edsinger
TUOMIO

Mikko Nikula
TAVALLISEN TAIVAALLINEN NUOTTIKIRJA

Liisa Liminka
MUSTASSA KAIKKI
VÄRIT

5€

5€

5€

5€

5€

Timo Junkkaala
OIKEIN VÄÄRIN
YMMÄRRETTY LUTHER

Rendic & Puhalainen
RIKOTTU
LUOTTAMUS

Matthew Harrison
KIRJA
ILOSTA

Mailis Janatuinen
10 MATKAA
MONGOLIAAN

Heikkinen, Laato & Lindqvist
KRISTITTY
JA PYHÄ MAA

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

Sari Savela
MUISTIKIRJAT

Sari Savela
TOIVONI ON

James M. Kittelson
USKON
PUOLESTA

Mari Ahvenjärvi
KOKO PERHEEN
HARTAUSKIRJA

Juha Vähäsarja
JOKA PÄIVÄ
HUOLTA VAILLA

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

